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CZTERY OFIARY

w trzech wypadkach
53-letni mężczyzna w Goleńsku,
10-letni chłopiec w Stroniewicach
oraz 40- i 53-letni obywatele Francji w Maurzycach - to ofiary trzech
wypadków, do jakich doszło w cią
gu minionych dni na naszych drogach.

B

i/ans jest przerażający - mówi nacz.elnil< sekcji ruchu drogowego KPP w Ło

wiczu Wiesław Teleman przypominając, re
w tym roku na naszych drogach zginęło już
w swnie 17 osób. Na trasie nr 2 - 5 osób, na
trasie nr 14 (do Lodzi) - 2 osoby, na drodze
nr 584 do Kiernozi - 6 osób, przy czym te
ostatnie wypadki miały miejsce na prostym
odcinku drogi, w pobliżu Goleńska w gmiEwa Kaźmierczak - farmaceutka, nauczycie/ka, mistrzyni fachu apte- nie Chą,IDo.
Właśnie w tym miejscu doszło do wykarskiego, niegdyś radna miejska.
padku w czwartek 12 maja około godz.
23. Kierujący Fordem Sierra 47-letni Wła
dysław S. potrącił 53-letniego Henryka

Mistrzyni fachu
Ewa

Kaźmierczak,

spotkania były kierunki rozwoju farmacji
w Polsce. Przy okazji Dnia Fannacji 13 osób
uhonorowano Laurem Farmacji, ponadto
honory odebrali najlepszy dystrybutor farmaceutyczny w Polsce - a takim uznano
firmę PGF, najlepszy producent i importer leków - firma KRKA oraz misttz fachu, którym została właśnie łowicka farmaceutka.
dok na str. 2
zień Farmacji pod patronatem ministra zdrowia Marka Balickiego i minister Doroty Duhban - Głównego Inspektora Farmaceutycmego, organizowany przez
miesięcznik „Gazeta Farmaceutyczna'', odbył się 13 maja w hotelu Radisson w War1zawie. Główną tematyką tegorocznego

właścicielka

dwóch łowickich
aptek - „Malwa" i „Hibiscus"
otrzymała podczas czwartego
Dnia Polskiej Farmacji
honorowy tytuł Mistrza Fachu
Aptekarskiego.

T. z Goleńska. W wyni..'ru wypadku męż
czyzna poniósł śmierć na miejscu. Jak się
dowiadujemy, kierowca Forda był trzeź
wy i sam powiadomił o wypadku pogotowie ratunkowe oraz policję. Ze wstęp
nych wyjaśnień wynika, że najprawdopodobniej 53-latek wtargnął na drogę.
W sobotę 14 maja o godz. 12.40 policja
została powiadomiona o wypadku drogowym w Stroniewicach gminie Domaniewice, w którym poniósł śmierć 10-letni Dawid
M. z Domaniewic. Chłopiec został potrą
cony przez Opla Astrę, którym kierował
62-letni Andrzej G. z Warszawy. Prawdopodobnie do wypadku doszło, gdy dziecko
przebiegało przez jezdnię. Kierowca Opla
był trzci:wy. Pierwszym policjantem, który przyjechał na miejsce wypadku był peł
niący obowiazki komentanta łowickiej policji nadkomisarz Tomasz Józefiak. - Akurat
bylem na dyżurce,jakdostaliśmy informację
o tym wypadku. Wsiedliśmy do samochodu i

pojechaliśmy.

To wielka tragedia dla rodziey .. - powiedział nam Józefiak.
Aż. dwie osoby zginęły w wypadku na
trasie nr 2 w Maurzycach w gminie Zduny,
do którego doszło w niedzielę 15 maja około
godz. 17.20 na wysokości zjazdu do hotelu
Interrex. Kierujący motocyklem marki Honda 53-letni Gerard N. z Francji ·wpadł
w poślizg, w wyniku którego motocykl
z pasażerem - 40-letnim Andre G. przewrócił się i pnemieścił na lewą stronę trasy. Motocyklista i pasażer dostali się pod koła cię
ż.arowego Mana, kierowanego przez 47-letniego Iwana S„ obywatela Rosji.
Francuzi, którzy ponie.5li śmierć na miejscu, pfZY.iechali do Polski prawdopodobnie w celach turystycznych, za nimi jechały dwa inne motocykle, którymi podróżowali również obywatele Francji.
Prawdopodobnie do wypadku doszło
z powodu ulewnego deszczu, po którym
jezdnia była śliska.
(mwk)

Fischler na Ziemi towickiei

D

Żona Tadeusza Chciuk - Celta, legendarnego kuriera i emisariusza
rządu RP na uchodżstwie w latach
li wojny światowej - Ewa oraz ich
dwaj synowie, Janusz i Łukasz odwiedzili 17 maja Ziemię Łowicką,
której dotyczył pewien etap działal
ności Tadeusza Chciuk - Celta.

W asyście władz starostwa oraz osób, z którymi spotkał się Tadeusz Chciuk przy oka-

zji zrzutu we Wszeliwachw 1941 roku i.ona
i synowie Celta uczestniczyli w spotkaniu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie, a później w muzeum w Łowiczu.
żona skoczka mówiła o różnorodnych
aspektach działalności swojego męża w czawa Chciuk przyjechała z Monachium, sie wojny. Tadeusz Chciuk urodził się
synowie Celta pokonali z.decydowa- w 1916 roku w Drohobyczu. Krótko przed
nie większą odległość, bo z zachodnie- wybuchem II wojny uzyskał tytuł magistra
go wybrzeża Stanów Zjednoczonych. prawa na uniwersyteCie we Lwowie. Wal-

E

czyłzsowietamiw 1939roku. W maju 1940
roku znalazł się w Wojsku Polskim we Francj~ a po klęscetego kraju jako kmierpremierai naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego został zrzucony na ziemiach polskich. Z grupą sześciu innych skoczków
musiał przedostać się do Warszawy. Na ziemiach polskich był do czerwca 1942 roku.
Podróż powrotna do Wielkiej Brytanii tJwała
ponad rok. W kwietniu 1944 roku został
ponownie wysłany do kraju przez premiera

Stanisława Mikołajczyka.

dok na str. 4
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MISTRZYNI FACHU

N

ie wiem, kto mnie zgłosił do tego plebiscytu - mówi Ewa Kaźmierczak - Nigdy w życiu nie przypuszcmlam, że coś ta-

podobnie dwie apteki: Ksi<(iacka i Tylma-

na. Jaki jest stosunek laureatki do typowo

handlowych metod zachęcania pacjenta?
Ewa Kaźmierczak uważa, że promocje dopuszcUllne sąna witaminy, kremy, ale nie na
I~ bo pacjent powinien brać te .I~ które
mu sąpotnebne, a nie te, na które akuratjest
promocja - &horowany, cie1piący pacjent
jest dla nas człowiekiem, któremu trzeba
pomóc, nie można mu robić w głowie 7.llmę
tuszukaniem lelcumgrasz-mówi. W oknach
wystawowych i we wnętrzu jej apt.ek nie
ma reklam z cenami i informacji o prom<>cjach.
rozmowie z nami pani Ewa podkreśla, że pacjenta tu.eba obj~ szeroką
opieką - znać go i wiedzieć, co zażywa. Jej
zdaniem rolą apteki nie jest np. organiz.owanie badań, nawetjeśli robi je lekarz. Niektóre
apteki robią takie akcje we współpracy
z firmami fimnaceutycznymi Efektem takich akcji jest np. 7.apisywanie dużych ilości konkretnego leku, potm:bnego na kurachory.
cjętrwają:ąnawetpół roku, przy czym choRynek furmaceutyczny jest trudny, pa- dzi o specyfik wytwanany przez konkretmtje na nim duża koakurencja, w najbliż nego producenta i robi to lekarz, który po
szych dniach zamknięte zostaną prawdo- raz pierwszy widzi pacjenta na oc:zy.

kiego mnie spotka. Aptekę ,,Malwa" na
Nowym Rynku prowadzi od 10 lat, chuga
jej placówka- osiedlowa apteka ,,Htbiscus",
powstała trzy lata temu, wcześniej funnaceutka prowadzjb sklep z ziołami, jesz.cze
wcześniej pracowała w aptece szpitalnej.
Warto dodać, że nas7a rozmówczyni :mana
jest w ŁowiC7ll ze swojej dzialalności jako
radna miejska w drugiej kadencj~ w stowarzyszeniu Resun;a Obywatelska, którego
była prez.esem przez 3 kadencje, od ponad
5 lat jest też nauczycielką w Studium Farmaceutycznym w Łowiczu, a w jej apft}.
kach odbywają się praktyki ptzySZłych techników fimnacji. -Tapraca spodobała misię.
p~ im w aptece. w a.asie praktyk,
wieleczasu. Chda/abym ich nauczyć, że apteka to wprawdziedziaJalność gospodarr:za,
ale osoba, która do niej przychodzi, to nie
jest~ klient, tylko człowiek, który jest

Złoty

W

żymi dziurami, w pczeciwień&wie do ~
rów twanłych typu Gouda c:zy Edamski.

Spółdzielnię Mleczarską zajął

W sklepach jest spm:dawany w postaci
400-gramowych bloczków zapakowanych

pierwsze miejsce i został
uhonorowany złotym medalem
na XXI Krajowej Ocenie Serów,
którą co roku organizuje
Krajowe Stowarzyszenie
Mleczarzy.

próżniowo w fulię łub pokrąjony w

plamy

i zapakowany w plastikowe opakowanie
z możliwością ponownego zamykania.
wtym drugim prL)1l0dku ~około
150 gramów sera.
Do niedawna łowicka mleczarnia była
uznawana za specjalizuj~ się w produkym razem ocena miała miejsce od 9 do cji serów typu Edamski i Gouda i te sery
12 maja w Szczyrlru. Księżacki jest te2: już były w popraednich latach nagraserem typu szwajcarskiego (emental- dzane. - Pracowaliśmy nieustannie nad
ski") i charakteryzuje się między innymi du- doskonaleniem technologii produkcji sera
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Nie zdqiyli

z dziurami i jak widać niezależni eksperci
bardzo Hry!SOko nasz ser ocenili - mówi
wiceprezes łowickiej OSM Wojciech Jezierski Dla Łowicza cmiacza to tym więk
szy sukces, że w kwietniu zakończyła
się moderniz.acja cz,ęści serowni i dojrzewalni serów i produkcja serów będzie
mogła być zwiększona. Tylko w maju ło
wicka mleczarnia wyprodukowała 1.122
tony serów. Podczas modernizacji cz.ęści
serownj produkcja ta wynosiła około 6<iO
ton miesięcmie. Jaki jest udział poszczególnych typów serów w produkcji, pozostaje tajemnicą handlową firmy.
(mak)

policyjna· -

Młodego,

kreatywnego, pracowitego i uczciwego
pracownika na stanowisko

SPECJALISTY DS. SPRZEDAŻY
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
zatrudni Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin"
Preferowane wykształcenie wyższe, własny samochód, doświadczenie wsprzedaży

Oferty wyłącznie pisemne prosimy składać
pod adresem: 99-400 Lowlcz, ul. Pijarska aa

nikogo

zatrzymać

na

gorącym

uczynku.

Uwagępolicjantów,którzypojechalinamiej

sce, a potem patrolowali okolice, przykuł
porzucony na bocznej drodze samochód
oraz oddalająca się szybko pod osłoną nocy
czyjaś sylwetka.
Osoby tej nie udało się zatrzymać tej
nocy, jednak porzucony samochód został zabezpieczony na komendzie. Jak się
okazało, właściciel samochodu następne
go dnia zgłosił jego kradzież w jednostce
policji w Sochaczewie. Twierdził, że samochód mu skradziono dzień wcześniej.
Policjanci jednak w drodze operacyjnej
ustalili, że sprąwcą kradzieży paliwa był
właśnie właściciel ponuconego samochodu.
(mak)

ukraść

G

kronika~

Każdy odpowiedzialny kierowca wie, jak ważne są czyste szyby w samochodzie. Jeśli nasi czytelnicy wybierają się w podróż samochodem przez Arkadię,
nich przygotują parę zlotych dla chłopców, którzy podczas zamkniętego przejazdu myją szyby pojazdów stojących przed szlabanem. Swoją pracę wykonują uczciwie, szybko i sprawnie, więc warto im za to zapładć.
(mwk)

paliwo i nie tylko

Za kradzież około 150 litrów oleju napędowego o wartości około
600 złotych oraz za próbę wprowadzenia w błąd organów ściga
nia poprzez fałszywe zgłoszenie
Kiedy mniej wi~ półtora miesiąca temu kradzieży · samochodu, odpowie
Ewa Kaźmierczak odebrała telefon od „Ga- 33-letni Adam K. z gminy Zduny.
zety Farmaceutycznej", była zainteresowaniem swoją osobą bardzo zaskoczona,
rokuratura Rejonowa w ŁowiC7ll pow pierwszej chwili pomyślała nawet, że ktoś
stanowiła zastosować wobec niego
chce jej zrobić iart. Okazało się, żeto jednak doWr policyjny. O kradzieży oleju napędo
nie ?.art, organizatoizy plebiscytu wnówili wego na stacji paliw w z.duńskiej Dąbrowie,
się z nią, potem przyjechali do Łowicza, do której do.szlo 26 kwietnia, Nowy Łowi
oglądali, pytali. Fakt, że jury z.decydowało czanin pisał w piezwszym z majowych nusię uhonorować łowiczankę oznacza, że taki merów gazety. Wtedy jeszcze nie było wiawizerunek apteki jest tym, co chcą promo- domo kto sięjej dopuścił. Policja, która 'ZIJwać.
stała powiadomiona przez anonimowego
bie apteki Ewy Kaźmierczak należą rozmówcę o próbie kradzieży nie 7.do!ala
od pewnego cz.asu do sieci ,,Apteki
magiczne", a o przys1ąpieniu do niej z.decydowała obawa o to, że samodzielnie na rynku moina nie przetrwać. Przynale:lność do
sieci daje nanędzia promocyjne, z których
rzywny i kary pozbawienia wolności
może skorzystać, aby ixzyciągnąć pacjmdo
roku mogą spodziewać się tnej
tów. Jak jednak z nich skoaysta - zależy
męż.czyźni z Łowicia, którzy pod nieobectylko od niej.
W prowadzeniu aptek pani Ewie po- nośćwłaścicieli posesji przyulicySpółdzielmaga córka Katarzyna, która w tym roku czej w ŁowiC7ll weszli na jej tm:n, uszka<Uaj~ WC7.eŚl:liej zamkniętą furtkę_. Do zdaskończyła farmację i jest już po stażu,
który daje jej prawo wykonywania za- JZeOia doszło w sobotę, 14 maja Wezwana
na miejsce policja 7.atrzymała 40-letniego
wodu.
(mwk) MarkaM, również40-łetniego WieslawaS.
oraz 46-letniego Jana S., którzy weszli na
~posesję po wcześniejszym wyła-

medal dla sera „Księżackiego"

Ser Księżacki produkowany
przez łowicką Okręgową

Ukradł

ŁOWICZANIN

maniu :zamka w furt.ce. Działo się to pod
nieobecność właścicieli posesj~jednak for-

sowanie furtki zauważył jeden z sąsia
dów i wezwał policję. - Domyślamy się,
że ci trzej mężczyźni wchodzili na pos~ję
po to, żeby COŚ ukraść - powiedział nam
naczelnik sekcji prewencji łowickiej policji Andrzej Rokicki. Przed przyjazdem
na miejsce policji nie zdążyli jednak niczego zabrać.
(mak)

Żqdali telefonów, ukradli 30 złotych
Oddania telefonów komórkowych i pieniędzy zażądali czterej
napastnicy od dwóch nastoletnich
chłopców (13 i 14 lat) czekających
na autobus, którym mieli wrócić
z przepustki do ośrodka szkolnowychowawczego w Kiernozi.

P

17.ed godziną 14.00 15 maja podeszło
do nich czterech innych nieletoich
i zmusiło ich do wydania pieniędzy. Najpierw zostali zaczepieni i zaprowadzeni
w ustronne miejsce. Napamricy 232ądali oddania telefonów komórkowych. żaden
stanie uruchomić pojazdu, gdyż zbiegli
z miejsca ?.darzenia pozostawiając C7J#; ła
maka w stacyjce pojazdu.
• 12 maja w Klępie w gminie Domaniewice nieznani sprawcy włamali się tylnymi
drzwiami do prywatnej stodoły i skradli z niej
pompę do opiyskiwacza oraz 12 końcówek
rozpylających o łącznej wartości około 600

• l l maja na osiedlu Dąbrowskiego złotych.
w Łowiczu niemani sprawcy wybili przednią
• 12 maja policja otrzymała zgłoszenie
i tylnąszybęwsamochodzieosobowym mar- o rozboju, do którego doszło dwa dni wczeki Fiat Seicento. Właściciel ocenił straty na śniej w okolicach pijalni piwa na łowickim
około tysiąc złotych.
targowisku miejskim przy ulicy Starzyńskie
• I I maja policja otizymała zgłoszenie go. Dwaj nieznani sprawcy po przewrócekradzieży2l worl<ównawozuPolimagSoraz niu mieszkańca Łowicza i po zadaniu mu
48 worków Polifoski PK na modę Gmin- kilkunastu kopniaków, obszukali mu kienej Spółdzielni Samopomoc Chłopska szenie i ukradli pieniądze w kwocie około
w Kocierzewie. Straty oceniono na około 600 złotych, dowód osobisty oraz kartę
bankomatową.
3.200 złotych.
• 12 maja policja otrzymała zgłoszenie
• 11 majazgłoswnazostałakradzieżpły
tynagrobnej z brąz.owego mann\llll szwedz- o włamaniu do domku jednorodzinnego przy
kiego z pozlllcanymi wygrawerowanymi na- ulicy Wschodniej w Łowiczu, do którego miapisami z cmentamt przy ulicy Tuszewskiej ło dojść w nocy z IO na li maja Nieznani
w Łowiczu. Wartość straty oceniono naokoło sprawcy po wybiciu szyby w pomieszczeniu
kotłowni dostali się do wnętrza, przeszli do
2 tysiące złotych.
• 11 maja z sz.atni Ośrodka Sportu i Re- pomieszczenia kuchennego i skradli pienią
kreakcji przy ulicy Jana Pawła II nieznany dze w kwocie około 20 tysięcy złotych.
• 13 maja na parlcingu w z.dunach nieznasprawca ukradł telefon komórkowy marki
Sony Ericsson o wartości około 600 zło ni sprawcy uszkodzili lusterko boczne w samochodzie cięi.arowymmarkiMercOOe:s. Stratych.
• 11 maja na ulicy Podrz.ecmej w Łowi ty oceniono na około 500 złotych.
• 13 maja na targowisku miejskim przy
czu dwaj niemani sprawcy dokonali rozboju
na 27-letnim mieszkańcu Ostrowca Święto ulicy Stnzyńskiegow Łowi.czuniemanispraw
lazyskiego na ulicy Podrzecmej na odcinku cy wykorzystując nieuwagę ukradli mieszkanod skrzyż.owania z Browarną w stronę Stare- ce Łowicza portfel z dowodem osobistym oraz
go Rynku. Po obezwladnieniu go zabrali mu pieniędzmi w kwocie około 260 złotych.
portfel z dowodem osobistym, książeczką
• 13 maja w Złakowie Borowym w gminie
wojskową oraz pieniędzmi w kwocie około Zduny po anonimowym telefonie, policjanci
270 złotych.
znaleźli na posesji jednego z miesz.kańców
• W nocy z 11 na 12 maja na osiedlu karabin typu KBKS oraz 73 sz1uki amunicji.
BratkowicewŁowicz.uniemanisprawcypn>. Nielegalną broń zarekwirowano, a jej dotychbowali ukraść samochód Mercedes Sprinter. cz.asowemu właścicielowi zostanie postawioPo otwarciu w nieustalony sposób drzwi od ny zarzut nielegalnego posiadania b.roni, za co
samochodu próbowali lllUChomić stacyJ"kę. grozi kara pozbawienia wolności od =ściu
Najwyraźniej ktoś ich spłoszył lub nie byli w miesięcy do ośmiu lat oraz grzywna.

...

z nich ich nie miał, więc napa.stoicy pmlszuk:ali im kieSl.enie i skradli 30 zł.
Pokrzywdreni zgłosili 73jściepolicjan
tom patrolującym okolice dworca. Dokładnie opisali sprawców rozboju, a funkcjonariusze wytypowali podejrzanych.
Zatrzymano trzech mężczyzn, którzy
zostali rozpoznani przez pokrzywdzonych. Byli to: 17-letoi Mariusz M. z Ło
wicza, 17-letni Rafał P. z Siedlec oraz
18-letni Rafał T. z Łowicza. Dwaj ostatni
powinni prubywać w ośrodkach wychowawczych w Lodzi.
(mak)
• 13 maja policja otrzymała 7.głosz.enie
kradzieży z kieszeni kmtki telefonu komórkowego marki Siemens o wartości około 500
złotych w Bąkowie w gminie Zduny.

• 13 maja na Nowym Rynku w Łowiczu
nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę
pokrzywdzonej ukradł jej portfel z dowodem osobistym i pieniędzmi w kwocie około
180 złotych.
• 15 maja w Emilianowie w gminie Bielawy doszło do uszkodzenia mienia Nieznany
sprawca poprz.ecinał tunel foliowy o wartości około 2 tysięcy złotych.
• W nocy z 15 na 16 maja nieznani
sprawcy włamali się do pijalni piwa przy ulicy ż.abiej w Łowiczu. Najpierw wybili szybę
w oknie budynku przylegającego do pijalni,
potem zaś wybili otwór w ścianie pomiędzy
tym budynkiem a pomieszczeniem pijalni.
Ukradli papierosy i wódk~ o łącznej wartości około 200 złotych oraz pieniądze z automatów do gry w nieustalonej kwocie.
• 15 maja na osiedlu Dąbrowskiego sprawca wyrwał wycieraczkę i uszkodziłpokiywę
bagażnika w samochodzie marki Opel Astra.
Właściciel pojaz.du wskazał policji kto tego
dokonał. Straty oceniono na około 600 zło
tych.
• 15 maja w Bąkowie dwóch nieznanych
sprawców pobiło innego mieszkańca ttj miejscowości.

• W okresie od I I do 16 maja policjanci
zatrzymali sześciu nietrzeźwych rowerzystów (dwóch w KiemoĄ Łaźnikach, Jamnie, Kompinie i na ulicy Sikorskiego w Ło
wiczu),jednego kierowcę Fiata I26p (w Kocierzewie) oraz kierowcę skutera na ulicy
Tusz.ewskiej w Łowiczu.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny lwntakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronik{ opracował

naa.elnik Andrzej Rokicki,
Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu
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Kanalizacia na Górkach
do końca maia
Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych. Na ulicy Piąt
na czterech ulicach na osiedlu kowskiej kanał główny ułożony jest w okodomków jednorodzinnych na Gór- ło 50 procentach, podobnie na ulicy 17 Styczkach w Łowiczu - na ulicach Kur- nia. Budowa przykanalików jeszcze nie zopińskiego, Ogińskiego, Piątkow

stała rozpoczęta.

skiej i 17 Stycznia - ma zostać zakończona do końca maja.

pracują agregaty odwodnieniowe i podlączo

P

race prowadzą dwie oddzielne biygady pracowników z Oddziału Wodociągów i Kanalizacji łowickiego Zakładu
Usług Komunalnych. Teoretycznym terminem zakończenia robót, który jest zapisany
w umowie, jest dzień 9 września, jednak
ZUi( zamierza zakończyć prace duż.o wcześniej - ponieważ je zaczął wcześniej niż
wstępnie planowano. Największe zaawansowanie robót jest na ulicy Kurpińskiego
- w całości ułożony jest tam kanał główny,
zaś budowa przykanalików jest zaawansowana wokoło 70procentach. Na ulicy Ogiń
skiego również kanał główny już jest ułoi:o
ny i rozpoczęła się budowa przykanalików

Cały

czas podczas robót na budowach

ne do nich igłofiltry. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że ziemia z wykopów musi
być wywożona i po ułożeniu rur kanalizacyjnych przywożona, gdyż nie byłoby jej
gdzie zmieścić na w~ch ulicach.
28 kwietnia radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez miasto w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w wysokości 360
tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej,
w tym 230 tys. właśnie na wspomniane ulice na Górkach, 60 tys. zł. na kanalizację
w ulicy Poznańskiej do Lameli, a 70 tys. zł
w ulicy Jordana i Listopadowej. Pożyczki
będą spłacone w ciągu 3 lat.

(eb, mak)

MALUCH SPŁONĄŁ PRZY TARGOWICY. Prawdopodobnie rozszczelnienie układu paliwowego było przyczyną wycieku paliwa na rozgrzany silnik Fiata 126 p należącego do Tadeusza W., a zaparkowanego w ciągu samochodów na
ulicy Sikorskiego przy targowicy miejskiej. W wyniku tego około godziny 10.30, 14 maja maluch zapalił się. ŚWiadkowie
zdarzenia próbowali ratować samochód jeszcze przed przybyciem straży, używając w tym celu gaśnic z własnych
pojazdów, jednak bez skutku. Ogień wybuchł bardzo gwaHownie i szybko zajc( całe wnętrze samochodu. Dymiący
ziałk:i zarezerwowane w planie pod o wydziei7.awienie wytyczonej (fizycznie
samochód wypchnięto na środek ulicy Sikorskiego, aby ogień nie przeniósł się na zaparkowane obok auta. Właściciel
drogę wewnętrzną, o łącznej po- jeszcze nie istniejącej) drogi na okres do koń
oszacował straty na około 1.200 zł, bo tyle wart był Fiat 126pwyprodukowanyw1990 roku.
(eb) wierzchni 1.496 metrów kwadratowych na categoroku.Jaknamsięudałoustalić,jestto
niezabudowanychnieruchomościachpomię- bezpośrednio związane z budową superdzy S?pitalem a prosektorimn w be:zpośred- marketu Tesco na tym terenie-o czyni wieBolimów
nim sąsiedztwie osiedla Bratkowice, powiat lokrotnie już pisaliśmy na łamach Nowego
Upamiętnić Katyń
wydziei7.awi bezprzetargowo dwóm wła- Łowiczanina. Powiatustaliłwysokość opła
utro, 20 maja o godzinie 14. w Powia- ścicielom przylegających do drogi posesji. ty dziei7.awnej na 1 zł/m2 • Umowa dziei7.atowej Bibliotece Publicznej w Łowi Teren ten ma być wykorzystywany na wy jeszcze nie weszła w życie - nie została
czu otwarta zostanie pokonkwrowa tymczasowe składowanie mateńałów bu- bowiem podpisana przez właścicieli dziaPiknik parafialny oraz odpust Dla parafian zaśpiewa z.espół Boczki Cheł
wystawa prac plastycznych „Upamiętnić dowlanych. Właściciele działek wystąpili łek.
(mak)
Świętej Trójcy odbędzie się mońskie oraz zagra bolimowska orkiestra
Katyń". Konkurs zorganiz.owany był prze-z
22 maja w Bolimowie, na łące dęta. Programy artystyczne przygotują Stowarzyszenie Młodzi Konserwatyści
za kościołem pod wezwaniem wszystkie s:zkoły z gminy Bolimów, tj. dwie i rozstrzygnięty w połowie kwietnia.
św. Trójcy, nad Rawką.
podstawówki, gimnazjum orazz.espół Szkół Na wystawie zobaczyć będzie można okoPonadgimnazjalnych. Nie z.abraknie trady- ło 20 nagrodzonych i wyróżnionych prac.
aż 16 na 25 betonowych koszy, któ- działanie wandali, wkłady zostały wyjęte
ajówka roą>ocznie sięjuż po SlUDie, cyjnych pokazów strażackich. Harcerze
re zostały ustawione pod koniec z koszy, opróżnione z nieczystości a naktóra odbędzie się 11.30 w kościele przygotowują loterię fimtową. Do Bollinokwietnia na terenie Łowicza - głównie na stępnie zgniecione na przysłowiowy ,,piaŚwiętej Trójcy, choć oficjalne jej otwarcie wa przyjadą dwa wesołe miasteczka oraz
ulicy Bernardyńskiej, łączącej ulicę Stani- cek'', tak że nie nadawały się do naprawy.
przewiduje się o godzinie 15.00.
miasteczko ruchu drogowego z Ośrodka Egsławskiego zSikorsk:iego,Boniftatmkiej oraz Kilka z nieb zostało skradzionych. Co ciePiknik po raz pierwszy zorganiz.owano zaminacyjnego w Skierniewicach. Przygo- wystąpią
dziećmi
na targowicy miejskiej, zostały zniszczone kawe wkłady zostały zniszczone kilka dni
w ubiegłym roku, w tym roku program im- towana zostanie wojskowa grochówka, gńll
nscenizację bajki „Śpiąca królewna" aluminiowe wkłady. Naczelnik Wydziału po tym jak ustawiono je na ulicy. Wydział
prezy będzie nieco bardziej rozbudowany. oraz ciasta.
(eh)
w wykonaniu rodziców uczniów Spraw Komunalnych w ratuszuPawełGaw- planuje obecnie zakupić wkłady, koszt jedz klasy zerowej będziemiala okazjęobej rońsk:i powiedział nam, że było to typowe nego to ok. 40 zł.
(tb)
rziX cała uczniowska brać ~ Szkoły PodSzpital łowicki
stawowej w Stllcblewie w gminie Łys:zko
wice w najbliższy wtorek, 31 maja o godzinie 11. Okazją do tego nietypowego przedstawienia - zwykle to przecież dzieci wyAndrzej Kaźmierczak - obecny m.in. dyrektor S?pitala, lekarze anestezjolo- stępttją przed rodzicami - jest obchodzony
ordynator Oddziału Intensywnej dzy, przedstawiciele izb lekarskich i związ następnegodniaDzieńDziecka.
(mak)
Opieki Medycznej i Anestezjologii ków zawodowych. Przewodniczącym kooraz Marta Rabsztyńska-Lisiecka - misji jest prof Wojciech Gaszyński, zwią
zastępca ordynatora tegoż oddzia- zany zawodowo z Uniwersytetem Medyczłu, spotkają się w konkursie, jaki nym w Łodzi oraz S:zpitalem Klinicznym
W maju tego roku Nowy Łowiczanin kończy 15 lat. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych
rzez czteJy dni, od 26 do 29 maja, na
Czytelników do wielkiego jubileuszowego konkursu. Cenne nagrody ufundowały znakomite firmy.
odbędzie się w Zespole Opieki Zdro- im. Barlickiego w Łodzi.
terenie dawnego poligonu wojskoweAby wziąć udział w zabawie, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe
wotnej w Łowiczu na stanowisko
Dyrektor S?pitala Jącek Chyliński mówi,
go na Czajkach, przebywać będzie na
i kupon z odpowiedzią przesiać do redakcji (Nowy Łowiczanin, 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a).
ordynatora OIOM.
że zakończenia konkursu można się spo- wiosennym biwaku ponad 1OO harcerzy
Kupony z kolejnymi pytaniami będą się pojawiać w NŁ co tydzień - aż do naszego festynu. Każdy
nadesłany do nas kupon (kserokopie wykluczone) zwiększa szansę na wygraną. Nie trzeba
dziewać do l Oczerwca. O jego wynik dy- z łowickiego hufca ZHP. W biwaku wezmą
odpowiedzieć na każde pytanie, ale im więcej się kuponów wyśle i dobrych odpowiedzi udzieli rdynatorskie konkursy odbywają się rektor jest spokojny, bo - jak mówi - bierze udział zarówno chuhny i druhowie z Łowi
tym lepiej. Losowanie nagród odbędzie się na jubileuszowym festynie 3września.
co 6 lat i w tym roku jest to jedyny w nim udział dwoje godnych siebie iywali cza jak i z Kiernozi, z powstałego tam nieAGROD GlÓ A: 6-dniowa WYCIECZKA dla 2 osób DO PARYżA • ufun·
konkurs, jaki odbędzie się w łowickim S?pi- i są to dobrzy lekarze, znani w Łowiczu, dawno szcz.epu. Przewidziano m.in. sttz.edowana
przez Polskie Biuro Podróży Alicja Chojecka • Łowicz, Stary Rynek 12,
talu. Decyzję o wyłonieniu ordynatora po- wieloletni pracownicy S?pitala
lanie z wiatrówki, bieg patrolowy, zdobye1Jfax837-1'8-8 e .837-67-29;
dejmuje komisja, w skład której wchodzi
(mwk) wanie sprawności i stopni harcerskich. (tb)
Ponadto trzy inne nagrody: APARAT CYFROWY - ufundowany przez lntermarche

Bliiei Tesco

D

Wnied1ielt piknik nad Rawkq

J

Cel ataku · uliczne kosze

M

W

WStachlewie rodzice
przed

I

Konkurs na ordynatora OIOM

Wkrótce biwak na Czajkach

P

O

~aprasta1t1y
rwa zorganizowany przez NŁ,
z okazji naszego jubileuszu, zatytułowany „15 filmów na 15-lecie",
flZegląd najlepszych polskich filmów ostatoich 15 lat Po ubiegłotygodniowej dawce
kina literackiego w nadchodzący weekend
popozycja zgoła odmienna, bliższa naszym
C23Som, ale równie godna uwagi. Korzenie
ltc:itniej propozycji sięgają roku 1973 roku.
Wtedy to, na kanwie opowiadania „Wieitęr· Kazimierza Orłosia (ojca znanego prelQJtera Teleexpresu) powstał scenariusz nie-

T

t.mlnegofilmu.Jegoautoremmiałbyćnic-

do kina

PYTANiE-KONKURso\-VE ----------------- ~--~ ·
W którym roku utworzono Bolimowski Park Krajobrazowy?

~!iwy traf spowodował, że po ponad
20 latach scenariusz wpadł w ręce Jerzego
Stuhra. Ulubiony aktor Kieślowskiego nie
tylko podjął się wyreżyserowania „Wieibląda'' ale zagrał w nim główną rolę. Film
poetycki, ciepły, opowiadający o tolerancji
dla ludzkiej odmienności.
• Duże zwierzę, sala ŁOK, sobota
godz. 20.00, wstęp wolny.
Dzień później zetkniecie się Państwo
z literaturą ... życia. Jacek Wyszomirski

tie" Oli i Karolir>y dziewczyn z szruego,

z

<

~ I

gustu peerelowskim dygnitarzom (któiy to wielkomiejskiego
już raz). Maszynopis pokiył kurz i tylko blokowiska. Film

c::...;> :

uttzymany w konwencji czarno-białej, w którym - jak
pisali krytycy zdecydowanie przeważ.a kolor czarny. Dzieło Glińskiego bez happy endu, ale z mnóstwem nagród: Złote Łwy, Nagroda Publiczności, Dziennikarzy na FPFF w Gdyni,
Nagroda Specjalna na festiwalu w Karlovych
Varach oraz Złota Kaczka
• Cześć Tereska, sala ŁOK, nie-:

~S'ltof-Kieśtowm.- TRt>bertGłimkPpm:nreśłi~.~-ł!llZl·l&llt~.

iestety, koncepcja fihnu nie przypadła do

-Łowicz, ul. Tuszewska 45, tel. (46) 837-04-10; ODTWARZACZ CD- ufundowany przez sklep
.Agata' zrzeszony w sieci MrWatt-Łowicz, ul. 3-go Maja Ba, tel. (046) 837-38-48; ROWERufundowany przez Hurtownię Rowerów-Łowicz, ul. Magazynowa 9, tel. 0695-608-751.
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Wkrótce Niedzielo Sannicka

K

iennasz sztuki ludowej, wyrobów z wikliny, produktów i wyrobów z gospodarstw
ekologicznych, możliwość spotkania
z twórcami ludowymi, loteria fantowa, plener
malarski, konkurs fotograficzny - to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych na 5 czerwca,
w ramach 37 Niedzieli Sannickiej. Po raz pierwszy na niedzieli pojawi się stoisko Nowego Ło
wiczanina, na którym będzie można obeja.eć
numery archiwalne gazety, uzyskać infonnację
o warunkach kolpor1ażu, miejscach przyjmowania ogłoszeń i reklam i in.

Impreza tradycyjnie odbędzie się w parku
i pałacu w Sannikach, jej początek zaplanowano
nagodz.10.
Jak zawsze zaplanowano ciekawe występy,
z których warto wymienić Mszę Hubertowską,
którą w kościele wykona Zespół Muzyki Myśliwskiej z Płocka, spektakl ,,&:rce Don Juana"
grać będą aktorzy na szczudłach, w pałacu odbę
dzie się koncert muzyki poważntj, a na estradzie
wystąpiąm. in. ZPiT ,,8anniki", Regionalny ZPiT
„Wisła" z Płocka, a także Krzysztof Daukszewicz.
(mwk)

GOKZduny

Wyprzedaż kaset video
Gminnym Ośrodku Kultury w Zdtmach
można od kilkunastu dni zakupić kasety
video, które do niedawna wchodziły
w skład zbiorów wypożyczalni, będącej cz.ęścią
biblioteki. Jak powiedziała nam jej kierownik
Monika Paciorek, do sptzedaży wystawionych
z.ostało 120 kaset. na których znajdują się filmy
zarówno sensacyjne, kryminalne, komedie, czy
Cezarym hórrory, które od dlu7s7.ego czasu nie cieszyły
się powodzeniem wśród odwiedzających bibliotekę. Wyprz.edażjestokazją dla miłośników kina,

W

Ewa Chciuk-Celt (pośrodku) wraz z synami Łukaszem i Januszem oraz
Dzierżkiem w sali barokowej łowickiego muzeum.

starostą łowickim

dok ze str. 1

KU CZCI CELTA I CICHOCIEMNYCH

P

ojegopowrociedokraju,Celtwrócił tu również wraz z niedawno poślubioną i:oną Ewą. Już w 1945 roku
z.ostał aresztowany, a wolność odzyskał
pointetwencjipremiera Wiatach 19461948 Chciukowie mieszkali w Krakowie. Zagro7.ony oskarżeniem o szpiegostwo na mx:z Anglii uciekł do Paryż.a
Kiedy zaczęto Olg3llizować Radio Wolna Ewupa, z.ostał wraz z żoną pIZY.jęty
do pracy w tej mzgłośni. Z.mad 1Okwietnia 2001 roku w szpitalu w Monachium.
Opowi~owydarzeniachzroku 1941
snuła w l.diiffikiej Dąbrowie Weronika
Dzierżek-Gałaj. Wówczas to Tadeusz
Chciuk: z.ostał po raz pierwszy 21ZU00ny na ziemie polskie. Omyłkowo skoczków ZlZUCOllO 22 km na północ od Ło
wicza, na teren przyłącwny do Rzeszy,
kilka kilometrów od Generalnej Guberni. WeronikaDzieriek-GaJaj wspominała, że w grudniu tego roku przyjechała
z Warszawy do domu na święta Bożego
Narodzenia. Miała sen, w którym zoba-

czyła awarię

polskiego samolotu, pró- i pocztę do stolicy przewiozła siostra
pomóc znajdującym się w nim Weroniki - Z.Ofia pod fułdami wełniaka.
żołnierzom Kiedy się obudziła, okazało Już później, podczas prywatnych sposię dopiero, że był to proroczy sen. Od tkań w Warszawie, Weronika Dzierżek
sąsiadki Z.Ofii Kunikowskiej dowiedzia- Gałaj dowiedziała się, że Celt początko
ła się, że mężc-zyźni 7lZllCelli na spado- wo obawiał się, że jego los z.ostał powiecłnooach z samolotu, zastrzelili żandar rzony takiej ,,smarkuli".
mów z posterunku w Kiemo7i. w B<>Spotkanie z młodzieżą, kombatmtami z terenu powiatu sochacz.ewskiego
brownikach wsiedli do pociągu i "
chali do Warszawy.
oraz tamtejszymi przedstawicielami
W czasie pierwszego dyżuru w punk- władz odbyło się także w Szkole Podcie kontaktowym Weronika Dzierż.ek stawowej w Brzowwie zaledwie 5 km
Gałaj pomała ,,Dzidka", bo tak po- od wsi Wszeliwy, gdzie doszło do zrzuwszechnie nazywano Tadeusza Cłiciu tu w 1941 roku. Po apelu poległych roka. Usłyszała o nieudanym zizucie spa- dzina Celta złożyła kwiaty na grobach
dochronowym w okolicach Kitmozi. Jej dwóch poległych tuż po zrzucie skoczzadaniem było odnalezienie przywiezio- ków. Obejrzeli również miejsce zrzutu,
nych pnez cichociemnych roxz;y. Kil- dziś na terenie powiatu gostynińskiego.
ka dni później Dzidek oraz Wujek (drugi
Spotkaniewłowickimmuzemn, ~
emisariusz) zamieszkali w domu rodzin- nioneponad godzinę, sprowadziło się do
nym Weroniki Dzierżek-Gałaj i paez podziękowań wypowiedzianych przez
kilka nocy poszukiwali iaginiooegoekwi- Ewę Cłiciuk-Celt za pielęgnowanie papunku. Brat Weroniki, Janek był ich prz.e- mięci o jej, zmarlym w 2001 roku mężu.
wodnikiem. Odnal~onąbroń, pieniądze :za umożliwienie udziału w 1:1fOCZYSU>bowała

Radary co kilometr, alkomaty co chwilę

N

awet po kilka patroli policyjnych
z radarami do pomiaru prędkości
będzie można napotkać w przyszlym tygodniu na odcinku chugi z Warszawy do Pomania ,pomiędzy Łowi
czem a Kutnem. Policjanci z łowickiej
drogówki wespół z policjantami z Kutna zamierzająorganizować „działania kaskadowe" na „dwójce'' raz w miesiącu.
Mają one polegać na ustawieniu na kilkukilometrowym odcinku drogi patroli
z radarami. Kierowcy, którzy zauważą
pierwszy patrol drogówki i zdążą zredukować prędkość do dozwolonej, nie
będą się spcxlziewać kolejnego radaru za
np. 1.000 metrów, a nawet jeśli zobaczą
drugi patro~ to będą pewni, że trzeciego

Ponadto już zbliżający się weekend
oraz początek przyszłego tygodnia policjanci z łowickiej drogówki zamierzają
poświęcić na zmasowaną akcję pomiarów trzeźwości kierowców - i to nie tylko na„dwójce". W ciągu pełnienia swojej
służby każdy z policjantów drogówki
będzie zobowiązany do pizeprowadzeniaco najmniej kilkunastu badań alkomatem. Decyzja o akcji z.ostała podjęta po
ubiegłotygodniowej odprawie, na której
omawiano między innymi zwiększającą
się liczbę pijanych kierowców.
(mak)

Kto zostanie dyrektorem

T

ylko jedna oferta - dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu - Wacława
Witwickiego wpłynęła do środy do godziny 8.40 na konkurs na stanowisko
dyrektora powstającego zespołu szkół
przy ulicy Grunwaldzkiej, w skład którego wejdzie podstawówka i gimnazjum
- oba z numerami 3 - z dzielnicy Korabka. Obydwie szkoły działają, od powstania gimnazjum, w tym samym budynku.

szkół

no Korobce

Termin składania ofert mija jednak
dopiero dzisiaj, tj. w czwartek 19 maja
o godzinie 16.00. Sytuacja więc może
ulec zmianie, tym bardziej, że w tego
typu konkursach większość ofert wpły
wa ostatniego dnia przyjmowania dokumentów. Dyrektor Witwicki złożył swoją ofertę już w ostatni wtorek 17 maja
Rozstrzygnięcia konkursu można się
spodziewać w ciągu.najbłiiszych kilkunastu dni.
(mak)

(tb)

SP Niedźwiada

Dziewczęta

nailepszymi
polonistkami

Z

nane sąjużnazwiska laureatów mGminnego Konkur.ru Polonistycznego, zorganizo-

komisji przewodniczyła doradca metodyczny do
spraw języka polskiego przy skierniewickim
wanego dla szkół z terenu gminy Łowicz pnez Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Mirosława
Szkołę Podstawową w Niedźwiadzie. Oficjalne Kasprzyk - d:yrektodca SP Popów. Oprócz niej
rozstrzygnięcie odbyło się wczoraj, tj. w środą w komisji zasiadały cztery inne polonistki pra18maja
cujące w szkołach na terenie gminy Łowicz:
Najl~ polonistką w gminie z.ostała Mąg Agnieszka Gratys, Beata Bm>zowska, Agnieszdalena Gajek re szkoły w Popowie, chugie ka Wawrzyniak i Magdalena Zielińska (mak)
miejsce zajęła również ucz.ennica z Popowa Karolina Rybińska, a trzecie Agata Rutkow- I
ska re szkoły w Niedźwiadzie. Oprócz tego
komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróźnienia tym ucmiom, którzy zdobyli ponad
ietypowa i jak można się domyślać nie70procentpunktówwtcicie. VvYróżnieniaotrzy
zbyt przyjemna interwencja czekała stramały: Kamila Figat z SP Jamno, Michalina Sokół
iaków z PSP w Łowiczu 13 maja we wsi
z SP Bocheń, Paulina Michalska z SP Zielkowice Niedzieliska, w gminie Kiernozia Uratowali oni
i Milena Szymańska z SP Bocheń. Widać więc, świnię, która o mały włos utopiłaby się w zbiorże to dziewcz.ęta zdominowały ten konkurs.
niku na gnojowicę. Zbiornik taki jest głęboki na
Podczas zmagań konkursowych, które odby- prawie 2 metry. Po wypompowaniu gnojowicy
ściach dziękował również Stanisław ły się 11 maja w szkole w Niedźwiadzie, ucz.est- pompą szlamową strażacy w ubraniu ochronOzonek, prezes zarządu stowarzysze- nicy mieli do rozwiązania w ciągu 90 minut au- nym i aparatach ochrony dróg oddechowych
tomo test, który został opracowany specjalnie wyciągnęli fywe jeszcz.e zwie17.ę na powiem:hnia ,,Batalionów Chłopskich".
(eb) na tę okazję przez komisję konkursową. Tejże nię.
(eh)

i czwartego tak szybko nie będzie. Akcja
ma dyscyplinować głównie tych.kierowców, którzy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość.

by mogli zakupić sobie na własność oryginalną
kasetę z ulubionym filmem.
Kasety kosztitją 5 zł. Pieniądz.e, które wstaną
w ten sposób pozyskane, później będą wykorzystane na bieżącą działalność GOK. Spizedaż
trwać będzie do 25 maja Wypr7.edaż nie oznacza
likwidacji wypożyczalni, pozostanie w niej około 500 nowszych tytułów, a zwolnione na pół
kach miejsce po starszych tytułach pozwoli
wkrótce na zakup kilku nowych.

Swinio uratowano zgnoiowicy

N

SKR Kocierzew

Kolejka do modernizacji opryskiwaczy
Ożliwa

do uzyskania w wysokości do 500 zł
dotacja na modemizacjx opryskiwaczy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
sprawiła, że SKR w Kocierzewie ma zapisanych ponad 30
rolników oczekujących na tę usługę, a 100 opryskiwaczy
w warsztatach spółdzielni już w tym roku zmodernizowano. SKR w Kocierzewie jest jednym z 1rn:ch punktów,
gdzie można taką usługę wykonać w powiecie łowickim,
pozostałe to warsztat w Stadninie Koni w Walewicach
oraz ZPHU ,,Rolmech" w Bednarach. Jednostkowa dotacja ustalona z.ostała w wysokości 500/o kosztów modemizacj~ lecz nie więcej niż 500 zł. Stacje uprawnione domodernizacji opryskiwaczy wykonują również badanie, po
którym przymawany jest atest opryskiwacza.
Prezes SKR w Kocierzewie Jerzy Wróbel mówi, że
warto zmodernizować opryskiwacznp. fumy Pilmetwówczas, gdy dobrajestjegoratna, zbiorniki pompa. Wówczas
wymiana podrespołów z robocizną wynosi około 900 950 zł. Do tego doliczyć trzeba koszt przeglądu w wysokości llO Jub 120 zł, na który również można otrzymać Dziesięcioletnie i starsze opryskiwacze modernizowane są w Ko~ową dotację. Tymczasem nowy dobry opryskiwacz cierzewie. Dzięki te_m_u są bezpieczniejsze, a opryski nimi wykokosztitje od 2 do 4 tys. zł.
nywane - skuteczme1sze.
Wczasiemoderni7.acjim.in..zaldadanesą11Qwekońcówkiiprzewo- filtly i mieszadła. Zwykle do warsztatu spółdzielni w Kocierzewie
dy, wskaźnik poziomu cieczy wyprowadzany jest na zewnątrz, za- trafiają opryskiwacze mające IOlai i więcej, o pojemności zbiornika
ldadane ~ rozdzielacm ~e, glicerynowe manometry, nowe 300 i 400 I.
(mwlt)
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fZISCHlER NA ZIEMI tOWICKIEJ
miany,jakiezaszływmleczarstwieod

bywały się

Biuro ARiMR w Łowiczu pracowało jak w dni robocze. Wnioski przed oddaniem sprawdzano, każdy otrzymywał potwierdzenie złożenia wniosku.

Rolnicy zdążyli z wnioskami
iemal WS'Z'jscy rolnicy z powiatu ło
wickiego, którzy w ubiegłym roku
składali wnioski o dopłaty bezpośrednie w powiatowym biurze Agencji Rf>
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Łowiczu, z.dążyli również w tym roku
zdążyć z wnioskiem na czas. Termin skła
dania wniosków o dopłaty był w tym roku
znacznie krótszy, bo trwał 2 miesiące, aupły
nął 15 maja Ponieważ była to niedziela, rolnicy, którzy przyszli z wnioskiem jeszcze
w poniedziałek 16 maja, również będą mieć

N

wypłacone dopłaty
kę.

W

bez potrąceń za zwło
i niedzielę biuro

minioną sobotę

ARiMR przy ul. Świętojańskiej pracowało
do godz. 20, czyli w takich samych godzinach, jak w tygodniu, ale zainteresowanie
rolników składaniem w tych dniach wniosku było niewielkie. W sobotę wpłynęło
157wniosków, wniedzielę-110. W poniedziałkowe popołudnie wszystkich wniosków było 7.886 co stanowi 99,3% liczby
wniosków złożonych w 2004 roku.
(mwk)

jednak stopniowo: - Nie
wbroniliśmy dostawy nawet tym rolnikom,
którzy mająjedną krowę, ale od lat 90.
zwracamy uwagę na jakość i to, co na
początku wydawało się niewykonalne, stało się normalne - mówił prezes, dodając,
że obecnie 98% mleka skupowanego jest
w klasie ekstra.
Aby zmiany w zakładzie i w gospodarstwach u rolników były możliwe, trr.eba było
zainwestować bardzo duże pieniądze. Ło
wicka OSM skorzystała z funduszy przedakcesyjnych - Phare i Sapanl, pozyskując
do chwili obecnej 3,5 miliona euro. Wielokrotnie więcej zainwestowała jednak pienię
dzy wypracowanych samodzielnie oraz
pozyskanych ze źródeł komercyjnych.
W sumie w ciągu minionych 8 lat zrealizo...
wano program dostosowawczy, którego celem było spełnianie wszystkich warunków
pnez łowicką mleczarnię, co kosztowało
25 milionów euro. - W większośd inwestowaliśmy swoje pieniądze, wspomagaliśmy
działania kredytami. 12% to pomoc Unii
i za to dziękuję - mówił Jan Dąbrowski
Mówił też o planach na przyszłość, a te
są bardzo ambitne - do końca przyszłego
roku spółdzielnia wyda na inwestycje
40milionówzłotychijestjednąz9polskich

firm, które podpisały już tun0wę w ramach
sektorowego programu operacyjnego.
- Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie
było akceptacji naszych produktów na
rynku, u klientów, przede wszystkim
w Polsce - mówił prezes deklarując, że

niemal całą
skupowanego mleka planuje przetwarzać na potrzeby polskich konsumentów, choć jest satysfakcja z tego, że moż
na już też sprzedawać wyroby na rynek
(mwk)
,,starej piętnastki".
w

przyszłości spółdzielnia

ilość

Franz Fischler (pierwszy z prawej) zwiedzał zakład produkcyjny OSM przy
ul. Przemysłowej z zainteresowaniem. Zdjęcie wykonane w laboratorium.

Rowy do czyszczenia
rocławska firma K Mel Bud zajmie

spływ wód Widać to czasami gołym okiem,

się w tym roku konseIWllCjąrowów

na Malinówce w pobliżu ulic Browarnej czy Św. Floriana na Błoniach.
Zlecono więc dwukrotne w ciągu roku
koszenie traw na skarpach rowów i w ich
pobliżu, usuwanie gałęzi, liści i śmieci zgromadzonych na dnie rowów oraz ewentualną naprawę i zabezpieczenie brzegów. Prace
będą wykonywane na cieku Kostka 5.600 m, Malinówka - 700 m oraz na rowach wzdłuż ulicy Starzyńskiego - 500 m
i ul. Kiernozkiej - 4(i() m.
(tb)

W

i cieków wodnych na terenie Łowi
cza. Wygrała ona ogłoszony przez ratusz
prr.etarg na to zadanie, była w nim jedynym
oferentem, a cena jaką zaproponowała 67.517 zł, byłazgodnazoczekiwaniami urzę
du. Chce on utrzymywać cieki i rowy na
terenie miasta w dobrym stanie, by zabezpieczyć dobry odpływ trafiających do nich
wód opadowych z łowickich ulic. Strumyki
i rowy na terenie miasta są· regularnie zaśmiecane, tak że niekiedy tamowany jest

Zakład

Energetyczny

Wyłączenia prądu

Partnerspol rozbudowuje magazyny_
Ł

większąpowierzchniąmagazynową

przy ulicy Powstańców w Łowiczu - na
terenie obok firmy ,,Budowa" Janusza Mostowskiego. Wykonawcą nowej hali wysokiego składowania o powierzchni 1.800 m2,
wraz z pomieszczeniami biurowymi, jest
właśnie fuma ,,Budowa" i od tej firmy Part-

C1ekaiq na 1astr1eienia do planu
naJbłiższyponiedziałek23 maja, mija
ostateczny termin składania zastr7.ei.eń do opracowanego przez miasto projektu planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu ulic Kaliskiej i Powstańców. Sam
projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w tenninie do 9 maja Miasto
informowało o wyłożeniu projektu do wglą
du mi~ innymi za pośrednictwem ogło
szeń w Nowym Łowicz.aninie. Projekt dort<:l:'J fragmentu miasta ograniczonego ulicami: Starzyńskiego, Sikorskiego, Powstań
row z ulicą Kaliskąi osiedlem domków jednorodzinnych przylegająfym do ul. Kali-

W

, .,

na wsiach i wŁowiczu

• 23 maja w godzinachod8.00do 15.00
ejon Energetyczny Łowicz .zakładu
Energetycznego Łódź-Teren S.A. in- w Łowiczu na ulicach: Bortnowskiego, Gnmformuje, że re względu na przepro- waldzkiej, Bołtucia, Skotnickiego, Kutrzewadzane prace eksploatacyjne nastąpiąprze by, Cebrowskiego, Klimeckiego, Rybackif>
rwy w dostawie energii elektrycznej dla po- go i Łyszkowickiej,
• 23 i 24 maja w tych samych godzinach
danych miejscowości powiatu łowickiego:
• 19 maja w godzinach od 8.00 do 15.00 w Niedźwiadzie Wujnów,
• 24 maja w tych samych godzinach
w Zdunach Kościelnych 1 i 2, Maurzycach
1,2,3,Niedźwiadzie 1 i4,Klewkowie2i3, w Domaniewicach 4,
• 27 maja w tych samych godzinach
Łowiczu na ulicy Poznańskiej od nwneru
(mak)
Łaguszewie.
w
do223.
131
nerspol będzie dzierżawił budowany maga- jakiego fypU działalność zostanierozszer:rona
• zyn. W głębi placu budowana jest hala wy- wŁowiCZIL
REKLAMA - Można spodziewać się w zwiq;r.ku z tym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -sokiego składowania pod świadczone przez
Partnerspol usługi magazynowania i kon- wzrostu zatrudnienia w l.owiczu, ale nie bę
FABRYKA~
dzie to liczone w setkach osób- dowie.dzielifekcjonowania
spółki.
siedzibie
warszawskiej
w
się
śmy
Rozbudowa może też być związana
OKIEN~
z konfekcjonowaniem w Łowiczu przez tę Nowa hala magazynowa ma być oddana do
finnę wyrobów cz.ekoladowych. W war- użytku już w sieipniu.
ŁOWI CZ
(mak)
szawskiej siedzibie spółki nie pnesądzano

R

owicki oddział firmy logistycznej
Partnerspol będzie dysponował

choćby

skiej. Drugi rejon objęty projektem planu
obejmuje tereny znajdujące się na południe
od ulicy Powstańców do ulicy Jana Pawła Il
i do projektowanej południowej obwodnicy
Łowicza wraz z będącymi tam terenami
prz.emysłowymi. - Projekt ten jest praktycznie kopią tego, co było w starympkmie, który
przestał obowiązywać- powiedział nam miejski planista Andrzej Bargieła
Jeśli mieszkańcy i osoby zainteresowane
planem nie wniosą w tym tenninie zastr7.eżeń, projekt planu zagospodarowania trafi
pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łowi
czu. Jeśli pojawią się do projektu planu za-

strzeżenia, najpierw rozpatrzyć je powinien
burmistrz, potem decyzję w tej sprawie
podjąć ma rada miejska Kiedy plan zagospodarowania dla tej ~ miasta wejdzie
w życie zależy jednak od tego, kiedy plan
zostanie opublikowany w Dzienniku Urzę
dowym województwa łódzkiego. Poprzedzone to musi być' kontrolą planu, pod
względem merytorycznym, którą przeprowadzić mają służby planistyczne
i prawne wojewody. Oczekiwanie na publikację planu może wynosi ć nawet kilka
miesięcy.

(mak)
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Dwa festyny

będq

Euro"pejski Festyn Ekologiczny
organizuje w najbliższy
poniedziałek 23 maja gimnazjum
w Popowie, a dwa dni później
- 25 maja Festyn Rodzinny odbędzie
się w szkole podstawowej w tej
samej miejscowości.
oroczny F~ Europej~ organizowany
przez tamtejsze gmmaz.ium w tym roku
ma mieć charakter proekologiczny. Jak nam się
udało ustalić, niewykluczona jest w związku
z tym wizyta w Popowie ministra rolnictwa rodem z Łowickiego - Wojciecha Olejniczaka. Festyn ro:zpoczyna się o godzinie 11.30 i będzie

D

ŁOWICZANIN

w Popowie

do godzin popołudniowych. Podobnie jak
co roku przewidziana jest częf,ć artystyczna przygotowana przez uczniów oraz mniej oficjalna
„częf,ć konsumpcyjno-relaksacyjna" zarówno dla
uczniów, jak i grona nauczycielskiego i zaproszonych gości.
Festyn rodzinny w podstawówce w Popowie rozpocznie się o godzinie 9.00. Przewidziane są konkursy dla rodziców i uczniów, występ
artystyczny przygotowany w tym roku przez
klasę piątą, rozgrywki sportowe oraz smaczny
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Obydwa festyny mają charakter integracyjny i mają
uczyć wspólnej zabawy, promować zdrowy styl
życia i spędzania woll)ego czasu.
(mak)
trwał

Radio Niepokalanów zaprasza i pomięto
adające z nie tak znowu odległego od Ło pokalanowie, o godz. 19.00 rozpocznie się kon-

N

wicza Niepokalanowa, Radio Niepokala- cert ,,Świętość", w którym wystąpią Michał Kunów przysłało dla czytelników NŁ za- lenty - autor tekstów i kompozytor, Jan Smoproszenia na drugą częf,ć jubileuszu 1O-lecia, któ- czyński - pianista oraz Olgierd Łukaszewicz Występ zespołu Chawerim to nie tylko muzyka i śpiew, ale także oprawa nawiązująca do pochodze- raodbędziesię2l i22 majawNiepokalanowie, aktor.
Dalszy ciąg uroczystości w niedzielę, 22 maja
a dedykowana jest Ojcu Świętemu Janowi Paw· wy:konywanyeh u""ono'
,..„ w.
ma
łowi Il. Jubileusz radia !Ilinął dokładnie 1 marca, rozpocznie msza św. w bazylice o godz. 13.00.
jest to rocznica powstania wznowionego Radia Godzinę później świadectwo wiary perkusisty
•
z zespołu ,,Skaldowie", Jana Budziaszka - któremu towarzyszyć będą muzycy z Krakowa, a na
zakończenie koncert Krzysztofa Cwynara z niei działało do momentu wybuchu WOJny.
Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 21 maja pełnosprawnymi dziećmi z Łodzi.
(mwk)
o godz. 18.00 mszą św. w bazylice w Nie-

~~~;;'z~j::~~w:

Zydowska muzyka
1abr1mi w Browarnei Regaty kajakowe jui wniedzielę
wej pieśni" wielokrotnie mówi Pismo
Święte. Z inspiracji religijną pieśnią hebrajską - nawet w jej warstwie muzycznej - powstało wostatnich latach także
wiele pieśni chrześcijańskich, w niektórych kręgach sięga się do wspólnego tańca jako środka wyrazu dla uwi~lbienia
czy dziękczynienia O żydowskim tańcu, w którym jest duż.o pogody ducha,
humoru, lekkości można długo mówić
ystąpi on na zaprosz.enie parafii - albo bardzo szybko to pokazać.
Kościoła Ewangelickiego-Augstym, czym pasjonują się członkoburskiego w Kutnie, posiadającego
wiezespołuChawerim-pohebrajw Łowiczu swoją filię. Koncert będzie sku ,,Przyjaciele" - i jaki mają do tego
pierwszym w Łowiczu po kilku latach, stosunek, najlepiej opisali oni sarni na
na którym grana będzie muzyka żydow swojej stronie internetowej - „Granie
ska.
i śpiewanie pieśni w świętym języku BiMuzyka zawsze stanowiła istotny blii, pi.eśni hebrajskich, uwielbiających
element żydowskiej poboinośc~ taniec Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga
i śpiew były normalnym elementem mo- Obietnicy i Przymierz.a, którymi dzięki
dlitewnej ekspresji. W modlitewnym śmierd i zmartwychwstaniu Jezusa, Bauniesieniu tańczył przed Arlcą Przyinie- ranka Bożego, zoit.aliśmy objęci, sprarza krórDawid, o uwielbieniu Boga ,,na wia nam niewysłnwioną radość. To micytrze i na harfie", o śpiewaniu mu ,,no- łość do Boga, Izraela i muzyki sprawiła.,

Chawerim, zespół wykonujący
m uzykę żydowską, tworzony
przez młodych muzyków w dużej części studiujących obecnie
w Krakowie, ale pochodzących
też z Warszawy, Katowic i Cieszyna będzie gościem najbliższego sobotniego popołudnia
w Galerii Browarna.

W

O

że staliśmy się przyjaciółmi. Pragniemy

Pod hasłem „Bzura łączy pokolenia" O godz. 14.15 przewidziano rozmowę z gościem
specjalnym- przedstawicielem Polskiego Związ
Rodzinne Regaty Kajakowe organizo- ku Kajakowego. Oprócz tego publiczność, która
wane na Bzurze przez stowarzysze- przyjdzie kibicować startującym drużynom, bę
nie Forum Młodych Łowiczan. Start dzie miała okazję wziąć udział w zorganizowaprzewidziany jest na wysokości re- nychspecjalniedlanichkonkursachzciekawymi
stauracji Szkiełka. Impreza oprócz cy- nagrodami rzeczo~ odbędą się one 0 godz.
walizacji sportowej będzie miała cha- 15.45 i godz. 18.20. Ogłoszenie wyników zaworakter majowego pikniku, na którym dów i wręcz.enie nagród, przewidziano na godz.
dostępne będą zarówno kiełbaski 18.00, impreza zakończy się o godz. 19.30. (tb)
z grilla, jak i napoje.
odbędą się w niedzielę 22 maja drugie

jednak nie tyłka być przyjaciółmi między
sobą, ale nieść pokój i radość, przesłanie
o Bożej niezgłębionlef miłośd innym. Naszymcelemjestdzieleniesiętąmiloścą"
W Łowiczu zespół, istniejący od 2004
roku, wystąpi w składzie: Noemi Inga
Bażanowska(wokal), ErniliaModdelmog
(wokal), Paweł Woiny (wokal), Miriam
Gibiec (obój), Jan Marek (skrzypce),
Ewa Undas (skrzypce), Tomasz Marek
(~ortepian), ~aweł Marek (wiolonczela,
awody odbędą się w trzech kategoriach:
gitara), Agmeszka Pastucha (skrzypce,
dwuosobowych drużyn ze szkół ponad
perkusja). Większość z nich jest ewangimnazjalnych z powiatu łowickiego, druge~ instrumentaliści są po szkożyn studenckich z łowickich szkół wyższych
łach muzycznych, niektórzy kontynuują naukę w Akadem.ii Muzycznej, wo- oraz drużyn rodzinnych. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed rozpocz,ęciem wykaliścisąamatorami.
Koncertodbędziesięwsobotę21 maja ścigu, w godzinach 12 - 14.
Na starcie najpierw o godz. 12.10 stanąucznioo godzinie 16.00, wstęp wolny, jest on
cz.ęścią większej trasy koncertowej or- wie szkół ponadgimnazjalnych, o godz. 13.30
ganizowanej przez Ewangelików, która studenci, ao godz. 15.00 rodziny. Atrakcją regat
obejmujetakżeKutno(tegosamegodnia, będzie także koncert szantowego zespołu Canoe
(tb) zŁodzi,któryodbędziesięogodz.13.40i 16.10.
godz. 19.00), Zgierz i Ozorków.

Z

Kocierzew

Dla matek zokazji ich święta
sząśw. w kościele parafialnym w sobotę
21 majaogodz.13.00ro:zpoczniesięuro
czystość Dnia Matki w gminie Kocierzew. Po mszy św. dalsza część uroczystości
odbywać się będzie w sali OSP w Kocierzewie. ·
Organizatorzy, a są nimi Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Rada Kobiet, zaplanowali dla
około 300 zaproszonych pań obiad oraz wy~
(mwk)
py artystyczne.

M

SALETRA
na kierunku Zarządzanie

i Marketing

Zapisy do 30 września 2005
prowadzi Dziekanat Uczelni, I p. pok. 107

Specjalizacja w semestrach 5 i 6

Informatyka w zarządzaniu
Zarządzanie:
Logistyką, Zasobami ludzkimi,
Finansami, Handlem,
Turystyką i rekreacją,
Środowiskiem i gospodarką wiejską.

•

Wymagane dokumenty
1) Świadectwo dojrzałości w oryginale. 2) Podanie-kwestionariusz. 3) Kserokopia dowodu osobistego. 4) Zdjęcia (4szt.).

•

Szeroka oferta stypendialna dla studentów studiów dziennych i zaocznych - stypendia naukowe,
socjalne i zasiłki losowe.

5) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż stan zdrowia umożliwia studiowanie. 6) Dowód wpłaty wpisowego.

wramach programu Socrates/Erasmus.

•

Współpraca zagraniczna

•

Dla zainteresowanych - certyfikaty językowe London Tests of English i certyfikaty
zawodowe STEC; uczelnia współpracuje z brytyjską organizacją Edexcel International.

•

•
•
•
•
•

nawozy inne ...„.o~
"~~s~'E.
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miał
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groszek EKO "

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

Łowicz,

Uzupełniające studia magisterskie prowadzone w Sochaczewie
przez

Wydział Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyższa Szkoła Zarządzania

i Marketingu w Sochaczewie

ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862 50 80
www.wszim-sochaczew.edu.pl
info@wszim-sochaczew.edu.pl
R-712

SALETRZAK
MOCZNIK

NAPRAWA-REGENERACJA
· • osobowe • dostawcze • ciężarowe ~
ri;~
Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 12
tel. (046 837-66-53, 0606-228-526

~
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Obok matematyki
drugim ulubionym przedmiotem
Adri3Illl jest informatyka, a w domu
ulubionym zajęciem obcowanie
z komputerem. Swoją pasję dzieli
z tatą, od którego pożycza fuchowe
gazety by więcej dowiedzieć się
o programach komputerowych.
W wolnej chwili sięga po książki,
wśród ulubionych tytułów wymienia cykl z Harrym Potterem, wśród
filmów najbardziej lubi komedie,
a ze sportu piłkę nożną. Po skoń
czeniu nauki w podstawówce zamierza kontynuować ją w Gimnazjum m 2, w klasie infonnatycznej.

przyjemność.

Najbardziej zadowolona z wyników ,,Kangura" jest bez wątpienia
Szkoła Podstawowa Nr 4, która
moi.e pochwalić się dwoma laureatami, którzy uczą się w jednej klasie - Vie. Są to: Michał Wrona oraz
Adrian Zrazek, obu ich przygotowała ta sama nauczycielka maternaty~ Janina Kaczmarek.
Michał Wrona pojedzie w wakacje na obóz naukowo-wypoczynkowyw Chorwacji, który odbędzie
się na malowniczej wyspie Pasman. Nie Jest to jego pierwszy
wyjazd, dzięki Kangurowi, byłjuż
na wycieczce w duńskim Legolandzie oraz na obozie na Węgrzech
w Hajduszoboszlo. Nie ukrywał
przed nami, że liczył na wygraną,
choć nie przygotowywał się specjalnie do startu w konkursie. Powtórzył sobie tylko sposoby wy-

Z Łowicza pochodzi
czworo tegorocznych
laureatów konkursu
matematycznego
„Kangur": Michał
Wrona i Adńan
Zrazek z SP4, Michał
Kasperowicz z SP1
oraz Agata
Staniszewska z I LO
oraz jedna laureatka
konkursu zjęzyka
angielskiego „Fox"
Katarzyna Dębska
z Gimnazjum nr 2.

W

yniki obu konkursów zostały ogłoszone w minioną so-

14 maja w szkole pijarskiej
przez organizatora regionalnego konkursu - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy „WEK.TOR". Warto
podkreślić, i.etym roku w konkursie ,,Kangur'' udział wzięło na terenie powiatu łowickiego l .384
uczniów, a w ,,Foxie" 274, pięcioro
laureatów to najlepsi z najlepszych,
którzy osiągnęli w rozwiązywanym
teście najwięksl.ą z możliwych ilość
punktów. W nagrodę pojadą oni na
obozy międzynarodowe do Czech
oraz na obozy naukowo-wypoczynkowe w Chorwacji. Oprócz
zwiedzania okolicy i pomawania~
wieśników będą mieli także sposobność by udoskonalać swoją wiedzę
matematyczną, bo na każdym z
tych wyjazdów przewidziano blok
zajęć matematycznych.

do odpowiedzi okrężną drogą czwarty, do tego roku zdobywał
drobniejsze nagrody. Główna wyW zadaniach dużo bierze na logi- grana w tym roku cieszy go bardz.o.
Tegorocmy ,,Kangur''niesprawił
kę i~ się zdarza, i.e na klasówkach nauczyciel ma wątpliwości co mu większych problemów oprócz
do tego, jak otrzymał dany wynik. jednego zadania. Do startu w konMichał ma talent do matematy~ na
lekcjach zazwyczaj wystarczy mu
wysłuchanie nauczyciela, który tłu
maczy jakiś nowy temat, by go pochwycić i zrozumieć. Jest jednym
z lepszych uczniów w szkole, na
koniec pierwszego półrocza miał
średnią 5,3 przy czym z matematyki i infonnatyki miał oceny celujące.
Nie ma za to jak prz)'znał absolutnie żadnych talentów plastycznych.
Po lekcjach w szkole najwięcej
czasu spędza przy komputerze,
~ gra, ale ostatnio zaczyna odkrywać coraz częścitj możliwości
edukacyjne komputera i to go wcią- Michał Wrona z SP 4 .

d({i;ę

-

powiedział nam.

Agata Staniszewska z I LO.

Kasperowicz z SP1.

konywania obliczeń i trudniejsze
wwry. - Najbardziej w „Kangurze"
podobo mi się to, i.e liczy się w nim
~ a nie sposób ~nywania
obliczeń, które do niego prowad:zą
Mam swój tok myślenia i czasami

Katarzyna Dębska z Gim. nr 2.
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Michał Kasperowicz, uczeń
klasy VI ze S~oły Podstawowej
Nr 1 w Łowiczu, pojedzie na obóz
międzynarodowy w Czechach.
Sukces w ,,Kangurze" jest ukoronowaniem jego wysiłków w szkole
podstawowej. Startował kilka razy
w konkursie, jednak nie znalazł się
nigdy wśród laureatów. - Bardzo
pracowity, sumienny, 1'1'.Ytrwcz9'. utalentowany, starajqpysięrozwiązywać
wszystkie zadania wykraczające
poz.a program szkoły i, co ważne,
Ofwaro/ - bo chętnie zodajqpy pytania o rozwiązaniejakiegoś zadania.
Praca z nim to prawdziwa przyjemność - tak scharakteryzowała nam
Michała jego nauczycielka matematyki Elżbieta Łukawska.
razkolejny,jednakniemawśródnich
Michał w rozmowie z nami nikogo, kto by wygrał konkurs po
przyznał, że oprócz wychowania raz szósty jak ona
dok na stl: 17
fizycznego, które jest jego piętą

PCV
OKllN
KA
FIRY
. . . . . . . . . . . . . „ •• ,

... bo kaidy mote

SlllllllWlll:. IL SEllĄTIRSll 25, TEL (148) 833-42--20
•Szyby k 1,1

SŁONECZKO
KI
APTE
27
przy ul.
w
Łowiczu

będzie się dalej uczyć w gimnazjum
pijarskim.
Agata Slatibz usłla, uczennica kl. II w I Liceum Ogólnokształ
cącym im. ChełmońSk:iego pojedzie
na obóz naukowo-wypoczynkowy
w Chorwacji. Została laureatką
,,Kangura" już po raz szósty- wcześniej kilkakrotnie podczas nauki
w gimnazjum pijarskim i potem już
w LO. - Tegoroczny konkurs nie
sprawił mi trudności, ten sam test
mogłabym rozwiązać bez problemu
w roku ubiegłym-powiedziała nam
Agata. Do sukcesu w konkursie już
się przyzwyczaiła, do tego stopnia,
i.e myśląc o wakacjach stara się planować je tak, by uwzględnić w nich
swój wyjazd na obóz dla laureatów
tego konkursu - to już dla niej i rodziców normalna rzecz. Wygrane
w ,,Kangurze" wycieczki pozwoliły jej odwiedzić Słowację, Grecję,
Włochy, Czechy, Węgry I Austrię.
Lubi podróżować, naj~iej robi
to z rodziną. Kangur pozwala dotl7.eć jej w nowe, ciekawe miejsca,
poznać wielu ciekawych młodych
ludzi i zawrzeć z nimi przyjaźnie. Z
kilkoma ma okazję spotykać się po

3-komorowy SOFTUNE
>komorowy PERFEKTUNE

S.J. „stONECZKO" ul. ICrakowska 2 -

PROMOCJA ZDOWIA -

ły pomagała

Sz.czegółnieinteresujegomatema

tyka oraz infonnatyka, a w 'i!iZCWgółności możliwości edukacyjne
komputera, przy którym spędza
sporo wolnego czasu. I to właśnie
w tych kierunkach chce się dalej
kształcić, wybierając w przyszło
ści klasę o takim nachyleniu. Koń

lDWICZ: L llWY RYIEK 29, 1n. C141D 837-63-53

- uimiech dla z•owia
(chcesz korzpłM

Adrian Zrazek z SP 4.

kmsie oprócz nauczycielki ze szkomu jego babcia Alina
Zrazek, która Jest emerytowaną naszczególnie lubi fantasy.
MianZrazekpojedzienaobóz uczycielką matematyki. To dzięki
międzynarodowy w Czechach. niej na pewno polubił ten przedmiot,
W ,,Kangurze" wystartował po raz rozwiązywanie zadań sprawia mu

ga. Oprócz tego lubi być w ruchu,
uprawia sport, a także sporo czyta,

pomyśleć.

cząc szkołę podstawową Michał

botę,

Michał

dobrze radzi sobie we
wszystkich przedmiotach jakich
uczy się w szkole - choć specjalnie
dużo czasu na naukę nie poświęca.
Lubi czytać książki i oglądać programy popularno-naukowe w telewizj~ lubi także podróżować i poznawać nowe miejsca, dlatego cieszy się z nagrody, jaką zdobył
w ,,Kangurze". Sam test, nie sprawił
mu poważnych trudności, trzeba
było po prostu w wielu miejscach
achillesową,

zostać

PRZYJACIELEM stONECZICA

• Kolorowe 5-komorowe okna
w cenie 3-komorowyc h
• Transport, pomiar - gratis
• Szybkie wykonanie - 7 dni

~~
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LIKWIDATOR WAGENCJI
Dawny

większościowy

udziałowiec łowickiej spółki
Zakład Energetyki Cieplnej,
po którym kilka lat temu
w naszym mieście wiele sobie
obiec}'Wano, od 5 maja ma
swojego likwidatora.
Chodzi o Agencję Poszanowania
Energii, czyli spółkę-córkę
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Likwidatorem APE
został wybrany
Sławomir Przesmycki.

rozwiązaniu spółki zdecydowało

O

walne zgromadzenie akcjonariuszy
spółki, które jednocześnie podjęło decyzję o odwołaniu zarządu, zmniejszeniu
składu rady nadzorczej i drastycznym obcięciu wynagrodzeń członkom rady.
WFOŚ jest właścicielem 97% akcji spół-

ki, a likwidując ją zarząd funduszu realizuje swoją koncepcję systematycznego
wycofywania się z zaangażowania kapitałowego w spółkach, a oprócz APE są to
,,Eko-Consulting", „Warta", ,,Eko-Region"
i ,,Eko-Pomoc".
ecyzja o rozwiązaniu spółki jest zdaniem zarządu funduszu konieczna,
bo APE nie jest w stanie samodzielnie
egzystować na rynku, generując rocznie
stratę wysokości około 400 tysięcy zł.
Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1995 roku. Z Łowiczem
była związana od 1999 roku, kiedy ZEC
przestał istnieć jako zakład budżetowy
i przekształcił się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Udział miasta Łowi
cza w spółce wniesiony był aportem w
postaci 6 kotłowni i wynosił 400/o, wartość 6Ó% udziału APE wynosiła 4 mln zł.
Pieniądze te przeznaczone były na modeńiizację sieci ciepłowniczej w Łowiczu,
zakup kotłowni od syndyka masy upa-

D

ŁSM

D

Pt7.etargnadostawęi montażmetalowych

drzwi w blokach wygralafirmaBEMzPłoc
ka, specjalizująca się w tego typu pracach.
Drzwi zakupione w tej firmie już się w budynkach spółdzielczych sprawdziły - około rok temu zostały zamontowane w budynku stojącym przy ulicy Ciemnej w Ło
wiczu.
Nowe drzwi zostaną zamontowane przez
płocką fumę w następujących budynkach:
na osiedlu Reymonta w blokach numer 1, 2
i 3, na osiedlu Dąbrowskiego w budynkach
1, 3, 5, 9, 11 i 12, w budynku numer'9 na
osiedlu Starzyńskiego, w dwóch blokach

W

Kamienica Jagielskiego iak nowa

D

Remont balkonów
na Ciemnei

Wymieniq 51 drzwi
za ponad 1OO tysitcy
IZWi w szesnastu budynkach należą
cych do Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mają zostać wymienione w tym
roku na nowe - metalowe i wewnątrz ocieplane, ze zbrojoną szybą oraz samozamykaczami. Łącznie wymienionych zostanie
51 drzwi. Spółdzielnia zapłaci za wymianę
około 108 tysięcy złotych brutto. Oprócz
tego nowe, metalowe drzwi będą montowane w budynkach, które będą w tym roku
i w następnych latach docieplane.

dłościowej „Syntexu" (na ten cel częścio
wo zaciągnięta była pożyczka w NFOŚ
i WFOŚ). Już w 2002 roku o spółce było
głośno, gdy z powodu swoich problemów
chciała pozbyć się swoich udziałów
w łowickim ZEC. Od 2003 roku WFOŚ
rozpoczął proces wykupywania udziałów ZEC od APE. Proces ten zakończył
się w marcu 2004. W chwili obecnej
WFOŚ posiada taki sam udział w ZEC,
jak miał APE - czyli 60%.
iceprezes ZEC Jan Tłustwa uważa, że między APE a WFOŚ jest
taka różnica, i.e APE jako spółka - córka
funduszu, nie mogło samodzielnie podejZ tego, co dzieje się na elewacji kamienicy przy Starym Rynku niewiele
mować decyzji o znaczeniu strategicznym. Możliwość taka istnieje obecnie, gdy widać, ale prace remontowe mają sprawić, te nie będzie ona odstawać
udziałowcem jest WFOŚ, a to moi.e mieć urodą od swojej sąsiadki.
znaczenie przy podejmowaniu decyzji
o przejmowaniu obiektów miejskich, takich jak np. kotłownia na os. Konopnico połowy czerwca potrwają prace malowany w tej samej jasnobeżowej kokiej czy łączników między kotłowniami
re-montowe frontowej ściany kamie- lorystyce co dotychczas. Prace rozpoczę
a budynkami.
(mwk)
nicy na Starym Rynku 3. Na zlecenie za- ły się ponad dwa tygodnie temu i jak przykładu Gospodarki Mieszkaniowej, łowie- znał w rozmowie z nami dyrektor ZGM
ka firma Rapid, która wygrała ogłoszony Andrzej Masztanowicz, odbywają się
przez zakład przetarg za 16.700 złotych z.e sporym opóźnieniem, bo wykonawca
zbija stare tynki, w miejscach gdzie te od- został wyłoniony już w roku minionym,
padały i kładzie nowe. Naprawie podle- ale ze względu na niskie temperatury
emont balkonów, blaszanych parape- gają także zdobiące budynek elementy w okresie zimowym nie mógł przystąpić
tów zewnętrznych oraz rynien, trwa sztukaterii. Ostatecznie zostanie on po- do prac.
(tb)
w bloku przy ulicy Ciemnej w Łowi
czu. Prace w ubiegłym tygodniu rozpoczęła
ekipa remontowo-budowlana Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i mają one potrwać do końca maja. Prace są tak czaso150 tysięcy złotych kosztowało poprawił. Mimo to twierdzi on, że na wielu
chłonne z uwagi na ich różnorodność (uzu- Zakład Usług Komunalnych w Ło ulicach łatanie dziur to tylko pólśrodek, bo
pełnianie ubytków, prace blacharskie, malo- wiczu wiosenne łatanie ulic na te- na przykład na ul. Mostowej, Blich, Starowanie).
(mak) renie miasta-podczas gdy w 2004 ścińskiej, Kaliskiej, Powstańców, Legionów,
roku wydatki te były kilkunasto- Kiemozkiej tizeba położyć nowąnawierzchkrotnie mniejsze- nie przekroczy- nię, a nawet dokonać ich przebudowy ingeły kwoty 11 tys. zł.
rując w podbudowę, aby zapewnić ich <kr
aprawa balkonów i obróbek blacharbry stan na kilka przyszłych lat Wymienioskich w bloku mnner 14 na osiedlu
racownicy ZUK łatali w tym roku kil- ne ulice, z.daniem Michalaka, są od kilku lat
Bratkowice ma być przeprowadzokadziesiąt ulic, w sumie wylano ponad największym u1I3pieniem łowickich drogona po zakończeniu podobnych robót aktu- 120 ton masy asfaltowej, oprócz tego po- wców.
W związku z wydatkami, jakie zakład
alnie prowadzonych w bloku przy ulicy nad 30 ton wylali pracownicy Przedsiębior
Ciemnej w Łowiczu. Podobnie jak tam, ro- stwa Robót Inżynieryjno - Drogowych poniósł na wiosemie łatanie ulic, zwrócił się
boty będzie wykonywać brygada rernonto- z Łowicza, której to firmie zakład zlecił łata on do ratusza o zabezpieczenie na jego powo-budowlanaŁSM. BloknaBratkowicach nie najbardziej znisz.czonych po zimie ulic: trzeby ok 200 tys. zł z nadwyżki budżeto
będzie prawdopodobnie ostatnim budyn- Blich, Mostowej i 3 Maja. W sumie po- wej z przeznaczeniem właśnie na drogi.
kiem, na którym w tym roku zostaną napra- wierzchnia zapełnionych asfaltem dziur Dotacja w wysokości 230 tys. zł, którą
wione balkony oraz wykonane nowe ob- wyniosła, jak policzył dyrektor ZUK Ja- ZUK otrzymuje od ratusza na pełne utrzymanie dróg w ciągu roku jest niewystarczaróbki blacharskie. Prace mają rozpocząć się nusz Michalak, 1500 m2.
najwcześniej w czerwcu. Potrzeby takich
Dyrektor twierdzi, że w porównalliu jąca ijuż na obecną chwilę została w dużym
napraw mieszkańcy powinni zgłaszać z innymi sąsiednimi miastami, jak i ubiegły stopniu wykorzystana
(tb)
w biurze spółdzielni.
(mak) mi latami, stan dróg w Łowiczu znacznie się

(numer 8 i 9 ) na osiedlu M. Konopnickiej
oraz na osiedlu Bratkowice w blokach 28,
31, 32 i 33. Zarz.ąd spółdzielni wybrał te
budynki po obejrzeniu stanu starych drzwi.
Okazało się, że w tych właśnie budynkach
drzwi są w najgorszym stanie. - W tym roku
postanowiliśmy zapocządrować stały cykl
~dlŻWinanaszychosie.d/ach. Wp~

szlym roku bę4ziemy kontynuować eymianę, myślę że w następnych latach także
- powiedział nam prezes Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej Armand Ruta.
Po wymianie drzwi na takie, których nie
będzie można otworzyć kopniakiem, zasadne staje się montowanie domofonów. Tutaj
jednak spółdzielnia zostawia wolną rękę lokatorom oraz działającym w blokach komitetom blokowym. Na założenie domofonu
muszą bowiem zgodę wyrazić wszyscy lokatorzy z klatki schodowej, a najlepiej całe
go bloku, jeśli otwarte jest piwnicme przejście pomiędzy klatkami schodowymi. Spół
dzielnianie finansajezakładaniadoroofonów.
(mak)
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PO ATRAKCYJNYCH

CENACH
ŁOWICZ

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

Do NAS

Prowadzimy sprawy,
które wydarzyły się do 10 lat wstecz:!!
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~

kosztowało
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nowy

SPRZEDAŻ-MONTAŻ

samochody osobowe,

dężarowe

Łódź, ul. Inflancka 32, tel. (0-42) 659-88-66
ul. Kl/Ińskiego 221, tel. (0-42) 682-89-89

CZEŚCI VW BUS y ...4
BLACHY, LAMPY I INNE

GOTO W KO
WY
(La nkowy)

O! SELA
O!BANKIE
O! KOMUNIE...,,""'\:!..,„,
O!IMPREZV

U

: ~~~~~g ~~~onych Tef. 0505-418-742 g

AU"!n!!la~!

poleca: AUTO NAPRAWA ~
Int. mech. MAREK STREMBSKI, ~

OKOLICZNOŚCIOWE

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
a
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369

ZAPEWNIAMY:
./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
./ posiłki .palce lizać"
./ wiejski stół
./dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
./ piękne udekorowanie sali
./ niepowtarzalną i miłą atmosferę

Biura Kredytowe
LUKAS
Łowicz,

Nowy Rynek 31, tel. 837-31-27 ...
Dochód od 380 zł, zniżki dla stałych klientów ~

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH

INSTALACJI OAZOWYCH
ATRAKCYJNE CENY

KREDYT

• bez pOrQczycieli
• hipoteczny
• lnwestyc~1ny-obrotowy

Tel. (046) 837-59-49,
0503-971-175, 0505-977-275

MIAlES WYPADEK

ZGlOS SIĘ

ulic duio

Po Ciemnej - Bratkowice

FIRMA KUPI
ZŁOM

• jako pieszy, pasażer, kierowca
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody

łatanie

~

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

poi
• LOSZKI, KNURY

I
wvs~

.................

hodowlane . 0600 034 806 PA%'~

• JAŁOWICE

cielne, hodowlane

7110

Zf)IWWo
• ht • 0606 &12 323
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Miasto

obsłuży

ulice powiatowe

ie zmienią się warunki zarządu drogami powiatowymi na terenieŁowicza. Miasto dostanie na bieżące
utizymanie dróg od starostwa 50 tys. zł, tak
jak w roku ubiegłym. Na sesji Rady Miejskiej, 28 kwietnia przyjęto porozumienie
między miastem a powiatem. Na tej podstawie miasto o1Izyrna nie tylko 50 tys. zł na
u1Izymanie dróg powiatowych, ale również
70 tys. zł na ułożenie chodnika z kostki betonowaj na ul. Armii Krajowej. - cą pie-

N

unqł,

gobudi.etu?-pytałaradnaAnnaBi~

ska. Na przykładzie ubiegłego roku, naczelnik Paweł Gawroński stwierdził, że
owe 50 tys. zł dotacji z powiatu to niezbędne minimum, które wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie utrzymania tych ulic, które są drogami powiatowymi.
(eb)

ole down te u

W ubiegłym roku, podczas prac
prowadzonych w ruinach
łowickiego zamku, udało się
odkryć fragment muru
oberwany przed 150 laty.

Widoczne w oddali 30-hektarowe jezioro już można opływać kajakami oferowanymi przy nletniej przystani Lechan,
ale na prawdziwe zagospodarowanie brzegów zalewu trzeba jeszcze poczekać.

nilJ!;ke otrzymywane z powiatu 1-ly.Sfan:zaczy miasto nie musi dokładać z włas111e

ją,

Mur został podkuty w latach 1822 - 1870,
kiedy go ro:zbierano. W ten właśnie sposób
odzyskiwano cegły. Po obaleniu fragmentu
muru ludzie rozbierali pojedync'ZI! cegły.
Oberwany mur został potem przysypanyziemią i w taj formie przetrwał 150 lat - Na
tym fragmencie mwu prowadz.one bę4ąpo

eraz oberwany mur został oczysn:w- miary mające ostatecznie wyjaśnić, jakiej
ny sz.cz.otkami, przez co stał się bar- 1-1y.Sokośd mur oka/al 7a1nek prymasowski
dziaj widoczny. Z daleka wygląda, jak- w Łowiczu - mówi Wojcie:eh Grone:eki, goby nmął niedawno, co może mylić obser- spodaiz ruin z.amku.
(eb)
watorów patnących z pobliskiaj swsy.

T

Co dalei ze zbiornikiem
pod Boli11owe11
Gmina chce przejąć teren
wokół zalewu pod Ziemiarami,
by go zagospodarować
dla turystów - ale nie
na waronkach
proponowanych przez
samorząd wojewódzki
a razie czekamy i bez pieniędzy nie
przejmujemy. Retencja nie tylko nam

N

służy, więc oczekujemy refimdacji części
kosztów utrzymania zbiornika. ]()() tysi.ęcy
złotych rocznie w obecnym czasie jest nie
do udźwi~ dla budi.etu gminy - takie
stanowisko w sprawie dzierżawy :zbiornika
retencyjnego Joachimów - Ziemiary przyję
ła jednogłośnie rada gminy Bolimów na st>sji 29 kwietnia
Zaproponowana gminie przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki
Wodnej 1Izyletnia umowa o dzieci'awę:zbior
nika zakłada, iż gmina w całości pokrywać
będziekosztyu1Izymania:zbiornika Tejednak wynosić mogą, zgodnie z wyliczeniami
prze.dstawionymi przez wójta Andu.eja Jagurę nawet 1OO tysięcy złotych rocznie,
a przy rozsądnym gospodarowaniu i wykonywaniu cz.cc5ci czynności siłami własnej
grupy remontowej, jakieś ro-70 tysięcy zło
tych. Gmina miałyby więc obowiązek dogląPania obiektu, który już dziś bez doz.om
pada łupem wandali - wybito między innymi szyby w stojącym tam baraku, wyrwano
w nim drzwi, pamiątkowa płyta wmurowana w dzień otwarcia, z.ostała przez gminę
· zdemontowana w obawie przed kradzieżą.
Za to mogłyby czeipać korzyści z zagospodarowania terenu wokół jeziora, łącznie
z przystanią wodną i małą gastronomią,
Wojewód7ki Zau.ąd Melioracji i Gospodarki Wodnaj mby nie odżegnuje się od po-

mocy dla gminy, jednak pomoc ta opierać

na dokonywaniu przeglądów technicmych ~gmina musiałaby kosić cały teren przyległy do :zbiornika, 7.ajmować się utrzymaniem urząd7.eń
w dobrym stanie technicznym itp. Gmina
ponadto nie będzie mogła zarybić obiektu,
gdyż w sytuacji jeśli jest to :zbiornik przepływowy - a za taki wstępnie uznano bolimowski zalew, Regionalny Zau.ąd Gospodarki Wodnej rwpisał konkurs, który wygrało koło Polskiego Związku Wędkarskie
go 'ZI! Skierniewic. To ono będzie zarybiać
:zbiornik i prowadzić na nim gospodarkę
- tak stanowi prawo wodne.
Podlegający marszałkowi województwa Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej stoi na stanowisku, iż nie może prze~
kazać gminie na utrzymanie zbiornika ani
złotówki. Tak poinformowała oddelegowana na sesję w Bolimowie wicedyrektor Anna Kujawa, gdyż jak powiedziała
zadania marszałka nie są zadaniami wła
snymi gminy Bolimów, a jedna jednostka budżetowa jej zdaniem nie może przekazywać pieniędzy na zadania zlecone
drugiej jednostce budżetowej. Kujawa
zauważa też, że przeglądy trzeba wykonywać co roku, natomiast na pewno nie
w każdym roku utrzymanie zbiornika pochłaniałoby 80 tysięcy złotych.
Gmina argumentuje natomiast, iż jeśli jeden samC>rnj!i (w tym przypadku wiajski)
chce przekazać innemu (w tym przypadku
gminnemu) swoje obowiązki, to powinien
także przekazlić pieniądze, jakimi na dane
zadanie dysponuje.
ójt gminy AndI7.ej Jagura ostrzega,
że jeśli gmina nie dostanie z województwaśrodkównaubzymaniezalewu, nie
przejmie na swe u1Izymanie ani swego jeziora, ani liczą;:ego ok. 10 ha terenu wokół
miałaby się jedynie

W

niego. Wtedy pożegnać się będzie można
z zagospodarowaniem go dla potrzeb tmystyki. Wójtz.apewniajednak,żebędziechciał
doprowadzić do porozumienia w taj sprawie. Kolajne rozmowy na ten temat zapowiedziano już na następny tydzień.
eśli do porozumienia w końcu dojdzie,
gmina jeszcze w tym roku zadba o porządek wokół jeziora, zapewni pełen dozór
i dokońc-zy opracowywanie planu zagospodarowania tego terenu. w przyszłym roku
można byłoby się wtedy spodziewać budowypomostu, bez którego bezpieczne korzyAż trudno uwierzyć, że ten mur zamku prymasowskiego obsunął się póHora
stanie z wody nie jest możliwe.
(wcz, wal) wieku temu.

J

Świeryż

Byłe przedszkole pójdzie pod młotek
młynek po byłym przedszkolu pomiędzy Świeryżem I a Świeryżem II,

8

wraz z działką, na której

daży. Przetargu nieograniczonego w taj sprawie można się spodziewać jednak nie wcześniaj niż na początku lipca tego roku. Zgodnie z ustawą o gospodarce gminnymi nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w Urż.ę..
cizie Gminy w Łowiczu oraz w poszczególnych sołectwach gminy Łowicz
do 26 maja będzie wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz krótki, bo zawierający tylko
informację o tej właśnie, zabudowanej
działce.

Nieruchomość w Świeryżu ma po-

wieu.chnię około40 arów i zabudowanajest

parterowym budynkiem murowanym

v" KOTLY NA EKOGROSZEK

./ KOTLY MIALOWO-W(GLOWE
„PODUSIAK"
./GRZEJN IKI ALUMINIOWE
·CENA <IXil~dP
I fi?
~~~~~~------""_!:_pay zamówieniu montażu
ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93

B THERMO-STAN
TE c

H N 1 KA

G Rz

Ew cz A

GŁOWNO,

sto~ został

pneznacwnyprzezgminęŁowiczdosprze

ul. Bielawska 17, tel. (042)

71~15-26

o powieu.chni użytkowej 161,94 metrów
kwadratowych. Budynek od !OJku lat stał
nieużywany i nie był remontowany. Wejścia
do budynku (okna i drzwi) były zabezpieczone przed wścibskimi przy pomocy desek. W gminie oceniają, że budynek nadaje
się do generalnego remontu.
Ponad dwa lata temu gmina Łowicz, bę
dąca właścicielem tej nieruchomośc~ o1Izymała propozycję zagospodarowania tego
budynku na przytulisko dla osób bezdomnych i nieprzystosowanych społecznie prowadzone przez fundację Marlcot nieżyjące
go już Mruka Kotańskiego. Po zebraniu opinii od mieszkańców wsi i rady sołe:ekiejjed
nak nie zdecydowano się przekazać budynku wręcespołecznikówzMarlcotu: Jednym
z powodów był brak zainteresowania Markotu zainwestowaniem w remont budynku,

drugim-nie:ehęć mieszkańców okolicznych
miejscowości obawiających się, że w przy-

tulisku będą przebywać narlcomani oraz
osoby, które mogłyby zakłócić spokój we
wsiach. Na nic się zdało spotkanie rady sołeckiej Świeryża z osobą reprezentującą
Marlcot Gmina nie chcąc działać wbrew
woli mieszkańców nie wydzierżawiła budynku fundacji. Zdarzenia te na bieżąco relacjonowaliśmy w Nowym Łowiczaninie.
Teraz budynek, aprzede wszYsttam atrakcyjnie położona działka, będąca na uboczu
- z dala od innych wiejskich zabudowań,
będzie miała szansę znaleźć nowego wła
ściciela. Cena wywoławcza zostanie podana po przeprow~u wyceny p~ biegłego rzeczoznawcę oraz ogłoszeniu przetargu nieograniczonego.
(mak)
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Warto rozmawiać·:::·~
'8J
KADRU

arto czasem zarwać kawałek nocy z poniedzia/ku na wtorek, by obejrzeć dyskusję w programie .Warto
rozmawiać" w telewizyjnej dwójce. Autorzy audycji nie unikają
spraw trudnych i ważnych społecznie, a tylko taka tematyka może
zainteresować szerszą publiczność. Trochę szkoda, że •Warto
rozmawiać" kończy się już grubo
po północy, gdy większość Polaków śpi, bo następnego dnia czekają ich przecież normalne obowiązki. Nic więc dziwnego, że tak
zwane wskaźniki oglądalności na
kolana nie rzucają. W miniony poniedzia/ek tematem dyskusji były
stale pogłębiające się dysproporcje pomiędzy dużymi aglomeracjami, prz~e wszystkim Warszawą
a resztą kraju. Wśród zaproszonych gości czy raczej ekspertów
byli między innymi były burmistrz
Łowicza, Ireneusz Jabłoński reprezentujący Centrum im. Adama Smitha i pochodzący z Sochaczewa
ekonomista i polityk dr Ryszard Bugaj. Prawdę powiedziawszy, choć

W

samniejestemekonomistąiniemam

zamiaru stawiać w tym miejscu ,jedynie słusznych" diagnoz rozmaitych zjawisk, a na bolączki życia
na tak zwanej prowincji zapisywać
.jedynie słusznych" recep~ to zniektórymi opiniami wygłoszonymi
przez ekspertów trudno mi bylo się
zgodzić Oednak bardziej irytowała
- zapewne nie tylko mnie - bufonada jedn~o z dyskutantów i jego

lekceważący
mających inne poglądy).

Jedna

stosunek do osób

z wygłoszonych w telewizyjnym studiu teorii dołycz)tl rzekomej nadprodukcji
absolwentów szkół wyższych,
szczególnie szkól zlokalizowanych
w mniejszych miejscowościach.
W podtekście: szkoly takie kszta1cą
mamie, a wyciągają od biednych
ludzi kasę, zaś potem z absolwentarni i tak nie ma co zrobić. A gdyby
tych szkól nie kończyli, to co? Byloby im łatwiej; a społeczeństwo mialoby się lepiej? Tymczasem jest ·
oczywiste, że każdy młody cz/owiek z dyplomem w kieszeni może
szukać szczęścia w rozmaity sposób i bardziej skutecznie niż bez
tego dyplomu, a jeśli w stopniu dostatecznym posiądzie znajomość
choćby jednego języka zachodniego, to rosnąjego szanse na znalezienie pracy poza Polską. Nie wspominając o takim drobiazgu, jak poszerzenie własnych horyzontów
czyli stworzenie sobie samemu
szansy na inną jakość w codziennym życiu.
la mnie osobiście emigracja, choćby chwilowa,
zawsze była rozwiązaniem skrajnym i ostatecznym, ale
przecież na taki krok zdecydowały
się i decydują nadal setki tysięcy,
jeśli nie miliony, Polaków. I trudno im
się dziwić. Ich praca za granicą
i pomnażanie tamtejszych dóbr powoduje, że bogate państwa są
w sytuacji Warszawy, zaś Polska

D

i jej podobne kraje w sytuacji znacznie biedniejszej i ooraz bardziej się
wyludniającej prowincji. Tylko jak
temu zaradzić? Jednak tak, jak my
jesteśmy rezerwuarem siły roboc:zej dla państw Zachodu, tak do nas
chętni do wykonywania rozmaitych
zajęć przyjeżdżają ze Wschodu. Już
teraz w Wars:zHNie pracuje na czarno chyba kilka albo kilkanaście tysię
cy Ukrainek sprzątających mieszka.
nia. Często z dyplomami wyższych
uc:zełni. Dostają za tę pracę niezłą
stawkę, lecz prawdę powiedziawszy nie sposób byłoby znaleźć na
ich miejsce chętne Polki. Są uc:zciwe i pracowite, bowiem świetnie
zdają sobie sprawę z tego, że jakość" ich pracy jest najlepszą rekomendacją. Na ogól nie mają wolnych
terminów, pracują nawet w niedziele. I jeśli coś lub ktoś im tu przeszkadza, to najbardziej gangsterskie !owarzystwo z ich \\1asnej ojczyzny,
które żeruje na ich ciężkiej pracy
i uczciwie zarobionych pieniądzach.
Zaś sami gastarbeiterzy mają nadzieję, że cale życie w ten sposób
pracować nie będą i że kiedyś będą
robić to, do czego są predestynowani i czego nauczyli się na uczelni. Oby kiedyś to się zmienilo. Na
razie jednak, choć od ponad roku
jesteśmy w Unii Europejskiej, to pełnimy w niej rolę prowincjonalnego
kraju drugiej kategorii, któfy i tak jawi
się jak eldorado dla tych, którzy na
razie czekają w przedpokoju. Co nie
zmienia faktu, że obszary biedy
wcale się nie zmniejszają,

Deszczowy maj spowodował, te ulice Łowicza częs/.o zamieniają się w zbiorniki wodne. Jednym
ŚWiętojańska. Taka ka/uta jest utrapieniem i dla kierowców, którzy parkują
tutaj samochody przyjeżdżając do ARiMR, i dla pieszych, którzy muszą obserwować, czy przejetdtające samochody zwolnią, aby przechodzących chodnikiem nie ochlapać od stóp do glów.

z takich miejsc jest ul.

Na
w

Poznańskiei

iest iasno

ubiegłymtygodni.uodebrano

cinkiem ul. PO'Zilllń.5kiej, na którym

ostatecznie od wykonawcy
41 la1arń oświetlających ulicę Pomańską w ŁowiC1ll. Oświetleniezo
stało wykonane i uruchomione już

zginęło lub zostało rannych wielu
kierowców jak i pieszych, zostały
spełnione. Pomańska w tym miej-

Jak powiedział nam naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł
Gawroński, już w C2'l1Sie ro:zpocz.ę
tych prac przy budowie oświetle
nia dokonywano poprawek w prokilka tygodni temu, opóźnienie jekcie i zakresie prac, dzięki cz.emu
w odbiorze wynikło z braku możli doświetlono przejście dla pieszych
wości spotkania się wszystkich za- pod nasypem wiaduktu na zamknię
~-------------------------------~ interesowanych stron w jednym tym dla ruchu samochodowego

C2'l1Sie. Komisja,k:tóraodbieralazre..

skrzyżowaniu

alizowanezadanieniemiałażadnych

ką.

z

ulicą

Grunwaldz-

Koszt wykonania oświetlenia

wz.dłuż ul. PO'Zilllń.5kiej zamknął się
do wykonawcy.
Na odcinku P02'Jlllńskiej 71lCzy- w kwocie 160 tys. zł.

zastrzeżeń

nającym się 7.a ulicą Chehnońskiego

Obecnie można" powiedzieć, że

w stronę Wan;zawy do szczytu wiaduktu kolejowego w stronę Poznania ustawionych zostało 41 latam

ponawiane od kilku lat gorące apele
mieszkańców dzielnicy Korabka do
wladz miasta, by mjąć się tym od-

CEGŁY

-MJt,.\'fr,,
1OO kolorów skór
c,~'?!'"1i..'\~
~ \ 01 l\ ~V
komody, kredensy, witryny "*l·~
-<&tit..""
.f zegary
"\"".f stoły + krzesła

.f 35 odcieni dębu, ponad
.f narożniki skórzane
.f mebłe dębowe:

MAX oc1 1,29d

Zapewniamy transport HDS

• ceramika budowlana • cement • wapno
• materiały hydrauliczne • piece c.o .
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy
BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A
tel. (042) 719-93-63, fax (042) 719-93-64
NOWO 01WAR'rY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5
:<i
tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89
~
www.wimax.com.pl bluro@wimax.com.pl

SKLEP: Kożuszki Parcel 59
(4 km od centrum Sochaczawa w kierunku
na Wa~zawę przy stacji tankowania gazu)
tel. kom. 0606-618-904, 0604-442-235
CZYNNE: PON-PT 10-18; SOB 10-14

wyremontowana, ma nową na-

wierzchnię, sygnaliz.ację świetlnąna
skrzyżowaniach z ul. Grunwaldzką

i Annii Krajowej oraz oświetlenie.
Ale czy jest fidctycmie be2I>ieczna? Nie do końca Na skrzyż.owaniu
z ul. Armii Krajowej 7.darzają się
przypadki przejeżdżania z dużą
prędkością na czerwonym świetle
samochodów jadących Poznańską
kilkakrotnie byliśmy świadkami 1a(tb)
kich zachowań.

•m

PROMOCJA:

Nowe wypoczynki skórzane cni tkaninowe
na dębowych stelażach

scu jest już bezpiecma. Ulica została

VEKA,DECEUNINCK
)
)
)
)

okna dachowe i gospodarcze
drzwi - bogaty asortyment
rolety, żaluzje, vericale ) moskitiery
NOWOŚĆ: rolety orientalne

Nowy Rynek 8 (wejście od ul. Ciemnej)
tel.lfax (046) 837-90-69

Łowicz.

SŁONECZKO
zapłacisz
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SŁONECZKO

Alax
Acard
Acodln

x20 tabl.
x30 tabl.
tabl.

Aescłn
Alugastrłn

żel

zawiesina
x30 tabl.
Aspargln
x50 tabl.
Bemag
Beta Caroten E x100
x90 tabl.
Blo-chrom
x6 tabl.
Cirrus
x132
Corega Tabs
Doppel Herz Lecytyna
x120
H-Panthoten
x40 tabl.
Hepatlł
plaster
Kapsiplast
x60 tabl.
Klarłn
x50 tabl.
Magvlt
tabl.
Magne 86
Marsjanki trusk. x100
Mleko NAN
x20 tabl.
NO.SPA
x20 tabl.
Sari don
Sprey
Tantum Verde
x7 tabl.
Zyrtec UCB
Biała

oferta

"SŁONECZKA"

2.90
2.95
3.40
12.88
4.25
3.59
7.70
9.90
23.80
9.95
32.00
8.90
32.00
9.96
1.10
19.85
10.40
12.80
24.60
9.95
5.95
5.40
14.20
7.90

zapłacisz

nazwa

Fllxotłde
Flłxotlde
Foradłl

„rozol
dy•k
kaps.x60
x2 amp.-strz.

Fraxodi
lns. GENSULIN 3ml x 5
Mado par kapsułki
Megace
40mg/1ml 240ml
Młflonłde kapsułki
Nłtromlnt aerozol
Oxłs
turbuhaler
Testy glukozy (puki)
Pulmlcort aerozol
Pulmlcort turbuh•l•r
Rlspolept tabl.
Sandłmmun Neoral kaps.
tabletki
Trłleptal
tabletki
kapsułki
Zafłron
tabletki
Zalas ta
Zolafren tabletki

Topamax

w aptece

SŁONECZKO

tabletki
Atossa
Clexane x2amp.-strz.
Dlprophos unp. x 5

0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł
0.01 zł

1. do powyższych nie stosują się rabaty promocyjne
2. odpłatności mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen hurtowych
odpowiednich leków lub zasad odpłatności za leki.
3. leki wydawane wyfącznle na podstawie recepty lekarskiej
4. podane wartości do zapłaty leków refundowanych obowiązują pod
warunkiem przedstawienia recepty lekarskiej uprawniającej do zniżki.
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SKR Piotrowice

Pala~ i plac do sprzedaiy
lub dzieriawy
Propozycję wydzierżawie

PEUGEOT 206, 307 I, PARTNER
W LIMITOWANEJ"SERII MISTRAL
~
f'Al';rt.iEll.

~

nia lub sprzedaży pałacu
w Piotrowicach wraz z prawie 2,5 ha utwardzonym placem ma zamiar przedstawić na najbllższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
- prawdopodobnie w czerwcu· a później członkom Walnego Zgromadzenia, prezes
tamtejszej Spółdzielni Kółek
Rolniczych Irena Białas.

Z

BOGATE WYPOSAŻENIE I KLIMATYZACJA ZA DARMO

rola4 na rok jest coraz gorzej.

SKR nie jest w stanie sam się
utrzymać - wyjaśnia prezes Białas
- "fJYdaje mi si,ę, że jest to najlepsze

Być mote niedługo dworek w Piotrowicach stanie się reprezentacyjną siedzibą jakiejś

rozwiązanie, choć można brać też
pod uwagę odsprzedaniefragmentu
działki. Dzialalność SKR w Piottowicach poleganaświadcz.eniu usług

firmy?

Transakcji dokonano na szczeblu
centralnym, stąd problemy z odnalezieniem dokumentów.
Dzięki wydzierżawieniu placu
i pomieszczeń SKR przetrwałby
jeszcze rok lub kilka lat W takiej
sytuacji konieczna byłaby ugoda
z najemcą co do przechowywania

oraz polowych, przy
polowe zamawiane są
praez okolicznych rolników bardzo
sporadycznie. żniwa to też już nie
to samo, co choćby jeszcze przed
kilkoma Jaty. Obecnie kombajny są maszyn i wządzeń będących wła
już na tyle popularne na wsiach, że
snością SKR w budynku warsztanawet jak ktoś nie posiada go w za- towym o powierzchni 756 m2. fylNie
grodzie, to pożycza od~
ko ~potężnych rozmiarów gazawsze są to transakcje gotówkorażu byłaby wówczas dostępna dla
we, ale na przykład polegające na
dzierżawcy. Taka sytuacja dotyczypomocy w gospodaI:stwie, które są
łaby także pomieszczeń biurowych.
łatwiejszedowywiązaniasiędlarol
Tego typu dzierżawy zdarz.ały się
wypożynie
zaś
ników. SKR nigdy
już w dzialalnościspółdzielni. Ewen. czałsamego spnętu, z uwagi na trudtualna sprz.edaż obiektów wchodzine do przewidzenia - według prezes łaby w grę, gdyby kupiec zaoferoBiałas - sku1ki samodzielnej pracy
wał korzystną cenę. Poważna oferna kombajnach <:zy innych maszy- ta kupna poskutkowałaby ogłosz.e
rolniposzczególnych
przez
nach
niemlikwidacji SKR
ków. .latem rolnicy płacili wyższe
Prezes Białas uważ.a, że plac oraz
stawki niż za samo wynajęcie sprzę budynki SKR będą nadawały się do
tu, bo dochodziło wynagrodzenie
prowadzenia tu działalności produktakże dla osoby obsługującej sprzęt
cyjnej, usługowej lub transportowej.
Od około 3 lat spółdzielniajest czyn- Sądzę, że teren będzie nadawał się
na od kwielnia i niedługo po z.akoń..
czeniu żniw. Okres zimowy jest
zupehńe martwy.
rena Białas już od jakiegoś cz.asu
związku z praeznacz.eniem
chciała wynająć ~ pomiesz..
w miejscowym planie zaczeń oraz plac, niestety procedury
gospodarowania przestrz.enuwłaszczeniowe trwały zbyt cRugo,
w ich trakcie zmieniały się przepisy nego Łowicza działek pod zapianoi trzeba było dokumenty kompleto- waną ulicę w rejonie Placu Przyrywać od nowa. Spółdzielnia miała nek oraz ul. Świętojańskiej, ich włatrudnościzodnalezieniemdokwnen ściciel wystąpił do miasta z wniotów potwierdzających kupno pala- skiem o ich wykup. Zgodnie z pracu wraz z placem o pow. 2,41 ha od wem, właściciel może żądać wykuPaństwowego Ośrodka Maszyno- pulub zamiany nieruchomości w ciąwego, który istniał w Piotrowicach. gu 6miesięcyodwystąpieniazwniożniwnych
tym usługi

Oferta ograniczona w czasie. Szczegóły w salonie.
206 -zużycie paliwa: 6,3 11100 km, emisja C02: 149 &'km, dla silnika 1.4 benz.; 307 - zużycie paliwa: 7,4 VIOO km,
emisja COi: 174 g/km, dla silnika 1.6 benz.; Partner- zużycie paliwa: 5,71/100 km, emisjaC02: 152 g/km, dlasilnlka 2.0 HOi.

w sam raz na szwalni,ę, jak i skład
nawozów-mówiJrenaBiałas-Pięk
ny plac w otoczeniu zieleni, będzie
się nadawał praktycznie do wszyst-

kiego.
o wydzierżawienia lub kupna byłby zatem sam utwardz.ony plac o pow. 2,41 ha tuż przy
drodze wojewódzkiej, paJac w Piotrowicach oraz stacja paliw. Spół
dzielnia pozostawiłaby sobie tylko
2 pomieszcz.enia w palacu, do prowadzenia biura w okresie wiosenno
- letnim oraz część pomieszczeń
warsztatowych, w których garażo
wane byłyby maszyny i nanędzia
Nadał SKR oferowałby usługi
w zakresie prac żniwnych i polowych z wykorzystaniem min. kombajnów, ciągników z pnyczepami,
talerzówki, pługa, rozrzutnika i innych maszyn. - Uważam, że dochodyzdzieriawypomogłyby nam opła
cić chociaż podatek od nieruchomości, na który obecnie nie majdujemy
pieniędzy- dodaje prez.es Irena Bia(eb)
łas.

D

UPUSTY na:
•
•
•
•

partnera do 11500 zł + 4 lata gwarancji
206 do 10400 zł + 4 lata gwarancji + korzystny kredyt
307 do 15900 zł + 4 lata gwarancji + korzystny kredyt .
407 do 13500 zł + 4 lata gwarancji + korzystny kredyt

Zapowiada się gorące lato... Dobrze mieć miejsce, gdzie można ochłonąć.

~GARAGE .®
Od 198"1 roku robimy swoje.
Profesjonalnie.
Salon
Części

„ Łódź

(42) 617 07 20
(42) 617 07 18

W

- - - - --

łek pod projektowaną ulicę. &;:dzie
onarównolegladoul.Dominikańskiej

i wychodzić będzie ze skrzyż.owa
nia ul. Świętojańskiej, PL Plzyrynek
oraz ul Bonifraterskiej, a kończyla
by się w zaplanowanej dopiero ulicy,
równoległej do 17.eki Bzura, prowadz.ącej w stronę ul. Mostowej. (eb)

•.-ny

l"EUGEOT.ZAl'ltOJEKTOWANY,SYCIESZVĆ.

SIUP ·~if!iiiA

ZOmI

NOWE ZDUNY 81
tel. 0509-610-252, (046) 838-75-73

orai

Inn~ im prez9 okolic:nojciowc

ltl najwyższa możliwa jakość organizacji
profesjonalna obsługa
ltl piękny wystrój sali
ł!I

\
\).'.

1.aofaf>\'"~

•.

·\

towicz, ul. Kopernika 4

tef. (046) 830-31-35, kom. 050"4-359-441 ~a:

- - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - REKLAMA -

Apte a
zapłacisz

nazwa

skiem. Na sesji Rady Miejskiej

28 kwietnia podjęta została zatem
.uchwala o nabyciuplZ.e'Zmiasto dzia-

Serwis (42) 617 07 17
(42) 617 07 21
Fax

ul. Strykowska 131

Wykup działek pod ulicę przy Przyrynku

I

www.peugeot.pl ·

Zapraszamy do salonu.

w aptece

SŁON'ECZKO

SŁONECZKO

14.69 19.98
Accupro tabl. 5mg x 30
16.59 23.1
Accupro tabl.10mg x 30
·18.50 26.42
Accupro tabl.20mg x 30
9.65 14.84
Aclotln tabl. x 20
5.98
9.64
Amaryl tabl. 1mg x 30
11.82 . 18.70
Amaryl tabl. 2mg x 30
19.30 28.78
Amaryl tabl. 3mg x 30
26. 70 38.94
Amaryl tabl. 4mg x 30
8.60 12.66
Amlozek tabl. 5mg x 30
12.10 18.07
Amlozak tabl. 10mg x 30
68.00 91.91
Arthryl sasz. x 20
21.32
Atorls tabl.pow.10 mg x30 13.1
Atoris tabl.pow. 20 mg x 30 21.70 34.12
10mg x 30 11.50 14.02
Blsocard tabl.
9.78
5mg x 30 7.90
Blsocard tabl.
9.10
Blsopromarck tab 5mg x 30 6.90
Blsopromarck tab.10mg x 30 10.50 12.73
8.15 14.17
Cardin tabl.10mg x 30
10.70 20.23
Cardin tabl. 20mg x 30
19.80 25.85
Cardin tabl. 40mg x 30
20.36 32.53
Cardura XL tabl.4mg x 30
41.59 60.57
Cardura XL tabl.8mg x 30
16.50 23.19
Cavlnton tabl. 5mg x 50
Cavlnton tabl.10mg x 30 fort 17.16 24.01
23.20 33.
Cllest tabl. x 21
17.80 24.0
Concor tabl. 5mg x 30
28.60 38.86
Concor tabl.10mg x 30
6.83 11.96
Controloc tabl. 20mg x 14
11.07 19.94
Controloc tabl. 20m x 28

zapłacisz

nazwa

w

aptece

Cena

SŁONECZKO

Controloc tabl. 40mg x 14
Controloc tabl. 40mg x 28
Datralax tabl. x 30
Dlapral MR tabl. x 60
Dlapral tabl. x 60
Dlcloratlo Uno 150mg x10
Effox long tabl. 50mg x 30
Effox long tabl. 75mg x 30
Elocom kram/maść 15g
Essantlala Forta kaps. x 50
Fosamax tabl. 10mg x 28
Gllbenasa Glts tabl 5mg x30
Gllbenasa Glts tabl10mg x30
Goptan kaps. 2mg x 28
Harmonat tabl. x 21
lns. Humajact 3ml x 5
3ml x 5
lns. Humulln
lns. Humalog 3ml x 5
3ml x 5
lns. ActrapJd
ns. lnsulatard 3ml x 5
3ml x 5
lns. Mlxtard
lnhibaca tabl. 0,5mg x 30
lnhlbaca tabl. 1.0mg x 30
lnhlbaca tabl. 2,5mg x 28
lnhlbaca tabl. 5,0mg x 28
Kaldyum kaps. x 100
Lanzul kaps. x 14
Lanzul S kaps. x 28
LI anth I 200 M ka s. X 30

12.62
19.
33.98
15.70
9.10
7.90
3.20
3.96
6.9
22.50
75.70
24.60
29.30
12.98
25.70
11.90
11.90
34. 70
11.90
11.90
11.90
7.50
11.15
14.18
28.89
15.47
7.74
7.7
14.92

20.64
32.26
49.24
23.45
15.12
9.52
5.52
7.86
10.85
36.05
90.50
32.29
40.05
19.18
34.70
20.52
20.52
62.07
20.52
20.52
20.52
10.52
15.59
20.73
40.17
20.46
13.78
13.78
22.42

nazwa

zapłacisz

w aptece

SŁONECZKO

Lipanthyl 267 M kaps. x 30
Logast tabl. x 21
Lotansln tabl.10mg x 28
Lovastarol tabl.20mg x 28
Lucatam tabl. 1.2g x 60
Marcilon tabl. x 21
Matazydyna tabl. 20mg x 60
Matocard tabl. 50mg x 30
Mlcrogynon tabl. x 21
Minulat tabl. x 21
Mono Mack Dep. 100mg x 28
Mononlt Retard 60mg x30
Mydocalm Forte tabl. x30
Nllogrln tabl 10mg x 30
Nutramlgan 429g
Novynatta tabl. x 21
Omnlc kaps. 0,4mg x 30 ·
Ortanol 20mg x 28
Oxycardll tabl. 120mg x 30
Ostenll 10 tabl. x 30
Ostenll 70 tab. x 4
Otrex 0,6 x 30 tabl.
Pantohaxal Rat. 600mg x 20
Polfllln Prol. 400mg x 20
Polprazol kaps.20mg x 28
Preductal MR tabl. X 60
Preductal tabl. x 60
Prastarłum tabl. x 30
Proscar tabl. x 28
Qulnax 15 ml
Ranlgast tabl. 150mg x 60
Sectral tabl.200mg x 30

24.80
5.6
3.7
18.60
12.70
8.90
23.9
39.96
9.95
3.96
14.48
12.60
51.50
14.60
8.90
9.90
39.80
39.90
14.9
47.7
18.40
6.80
9.20

Cena
pelna

26.75
36.69
30.58
17.57
40.00
31.58
29.17
4.41
9.16
33.64
12.06
7.18
25.08
19.60
15.06
28.20
57.13
16.17
7.88
17.48
15.60
69.98
19.73
12.72
21.95
58.71
60.56
22.15
66.39
24.83
8 59
•
11.93

nazwa

w aptece

zapłacisz

SŁONECZKO

3.20
Sarewent Dysk 50mcg x 60
9.55 .
Simvasterol tabl. 10mg x 2
9.90
Slmvastarol tabl. 20mg x 2
Slmvasterol tabl. 40mg x 2 17.00
26.94
Sortls tabl.10mg x 14
57.64
Sortls tabl.10mg x 30
44.75
Sortls tabl.20mg x 14
95.70
Sortls tabl.20mg x 30
48.63
Sortls tabl.40mg x 14
104.10
-Sortls tabl.40mg x 30
9.90
Sulfasalazln EN 500mg x 5
23.68
Systen Conti x 8 plastrów
.6.95
Tartenslf SR tabl. x 30
9.70
Tlclo tabl. 250mg x 20
23.90
Trlmetaratio 200mg x 60
5.40
Vaslllp 10mg x 28tabl.
9.90
Vaslllp 20mg x 28tabl.
9.60
Vinpocetlne 5mg x 50 tabl.
12.95
Vlnpoton 5mg x 50 tabl
94.80
Xalatan 2,5ml
6.92
Xltrocln tabl. 50 x 10
8.39
Xltrocln tabl.100 x 10
10.34
Xltrocln tabl.150 x 10
17.75
Zocor tabl.10mg x 28
12:40
Zocor tabl.20mg x 28
39.75
Zocor .tabl.40mg x 28
7.35
Zyrtec tabl. x 20

23.61
15.90
21.19
29.76
36.13
74.10
57.68
118.44
63.94
129.26
16.41
31.78
10.57
14.87
32.32
10.37
14.91
13.78
18.72
128.08
8.92
.10.39
12.34
25.64
20.15
56.57
11.02

1. do powytszych nie stosują się rabaty promocyjne
2. odpłatności mogą ulac zmianie w przypadku zmiany cen hurtowych
odpowladnłch leków lub zasad odpłatności za lekl.
3. lekl wydawane wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej
4. podane wartości do zapłaty leków refundowanych obowiązują pod
warunkiem przedstawienia recepty lekarsklaj uprawnlaJącej do znitkl.

I

'

12

I 9.05.2005 r.

Kowal w kuźni w Maurzycach
Naczynia gliniane toczone
na kole garncarskim,
wykuwanie metalu młotem
w kuźni, tkanie czy
wyplatanie koszy
wiklinowych, czyli
tradycyjne rzemiosła
ludowe - można poznać
od podszewki w skansenie
w Maurzycach.

Aż trudno rozpoznać,
przed I LO.
.

Łodniei
.

O

d maja realizowany jest tam program
„Tradycja'', w ramach którego odbywają się pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego. Można je oglądać przez siedem dni
w tygodniu w godzinach od 9 do 14 do koń
ca października. Wydaje się, jakby czas stanął w miejscu w wiejskich chatach w końcu
XIX lub na początku XX wieku.
Program realizowany jest przy współ
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Łowiczu. Siedem osób bezrobotnych
w ciągu 3 miesięcy zostało przeszkolonych
w:zakresierzerniosłaludowego. Garncarstwa
oraz wyplatania wikliny uczyła Dorota
Konopczyńska z Nieborowa, kowal terminował u Mirosława Brzozowskiego z Ło
wicza, tkaczki u Teresy i Jana Jabłońskich
z Kocierzewa. W skansenie w Maurzycach
pracowali będą do końca sezonu turystycznego, czyli do ostatniego dnia października
Przeszkoleni rzemieślnicy mają swoje
warsztaty w zabytkowych chałupach ło
wickich, co potęguje wrażenie cofuięcia się

Kuźnia stojąca tuż

dym i

odgłosy

za

bramą wejściową

do skansenu na reszcie

ożyła,

o czym

świadczy unoszący się

nad

nią

kucia metalu.

w czasie. W jednej z chałup w obrębie Starej stał do uprawy lnu. Pod płotem można znaWsi ustawiony został warsztat tkacki, przy leźć więc narzędzia wykorzystywane
którym wyplatana jest tkanina samodziało w minionych wiekach do zbierania lnu.
wa, a będą wyplatane chodniki sznurkowe. Tkac7.ki opowiadają zwiedzającym o cyklu
Scenańusz tej zagrody przystosowany zo- prac związanych z uprawą i obróbką lnu,

jego pnetwarzaniu, a takż.e wykorzystywaniu w gospodarstwie wiejskim. Obejneć
· można ponadto narzędzia wykoizystywane do wyrobu nici i produkcji tkanin oraz
-co chyba najciekawsze-przyju.eć się trudnej i zapomnianej sztuce tkania na krosnach.
Z warsztatu tkackiego wystarczy przejść
do chałupy obok, aby zobaczyć jak tkano
niegdyś chodniki Sl111nkowe, pełniące fimkcję dywanów.
ak, jak to bywało przed laty, we wnę
tlzu kuźni spotkamy kowala. Kuźnia
:zrekonstruowanajestw obrębie Nowej Wsi.
Kowal przy okazji wykuwania przedriiiotu
z' metalu wprowadza zwiedzających w tajniki zawodu wiejskiego kowala
W pobliskiej chałupie, równieź w Nowej
Wsi, kręci się jeszcze tradycyjne koło garncarskie. Przyjrzeć można się tam jak powstają toczone gliniane naczynia i zapoznać
· się z poszcz.ególnyrni etapami wytwarzania ludowej ceramiki.
Na podwórzu sąsiedniej zagrody wyplatane są wiklinowe kosze, które wykorzystywane były na wsi m.in. do przenoszenia
i przechowywania produktów spoźyw
czych, zbiorów i pasz dla zwierząt. Kosze
wyplatane są nie z modnej obecnie pozbawionej kol)' wikliny, ale zużywanej w chłop
skich gospodarstwach nieokorowanej.
Pokazy rękodzieła i rzemiosła ludowego odbywają się codziennie w Maurzycach, terminu wycieczek nie trzeba więc
specjalnie uzgadniać, choć dodatkowych
informacji można zasięgnąć w dziale meI)'torycznym łowickiego muzeum pod
tel. 837-39-28.
(eb)

że

to teren

przy liceum

T

eren przy I LO im. Chełmońskiego
w Łowiczu systematycznie i w bardzo widocZny sposób zmienia się dzię
ki działaniom Rady Rodziców. Po wykonanym parkingu i kapitalnym remoncie oraz
wyposaźeniu pracowni fizycznej, przystą
piono do zagospodarowaniu terenu. Prace
rozpoczęto 2 maja od układania kostki wokół budynku, której powierzchnia wynosi
w sumie ponad 200 m2, przy okazji udroż
nione zostały szyby wentylacyjne. Przed
szkołą usunięto ~ tui, pozostałe drzewa
i krzewy oddzielono drewnianąpalisadą, za
którą ziemię wyścielono korą iglastą. Na
oczyszczonym terenie posiana będzie trawa, która będzie podlewana automatycznym systemem nawadniającym. Dyrektor
szkoły Henryk. Za.sępa planuje, aby dokupić nowe sadzonki kwiatów, które oźywią
teren przy szkole.
Planowaniem prac i czuwaniem nad ich
przeprowadzeniem zajmuje się komisja gG-spodarczo-budowlana Rady Rodziców pod
kienmkiem Janusza Micbalaka i Jana Golaski. Wszystkie prace rodzice wykonują społecznie, również materiał potrzebny domodernizacji terenu zakupiony został z funduszy Rady Rodziców.
(mwk)

Uczniowie Ogniska
wystąpią dla mam
a niedzielę, 22 maja, na godz. 16.00
zaplanowany jest koncert uczniów
Społecznego Ogniska Muzycznego
w Łowiczu. Okazją do zorganizowania tego
koncertu jest Dzień Matki przypadający
w tym roku w Boże Ciało. Koncert odbę
dzie się w sali widowiskowej Łowickiego
Ośrodka Kultury przy ulicy Podrzecznej.
Repertuar utworów będzie w części dopasowany do obchodzonego święta. Wstęp
nakoncert wolny.
(mak)

N

Gmina Łyszkowice

Po trzy komputery do szkół
akup trzech komputerów dla Szkoły
Podstawowej w Stachlewie oraz kolejnych trzech dla Szkoły Podstawowej w Kalenicach sfinansowała gmina Łysz
kowice. To juź wszystkie zakupy związa
ne ze sprzętem komputerowym, jakie gmina zamierzała poczynić w tym roku. Łącz
nie sześć komputerów kosztowało około
15 tysięcy złotych. W szkołach mają być
one wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć oraz do prac biurowych. (mak)

Z

GRZEGORY

NY 1078 (ZA KOŚCIOtEM) tel. (046) 839·11·75
TAK

Czy w oddziałach SKOK F. STEFCZVKA oprócz zaciągnięcia pożyczki
można także realizować przelewy?

NIE

TAK

Czy część przychodów z „POŻVCZKI OD SERCA" przeznaczona jest
na wspieranie domów dziecka?

NIE

TAK

Czy

kapitał

SKOK F. STEFCZVKA jest w 100% polski?

NIE

Informacje mogące pomóc w prawidłowym wypełnieniu kuponu motna znaletć w artykule pt.: .Konkurs wiedzy
o SKOK F. STEFCZVKA• zamieszczonym w 18 numerze .Nowego towlczanina•.

Imię: ..................................................

Adres: ........... „

Nazwisko: ............................................................. .

..........•............••.....••.....................•....................•.............•.......•......•...•. .••..

Telefon .................................... Czytelny podpis : ...•........................................................
Wyratam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

CENTRUM MATERIAtOW BUDOWLANYCH
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Gorąca kawa,
herbata i zupki
z torebki
sprzedawane_
wprost z minibarów
na kółkach
jeżdżących po
łowickim targowisku,
cieszą się dużym

powodzeniem

Z·minibarem
przez tłum

wśród

awę bym chciał! Tylko dać
mi mocną i bez cukru! -krzyczy sprzedawca obuwia na targowicy miejskiej, wychylając się ze
swojego namiotu w kierunku kobiety pchającej przed sobą minibar na kółkach. Po chwili otrzymuje świeżo zaparzoną, parującą
kawę- takąjak chciał bez cukru
i mocną. Płaci za nią dwa złote
i ma nadzieję, że rozgrzeje się
i rozbudzi w dżdżysty, piątkowy,
poranek.

ko byłoby Mytrzymać tutaj do południa. W domu nie ma czasu lrypić, bo się człowiek spieszy na rynek, a dwa złote to nie majątek.
Na tę kawę, to sięjeszcze zarobi...
- żartuje mężczyzna ze stoiska
ze spodniami. Podobnego zdania
są wszyscy ci sprzedawcy, z którymi rozmawi~śmy. Minibary na
kółkach, które dojeżdżają do klientów, są dla nich wręcz zbawieniem.
- Przecież nie zostawię stoiska
i nie pójdę do baru na herbatę,
bo mnie okradną, a jak nawet nie
okradną, to klienta stracę. A tutaj
Pani Wanda mi podjedzie pod sam
nos z herbatą i zupką z torebki
- mówi stojąca w ~iednim stoisku z odzieżą damską pani Krystyna Milczarek. Pani Krystyna
jest stałą i dobrą klientką barów
na kółkach. Zawsze w piątek, kiedy jest na targowisku w Łowiczu,
kupuje co najmniej dwie kawy,
zupę, a zdarza się, że dwa, trzy słod

kie batony - najczęściej Liony.

- Irek, chcesz zupkę, bo Pani

z barem jest tu z mojej strony?
- pyta się sprzedawcy ze stoiska
z używanymi rzeczami młoda
sprzedawczyni ze stoiska ze
spodniami damskimi. Irek chce.
Zamawia też kawę z cukrem dla
kompana na stoisku obok. Pani
Wanda sięga więc po jeden
z dwóch niebieskich czajników
zgorącą wodą, które stoją na pły
cie grzejnej w dolnej części wózka. Musi się spieszyć, bo już ma
następne zamówienie ze stoiska

250 pracowników

Agros Nova należących
do NSZZ „Solidarność"
skorzystało

z możliwości

grupowego ubezpieczenia,
które działa 24 godziny
na dobę - a więc w pracy,
domu i na wakacjach.

J

K

-Bez kawusi wypitej rano cięż

Około

łowickiego zakładu

est to ubezpieczenie na ży
cie, a także ubezpieczenie od
skutków nieszczęśliwych
wypadków i nagłych zachorowań.
W przyszłości zakres ubezpieczenia ma być rozszerzony o ochronę od skutków utraty pracy, a także możliwość skorzystania z pomocy prawnika w procesach zwią
zanych ze stosunkiem pracy, jak
również w procesach cywilnych.
Około 40 osób spośród pracowników zakładu zapisało się
w ostatnim czasie do związku ze
względu na możliwość skorzystania z ochrony, jakie daje to ubezpieczenie.
Szefowa międzyzakładowej
komisji NSZZ „Solidarność" Teresa Kowalska mówi, że zwią
zek podjął się misji lepszego zabezpieczenia pracowników, ponieważ wcześniej funkcjonowa-

handlujących.

Kobiety sprzedające na łowic
kiej targowicy gorącą herbatę, kawę
i błyskawiczne zupki w jednorazowych, plastikowych kubkach,
codziennie przechodzą po kilkanaście kilometrów z „wózkiem
spożywczym" przed sobą. Praca
zaczyna się wcześnie rano - kiedy na targowicy pojawiają się
pierwsi sprzedający. Minibary
na kółkach kończą swoją pracę
w momencie, gdy targowisko wyludnia się i nie ma chętnych na gorącą herbatę i posiłek. I tak co pią
tek w Łowiczu, a w inne dni tam,
gdzie akurat wypadają dni targowe. Ruchome minibary na kółkach
są prawie niezauważane przez
osoby robiące wyłącznie zakupy
na targowisku, ale za to sprzedającym trudno byłoby się bez nich
obyć. Szczególnie w te chłodniej
sze dni oraz zimą.

Wtrosce o związkowców

gorąca

zupa... i to

kilkanaście metrów dalej. Kiwa na

nią sprzedawca spodni i pyta czy

ma jeszcze gorącą wodę. Oczywiście, że ma. Przecież na tym polega jej praca, żeby miała. Podczas
gdy w jednym z czajników woda
jest w trakcie gotowania, z drugiego może zalewać kawy, herbaty
i zupy.
o piątek po łowickim targowisku jeżdżą co najmniej trzy
takie bary na kółkach. Jeśli jest
chłodno, wszystkie trzy panie
mają ręce pełne roboty. Nieco
mniejszy jest obrót latem, więcej
gorących napojów sprzedaje się
zimą i podczas nie najlepszej pogody. To samo można wywnioskować z rozmów ze sprzedawcami na targowisku- im chłodniej,
tym większy obrót mają bary na

C

kółkach, ponieważ handlujący
chętniej kupują gorące napoje. -Jak
siętakstoiodrana, togorącazup

bezpośrednio

na stoisko.

nie żartował sobie z mamusi. Atmosfera rozluźnia się i kobieta za
wózkiem spożywczym uśmiecha
się po raz pierwszy od dłuższego
czasu...
Na jej twarzy widać zmęcze
nie, ale nie można się temu dziwić. Jest około dziesiątej, więc ma
za sobąjuż kilkanaście kilometrów
za minibarem. - Widzi Pan, dzisiaj
nie jest tak zimno, ale jak zaczęło
trochę kropić, to zaraz więcej osób
prosi o coś ciepłego do wypicia.
Sprzedawcy są tutaj od wczesnych
godzin i niektórzy lryjadą dopiero
po południu - żali się Krzysztof
handlujący odzieżą. On też docenia to, że „gorący kubek" podjeżdża
mu kilka razy dziennie bezpośred
nio pod stoisko. Musimy przerwać
rozmowę, bo ma kolejnego klienta.
Odstawia więc zupę w kubku na
ziemię i prezentuje potencjalnej
klientce różową bluzkę.

O

ka z torebki smakuje tak lryŚmie
swojej pracy kobiety pchanicie jak rosół teściowej - żartuje
jące bary na kółkach mówią
Paweł Bąk. Po chwili dostaje kuk- niechętnie: - Praca jest jak każda
sańca od teściowej ze stoiska inna, nie jest lekko i nogi bolą po
obok, a znajoma ze stoiska z na- takim spacerku ... - mówi jedna
przeciwka grozi mu palcem, żeby z nich. Na takie rozmowy niechęt-

Modernizocio mostu w Urzeczu
Po okresie, gdy wody Bzu- wych

płyt, które wezbrane wody
Bzury zmyły do rzeki.
ły się z powrotem prace przy
Firma swoje prace na moście
budowie mostu w Urzeczu.
planuje zakończyć do końca maja.
Do tego czasu na przyczółkach
rzed zimą łowicka firma i podporze zostaną ułożone staMelkan, która po wygra- lowe dźwigary, na których z kolei
nym przetargu otrzymała ułożone zostaną betonowe płyty,
od gminy Zduny zlecenie na wy- na których wykonana zostanie
konanie modernizacji mostu, wy- nawierzchnia bitumiczna. Podniekonała dwa przyczółki mostu oraz sione zostaną także dojazdy zjedjedną podporę. Aktualnie prowa- nej jak i drugiej strony, ponieważ
dzone prace zmierzały do odtwo- most został podniesiony do góry
rzenia nasypu stanowiącego do- w stosunku do poprzedniego stajazd do środkowej części mostu nu.
oraz wyciągnięcia części betono(tb)

ry były wezbrane, rozpoczę

P

wypadku-14.000zł,poważnacho

roba - 1.500 zł, pobyt w szpitalu
spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem - 60 zł za 1 dzień (maksymalnie 90 dni w roku), śmierć
współmałżonka ubezpieczonego
- 2.000 zł, śmierć dziecka - 1.000 zł,
śmierć rodzica lub teścia - 300 zł,
urodzenie dziecka- 300 zł. (mwk)
Łyszkowice

Ulgi no mieszkania
przy Brzezińskiej

świadczenia wynikające
ziesięcioprocentową boni- ·
z uchwały Komisji Krajowej,
fikatę na sprzedaż mieszzgodnie z którą związkowiec
kań komunalnych w bumiał wypłacane 100 zł w przy- dynku przy ulicy Brzezińskiej 2
padku urodzenia się dziecka, 1OO w Łyszkowicach przegłosowali na
zł w przypadku śmierci współ ostatniej sesji gminni radni. Bonimałżonka, 200 zł w przypadku fikata obowiązuje od kwoty warnym okiem spogląda właściciel śmierci członka związku. Teraz tości mieszkania oszacowanej
barów na kółkach, dla którego pra- takie świadczenia wypłacane przez biegłego rzeczoznawcę macują kobiety. Mogą być jednak będą tylko tym członkom związ jątkowego i może być zastosowapewne, że ich praca jest docenia- ku, którzy nie przystąpili do no- na wyłącznie przy uiszczaniu jedna przez handlujących na targo- wego ubezpieczenia. Oprócz tej norazowej wpłaty za mieszkanie.
wisku. - No, bez nich to ja bym nie formy pomocy, pracownicy po- Gmina może zażądać zwrotu relryStał do południa -mówi krótko siadają grupowe ubezpieczenie kompensaty z waloryzacją, jeśli
Pan Stefan, sprzedający używaną w PZU, jednak zabezpieczenia nabywca sprzeda lokal lub przete przez wiele osób uważane są znaczy na inne cele w ciągu najodzież.
(mak) za niewystarczające.
bliższych pięciu lat.
(mak)
ły

Kawa, herbata,

Rozeznanie na rynku ubezpieczeniowym „Solidarność" przeprowadziła poprzez biuro brokerskie ze Skierniewic. Spośród 1O
przygotowanych przez nie ofert,
wyboru dokonywano między
dwoma - Allianz i Concordia, Za
drugą z nich przemawiała możli
wość korzystania w przyszłości
z obsługi prawnej, dlatego ostatecznie wybrano tę ofertę.
Teraz za 7 zł miesięcznie, z czego związkowiec płaci 6 zł, a „Solidarność" dopłaca 1 zł, związko
wiec będzie miał zapewnione następujące świadczenia: w przypadku śmierci - 4.000 zł, w przypadku
śmierci w wyniku ni~liwego

D

@
KIAMOlORS
The Power to Surprlr.e"'
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REKLAMA

GABINET SPECJALISTYCZNY

p;·arska 3
w którym przyjmują:
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katszyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bołena KuclMlul - czwartki w godz. 11-15.30
SPECJALISTA LARYNGOLOG
Agnieszka Pietraszko - środv w e:odz. 17-19
PSYCHIATRA
Elłbleta Bolanowllul- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
codziennie w godz. 8-10
Witold
(10.12 116-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810
SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG
Janusz Dubas - czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menchii- poniedziałki w godz. 16-18

GABINET REHABILITACJI
TERAPII MANUALNEJ
' REH-MAL Wojciech Florczak

Nowo otwartlJ 9abinet!!!
,./Realizujemy wnioski NFZ.
W GABINECIE

Lecunle chorób skóry: • trądzik, grzybica, opryszczka, pokrzywka,
wyprysk, schorzenia ~sów i paznokci • badanie znamion i profil
czerniaka • badania kierowców, pracowników i sanitarne

czwartek 16.00-18.00; tel. kom. 501-524-439

Lek. med. Włodzimierz Jaworowski
Leczy metodą farmakologiczną I akupunkturą:
• bóle głowy, migreny, nerwice, neuralgie • IW1I kulszowa i balkowa,
blokady • porażenia połowiczne i neiwów obwodowych
piątek 16.00-18.00; tel. kom. 601-191-210

Dr n. med. Andrzej Sadowski
spec)alista rehabllttacJI chorób narząd• ruch1,

• LASER • MASAt
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA

dyplomowany instruktor terapii manualnej
Pierwsza sobota miesiąca 10.00-15.00

sr>rzedaż arwkułów medYcznYCh

GABINET LEKARSKI
lek. med.
Leszek Sobczyński
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA
I GINEKOLOGII
ul. Sikorskiego bi. 27 m 12
tel. gabinetu: (042) 710-72-67
tel. domowy: (042) 719-11-67

Głowno,

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog
~

IiRZfSZTOF
PRYWATNY GABINET

DIAGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu
Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro
czynny codziennie godz. 15.00-20.00
w soboty po uzgodnieniu telefonicznym
8
Tel. (046) 837..()()-10, tel. kom. 0601-25+571 ~

specjalista chorób wewnętrznych

USG

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
Rtel. kom. 0-608-584-238

- LECZENIE

lEL. 7-107-400
Dr nauk medycznych

Gabinet czynny w godz. 1500 -1500

•

Tef. 0889-163-219

psychoterapia. porady
psychologiczne. diagnoza

OGÓLNOKSZTALCĄCE
•(poLICEUM
gimnazjum I szkole zasadniczej)

MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog

Lek. med.

113, tel. 837-38-30
R-18l
godz. 15. 30

•• Irn li! I:łl! i'1t!!M1] 1Iil~'a (po szkole zasadniczej):
• technik rolnik • mechanizacji rolnictwa
• agrobiznesu • żywienia i gospodarstwa domowego
oraz • technik handlowiec

•t'fl:łilflgi]![ijif!Ul!j (po szkole średniej) :
• technik rolnik • mechanizacji rolnictwa
• agrobiznesu • ochrony fizycznej osób i mienia
• informatyk • technik BHP • logistyk
• organizacji reklamy i usług turystycznych

Nauka w tych szkołach jest
BEZPŁATNA
Pona<lto orqanizu!emy kursy:
" kwaliflkacyjne w zawodzie rolnik
.,, kombajnisty ./ komputerowe

Informacji udziela Sekretańat RCKU w Łowiczu
ul. Blich 10, tel. (046) 837-62-78 w godz. 8.00-15.00. .

JOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu
PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00

l

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

specjalista ginekolog-położnik

• skrzywienia
• bóle krzyża, szyi i karku
_ • bóle rąk i nóg
_

ul. Armii Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30
www.kregoslup.net

=

~

~
~

OFERUJE PAŃSTWU

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

~

•kostkę brukową

~

• bloczkl betonowe
•pustaki zasypowe

D •

IJ____:i,I

•nadproża

galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-<nall: Slll@wlnkhaus.com.pl;
internet: http://www.wlnkhaus.com.pVaib ill

UMOWA z NFZ

~

Zllprllszamy w godz. 7.00-17.00

PRZYJMUJE: wtorek, piątek od 17.00 i1
ŁOWICZ, ul. Kaliska 6, tel. 0601-309-057

Łowicz,

R-591

IO WYNAJ~CIA

lEURSKI
GIBINO
wcentrum towlcza

Gabinet Lekarski

tel. 0600·3TI·018

PIYCNOlOO
„,, A111/11d1

• diagnoza • porady psychologiczne

ŁOWICZ,

M1hl111w1ł1

OSIEDLE KOSTKA 1

i Zgłoszenia pod nr tel. 0-510-605-017 po godz. 16®

WIESŁAW BIELECKI

,

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

ALEKSANDER JANOWICZ

dr med.

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH ;
810-MASAŻ NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, a
'- NIEDOWŁADY, MOCZENIE, BÓLE GŁOWY ~

Zapisy i informacja: tel. (046) 837-39-64, 0601-380-360
Wysoko specjalistyczne procedury
diagnostyki I leczenia niepłodności .

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

Małszyce

[dkJ~;J~~J~~IA
i;::::::L=::IJ

·--

GINEKOLOGICZNO-POWŻNICZA

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje w soboty: 11 .00-12 .00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~-·

PRZYJMUJE:
•ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
środa i sobota a00 - 13°0
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie).
WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~

Ponadgimnazjalnych
Nr 2 RCKU w Łowiczu

do następulących szkół dla dorosłych:

Tel. 0693-498-874

NZOZSTOMED
- PORADNIA

krążkowa
kręgosłupa

JOLANTA
PIETRZAK

lekarz chorób wewnętnnych

Zespół Szkół

ogłasza nabór
na rok szkolny 2005/2006

PSYCHOLOG

KR~GOSlUPA lek.med.JANUSZ WNUK
• przepuklina

EKG

Gt.OwNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,
0501-707-969, 0602-243-836 wgodz. 14-16

BADANIA USG
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA

·1wONA OLEJNIK
PIOTR OLEJNIK

w gabinecie dr Martyniaka

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

GINEKOLOGICZNO-POŁOżNIClY

PEŁNA

837-07-70

0-506-010-005

Łowicz,

PSYCHIATRA

Iłowska
poniedziałek,

Topolowa 30

lIK Slo.t l:O(l(O\VSKI PAWft

P. Śllwklewlcz

Academos,

Łowicz ,

tel. (046)

ORTOOO'fJA KO'iSULTACJE

sl asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób
Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wŁodzi

ImSMIERCZlli

specjalista pediatra

ul Zduńska l2
Zapisy pod nr tel:
046 837 38 32 (ARSln/onnacje pod
04263061

specJallsta NEUROLOG

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

CZVNNE: pon.-pt. 10-18, sob. 10·13 ~ ·

PRZYJMUJE:
pn. 15.00-17.00
ir. 15.00-17.00
pt. 12.00-14.00
oraz po uzgodnieniu
telefonicznym

Łowicz.

Lek med. Małgorzata Sembrat

Głowno,

• materace i poduszki przeciwodleżynowe
• laski, kule, trójnogi, balkoniki
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL

KACZOR

specjalista reumatolog, Internista

wtorek 16.00-18.00; tel. kom. 604-614-709

spec)allsta DERMATOLOGII I MEDYCYNY PRACY

~

DRMED StAWOMilł

w 2-gą i 4-tą środę miesiąca
w godz. 9.00-13.00

specJallsta chirurgii urazowe) I ortopedii

REHABILITACJI

czwartek 13.00 - 14.30

Czynne:

PRZYJMUJĄ:

Lek. med. Marek Lasota

GABINET

DANUTA GRYCZYNSKA
Łowicz, ul. Długa 14
Tel. 0-601-260-660, 837-45-41

,(Bezpłatne badanie słuchu.

.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56

TiOiO-MEO"

UWAGA!!!

'f.Wch-

dr n. med., KARDIOlOG, SPECJALISTA CHORÓ8 WEWNĘTRZNYCH
Janusz KaJc1os - co drutwtorek w godz. 16-18
7-36-56)
(zapisy tel.
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbl"91ew Wroniecki- poniedziałki w godz. 15-16,
piątki w godz. 11-12
dr n. med., SPECJAUSTA CHIRURGII OOÓlNEJ I OMKOlOGICZNEJ
Adam Rogow9kl-Tylman - piątki w ~odz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u. Długiej 18a

•mYSłUCHOWE

16, 99-400 Łowicz, tel. 838·99-70

Wojciech Kazimierak

ŁOWICZ,

Plac Koński Targ 7

ECQTHERM

Sp.z o.o.

FIRMA CIEPŁOWNICZA
POSZUKUJE PRACOWNIKA

(MĘŻCZVZNA) DZIAŁU HANDLOWEGO
Wymagania:
- wykształcenie - min . średnie techniczne
- znajomość obsługi komputera
- doświadczenie w handlu
Oferty wyłącznie pisemne kierować na adres:
Ecothenn Sp. z o.o. 99-400Łowicz, uf. Jana Pawła li 1771179
0461837-52-83, biuro@ecotherm.com.pl

KUPIĘ ~;=~ówkĘ"
•

iglastą

•

liściastą

SPRZEDAM ~~~':e
Tel. (046) 837-83-71

R-i 9
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Remont na ostatniq chwilę?

Gmina Kiernozia

Będzie

plon i stocio auto-gazu

Gmina Kiernozia za około 2 miesiące będzie miafa nowy plan zagospodarowania przestrzennego,
który stwarza możliwość przeznaczania niektórych obszarów na
cele nierolnicze, jak również stwarza możliwość zalesień.

iekawostkąjest fakt, że gmina Kiernozia ma mniej zalesień niź miasto Łódź,
a udział tych terenów w gminie wynosi obecnie3,5%. Uchwałarady gminy oprzyjęciu go, podjęta zostałajednogłośnie na ostatniej sesji 29 kwiemia,jednakwanmkiem uprawomocnienia jest wystawienie do wglądu
przez tydzień w gminie, przez tydzień
w starostwie i tyle samo w Urzędzie Wojewódzkim Plan będzie obowiązujący 2 tygodnie po opublikowaniu go w Dzienniku
Ur.z.ędowym Województwa Łódzkiego.
Gmina Kiernozia przystąpiła do sponą
dzenia planu zagospodarowania pI7.ed dwoma laty. Zmiana przepisów dotyczących
planów miejscowych spowodowała, że plan
nie został przyjęty wcześniej . Opóźnienia
w pracy nad planem spowodowane były
też protestami mieszkańców na temat pia(

nowanej obwodnicy drogi wojewódzlciej Lcr
wicz - Płock, które wpłynęły w czasie, gdy
plan po raz pierwszy został wystawiony
do wglądu. Stąd też przyjęty teraz plan nie
obejmuje jedynie terenu tej obwodnicy, bo
wyłączono ją, aby nie blokować pracy nad
planem dla reszty gminy. Teren obwodnicy
ma więc odrę_bną procedurę i przyjęty zostanie odrę_bną uchwałą,
Protesty mieszkańców przy drugim wystawieniu planu do wglądu wywołała planowana budowa stacji auto-gaz w Kiernozi
przy drodz.e do Sannik. Pod prote.5tem w tej
sprawie podpisało się 22 mieszkańców Kiernozi. Wójt gminy Kiernozia Zenon Kaź
mierczak postanowił oddalić protesty nie
widz.ąc formalnych przeszkód, aby je rozpatiywać, ponieważ to powiat wydaje zgodę na budowę i tam będzie sprawdz.ane, czy
inwestor spełnia wszystkie wanmki. Z kolei rada gmina przegłosować musiała ocirl(bnie protest każdej podpisanej pod nim osoby. Podjęto więc 22 uchwały w tej sprawie,
każda z nich głosowana była przez radnych
tak samo - IO głosami za, 1 przeciw, przy
3 wstrzymujących się. Przyjęcie planu pt7.e(mwk)
głosowano jednogłośnie.

Starzyńskiego?

Kiedy bezpiecznie; no
Dodatkowego przejścia
dla pieszych, które miało
powstać na ulicy Starzyńskiego
na wysokości bloków nr 4 i 5
nadal nie ma. Planowane
przejście z wysepką na środku
znacznie poprawiłoby
bezpieczeństwo pieszych,
jak i zmotoryzowanych.
dni targowe, mieszkańcy bloków
przy ulicy Starzyń.iliego jak i wła
ściciele samochodów zaparkowanych w pobliżu, nie zwaźaj~ na nadjeżdźa
jące pojazdy, nadal często przechodzą
w nieoznakowanych punktach przez jezdnię. Nie odstraszają ich nawet patrole poli-

W

KREDYT

mieszkaniowy

Z Kredyt Bankiem
ponieważ

cyjne - być może dlatego, że zajęte są one
bardziej kontrolowaniem źle zaparkowanych pojazdów. Właśnie w tym miejscu na
początku wiześnia ubiegłego roku doszło
do śmiertelnego wypadku. Pod kołami Żuka
zginęła SO-letnia mieszkanka osiedla Boże
na S. Cudem jest, że to jedyny tego typu
wypadek w tym miejscu. Wielokrotnie, rozpędzone w tym miejscu samochody z trudem hamują tuź przed nogami pieszych.
Jak powiedział nam naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych Paweł Gawroński, na
razie nie ma środków na J:U4XJCZęcie prac, a
potrzeba jest około 40 tys. zł. Pieniądze te
pozyskane będą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Z zapewnień wynika, że pieniądze
się majdą, ale kiedy - nie wiadomo. Być
może prace rozpoczną się w tym roku.
(ab)

tańszy

oszczędzasz

ubezpieczenie na

życie

o

ludzie =;mqjąpneważnie po wakacjach.
lane. Klienci odwiedzają skład najczęściej Właśnie mam klientk{, która chce zrobić
również pod koniec roku. Niektórzy kupu- w tym rokuszafe wnękową, bo będzie mogła
ją na zapas różne materiały, jak gips, glazurę, to j eszae odliczyć od podatku - mówi wła
zaprawy, a robociznę ustalają na cluż.o póź ściciel Dariusz Drabik.
niejszy okres. Wszak koszt zakupu mateZgodnie z przypuszczeniami sp17.edawriałów to tylko połowa remontu. Wyk.ona- ców, mieszkańcy Łowicza planują jednak
nie prac to drugie tyle. Takim sposobem remonty w domach i mieszkaniach w tym
moźna też wykorzystać ulgę w tym roku.
roku, aby odzyskać c~ poniesionych naHenryk Luter z finny Terbud sądzi, że kładów. Ludzie nastawiają się głównie na
akna razie w składach z materiałami re- więksrość jego klientów orientuje się, że po wymianę okien, kupno nowych chzwi, monmontowo-budowlanymi nie zaobserwo- raz ostatni bc<dą. mogli odliczyć od podatku taż szafy wnękowej , malowanie, a także
wano jednak wzmoźonego ruchu związane wydatki na materiały służące do remontu. zakładanie podłóg czy boazerii. Większość
go z ostatnim rokiem ulgi. Sp17.edawcy p17.ewidują, że boom nastąpi w chugiej połowie tego roku, a nawet w samej jego końcówce.
Odliczyć moźna po raz ostatni
wydatki na remont lub modemizatję
mieszkania lub domu oraz wpłaty na
f
wyodrębniony fundusz remontowy
I
Ogólnie
spółdzielni mieszkaniowej.
17.eCZ ujmując, odliczeniu podlega to
wszystko, co jest na stałe połączone z
budynkiem, np. lamp podłączanych do
gniazdka nie odliczamy, a wypusty
oświetleniowe (lampy podsufitowe)
podlegają odliczeniu
Henryk Maciejewski z fumy
„Gla:zpanel", sp17.edającej min. chzwi,
terakotę, glazurę, panele, liczył na więk
szy ruch w interesie w związku z wygasającą ostatecznie ulgą remontową,
ale spodziewa się, że większy obrót
będzie miał dopiero w chugiej połowie
roku. Podobnie aktualną sytuację opi- Henryk Luter liczy na to, że zainteresowanie materiałami do wykończenia wnętrz
sano w składzie budowlanym VOX. wzrośnie w drugim półroczu tego roku.
Klienci tej fumy, na kaźdy towar biorą
fakturę, ~odnie z kilkuletnim przyzwycza- - Trudno w tej sytualji cokolwiek proroko- osób, jak na razie, mówi tylko o planowajeniem. - ffYdawać by się mogło, że ludzie wać. Liaęjednak, że rynek ożywi się w dro- nych remontach, a ich realizację planuje
czekają na ostatnią chwilę. Takjest co roku giej połowie roku. Od po:ździemika ro.sza w nieco późniejszym terminie, w trakcie wa- największy ruch jest w ostatnich miesią MYkończeniówka w budowanych domach. kacyjnych urlopów, albo po powrocie
cach roku i było tak również przed wpro- Nie spodziewalbym się takiego boomu, jaki z wakacji. Niektórzy chcą tylko w ostatnich
miesiącach roku kupić materiały niezbędne
wadzaniem ~zego VAT na materiały był przedpodwyższaniem VAT-u- uwaźa.
budowlane - usłysreliśmy w VOX.
Zainteresowanie szafami wnękowymi, na do przeprowadzenia remontu, które pt7.eMartyna Włostek z finny „Damir" ma które materiał również moiJJa odliczyć od prowadz.ą sposobem gospodarczym, zatem
samej robocizny nie odliczyliby
nadzieję, że wyźsza sp17.edaź da się od- podatku, obserwuje się juź w Centrum i tak
(eb)
czuć, kiedy zrobi się ciepło, wtedy będzie Drzwi Przesuwanych. - Renwnty w domach od podatku.

Co prawda ulga remontowa zozlikwidowana z końcem 2003
roku, jednak na zasadzie praw nabytych, podatnicy mogą korzystać
z niej jeszcze w trzech kolejnych
latach. Wynika z tego, że w tym
roku po raz ostatni będziemy mogli
wydatki poczynione na remonty odliczyć od podatku.

pełnia sezonu na prace remontowo-budow-

stała

J

sfodką babkę

•

• • •

• • •
• • •

rocznie 1200 zl*,

dostajesz bezptatnie.

Zaoszczędzoną sumę możesz przeznaczyć

na zakup superpiekarnika do nowej kuchni
lub inny sprzęt do swojego nowego mieszkania.
Przyjdź

do naszej Placówki i sprawdż to.

Kredyt Bank S.A.,
Łowicz,

Oddział

w Łowiczu

ul. Podrzeczna 14, tel. (046) 837 83 94

·Tyle placitbyś rocznie za polisę ubezpieczenia
zt.
na życie na sumę ubezpioczema 100

ooo

www.kredytbank.p l

/llJ KREDYT BANK

infolinia: O 801 360 360

odpowiada ludziom

PRODUCENT

mMEX

OKIEN I DRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

montaż

· transport · serwis ~~"'(i

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

dopłat!

l"""-

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
R 12
tel. kom. 0-502-670-409

• CHU KLINKIEROWA
(n1jwiększy wy&ir - n1jniisze eeny cegły, płytek i kczt1łtekJ
• CHU CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY
·
(Plecewice, J!pekJ
• BETON KOMORKOWY • CEMENT • WAPNO
--~~
• STYROPIAN • WEŁNA MINERALNA
• STROPY TERIWA • FERT
• POKRYCIA DACHOWE
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI
• PlYTY KARTONOWO-GIPSOWE+ PROFILE
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE

Dowóz i rozładunek HDS
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Motocyklowy show w Bolimowie
Ryk silników, błysk
chromowanych części trzystu
motocykli, mężczyźni
w skórzanych spodniach
i kurtkach, muzyka rockowa
i country na żywo, palenie
gumy- ale dosłownie jednej
- oraz superwolna jazda
na wielkich motocyklach
- to widowisko, które
w sobotnie południe na rynku
w Bolimowie mógł zobaczyć
każdy, kto przyjechał
na otwartą część
zlotu Radykalia 2005.

Muzykę na żywo
chu Cover Band.

grał zespół Rzę

nie. Zakierownicąnajszybcitjjechala z pręd
kością 203 km/h, jako pasażerka- 280 km/h.
Zbigniew Glinka z Lublina ma żonę,
dorosłą córkę, dorosłego syna, zawodowo
zajmuje się handlem hurtowym artykułami
spożywczymi. Należy do klubu Panther
Komarówka Podlaska. - W rodzinie tylko ja
mam takiego „hopla". Pytany, jak jego pasję ocenia żona i dzieci, mówi: ,)ightowo".
Jakpoznałżonę,jeź.dziłjużnamotocyklach,

lot trwał od piątku do niedzieli w ośrod
ku wypoczynkowym Polskiego Radia w Joachimowie Mogiłach, a brało w nim
udział kilkuset miłośników rnotycykli ~87.0nych w 1Opolskich klubach, a także goście z Białorusi.
Nie zabrakło chętnych, aby to widowisko obejrzeć, zarówno wśród starszych
mieszkańców Bolimowa i okolic,jaki wśród
paroletnich dzieci. Motocykliści nie protestowali gdy ich obfotografowywano i oglą
dano ich maszyny. Więkswść obserwatoTwardzi mężczyini na stalowych rumakach - tak
rów jednak wiedziała, że nie powinno się ich
jadąc do Joachimowa.
dotykać bez zgody właścicieli Jeśli byli tacy,
który tej zasady nie znali, to na jednym
z nich z tyłu była dobrze widoczna tabliczka z taką treścią: ,,Motocyldjestjak kochana
kobieta, moi:esz go oglądać, podziwiać, lecz
nie dotykać, bo spotka cię krzywda".
- 71otjest po to, aby się spotkać, mamy tu
ludzi ze Śląska, Bialegosto"lal, Mazur, Podlasia - praktycznie z kai.dego zokipka Polski
- mówi Robert Mierzwiński z warszawski(}go klubu Free Radicals MC, który organizował zlot - Każ.dy kJ.ub robi ro rok imprezę.
Oczywiście moglibyśmy się zamknąć w swoim gronie, ale chcemy zrobić coś dla innych
- pokazać si,ę, udowodnić, że ludzie w skir
rach na motorach nie są straszni. Mamy
u ~iebie w /dubach cały przekrój społeczny
od mlodych ludzi co długo zbierają na moto-

Z

wyglądali

uczestnicy zlotu, gdy opuszczali rynek w Bolimowie,

Tabliczka za siedzeniem motocyklisty mówi, żeby pojazdu nie dotykać,

bo on jest jak kochana kobieta ...
cykl i potem w garażu sami go składają, aż
po właścicielifinn, którzy mają ki/ko motocykli.
Do ośrodka w Joachimowie mot.ocykliści zawitali po raz pierwszy w ubiegłym
Aż 140 tysięcy złotych - tyle uda·
roku. Spodobało im się to miejsce, zorgani- łosię pozyskać stowarzyszeniu Fozowali więc w nim kongres motocyklowy rum Młodych Łowiczan wspólnie
5 klubów. Zlot to jednak ooś innego. W roz- zASM Kutno z Unii Europejskiej na
mowie z nami Mierzwiński podkreślał, że szkolenia I warsztaty dla młodzie
w gminie Bolimów czuli się dobrae. Wiele ży zagrożonej alkohollzmem, narkotykami czy konfliktami z prawem.
Projekt łowlcko-kutnowskl uzyskał
li miejsce w kraju, na 1OO możli
wych punktów otrzymał 97. ·

osób wiedziało, którędy jechać będzie para.
da, a wiele osób wyszło na drogę i - jak za
dawnych lat - machało pnejeżd:Ż1lją;yin na
stalowych rumakach. Co ważne- trasa była
świetnie pilnowana pl7.e'L policję, nie było
więc żadnych przykrych niespodzianek.

Inia, Z•yszek, Marek
· Jedną z ucz.estniczek zlotu z klubu Free
Radicals MC jest dwudziestoparoletnia
Anna Kondratiuk z WaISZ1iwy. Jtj koledzy polecili nam rozmowę z nią, bo to prawdziwa pasjonatka. Na co dzień pracuje
w serwisie samochodowym, w biurze obsługi klienta. - PU:f: czy sześć lat temu, jak
wsiadłam na motocyld i jak zaczęłamjei.dzić
- tofaż koniec, musiałam mieć s-wój- mówi.
Dwa lata później była właścicielką pierwsztj Hondy, mniejsztj i słabszej niż ścigacz
Honda CBR (i()() RR, którym jeździ obec-

jednak nie była to aż taka pasja, jak obecnie.
Na zlot PfZY.iechał na Suzuki Volusia Intruder, która jest jego 13. już z nędu motocyklem. ż.adnego z wcz.eśnitjszych nie spnedał, tylko jeden motocykl - WSK - ukradli
mu. Pozostałe ma u siebie na podwórku - te
starsze przechowuje na dworze, OOWS7.e w garażu. Mniej więcej polowa z nich jest
,,na chodzie". Nie potrafi powiedzieć, jaką
mają wartość, twierdzi, że nie zastanawiał
się nad tym. Dla niego to wartość sentymentalna, a nie materialna. Jego pasja trwa
jakieś 30 lat, jednak dopiero przez ostatnie 10 lat jeździ na zloty. - Biorę udział
w jakiś 5-6 zlotach rocznie, do tego dochodzą inne impre-zy w ldubie i inne na naszym
terenie. Dlaczego jeWzi? - Bo lubię, nie
wiem ... Razładowuję w ten sposób stres, 1Ul
motocyklu cmję się s-.vobo<Inre.
Marek Tarkowski z Warszawy mówi,
że motocykle to pasja, sposób na życie.
Ludzie, których łączy ta paaja chcą się m
sobą spotykać i rozmawiać. - Motocylde łą
C74. ludzi bez względu na wiek, wyksnalcenie, status i wszystko inne. Gdy mówimy, że
ta pasja chyba jednak kosztuje, nasz rozmówca twierdzi, że to nieprawda. - Są tu
takie, co kosztowały sześćdziesiąt - osiemdziesiqJ ty.sięcy. ale i takie, które kosztowały
osiem, ale to dla na<; niejest ważne.
Tak jak obecnie jeWzi od 8 lat, ale fuscynacja miała swój poc7.ątek macznie wc:zJ>śnitj,jeszcr.ew latach 70. Śmitjąc się mówi,
że kiedyś inne czasy, nie było warunków,
aby swoje pasje rozwijać. A teraz? Teraz
jestwlaścicielem klinik stomatologicmychchoć w swoich długich włosach, ubraniu m
skóry i okularach przeciwsłonecznych zupebrie na człowieka bizne.w nie wygląda.
(mw/9

Forum pomoie trudnei mlod1ieiy

F

orumjako pierwsza organizacja społecz
na w Łowiczu może pochwalić się takim sukcesem, do chwili obecnej ż.adna
zdzialaj~hwmieścieorganizacjinieuzy
skała z UE tak dużych pieniędzy na realizację swoich działań. Fonun także jako jedyne, aktywnie poszukuje takich pieniędzy na
zewnątrz.

Szkolenia będą miały na celu przezwycięż.anie problemów,jakie dotknęłymłodych

Badań i Analiz Rynku w Kutnie i wspólne
działania na I7.CCZ pozyskiwania fimduszy
z Unii Europejskitj. Osobą koordynującą te
7Jl(janie po stronie FML jest Michał Zalewski - członek z zarządu i p.o. sekretarza.
Nie jest to pierwszy wniosek, jaki Forum
Olko powiedział nam, że .realizacja prozłożyło o środki unijne, pierwszy dotyczył • gramu ro:zpocznie sięjuż w lipcu tego roku
aktywizacji młodzieży bezrobotnej, ale nit}- i trwać będzie 18 miesięcy. W ramach realistety starania o pieniądze ostatecznie za- zacji tego projektu 140 tys. zł, które otizykończyły się w tym wypadku fiaskiem. ma FML zostanie wykorzyslane nie tylko
Olko jednak przyznaje, że starania te po- naszkoleniaiwarszlaty,aletakżenazaloże
zwoliły organizacji lepitj pomać mechani- nie wyposażenie biura, na trzy etaty dla
zmy decydujJlee o przyznawaniu pieniędzy kierownika i zastępcy biura oraz dlaksięgo
z UE i lepiej przygotować drugi wniosek. wtj. Wszyscy trztj pracownicy biura muNie bez maczenia, jak podkreśla Olko, jest S7Jl być, zgodnie z ustaleniami projektu,
także mwiązana w listq>adzie ubiegłego roku członkami organiz.acji.
współpraca Łowiczan z ASM - Centrum
(tb)

Wiceprezes Forum Krzysztof Olko po-

wiedział nam, że droga do tych pieniędzy
była bardzo długa, zwłaszcza jeśli chodzi
o tworzenie wniosku, by był on skonstruowany dobrze i dawał nadzieję na sukces.

Młodzi

kinomani zmierzą się wŁOK

o raz szósty już dziś w czwartek
19 maja w Łowickim Ośrodku Kultury odbędzie się konkurs wiedzy o filmie„Urwany Kadr", którego organizatorem
jest działający przy WKDyskusyjny Klub
w celu zdobycia zawodu. Innym celem re- Filmowy ,,Bez nazwy''. W konkmsie udział
alizacji programu jest przygotowanie mło wezmą uczniowie szkół gimnazjalnych, jak
dych ludzi do wejścia na rynek pracy, utrzy- i średnich w większości z terenu Łowicza,
mania zatrudnienia lub powrotu do czynn(}- którzy najlepiej rozwiązali testy na etapie
go życia mwodowego.
szkolnym. Dziś na sali kinowej WK zmi(}ludzi, metod integracji społecznej oraz
zwiększania samodzielności życiowtj. Planowane są także szkolenia edukacyjno-wychowawcze, których celem będzie wnożli
wienie młodym ludziom powrotu do nauki

P

ną się z kolejną porcją pytań testowych,
które dotyczą m.in. twórców filmów: reży
serów, aktorów, nagród, jakie przyznawano
najciekawszym obrazom.
Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają
ciekawe nagrody związane z kinem, m.in.
płyty z filmami, książki, a wszyscy inni
uczestnicy drobniejsze nagrody rzeczowe.
(tb)
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Maria

Stępniak (1906·2002 )

M

aria Stqm.iak z domu Klimkiewicz
urodziła się 8 września 1906 roku
w Lodzi. Pochodziła z rodziny robotnicz.ej.
Po ukończeniu szkoły podmawowej wraz
z rodzicami przeniosła się do Białej, gdzie
rodzice prowadzili zakupione wcześniej ge>spodarstwo rolne. W 1927 roku pani Maria
wyszła za mąż za nauczyciela Antoniego
Stępniaka i zanńeszkali w Dębach Szlacheckich niedaleko Kola, gdzie za.Śtala ich okupacja. W Głownie rodzina Stqm.iaków znalazła się krótko potem, jak w 1940 roku wysiedlili ją Niemcy. Pan Antoni pracowałjako
nauczyciel szkoły powszechnej, ale także
prowadził zajęcia na tajnych kompletach.
Pani Maria dbała zaś o domowe ognisko
i wychowywała dwie córki. W 1944 roku
pan Antoni z.ostał aresztowany i rwstnelany wraz z grupą innych głownian w Warszawie.
Po śmierci męża pani Maria musiała sama
zadbać o utizymanie rodziny. Chwytała się
każdej pracy. Z pomocą w przetrwaniu
ostatnich chwil okupacji przyszli jej pań
stwo Mazurkiewiczowie, a pó7.niej środo
wisko nauczycielskie, które z.eswychskromnych pensji ufundowało stypendium dla córek. Z pomocą Związ.ku Nauczycielstwa
Polskiego pani Maria zdobyła pracę na etacie wychowawczyni w zorganizowanym

a pói- szkoła, ale również w stosunku do całej swe>niej zdała egzanńn nauczycielski pned Pań jej rodziny. W 1949 roku 7.00piekowała się
kilkuletnią siostrzenicą, Wychowywalająjak
stwową Komisją Oświatową,
własne dziecko i pomagała w usamodzielnieniu się. To z nią pani Maria mieszkała
cały czas i pozostała do końca swoich dni.
Po przejściu na emeryturę nie z.erwała kontaktów z pned.5zkolem i koleżankami z pracy. Ciągle interesowała się sprawami placówki, często spotykała się z koleżankami.
Od momentu, kiedy tylko pani Maria
zdobyła wykształcenie pedagogiczne, zaangażowała się w działalność ZNP. Wstąpiła
w jego szeregi, uczestniczyła w zebraniach
i szkoleniach. Później naldalado Sekcji &oo.
rytów i Rencistów ZNP. Mimo sędziwego
wieku dużo czytała, prenumerowała „Głos
Nauczycielski", była na bieżąco z tym, co
dzieje się w kraju. Zawsz.e pomocna, służą
ca radą i dobrym słowem. W 1999 roku
z okazji 25. rocznicy powstania Sekcj~ ZaW Prz.edszkolu m 1 pani Maria przepra- rząd uhonorował panią Marię dyplomem
cowała aż do emerytury, czyli do 1969 roku. za długoletniąprzynal~ do Związku.
Zmarła w wieku 96 lat, 26 sierpnia 2002
Uwielbiała tę pracę. Cieszyła się zaufuniem
zarówno dzieci, jak i rodziców. Była miła roku. W jej pograebie oprócz rodziny i znai serdeczna, a jednocz.eśnie poważnie trak- jomych uczestniczyło wielu nauczycieli, jej
towała sprawy każdego dziecka i każdego koleżanek i kolegów.
(ljs)
rodzica.
Na podstawie informacji udostępnionych
Była ofiarna nie tylko w stosunku do
przez ZNP OddziaJ w Głownie
własnych córek i podopiecznych z przed-

również prz.ez zwiąuk pned.5zkolu,

t

ODESZLI OD NAS c2s.04.-9.o5.2005 r.)

6 maja: Józef Władysław Adamik, 1.69, Głowno; Kazimierz Załuski,
I. 74; 7 maja: Jerzy Sajewicz, 1.78, Stryków; 8 maja: Wiesława Walezińska;
Wanda Mońko, I. 59, Józefów; 9 maja: Antoni Szymański, 1.86, Głowno; Marian-

na Rogozińska, I. 86; Kazimierz Miziołek I. 50, Pilaszków; Henryk .Ziółkowski,
I. 63, Łowicz; Stanisław Koszmider, I. 50, Rozdzielna; 10 maja: Józef Zabost,
I. 92; 11 maja: Mirosław Szcześniak, I. 57; Stanisław Rasiński, I. 76; JózefZuche>ra, 1.94, Kadzielin; 12 maja: Alicja Zakłos, I. 58, Zawady; 13 maja: Kazimierz
Rosiak, I. 56, Stroniewice; Paweł Sękalski, I. 46, Łowicz; Polikarp Dębski, I. 55,
Stryków; 14 maja: Andrzej Menes, I. 47, Piotrowice; Dawid Matjasik, I. 10,
Domaniewice; Rozalia Kołudzka, I. 90, Mystkowice Duże; Irena Witkowska, 1.52,
Stryków; 15 maja: Czesław Jeżak, I. 69; 16 maja: Tadeusz Kuciński, I. 63.

SERDECZNE

PODZIĘKOWANIA
wszystkim, tak licznie uczestniczącym
w ostatniej drodze

Ś.P.

PAWU

S~KALSKIEGO
składają

żona Wiesława

Pielgrzymki do Rzymu z towicza i z Głowna
Na

chwilę obecną

nie wiadomo,

Święty Jan Paweł Il. W programie, oprócz

Z

czy dojdzie do skutku pielgrzymka au- wizyty w Rzymie, przewidziano zwiedzatokarowa do Rzymu organizowana
pn:ez parafię katedralną w Łowiczu.

apisy miały być przyjmowane do pe>łowy maja, ale w tym czasie 7.głosiłe>
się tylko 26 pielgrzymów. Termin z.ostał zatem przedluWny. Osoby, które jeszcze z.decydują się wyjechać do Watykanu, mogą
zgłaszać się do kancelarii parafialnej, zakrystii lub proboszcza. Wyjaz.d zostanie zorganizowany, gdy weżmie w nim udział co najmniej 35 ooób. - Pojedziemy, gdy zgłosi się
dodatkowo choćbyte 5 - 7 osób - mówi proboszcz ks. Wiesław Skonieczny.
Przypominamy, że pielgrzymka trwać
ma od 12do 17 czerwca,ajejkooztwyniesie
1.030 zł oraz 34 euro. Dokładnie 14 czerwca
- w 6. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Ło
wiczu - planowane jest odwiedzenie grot
watykańskich, gdzie pochowany jest Ojciec

Z

•

Swięto

matematyki

wSP2
zień Matematyki odbył się 1O maja

D

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowi
czu. Nauczycielki tego pnedmiotu
BarbaraDocobai Małgorz.alaŁompieś przygotowały moc atrakcj~ aby zachęcić do nauki tego trudnego pnedmiotu. Na wstępie
uc:miowie wystąpili w prze&tawieniu zatytułowanym ,,D.zieje nauki". O wielkich
osiągnięciach matematyC2Jlych opowiadał
Tales z Miletu i Pitagoras. Uczniowie złe>
żyli także hołd Matematyce, Geometrii
i Algebrze. Uczniowie klas V i VI zmieayli
się w matematyC2Jlym konkursie zorganii.owanym na zasadzie telewizyjnego teleturnieju ,)eden z dziesięciu". Dyrektor Teresa Domińczak zmieayła się z dwoma zadaniami matematycznymi, dając przykład
uczniom. Dekorację stanowiły prace plastyczne złożone na konkurs o Leonardo
da Vinci, Pitagorasie i Stefanie Banachu,
którym matematyka była szczególnie bliska. Na zakończenie uczniowie odśpie
wali gromko piosenkę - „Matematyka
naszą przyjaciółką jest, bez niej nie mo(eb)
żemy żyć".

nie Monte Cassino i Asyżu.
Do grupy wyjeżdżają;:ych z katedry miało dołączyć - jak wstępnie liczono·- około
dziesięciu radnych miejskich, którzy podobnie jak pozostali pielgraymi, z własnej kiesz.eni mieli zapłacić za wyjazd. Początkowo
radni brali pod uwagę możliwość zorganizowania odrębnego wyjazdu do Rzymu również na 14 czerwca, jednak chętnych było
zbyt mało. Nawet gdyby wszyscy radni
zdecydowali się pojechać autokaru nie udałoby się zapełnić. Na chwilę obecną swój
udział w pielgrzymce potwierdziło tylko
dwóch prze&lawicieli władz miasta: burmistrz Ryszard Budzałek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński,
ai tak nie wiadomo, czy uda im się pojechać,
gdyż pielgrzymka stoi pod znakiem zapytania.

oraz synowie Artur i Piotr
R-732

głowieńskimi

Wszystkim osobom i organizacjom,
które wzięły udział w uroczystości pogrzebowej

harcerzami
harcerze organizują pieldo Rzymu. Zaplanowano ją na
25 - 29 maja. Pielgrzymi z Głowna wezmą
udział w uroczystościach Bożego Ciała na
placu Św. Piotra W programie przewidziano również zwiedzanie Watykanu i Rzymu
oraz wyjazd na Monte Cassino. Koszt
udziału w pielgrzymce skalkulowano na
350 zł+ 30 EUR (co pokryć ma koszty
przejazdu, ubelpieczenia oraz noclegu na
campingu nad MOI7.elll Tyreńskim). Koszty wyżywienia pielgrzymi pokrywać będą
we własnym zakresie.
Chętni do Udziału w głowieńskiej
pielgrzymce mogą zgłaszać się,
dzwoniąc pod nr tel. (042) 719-24-85
lub 71~7-n.
(rpm, eb)

Ś.P.

Głowieńscy

grzymkę

KAZIMIERZA ZAtUSKIEGO
w dniu 11 maja 2005 r.
a w szczególności: delegacji i pocztowi sztandarowemu
Zrzeszenia Szarych Szeregów Okręgu Łowickiego;
delegacji i pocztowi sztandarowemu
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
delegacji i pocztowi sztandarowemu Związku Harcerstwa Polskiego,
Prezesowi i pracownikom Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz wszystkim przyjaciołom, znajomym i sąsiadom

składa podziękowanie

Rodzina Zmarłego

R-728

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

za udział w ostatniej drodze naszego
kochanego taty, teścia, dziadka i pradziadka

,

dok ze str. 7

lubiq

myśleć

est dobrą uczennicą, matematyki uczyjej Marianna Tataj. Jak przyznaje lubi
się uczyć, najbardziej lubi przedmioty ści
słe, matematykę - z której rozwiązuje
w domu sporo zadań dla samej pnyjemne>ści, fizykę, także informatykę, darzy dużą
sympatią geografię, jednak na pierwszym
miejscu stawia.„ wychowanie fizyczne. Nie
przystała lubić gry w piJkę n<YŻDą. Myślała
nawet by w przyszłości studiować na AWF,
ale nawet jeśli porzuci ten pomysł, to na
pewno będzie chciała czynnie uprawiać
sport. Jeśli chodzi o studia to raczej chciała
by iść na kienmek związany z matematyką
i informatyką.
Katarzyna Dębska, ucz.ennica kl. n
Gimnazjwn Nr 1 w ł..owicżu, jest jedyną
laureatką konkursu z języka angielskiego
,,Fox" z terenu powiatu łowickiego. W nagrodę pojedzie na obóz naukowe>-wype>czynkowywChorwacji. Będzie to jej pierwszy wyjaz.d za granice Polski. W ,,Fox.ie"
startowała po raz pierwszy, wcześniej nie
wiedziała że jest taki konkurs. Ucząc sięję
zyka angielskiego myśli przyszłościowo.

J

ciekawą pracę

za
granicą po zakończeniu nauki - przyznaje.
Język ten poznaje już od pięciu lat i obecnie
jest już na poziomie, który umożliwia jej
czytanie gazet, ksiąi.ek i rozumienie ogląda
nych programów telewizyjnych w tym ję
zyku. Wszystko to wpływa na jej rozwój,
-

Chcę mieć

szanse na

zna~językaotwierająjejwiększemoż..
liwości poznawania świata. W szkole jest

z lepszych uczennic, języka angielskiegouczyją Dorota Szmajdzińska,jednak
nawet zajęcia dodatkowe nie są w stanie jej
zadowolić i uczy się także prywatnie.
Wśród zainteresowań pozaszkolnych
wymienia Katarzyna m. in. czytanie ksią
i.ek, przede wszystkim współczesnej pre>zy, lubi odwiedzać teatr, oglądać ambitne
filmy, przede wszystkim w kinie. O swojej
przyszłości mówi, i.e chciałaby po zakoń
czeniu nauki w gimnazjum kontynuować
naukę w klasie o nachyleniu matematyczne>-inforrnatycznym- bo jest to wsz.echstronny kienmek lub ekonomiC7Jlym, i dalej pe>-

ś.P. JO ZE FA

językiem angielskim.

Tomasz Bartos

sąsiadom, strażakom

BÓG ZAPŁAĆ

składają
żona, córka,
zięć, wnuki i

R-733

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

synowie,
prawnuki

- - REKLAMA -

H. Skrzydlewska

jedną

głębiać swoją umiejętność posługiwania się

ZABOSTA

wszystkim znajomym, krewnym,

GŁOWNO,

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

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

WYPŁACAMY ZASIŁEK

ZUS

pogrzeb z trumną

pełny koszt kramacJI z umą

od 500 zł

1390 zł

przew6z os6b zmarłych do chłodni NIEODPŁATNIE
oraz lormalnoścl w USC I ZUS

www.H .Skrzyd I ewska. p I

'

..
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Gmina Domaniewice

Stypendia
nie dla wszystkich
Mniej niż polowa wniosków
w sprawie stypendiów
socjalnych zostanie
rozpatrzona pozytywnie przez
Urząd Gminy Domaniewice.
pośród 98 złożonych wniosków, stypendia przyznane zostllną tylko 46 rodzinom, na potrz.eby szkolne ucz.ących się
dzieci. Jest to zgodne z prawem, ponieważ
przepisy dotyczące tych świadczeń mówią
o tym, że osoby spełniające określone warunki (dochód nie wyższy niż 316 zł na
członka rodziny) ,,mogą ubiegać się'' o stypendium, .nie ma zaś zapisu, że w takiej sytuacji stypendium im „pnysługuje".
Przypomnijmy, że stypendia socjalne
miały być wypłacane z funduszy rządo
wych. Jednak dotacja, którą gmina Domaniewice otrzymała na ten cel, pokrywa tylko 1/10 potrzeb mieszkańców. Zgodnie
z oficjalnym pismem ma wpłynąć w dziesięciokrotnie mniejsztj wysokości, zaledwie
4.497 zł. Aby zapewnić wszystkim wnioskującym stypendia w najniższej wysokości gmina musiałaby otrzymać około 44 tys.
zł dotacji celowej. Dla wyjaśnienia stypendia przyznawane są na okres l O miesięcy
szkolnych w kwocie od 44,80 zł do 112 zł
miesięcznie, w zależności od wysokości dochodów rodziny ucznia ubiegającego się_
o stypendium.
To, że 46 mieszkańców gminy otrzyma
jednak stypendia socjalne, okazało się moż
liwe tylko dzięki temu, że radni gminy Do-

S

maniewice na wniosek wójta Grzegorz.aRedzisza dołożyli ze środków własnych
8,5 tys. zł. Pieniądze te miały być wcześniej
przeznaczone na pochodne od wyDagrodzeń
w gimnazjum w Domaniewicach. Stypendia w najniższej wysokości otrzymają osoby najbiedniejsze spośród tych, które wnioski złożyły. Nie powinny liczyć na pienią
dze rodziny, w których dochód na jedoego
członkiioscylujewokółgórnej granicyuprawniającej do złożenia wniosku, tj. 316 zł.
Ze wszystkimi osobami, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, prowadzone będą indywidualnie rozmowy na
temat .szczegółów rozliczania się_ ze stypen(eh)
dium.

Niedługo przegląd
twórczości dziecięcej
rzegląd twórczości dzieci ze szkół
podstawowych gminy Łowicz rozpocznie się_ w sobotę 4 czerwca
o godzinie 10.00 w auli Seminarium Duchownego w Łowiczu. Po występach zespołów, dla dzieci z każdej szkoły z terenu
gminy przewidziana jest dyskoteka,
w trakcie natomiast - poczęstunki. Przegląd powinien się zakończyć do godziny
15.00. Przegląd twórczości nie ma charakteru konkursowego. Poczęstunki oraz nagrody mogły zostać zakupione dzięki licznym sponsorom, jakich pozyskała szkoła
- oraz składce po 100 zł z pieniędzy rad

P

sołeckich.

(mak)

Związkowcy

z Agros Nova wśród najlepszych

zterdziestoosobowa ekipa pracowników zakładów Agros Nova w Łowiczu - członków tamtejszej Solidamości, zajęła szóste miejsce w kiasyfikacji drużynowej IX Międzynarodowej Spartakiady
Przemysłu Spożywczego, zorganizowanej w dniach
29 kwietnia - 2 maja w Bęsi kolo Biskupca na Warmii.
W spartakiadzie uczestniczyło 35 ekip zakładowych
z Polski, Chorwacji i Utwy. 650 zawodników i zawodniczek rywalizowało w piłce nożnej i siatkowej, przeciąganiu liny, rzucie lotką, ping-pongu, trójboju kobiet,

C

wędkarstwie i kajakarstwie. Drużyna piłkarzy z Łowi
cza w składzie: Grzegorz Czerbniak, Paweł Pabian,
Tomasz Niemczyk, Jarosław Kotlarski, Marek Aftewicz,
i Radosław Miazek zajęła trzecie miejsce. Podobnie na
trzecich miejscach uplasowali się w rywalizacji pingpongistów: wśród kobiet - Magda Kowalska, wśród męż
czyzn - Tomasz Zabost. Dla wszystkich uczestników
pobyt w Bęsi był miły, pozwolił na poznanie się z pracownikami innych zakładów.
(wal)

GOKBolimów

Mały

Konkurs Recytatorski

31 uczniów
wzięło udział

szkół

podstawowych

nych do XXV edycji Małego Konkursu Recytatorskiego, który 1O maja
·odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie.

hętnych do zmagań w recytacji nie było
gimnazjalistów. Walory aktor
skie dzieci oceniała aktorka Aniceta
Ochnicka(zagrała w ,,Pastorale Heroica" sanitariuszkę, bardziej znana może być z popularnego serialu TVP ,,Na dobre i na złe",
gdzie wystąpiła gościnnie, jako opiekunka

(

wśród

Mikołaja,ponadtomarolęwserialu,,Dziki"

emitowanym przez

telewizję_

Polsat).

Wspólna biesiada z Polonią węgierską, na której nie brakowało akcentów łowickich. Kolorowe chusty bardzo
·
Pecsu.

spodobały się mieszkańcom

Ma·sovio
Na zaproszenie Polonii
węgierskiej z Pecsu,
akademicki łowicki zespół
folklorystyczny „Masovia"

koncertowało
spół bawił się

no

wspólnie z polonusami na
majówce, podczas której w Pecsu obchodzony jest Dzień Matki. - Przy węgierskim
winiepolałysię_łzy, kiedy wspominaliśmy kraj
- opowiada kierownik zespołu Stanisław
zaprezentował łowickie
Wielec. Nie było problemu w nawiązaniu
zwyczaje na imprezie
rozmowy, ponieważ w mieszanych małżeń
z okazji Konstytucji 3 Maja
stwach polsko-wę-gierskich oboje małżon
oraz na Międzynarodowym Dniu kowie mówili po polsku.
Polonii właśnie w Pecsu.
W niedzielę_ 1 maja goście z Łowicza
uczestniczyli we mszy św. w bazylice
łodzież z ,,Masovii" uczestniczyła w Pecsu, którą do tej godności wyniósł
także w majówce polonijnej. Ojciec Święty Jan Paweł Il. Od godz. 12
Wszystkie imprezy odbywały się_ ,,Masovia" koncertowała dla Polonii wę
od 29 kwietnia do l maja. 30 kwietnia ze- gierskiej, pośród innych zespołów. Mniej-

M

Węgrzech

polska w Pecsu zachwycała się
bogactwem i kolorystyką łowickich strojów ludowych, które większość zebranych widziała pierwszy raz w życiu.
Dotychczas na majowe święto zapraszane były do Pecsu zespoły krakowskie lub
góralskie. ,,Masovia" została zaproszona
szość

dzięki przewodniczącej Samorządu

Mniejszości

która

Polskiej Marii Zemplenyi,
w Zdunach, z domu

urodziła się

nazywała się Miłosz.

- Zachwyciła nas węgierska gościnność
oraz często powtarzane słowa „Polak
Węgier, dwa bratanki" - dodaje Stanisław
(eh)
Wielec.

Wśród najmłodszych

uczniów klas I-II

w eliminacjach gmin- za wspaniałą recytację nagrodzona została

ZAl'RASZAJ4
OFERWEMY:
./bogaty
asortyment
./ atrakcyjne ceny
./ licme promocje

lOWICZ, ul. 3 Maja 15

ul. Starzyńskiego 29
REALIZUJEMY .
BDllY SODEXHO

Anna Zapisek ze szkoły w Kęszycach
i Agnieszka UrbacskazHumina. Wśród
dzieci zklasill-N najleµ>iaokazalasięAlek·
sandra Tannanowska ze szkoły w Kę
szycach oraz Kamil Zielkowski ze szkoły w Hwninie. Monika Komarowska
i Wioleta Osuchowska ze szkoły w Bolimowie zostały nagrodzone w kategorii
uczniów klas V i VI. Wszyscy nagrodzeni
będąreprez.entowali gminę_ Bolimów 24 maja
podczas XXV Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbę_dzie się w Skierniewi(eh)
cach.
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Trudne dobrego początki
- Młodzi Ojcu Świętemu
amorząd S~oły Podstawowej
nr 7 i Stowarzyszenie Młodzi
Konserwatyści postanowili każdą
pierwszą sobotę miesiąca poświ~ić Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II. Pierwsza
uroczystość pod hasłem ,,Młodzi Ojcu
Świętemu" odbyła się 7 maja. Rozpoczę
to od mszy św. o ' godzinie 10.00 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza,
w której uczestniczyła tylko garstka wiernych, bo około 30 osób.

S

- Początki często bywają trudne,
ale uważamy, że tradycja sobotnich spotkań w miejscu, gdzie Papież odprawiał w
I 999 roku mszę świętą przyciągnie wię
cej młodzieży - mówił Marcin Kosiorek,

Bez ogródka ani rusz
Ogródekjestpotrzebny
nie tyle do zwiększenia
liczby klientów w okresie
letnim, ale po to, by ich
po prostu utrzymać.
Gdy robi się ciepło, wszyscy
chcą usiąść na powietrzu,
a nie w środku lokalu
- powiedział nam Tomasz
Rudnicki, współwłaściciel
popularnej w Łowiczu
Pizzerii Tom Marzziano
na Starym Rynku.

szef łowickiego koła Młodych Konserwatystów. W związku z mało liczną grupą uczestników mszy św„ nie odbył się
zaplanowany wcześniej na godzinę 11.00
odobne słowa usłyszeliśmy od kilku
przemarsz pod głaz upamiętniający moinnych właścicieli lokali - czy to przy
dlitwę Jana Pawła II przy Szkole Podstaul. Krakowskiej czy na Starym Rynku. I tak
(eb) jest w istocie. Gdy rozmawialiśmy z Rudwowej nr 7.
nickim, około godz. 15 w poniedziałek,
PCK
2 maja, wnętrze pizzerii świeciło pustką,
jedynie w ogródku siedziała gromada mło

P

Letni obóz ponownie
w Mielnie

dyąh l~. Właścicielkapizz.eriiAngeloprzy

ul. Krakowskiej

Małgorzata

Workowska

podkreślila, 'Żi! latem we wnętrzu lokalu robi

40 miejscami dysponuje w tym roku
łowicki oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża na obozie rekreacyjno-wypoczynkowym, który po raz kolejny organizuje w ośrodku wczasowym w Mielnie
w dniach 21 lipca-3 sierpnia. Ośrodek położony jest blisko morza, zakwaterowanie przewidziano w pokojach 2-, 3i 4-<>sobowych, oprócz atrakcji w postaci zabaw i gier obozowych, dyskotek,
opalania się na plaży, dla chętnych pizewidziano możliwość uczestniczenia
w programie szkoleniowym, dotyczącym
zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W obozie udział wziąć
mogą uczniowie szkół gimnazjalnych oraz
średnich. Opłata od osoby wynosi 850
złotych, jak zwykle przewidziano moż
liwość rozłożenia jej na raty. PCK przyjmuje już zgłoszenia w swoim biurze przy
(tb)
ul. Starościńskiej 3.

się duszno od nagrzanego pieca, czy palą
cych papierosy. Poza tym latem najchętniej
siada się w ogródkach, bo chłopcy mogąpo-
dziwiać ładne dziewczyny chodzące po ulicy, oprócz tego łatwiej spotkać znajomych
lub poznać nowych. Właściciel herbaciarni
Tygielek na Starym Rynku AndI7.ej Duda,
wprost nie widzi możliwości działania
w okresie letnim bez ogródka, bo lokal,
w którym prowadzi działalność, mieści się
w piwnicy jednej z kamienic na Starym

Rynku.
Większość lokali gastronomicznych i pi-

jalni piwa wystawiło swoje ogródki od
1 maja, tak było na ul. Krakowskiej i w jednym pizypadku na ul. z.duńskiej. Tom Marzziano swój ogródek wystawiła po
20kwietnia,jesttonajwiększyogródekwy

stawionyw Łowiczu na gruncie dzierżawio
nym od miasta - ma powierzchnię 36 m2 •
Pcx.łobnie wcześnie pojawił się ogródek po-wstałej na przełomie roku 2004 i 2005 herbaciarni Tygielek, także na Starym Rynku,
jest on nieco mniejszy, ma pow. 22,5 m2•
Pizzeńa Angelo przy ul. Krakowskiej ogródek ma o pow. 10 m2, restauracja Sakkara
mliogródekopow. 18,5 m2. Opłaty za dziermarcu tego roku minęło 5 lat od żawę terenu pod ogródki wahają się od po-momentu powstania Warszta- nad 300 d~ ponad (>()()zł miesięcznie.
tów Terapii Zajęciowej w ParWszyscy
mie. Z tej okazji w środę, 8 czerwca, warsztaty organizują imprezę integracyjną.
•iektórzy
W jej programie przewidziano występy
- Gdy tylko robi się ciepło, pojawiają się
artystyczne zespołu ,,Jarzębina" z Zielkowic oraz „WesołYch nutek emerytów" pytania o ogródek-czy b(:dzie i kiedy-mówi
z Łowicza, a także zabawę i pieczenie nam Rudnicki, dlatego zdecydował się wykiełbasek przy ognisku. Do udziału w im- stawić ogródek wcześniej. Oba ogródki na
prezie zaproszone zostały m.in. stowa- Starym Rynku działają codziennie od godz.
rzyszenia i warsztaty zaprzyjaźnione 1Odo godz. 22. Inaczej jest na ul. Krakowze Stowarzyszaniem Osób Niepełno skiej, gdzie właściciele nie mogą wystawić
sprawnych „Tacy Sami" prowadzącym wcześniej ogródka riiż o godz. 17 w dni po-warsztaty w Parmie, mieszkańcy Parmy wszednie do godz. 22, dopiero w soboty
i okolic, wreszcie młodzież zainteresowa- i niedziele oraz w święta mogą to rozbić
na funkcjonowaniem placówki. (mwk) od godz 10. Ograniczenietakiezostałovypro-

-WTZ wParmie
skończyły 5 lot

W

ró„i,
ró••ieisi

Wypić colę, zjeść sałatkę i porozmawiać można prawie we wszystkich
pizzerii Tom Marzziano na Starym Rynku.

wadzone przez ratusz po tym jak właścicie
le sklepów protestowali przeciwko temu,
'Żi! blolatją one dojazd i dostęp dla pieszych
w godzinach handlowych. - To niesprawiedliwe razwiązanie, powinniśmy być traktnwani na równi z lokalami na Starym Rynku
- mówi Małgorzata Workowska. - Tracimy
w ten sposób klientów, młodzież wychodz,ą
caze szkół, która chciałaby się czegoś napić
i zjeść, rodziny które ~szo/ na wkupy, oni
w.szyscy chcieliby usiąść napowietnu, a nie
we wnętrzu lokalu, zresztą ogródekjest dla
nich do tego z.achęą Samo zresztą rozstawianie ogródka o 17.jestkłopotliwe, boo tej
porze w lokalu są klienci, a pracownicy: lokalumusząprz.erwaćobsługęi zająć się ustawianiem stolików, krz.eseł lub ław i parasoli,
a także płotków. Czasami mają problem,
'Żi!by w ogóle ustawić ogródek, bo przed
oknami parkają samochody i trzeba czekać,

łowickich

aż odjadą. Przy tym wszystkim opłata za
metr kwadratowy wystawionego ogródka
nie została zróżnicowana z tytułu ograniczeń czasowych i wynosi tyle samo dla lokali ze Starego Rynku co Krakowskiej - co
drażni właścicieli tych drugich.
szystkich zaś denerwuje inna
rzecz, to, 'Żi! wystawienie ogródka
wiąże się z koniecznością wykupienia po
raz drugi opłaty na sprzedaż alkoholu, mimo
iż już wykupywano ją na właściwy lokal,
a to jest już poważny koszt, bo ponad
(>()() zł na rok. Pozwolenie 1:17.eba wykupić
ponadto na cały rok, choć ogródek i tak bę
dzie działałod maja do wrześnialub dopaż
dziemika.
Większość właścicieli lokali, z którymi
rozmawialiśmy przyznala, 'Żi! nie ma więk
szych pióbTeńiów z trtzZymamem ogródków. Samo wyposażenie ogródków lokale

W

zdjęciu

ogródek ·

otrzymują nieodpłatnie od browarów,
w zamian te mają reklamę. Potem wystarczy dbać, by nic nie zostało zniszczone - ale
powycinane ostrym przedmiotem na sto-łach napisy to nie rzadkość. Rudnicki zwrfr.
ciłnamjednakuwagęnainneproblemy.Za

po pojawieniu się ogródka, pojawiają
w nim takie osoby, zwłaszcza młode,
które kupująjedno piwo, apotem rozlewają
pod stołem tnmek kupiony w sklepie, są
także tacy, którzy probują pod stołem rozlewać znacznie mocniejsze alkohole. W takich przypadkach nie obejdzie się bez zwracania uwagi, po kilku tygodniach-jakmówi
Rudnicki zjawisko to znika - Trzeba umieć
WS'ZJ!

się

~sobieldientów-podkreślaAwan

tury w ogródkach także się zdarzają, po alkoholu zaWS'ZJ! jest o taką łatwo, Rudnicki

twierdzijednak, 'Żi! od przynajmniej 2 latnie(tb)
miał takich problemów.

Będzie piękniei wNieborowie
Nowa kostka chodnikowa wraz biona będzie przy pomocy własnych piez krawężnikami, estetyczne ławki niędzy.
Unijny program pod nazwą ,,Rozwój
i kosze na śmieci, stylowe barierki, trawniki i krzewy ozdobne. ·
Obsz.arów Wiejskich na rok 2004 - 2006.
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
uż niedługo tak wyglądać mo'Żi! cen- dziedzictwa kulturowego" skierowany jest
tnnn Nieborowa wzdłuż parku i pała do takich właśnie miejscowości jak NiebocuRadziwilłów, a także~cZJ?/i;Alei rów. Takich, do których przyjeżdżają tłu
Legionów Polskich. Wszystko uzależniąne mytmystów, co pokazał chociażby niedawjest od tego, czy gmina pozyska na ten cel ny długi weekend, które posiadają wiele zapieniądze z unijnego fi.mduszu, chociaż na- bytków: pałac i park Radziwiłłów, kościół,
wet jeśli wniosek nie zyska akceptacj~ wójt spichlerz, Ż'ajazd, wreszcie wiele przydroż
Anchz.ej Werle deklaruje, iż inwestycja zro- nych kapliczek. Wszystkie te przesłanki,
podobnie jak i fakt, iż Nieborów położony
jest nieopodal Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, przypuszczać każą, 'Żi! komitet
sterujący w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi. zaakceptuje wniosek gminy Nieborów.

J

LEADER SCBOOL

F RANCHISING

·zond WłAICICIElUll

DER SCHOOl W SWOIM MIEŚCll
Atrakcyjna oferta prowadzenia własnej, stabilnej placówki edukacyjnej o"wyjątkowej formule.

Zapraszamy do współpracy osoby również z małych i średnich miast Polski.
Szczegółowe

ogródkach. Na

informacje: tel. (42) 657 06 OO, www.leaderschool.com.pl

zięki temu gminamoglaby otrzymać

D

maksymalnie 450 tysięcy złotych
~ co najważniejsze, pieni{dzy tych
nie musialaby zwracać. Całość planowanej
inwestycji kosztować ma jakieś 900 tysięcy
złotych, takwięc bralatj~kwotęgmina wykroićmusialaby zwłasnego budżetu,jednalĆ
wójt nie ukrywa, 'Żi! liczy na pomoc łowic
kiego starostwa - wszak prace które rea.liz.o...
wane miałyby być późną jesienią i wiosną,
prowadzone będą przy drogach powiatowych. Nie wiadomojesz.cze,jakąkwotądys-

ponował będzie Urząd Marszałkowski, jednak najprawdopodobniej będą to pieniądze
pozwalającenasfinansowaniewmaksymal

nej wysokości jakicbś 70 projektów.
ramach plano~anyc~ prac teren
przy pal3cu, a także Aleja Legionów
przybiorą wygląd zbliżony do ło
wickichAlei Sienkiewicza: kostka, podobne
ławki, kosze, trawniki, nasadzenia krzewów
ozdobnych. Nowe chodniki poprowadzone miałyby zostać wzdłuż parku od wartowni aż do drogi na Chyleniec. Nowy chodnik dochodzić będzie też do kościoła w Nieborowie-władzomgminy chodzi ojego wyeksponowanie, gdyż jak do tej pory wartościowy ten zabytek pomijany był przez
turystów. Ciąg pieszy spod kościoła prowadzić ma do samego przystµJku autobusowego, który w przyszłości także ma wstać przebudowany. Z lewej strony nowy
chodnik poprowadzony zostanie od urzę
dugminy, gdzienadniachrozpocząć sięmają
prace przy nowym ogrodzeniu przy GOK,
aż do Susz Paszu. Pierwotnie gmina chciała
pociągnąć nowy chodnik do samej szkoły podstawowej w Nieborowie, jednak ·
o ile w przypadku zabytkowego kościoła
nie będzie z tym problemu, o tyle szkoła
nie mieści się w zakresie programu pomocowego.

W

dok. na str. 20
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dok. ze str. 19

Bę. dzie pię.kniei
Woda

miała pierwszeństwo

O opisywanym przez nas rozwią7.aniu władz.e gminne myślały od
dłuższego już

czasu, jednak jak
mówi wójt Werle, najpierw uporać
należało się z wodociągami. Obecnie
cała gmina jest już zwodociągowa

na, w najbliższym cz.asie - w czerw-

cu - rusza wymiana wodociągu z rur
azbestowych na pcv właśnie w Nieborowie. Sieć owa w głównej mierze
prowadzonajest w chodnikach, trzeba je będzie zatem zdemontować,
rozkopać, jest to więc idealna okazja na wymianę nierównych, spę
kanych płyt na nowe.

Czeg.o chcą mieszkańcy
• W Urzędzie Marszałkowskim
w Lodzi wnioski prZY.imowane będą
na prz,ełomie maja i czerwca. Aby
gmina mogła ubiegać się o pieniądze,
spmządzić musiałaszeregdokumen-

wNieborowie

tów, z których najważniejszy i nieodzowny jest Plan Rozwoju Miejscowości Nieborów. Program sporządzony został przy współudziale
mieszkańców Nieborowa i prZY.ię
ty jednogłomne na wiejskim zebraniu w środę, 27 kwietnia Obok opisanej inwestycji plan zawiera też
wykaz robót, jakie wykonane mają
zostać w przyszłości: kapitalnego
remontu Kaffenhaus: nowa instalacja elekttyczna, kominy, dach, obróbki blacharskie, rynny, drzwi wejściowe, ubytki w elewacji, tynki,
poprawione też zostaną schody,
uporządkowany ogródek. Wszystko wykonane zostanie siłami wła
snej brygady remontowej, kosztmateriałów wyńiesie jakieś 50-60 tysięcy złotych. W dalszej kolejności
zagospodarowany zostanie też
skwerek przy mleczami - niewielki
trójkąt ziemi, gdzie będzie trawnik,
ławeczki, powsnmie ścieżka rowerowanaduroczysko Siwica-oddrogi

na Chyleniec. Przystanek autobusowy, który ma być przebudowany, połączony zostanie chodnikiem
z campingiem, wybudowane zostaną dwie drogi asfaltowe w Nieborowie z.achodnim, w Alei Legionów
skręt za kościołem i droga naprzeciw zjazdu w stronę Piask.
Jak zapowiada wójt, bardzo waż

HURT-DETAL

ną sprawą ma być dbaniemies7kań

ców o estetyczny wygląd swoich
posesji. Mieszkańcy Nieborowa
zobowiązują się do tego, aby ich
posesje wyglądały czysto i schludnie, aby w ramach własnych możli
wości odnowić na przykład przynajmniej elewatjewlasnychdomów.
Zgodnie ze słowami wójta, podczas
zebrania, na którym przegłosowano
plan rozwoju, mieszkańcy prZY.ięli
ten punkt bez protestów. - Wszyscy
muszą się włączyć w realizację tego
plonu. Wszak był on pnygotOllYWQrryprzy udziale mieszkańców- mówi
(m'.:z)
Andrzej Werle.

• GAZV TECHNICZNE
•ARTYKUŁY SPAWALNICZE
• RYNNY (metal plastik)
• OKNA, DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
• S1ROPY I NADPROŻA
(bloczki betonowe i pustaki)
• OPAL, NAWOZV
• POKRYCIA DACHOWE
Blachodachówka Onduline, Eurofala ocynk.

tel. zbyt (046) 837-93-20, sek. 837-94-67, czynne 7° 0 -17°0

. ,...Ti&l ''1!11 I

- FIAT STILO ACTIVE 5d 1,9 JTD 115KM
-AN&&

typ

~

2002

BIURO DORADZTWA BANKOWEGO

KREDYTY GOTÓWKOWE
a11

·-•

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
działalnotć gospodarczą - oprocenrowanie jut od 12%

~--ł

100 OOO

.I

RaCtbud
ŁOWICZ,

ul. 3 Maja 12 w godz. s.00-1s.oo
tel./fax (046) 830-34-62, 0604-636-674
KIERNOZIA, ul. 1 Maja 12 w godz. 11.00-20.00
tel. (024) 277-91-37

1435rATl

TERAZ *
* TYLKO
przy dochodach 600

już

kredyt nawet do 1 Z.OOO

~

zł
zł

1466

dla sektorów zatrudnienia: służba zdrowia, edukacja
administracja/urzędy, straż pożarna, policja, wojsko
- kredyt bez zaświadczenia o dochodach

pn.-pt. 9.00-17.00

MOtESZ WYBRAĆ Z OFERTY KILKU BANKÓW

"--

450zł

netto

ZAMIANA KILKU KREDYTÓW NA JEDEN
KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE

:.ll]I L'J (I] :i • I H : I

-~stalowy metalik

1.000 zł do 60.000 zł,

wymapny doch6d od 500 zł

•Łowicz, ul. Browarna 10a (na piętrze); tel. (046) 837-82-71
• Sklemlewłce, ul. Mszczonowska 33135; tel. (046) 835-91-11

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

• CERAMIKA (Plecewice Wienerberger)
•KLINKIERY (duża gama wzorów i kolorów)
• KOMPLEKSOWE SYSTEMY
DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW
{styropian frez lcopal i Austrotherm)
(wełna .Paroc" Rockwool URSA)
• PlYTY KARTONOWO-GIPSOWE
• KWE, GŁADZIE, GIPSY

Szeroki asortyment od fundamentu po dach. Przed zakupem sprawdź nasze ceny
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY.
FIRMY REMONTOWO - BUDOWLANE ORAZ INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW
Dowóz. rozładunek HDS

Z

t-.'f!1~J(l!H:ll]l.T

B~DOWLANE

stalowe aluminium

ZŁyszkowic do Poronina, no Słowocię i nie tylko
Z Poronina wyruszali
wiedzanie Zakocodziennie w inną stronę,
panego,Krakowa,
mając do dyspozycji auCzorsztyna,
tokar wynajęty od łowic
Szczawnicy i Nidzicy,
kiego przewoźnika. Na
wypad do Morskiego
~oglą:lalirn in skttOka, w Pieniny i na sło
ki wiatrołomu, który jesiewacką stronę Tatr, a nanią ubiegłego roku znisz- wet dyskoteka piża
czyłcałepolacie Wu, zwiemowa - to atrakcje, któdzali Jaskinię Bielańską.
re były udziałem 38
Mimo, że przez kilka
ucmiów klas N, V i VI,
dni spędzonych w górach,
którzy od 4 do 7 maja
brali udział w szkolnej Przed wejściem do Bielańskiej Jaskini, Słowacja. pogoda była w kratkę,
wszyscy prZY.iechali barwycieczce. Bazą wypadową uczniów z Łyszkowic był ta Kołaczek, której w opiece nad dzo zadowoleni i pełni wrażeń, co
Poronin, gdzie nocowali i jedli po- dziećmi pomagały nauczycielki - ciekawe - przewodniczką w cz.ęści
siłki. - Śniadania, obiady i kolacje Emilia Gędek i Wioletta Pękowska wycieczki była Anita, siostra słyn
były bardzo dobre i nie do przeje- oraz mamy - Dorota Kocemba i Te- nej snowbordzistki Jagny Manczu(mwk)
łajtis.
dzenia- mówi organiz.atmkaElżbie- resa Kocemba.

MATERIAŁY

WYROBY HUTNICZE

!

z PCV

i aluminium

•PROFIL
3, 5-KOMOROWY
• OKUCIE SIEGENIA
• MIKROWENTYLACJA
• SZVBAK=1,1

36 500/Kr•

UWAGI: auto w dyspozycji właśclclela, I właśoiclel, ABS z EBD, BAS, ASR, MSR, poduszka powietrzna x 6, Immobilizer, cenl!alny zamek, klima1yz.acja,

~~::.;0:1 =:.=~'===~la':C,,~~="·s~enlatytnedzlelone,sźybyat&mlk:znó,
j 19 940 J 26 OOO/Kr•
cytrynowy
2003
FIAT Panda 1,2 Dynamie

J.,

UWAGI: I wlaścicłeł, ABS z EBD. poduszka powietrzna x 2. lnvnobilizer, centralny mek. szyby tenniczne. szyby sterowane elektrycznie. wspomaganie klerowniq

==4,;.

FIAT Marea 1,616v SX (limuzyna)

=~~\:=~~i=
FIAT Brava 1,9 JTD (5d)

I 200~maWękit metalik I 77 OOO I 22 500/Kr•
~:,e~a:~icy · automatyczna, radkx>dtwafzacz kasetowy,
I 2000 J zielony metalik I 109 560 I 22 OOO/Kr•

UWAGI: s~alny, I właścióel, pod~~trzna x 2, centralny zamek. lmmoblizer, klimatyzacja automatyczna, radioodtwarzacz kasetowy, siedzenie tylne
ie, ~ klerownicv
atenniczne, slerowane ełe
dzielone,

::i

Q.

„
„
·c„
::i

:><
N

metalik

130 ooo

14 600/Kr•

2000
czerwony
FIAT Punto 1 2 3d UWAGI: lmmobllizet instalada oazowa
biały
1999
FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer instalado """"""'
morelowy
1998
FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer. radioodtwarzacz
czerwonv
1999
FIAT Seicento 900
FIAT Clnauecento 889 UWAGI: autoalann
wiśnia metalik
1993
cza my
FIAT Cinquecento 704 UWAGI: autoalann
1998
czamv
1995
BMW 318 TO
wiśnia metalik
1999
DAEWOO Tico
zielony metalik
2000
FORD Ka 13
fiolet metalik
1997
NISSAN Micra 1 O
granat metalik
1996
OPEL Astra 1,7 TO
UWAGI: aluminiowe lełai. centralny zamek, radioodtwarz.ac szyberdach, szyby atenniczne, wspomaganie
1997
OPEL Vectra 1,7
cz~

76 ooo
76200
62000
77 200
101 ooo
70 180
155 ooo
72370
55777
93 980
175 ooo

16 700/Kr• o
;;:.
11 OOO/Kr• 'O
10 700/Kr• :><~
10 500/Kr• "'
..,
6 500/Kr• "'
o
.~
6 600/ Kr• :;;;
16 800/Kr• o
E
6 800/Kr• '
15 OOO/Kr• :o:
9 800/Kr'
15 OOO/Kr*

I 156 ooo

15 800/Kr*

stalowy metalik
stalowv metalik

96000
108 ooo

3 900/Kr*
5 800/Kr*

FIAT Brava 1,412v (5d)

UWAGI: autoalann centralnv zamek zdalnie sterowanv

1997

wiśnia

kierownicy

UWAGI: aluninlowe IÓłai. cenlllllny zamek, radioodlwaaacz,"7\llwdacl\, szyby a An11i<7N'.'"" xxnaoanie

POLONEZ Atu 1,5
POLONEZ Caro Plus 1,6

1997
1997

ł

.

R-13

Odkupujemy tlamOChody uiywane w rozliczeniu, przy wymlMtle na Hmooh6d nowy lub ldywany.
ZAPRASZAMY: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. w soboty w godz. 8-13

ARTYKUtY

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0„.46) 837-37·10. Informacje: 0-601-28-34-21

Wiek klienta • do I OO lat
Rata kredytu • do I 00% dochodu
Bez portczycletl I zaświadczeń
z pracy, US, ZUS I KRUS
Łowicz, Stanisławskiego

JAMNO 16, tel. (046) 838-90-12, 0603-061·839

MŁYN SOBOCKA WIEŚ, tel. (046) 838-22-14, 0603-099-812

"

~ 'Tani

23

tel. (046) 837-51-08, www.a1s1/ biz

f(recfyt cf(a

k_a.żaego!

MONOPOlOWE
CAŁĄ DOBĘ
Łowicz,

Plac

Koński

Targ 1
R-1b
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SP Bielawy

Wodwiedziny
do 1apr1yiainionei szkoły
Po raz drugi z

rzędu

wy-

jątkowo liczna reprezenta·
cja Szkoły Podstawowej
w Bielawach wybrała się

7 maja do Rydzyny w powiecie leszczyńskim na święto
tamtejszej podstawówki.

O

bie szkoły łączy patron -

17 Pułk Ulanów Wielkopol-

rozluźniły.

Obudowano je 4 lata
ternu. Przez pierwsze dwa lata na
święto szkoły jeździł tylko poczet
sztandarowy szkoły z Bielaw, po
raz pierwszy w ubiegłym rokU pojechał cały autokar uczniów. Tak
samo było i teraz. Dzieci uczestniczyły w mszy św. i akademii nawią
zującej do wspólnego patrona obu
podstawówek. Ugoszczone zostały smac71lym obiadem, a następnie
obejrzały :zamek w Rydzynie, który został zbudowany w XV w JX7.eZ
Jana z Czernicy, a dwa wieki pó2niej
został przebudowany przez Rafula

skich. Tylko te dwie placówki
w Polsce noszą imię 17 pułku, szkoław Bielawach dlatego, że pułk brał
udział w Bitwie nad Bzurą w tym
rejonie, zaś szkoła Rydzynie, bo
z tego ~onu pułk ten się wywodził. Les:l.czyń<ikiego. wparkuokalają,;m
Kontakty ze szkołą w Rydzynie :zamek roz.egrano mecz w piłkę noż
nawiązano przed ponad 15 laty. ną, Uczniowie z Bielaw mieli 1akże
W międzyczasie z uwagi na ograni- okazję przejechać się bryczkami
czenia finansowe stosunki filę nieco iobejrzelimuz.eumwiatraków. (eh)

SP Bielawy

Świtlo Nie1apominaiki
d dwóch lat Szkoła Podstawowa w Bielawach 15 maja świę
tuje razem z Programem 1Polskiego
Radia Święto Niezapominajki. Pomysłodawcąogólną>olskiej akcjijest
Andrzej Zalewski, który prowadzi
Eko-Radio. W tym roku w podstawówce w Bielawach obchodzono je
13 maja Przygotowaniem programu artystycmego zajmuje się wychowawczyni kl. „O'', Anna Adamczyk. Wszyscy uczniowie mieli
tego dnia atrybut w postaci żywej
lub wykonanej z bibuły czy papieru kolorowego niezapominajki.

O

Hasło tego dnia brzmi: ,,Niezapominajki - są to kwiatki z bajki, rosną
nad potoczkiem, patrzą modrym
oczkiem i S?,epczą skromnie: nie za.
pomnijomnie...".Jesttozatemokazja, by dać dowód pami~i osobom
bliskim, lub by po prostu powiedziećoośmilegokomuśkogo mę lubi. Jak bardzo
Niezapominajka staje się symbolem
pamięci i miłości. Akcja ma też wymiar ekologicmy - ma przypominać o ochronie i zachowaniu przyrody, w tym równici małych niepozornych kwiatków. .

(eh)

młodzież

z Kocierzewa

cieszyła się

z pucharu od ministra, najlepiej obrazuje to

zdjęcie.

Gimnazjum w Kocierzewie

Grand Prix na Europarty

pucharem i aparatem cyfrowym zespołów artystycznych, jaki odbył się ny był pod kierunkiem wychowawczyń •
ufundowanym przez ministra w Sldemiewicach podczas Europarty nad Marianny Strońskiej, Elżbiety Rokickiej
i L1iany Marzec. Wańo dodać, że o nafTO"'.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wcycie- Zalewem Zadębie.
występie .zatytukJwanym .Sam o so- dę Grand Prix przeglądu gimnazjaliści
cha Olejniczka wróciła do Kocierzewa
33-osobowa grupa gimnazjalistów, bio- bie. młodzież z klas I gimnazjum wyko- z Kocierzawa ryweliz.owal z 14 innymi ze.
,,A ja kocham swoją maPanie z Koła Gospodyń Wiejrących udział w imprezie pod nazwą ,.Eu- nała taniec dyskotekowy, kilka piosenek, spolami, które do Skierniewic przyjechałf
mę" ·to hasło przyświecało skich w Walisz.ewie oraz mamy dziaroparty". Puchar była nagrodą za zaję za calość zakończyła przyśpiewkami lu- z powiatów: rawskiego, kutnowskiego
sobotnim uroczystościom łające w Komitecie Rodzicielskim
(mwk)
cie I miejsca w przeglądzie szkolnych dowymi i polką. Program ten przyrplDNa- i sldemiewicldego
w zespole szkół oraz przed· szkoły przygotowały stoiska, na
szkolu w Wallszewle.
których oferowały słodkie smakołyki. z.apach świeżych, pieczonych
wej bądż spraw społecznych,
Z okazji jubileuszu pozostaję
ni Otwarte postanowiono po- rano w szkole pączków oraz ciast
a wówczas, kto wie, może wła z najlepszymi życzeniami dla całączyć tu ze świętem mam, kusił z daleka Nie 7.abrakło również
śnie bez żadnych kontrowersji łej Redakcji.
gdyż Dzień Matki wypada w tym bardziej treściwych potraw. Można pożarnicze;
wydawnictwo o Pągowskim doMarek Wojtylak
roku w Boże Ciało. Dzieci i mło było ~wać męki~ i kaczekałoby się życzliwego wsparmwz Sędal z klasy mginmadzież przygotowały wzruszający szanką prosto z grilla. Uczniowie
cia rady.
Od redakcji:
zjum w Bielawach uchodzi za
program artystyczny, wręczyły przygotowali loterię fantową, na
Przekonany jestem, iż radni tej
Może zdziwię radnego Marka
pożarniczej,
wiedzy
skarbnicę
mamom własnoręcznie przygoto- której wylosować można było prakadencji nie żałują decyzji o prze- Wojtylaka, ale zwrócę uwagę na
przyczyną wywalczenia
za
to
a
wane upominki, ro.in. wazony ce plastyczne młodzieży. Na stomaczeniu pieniędzy z budżetu na to, że nie tylko komentarz po
z kwiatami itp. Wyświetlony zo- iskach ustawione były puszki, któ- czwartego miejsca w województwie
druk i skład ,,Roczników Łowic wydaniu Roczników Łowickich,
łódzkim w Olimpiadzie Wiedzy Postał też około IO-minutowy film, reczekalynadol:rowolneofiaryJX7.eZawarte w nich artykuły ale i dziesiątki innych tekstów
kich".
żarniczej, która odbyła filę pod konagrany w szkole wcześniej. znaczone na sztandar dla szkoły,
pokazują dokonania nie jednego, w naszej gazecie biorą-swój poniec kwietnia w Radomsku. Łukasz
Przedszkolaki odpowiadają w nim która ma nosić imię Papieża Jana doszedł tak wysoko dzięki sukcea wielu wybitnych; zasłużonych czątek z tego, że ktoś nam się poDobrze, ale•••
na pytanie: dlaczego kocham swo- Pawła II. Podczas Dni Otwartych sowi podc7Jis etapu gminnego oraz
dla Łowicza postaci. Ich twórca- żalił. To po pierwsze.
nie łtdy droga
ją mamę. Ponadto można było udało uzbierać się do ptm.ek 450 zł. w eliminacjach powiatowych, na
mi sąprzede wszystkim Łowicza
Po drugie: może żaden z radobejrzeć pokaz karate przygoto- Sżtandar ma zaś kosztować 4 - 6 których repmrentował swoją szkoW związku z komentarzem nie, piszący za darmo, w tym nych nie widział tej oferty na '"
wany przez nauczyciela wf Mar- tys. zł.
łę wraz z Karoliną Dziudą oraz Ani- „Dobrze, ale ... ", jaki ukazał się i moja osoba, redaktora II tomu. oczy, ale z pewnością niejeden
cina Dolacińskiego oraz akcję
- Ciel'zy nas to, że szkołą zaay- tą Małecką. Na razie Łukasz jesz.cze przy notatce o promocji II tomu Każ.dy Łowiczanin, nie tylko rad- o niej" wiedział - bo było o niej
gaszenia niewielkiego pożaru, nają si{ interesować osoby spoza te- nie wie, czy w przyszłości zostanie ,,Roczników Łowickich" w NŁ ny, także Pan, ma również możli głośno przed rokiem, przy okazji
którą zaaranżowali strażacy renu. Na Dniach Otwartych było strażakiem, pewne jest, że przygo- z 12 maja br., chciałbym zapytać, wość ich współtworzenia, czyli
zamieszczonej w NŁ notatki
ochotnicy z jednostki w Walisze- sporo osób z gminy Głowno - mówi towanie teoretycmego do wykony- na jakiej podstawie twierdzi Pan, publikowania w nich artykułów, o wydaniu pierwszych Roczni(eh) iż na wydanie albwnu o malarstwie pod warunkiem, że będą one re- ków. Była wi~ okazja do zadewie.
dyrektor Iwona Bartosiewicz. (eh) wania tego zawodu już ma
Zdzisława Pągowskiego „pienię prezentowały odpowiedni po- monstrowania „życzliwego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA dzy nie ma?" Z tego samego źró ziom naukowy. Nieprawdziwy wsparcia rady". Andrzej Biernacdła, co i Pan, tj. ze słyszenia, wiem jest więc zarzut wydania „Rocz- ki żadnego zainteresowania jego
tylko tyle, że taka propozycja zo- ników" tylko dlatego, że współ inicjatywą nie doświadczył.
stała złożona burmistrzowi i to .... tworząje radni.
Po trzecie: nic straconego.
Tytuł i treść komentarza jako
przed pięciu laty, tuż po wystaPo czwarte: ja też jestem przewie Pągowskiego w Galerii. Ale żywo przypominają mi protekcjo- konany, że radni tej kadencji nie ża
czy radni obecnej kadencji muszą nalizm z zamierzchłej epoki: ,,Do- łują decyzji o przeznaczeniu piesię czuć z tego powodu winni? brze, towarzysze, że wydaliście, niędzy na Roczniki. Co ważniej
• w systemie VEKA
Jestem pewien, że nie, bo żaden ale... !" No właśnie, to ale. Ktoś ko- sz.e: pewnie nie żahtją też Czytelniz radnych takiej oferty nie widział muś zrobił przysługę, po czym mu cy. Tylko żeby w naszym tekście
• 3 I 5 komorowe • kr6tlde tennlny
na oczy. Gdyby taka propozycja się zawistnie poż.alił, wdzięczny~ doszukiwać się znaków zapytania
• fachowy montał I transport
pojawiła się na biurku burmistrza, za przysługę poczuł filę zobowiąza nad sensownością tego przedsię
RATY 0% I BEZ PIERWSZEJ WPlA TY
z całą pewnością trafiłaby następ ny i zapragnął zrewanżować komen- wzi~ia - potrzeba złej woli.
Wojciech Waligórski
pod obrady komisji budżeto- tarzem. Nic dodać, nic ująć.
nie
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SAMOCHODOWE
Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowane. Tel. 0502-299-100, 0601-391-405.
Auto-Moto, kupię absolutnie auta cale
I uszkodzone.
Tel. 046/831~1-29, 0601-317~76.
Kupię każdy samochód do kasacji (wydam
zaświadczenie) lub inne powypadkowe.
Tel. 0504-199-580.
- Kupię każdy samochód do kasacji (wydam
zaświadcz.enie) lub w komis do sprzedania.
Tel. 0605-ó95-882.
Polonez Caro 1.9 D, 1991 rok, alufelgi, bialy
-sprzedam. Tel. 0501-707-ó57.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002 rok, 37 tys. zł
- sprzedam. Tel. 0605-061-383.
VW Golf 1.4, 1994 rok-sprzedam.
Tel. 046/838-89-86 po 18.00.
VW GolfTll 1.4, 1994 rok-sprzedam.
Tel. 046/838-89-86 po 18.00.
Polonez 1.9 GLD, 1996 rok, 5000 zl do
~-Tel. 0501-044-013.
Auto części Renault (Citroen, Peugeot - na zamówienie).
Wygoda 39 k. Łowicza.
Tel. 046.'838$34, 0691-730-162.
Polooez Caro, 1992 rok, gaz, po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/837-46-86.
Kupię osobowy cały, uszkodzony.
Tel. 046/831-85-71, 0501-&1-906.
Daewoo Lanos 1.5 16Y, gaz, 1999 rok, mor<ki, wyposażony, idealny, 12900 zł - sprzedam. Tel. 0603-512-417.
Peugeot 405 1.6, gaz, 1993 rok, salon, bezwypadkowy, 5900 zł - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.
Opel Astra 1.4, 1992 rok, 5-<lrzwiowa, :zan>jestrowana, bezwypadkowa, idealna - sprzedam. Tel. 0603-512-417.
Polonez 1.5, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-ó6-66.
Przyczepka samochodowa 1300 kg z hamulcem, jednoosiowa, 25 lxJ 28 cm - sprzedam.
Tel. 0603-927-871.
Auto-Skup. Skupujemy auta cale
lub rozbite. Płatne gotówką.
Tel. 0601-204-034.
Auto-Moto, absolutnie auta cale
I uszkodzone, każda mat1la Płacimy
ceny klienta.·
Tel. 046/8614-13, 0602-367-765.
Kupię osobowe cale i uszkodzone,
ceny g~. Tel. 0504-708-945.

„

Pełnosprawne

- kupię.

- Tel. 0500-167~0.
Auto-Komis, ul. Bolimowska - przyjmie samochody do sprzedaży w dobrym stanie technicznym.
Tel. 0509-791-220.
Ford Fiesta I.I, 1993 rok, biały - sprzedam.
Tel. 046/837-47-83.
Trabant 60 I, stan dobry, OC, 95 tys. km-sprzedam. Zielkowice 11. Tel. 0661-285-440.
VW Golf lil 1.9 TOI, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0508-317-497.
Przycupa campingowa z roinem do kurczaków i z całym wyposażeniem - sprzedam.
Tel. 0508-776-939.

Nissan Primera 2.0 TD, 1998 rok, full opcja
(bez skóry), 150 tys. km, pół roku w kraju,
27000 zł; Primera, 1992 rok, 1.6 16V, kraj,
bezwypadkowy, stan dobry, 8700 zł.
Tel. 046/837-26-93.
Fiat I 25p, 1986 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-47-94 po 20.00.
Ford Sierra 1.8 CL, 1988 rok, 3-<hzwiowy
- sprzedam. Tel. 046/838-25-71 po 20.00.
I 26p - sprzedam
Tel. 0461837-ó3-15 wieczorem.
Seicento 900 Sx, 1999 rok, 67 tys. km - sprzedam. Tel. 0608-022-865.
Fiat Seicento 900 + gaz, 2000 rok,
I właściciel, niebieski, 10500 zł-sprze
dam. Tel. 0601-204--034.
Fiat Bravo 1.4 benzyna + gaz,
1995 rok, I rejestracja li 2001 rok,
wspomaganie kierownicy, alarm,
li właściciel, niebieski metalik,
9800 zł - sprzedam. Tel. 0504-1~14.
VW Polo 1.0, 1998 rok, I rejestracja
11.2001 rok, I właściciel, 2 x airbag,
ABS, alarm, pełna dokumentacja,
~ Tel.0601-204-034.
Skup aut Kupię wszystkie mruki, stare, nowe,
skorodowane, stan obojętny. Szybki dojazd.
Płac<; gotówką.

Wysta=:y zadzwonić:

tel. 0506-174-076, 0889-527-816.
Polonez Caro 1.6 benzyna + gaz, 1994 rok,
130 tys. km, a1ann, centralny zamek - sprzedam. Tel. 0504-414-033, 050 l-ó72-942.
WY GolfII 1.8, 1988 rok, czarny, szyberdach,
inunobilizer, alarm -sprzedam.
Tel. 0500-252-143, 0500-252-147 po 16.00.
l.ulc diese~ 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0609-046-742.
Sprnxlam slcrzynię biegów Seicento.
Tel. 0500-190-988.
Sprzedam silnik od Tarpana 237 D, 1990 rok,
slcrzynię biegów. ~ 56.
Tel. 0609-063-579.
Cinquecento 700, 1995 rok - pilnie sprzedam. Tel. 0604-ó41-333.
126p, 1989 rok - sprz.edam tanio.
Tel. 0600-294-213.
Dwa Fiaty 126p, 1992 rok, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/838-14-42, Mastki 27.
Ford Mondeo 2.0 TDCi, 2002 rok, 8 x airbag,
4 x elektlyc:zne szyby, alufelgi 17, czerwony,
klima, eiektlyczny fote~ 26 tys. km - pilnie
sprzedam.
Tel. 0241'277-37-56, 0506-173-ó25.
Ford Fiesta 13, 1996 rok, instalacja gazowa,
granat metalik, bogate wyposa7.enie - sprzedam. Tel. 0660-ó6 l-ó46.
Punto I.I Sx + gaz, l998 rok - sprzedam.
Tel. 0507-425-771, 0502-ó46-635.
Ford Mondeo 1.8, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0692-868-514.
Opel Astra Classic, 1999 rok, salon, serwisowany, gaz - sprzedam. Tel. 0600-981-402.
Daewoo Tico, 2000 rok, 77 tys. km, II właści
ciel, niebieski - spa.edam. Tel. 0502-585-857.
Ford Escort 1.4 benzyna, 1995 rok, centralny
zamek, wspomaganie, 2 poduszki - pilnie
sprzedam. Tel 050'M65-721.
Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, kupiooy w Polsce - sprzedam Tel. 0508-776-939.
BMW 1.6 M, 1991 rok, tuningowany - sprzedam. Tel. 0508-776-939.

Peugeot I 06 I. I katalizator, 1998 rok, zielony, 5-<hzwiowy, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0608-168-080.
VW Passat Combi 1.8, 1996 rok, benzyna,
gaz - sprzedam. Tel. 0606-82().791.
Ford f.5cort 13, 1996 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0606-345-252.
I26p, 1987 rok (karo;eria EL), zielony,
900 zł - sprzedam. Tel. 0506-041-299.
Fiat Siena HL 1.6 I6V, 1997 rok, czerwień
cordoba, eiektlyc:zne szyby, centralny zamek,
immobiliser, wspomag;mie, I właścicie~ serwisowany, 145 tys. km, I OOOOzl - sprzedam.
Tel. 046/837-56-76.
Seat Cordoba 1.4, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-25-96, 0604-784-731.
Fiat Uno 1.4, 1995 rok, gaz, stan bdb- spnedam. Tel. 046/832-83-17, 0694-022-411.
Polonez Caro 1.6 GU, 1996 rok, gaz - spnedam. Tel. 0501-451-488.
Opony używane - importer.
Tel. 0602-133-182, 046/837~1-80.
Przyczepka samochodowa, I rejestracja:
12005 rok - sprzedam. Tel 0504-334-736.
Escort 13 CL, 1997 rok, 95 tys. km+ :zbiornik aluminiowy 1500 I - sprz.edam.
Tel. 046/837-27-05 po 16.00.
Fiat 126 EL, 1995 rok, zielony - tanio sprzedam. Tel. 046/837-21-06, 0661-910-ó47.
Fiat Uno I.O, 1996 rok, biały, 85 tys. km,
3-<lrzwiowy, 5900 zł - sprz.edam.
Tel. 046/838-76-80, 0508-033-899.
Ford Fiesta 13, 1997 rok -sprz.edam.
Tel. 0696-953-806.
Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0509-ól0-252, 046/838-75-73.
Avia A3 IN 3 t, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0888-287-270.
Sprzedam przyczepkę samochodową Sam,
nową Tel. 046/837-13-99.
Audi 80 1.8, 1990 rok, C7.CfWO!ly, szyberdach,
alu fel~ CD, stan bdb, 8500 zł. Kiernozia,
tel. 0880-448-589, 0241'277-92-óO.
Polonez 1500, 1990 rok, 800 zł - sprz.edam.
Tel. 046/838-ó0-93.
Ford Escort 1.8 TD, 1997 rok, przygotowany
do rejestracji, 11500 zł; Opel Astra 1.6 ~ gaz,
1992 rok, do lakierowania, 3500 zł - sprzedam. Tel. 0602-491-984.
Łada Samara 1500, 1992 rok, benzyna+ gaz
- pilnie spm:dam. Tel. 0691-033-727.
Fiat 126 EL.X, 1997 rok-sprzedam.
Tel. 0692-101-987 wiecwrem.
Renault 19 1.9 D, 1992 rok, sprowadzona
z Niemiec -sprzedam. Tel. 0888-387-217.
Cinquecento 700, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-óO- I I.
Cinquecento 700, 1995 rok, srebrny metalik,
I wlaścicie~ garażowany - sprzedam.
Tel. 046/839-óS-OO, 0693-492-450.
Cinquecen!O 704, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0692-073-824.
VW Passat 1.9 TOI Comb~ 2000 rok, stan
idealny, łBktura VAT -sprzedam.
Tel. 0608-420-169.
VW Golf IV 1.6 benzyna, 1998 rok, 5-<hzwiowy, =ma perła, 50 tys. km, stan idealny
- sprzedam. Tel. 0692-ó01-ó89.
Części samochodowe: Ford Escort 1.8 I 6V,
1993 rok; Ford Scoipio; Audi 80 B4 - sprzedam. Tel. 0600-428-743.
REKLAMA -

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
( o uprawnieniach szkoły publicznej )
funkcjonujących

od 1997 r.

• Technika Mechaniczne i Elektryczne
- budowa maszyn i urządzeń przemysłowych
- naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
- elektroenergetyka
3-letnie, dla absolwentów szkoły zasadniczej
4-letnie, dla absolwentów gimnazjum oraz dotychczasowej

Ogólnokształcące
2-letnie, dla absolwentów szkoły zasadniczej
3-letnie, dla absolwentów gimnazjum oraz dotychczasowej

szkoły

podstawowej

• Licea

szkoły

podstawowej

• Studium Policealne
2-letnie, dla absolwentów wszystkich typów szkół średnich kształcące w zawodach;
technik informatyk, technik organizacji reklamy,
technik elektryk, technik mechanik, technik bhp (kierunek roczny)
./ baza szkół: nowe dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, .
pracownie przedmiotowe, bufet
./języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
•
./ nauka kosztuje - dlatego też oferujemy umiarkowane czesne i ulgi w opłatach dla słuchaczy
z najlepszymi wynikami od 10% do 50% - żadnych dodatkowych opłatll!
./ przy dokonaniu opiaty za cały semestr z góry 10% zniżki
./ ubezpieczenie słuchaczy w ramach wpisowego
./ rekrutacja na pierwszy semestr roku szkolnego 200512006 do 30 sierpnia 2005 r.
./ wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły oraz dyplom, dwie fotografie,
wypełniona ankieta, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie
./ kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy
./ do wszystkich ww. szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych!ll

99-400 Łowicz ul. Al. Sienkiewicza 62
(budynek Gimnazjum Nr 1) pokój nr 11

tel. O601-206-957 lub O 605-724-768

http://www.dydakta.lowicz.pl

e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl

VW Polo 1.40, 1994rok,3000zł-sprzedam.
Tel. 046/837-56-50.
Ford Transit, Xll.1999 rok, max podwy7sz.ony, salonowy- sprzedam. Tel. 0606-479-819.
Ford Fiesta I.I benzyna + gaz, 1990 rok,
5500 zł - sprzedam. Tel. 0695-549-604.
Cinquecento 700, 1997 rok, niebieski metalik, stan dobry, I wlaścicie~ garażowany
- sprzedam. Tel. 0241'285-81-43.
Zuk, z gaz.em+ ci.ęści - sprzedam
Tel. 0660-695-504.
Fiat I 26p, 1992 rok, po remoncie, stan dobry
-sprzedam
Tel. 0693-422-884, 046/830-99-01.
Star 200, 1988 rok, wywrot 4,60 - spizedam,
zamienię oa osobowy. Tel. 046/837-93-86.
Wojewódzka Składnica Pojazdów płaci
za stare, rozbite, wyeksplootowane. Wydajemy zaświadczenia do wydziału komunikatji,
sprzedaż ci.ęści. Nieborów.
Tel. 046/838-55-41, 0507-141-870.
Ford Escort 1.8, 1993 rok; Escort 1.6,
1994 rok - sprndam. Tel. 088().352-991.
Ford Escort, 1992 rok, 1.6 I 6Y, Ford Mondeo, 1993 rok, 1.8 l 6V, Audi 80, 1992 rok,
1.8 benzyna+ gaz, Mercedes Sprinter 208 D,
1995 rok - sprzedam
Tel. 0609-733-262, 0461838-ó2-17.
Fiat Ducato, 1996 rok, (agregat chłodniczy
Sutrax, zezwolenie sanepidu, artykuły spożywcze) - sprzedam. Tel. 0604-500-333.
Opel Astra 1.7 TD Combi, 1994 rok, czerwo~Tel. 0509-252-837.
VW Transporter blaszak 1.6 TD, 1989 rok,
5-biegowa sknynia, 6800 zł - sprzedam.
Tel. 0605-140-479.
Maluch, 500zł - sprzedam
Tel. 046/837-11-75.
Alufelgi Audi, Volkswagen, ()pe~ 15" -sprzedam. Tel. 0608-348-241.
Renault Megane 1.4 16Y, 2001 rok,
58 tys. km, zielony metalik, kupiony w salonie, garażowany, I wlaścicie~ ABS, centralny
zamek, radiomagnetofon, elektryc:zne szyby,
stan idealny, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0241'277-92-11, 0608-037-669.
Golflil 1.8 kat, 1992 rok, sprowadrony, zare..
jestrowany - sprzedam. Tel. 0888-927-208.
Seicento I.I kat, gaz, 2000 rok, stan dobry,
I właściciel - spmdain. Tel. 0697~9.
Punto I.I, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-13-23.
Opel Vectra, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0698-645-286.
Opel Corsa 1.4 +gaz, 1998 rok - sprz.edam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0693-ólS-750.
Polonez Caro 1.4 Rover, 1995 rok, stan bdb,
4700 zł- sprzedam. Tel. 0606-973-361.
Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0697-292-906.
Renault Kangoo 1.4 benzyna, 1998 rok, serwisowany - spaedam. Tel. 0603~ 1-012.
126p, 1990 rok, =rwany - sprzedam.
Tel. 046/837-96-93 wieczorem.
Opel Vectra 1.8 gaz, 1994 rok + bak - sprzedam. Tel. 0889-099--068, 0889-099-667.
Przyczepka samochodowa Sam, nowa-sprz.edam. Tel. 0880-375-843.
Fiat 126p, 1981rok,250 zł-sprzedam.
Tel. 046/837-91-47.
Toyota Yaris I .O, !X2002 rok, biała, klima,
I właścicie~ serwisowana, stan bdb, cena
~ Tel.0608-660-190.
Golf ID 1.4, 1994 rok, 8000 zł- sprzedam.
Tel. 046/837-08-42.
VW Passat 1.9 D Combi, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/838-50-86.
Ford Escort 1.6 Combi, 2000 rok, I właści
ciel, klimatyzacja, elektryC2Jle szyby, ABS,
wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
bordo metalik - sprzedam
Tel. 046/837-11-73 po 20.00.
Fiat Brawa SX, 1999 rok, niebieski metalik,
95 tys. km, 18000 zł - sprzedam.
Tel. 0888-986-503.
Polonez Truck. 1989 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 0888-986-503.
Polonez 1.5, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0505-202-178.
Fiat Ducato 2.5 D, 1994 rok, nowy model
- sprzedam- Tel. 0503-515-552.
Opel Astra 1.4, 1999 rok, gaz, zielony metalik, 2 pp, 87000 km, stan bdb, 18500 zł -sprzedam. Tel. 0501-254-977 po 16.00.
Opel Astra Cabrio 1.6 Bertone, zielona perła,
elcktrycme szyby, wspomaganie, alufelgi,
atrakcyjny wygląd, stan bdb, 137000 km, cena
14900 zł - sprndam. Tel. 0501-254-977.
CC 900 - sprzedam. Tel. 0697-864-756.
Lanos 1.5, 1998 rok, gaz. I właściciel - sprzedam. Tel. 0603-417-180.
Seat Cordoba, 1997 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0604-961-560.
Ford Mondeo l.8TDComb~ 1994rok-sprz.edam. Tel. 0605-896-130.
Sprnxlam alufelgi 15 z oponami, 5 śrub
400 zł. Tel. 0509-869-353.
Fiat I26p, 1998 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0501-542-492.
Mazda 626, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-ó3-02 po 20.00.
Opel Omega, 1996 rok, bogate wyposaż.enie
- sprzedam. Tel. 046/837-55-90.
Kamaz, 3-stronny wywrot - sprzedam.
Tel. 0601-297-797.
Łada Samara 1.5, 1990 rok, gaz - sprz.edam.
Tel. 0886-229-319, 046/838-51-89 po 12.00.
Felgi stalowe, kołpaki, Seicento - sprzedam .
Tel. 0506-l 38-ó3 I.
Tico, 1997 rok, stan bdb - okazyjnie sprzedam. Tel. 0502-765-769.
Fiat Seicento 1.1, 1999 rok, czarny, elektiyczne szyby, poduszka - sprzedam.
Tel. 0888-376-444, 0461838-ó3-70 po 20.00.
Ford Sierra 1.6, 1983 rok, benzyna+gaz,
na ci.ęści lub w całości - sprzedam.
Tel. 0604-144-031.

VW Garbus, uszkodzony - tanio sprzedam.
Tel. 0607-3 I 6-ó37.
Fiat I 26p, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-89-óO.
Polonez Caro, 1994 rok, gaz. stan dobry
- spmdam. Tel. 0508-083-757.
Opel Kadett, 1983 rok, atrakcyjny wygląd,
ciemne szyby, spojlery, silnik stan bdb,
1300 zł - sprzedam. Tel. 0608-574-ó28.
Fiat 126p, 1991 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0606-487-272.
Polonez, przebieg 15000 km, po kapitalnym remoncie - sprzedam w całości lub na części. Tel. 0602-314-866.
Ford Escort 1.3, 1990 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/837-85-93.
SeatToledo l.820V,Xl.1999rok,ciemnozieiony, I właściciel, salon, serwisowany, bezwypadkowy, komplet dokwnentów, pełna
opcja, cena do 1J2godnienia - sprzedam.
Tel. 046/838-óS-08, 0602-461-341.
GolfII 1.3, 1990 rok, gaz, pelny wtrysk- sprzedam. Tel. 0461838-83-54.
Skoda Felicia 13 MP!, benzyna + gaz (butla
w kole), butelkowa zieleń, zderzaki, lu&erlca
w kolo=, 76 tys. km - sprzedam.
Tel. 0607-174-057.
Seat Cordoba, 1994 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0509-899-591.
Audi 80 1.6 TDi, 1989 rok, I rejestracja 1992
~- Tel.046/838-68-78.
Auto Panda 1,1, 2003 rok, I właściciel,
gwarancja, aparat cyfrwty Kodak EasySh!n CX-4230, sofa Ikea 3-<>SObowa
- sprzedam. Tel. 046/837-4045.
Toyota Carina E 2.0 benzyna, Xll.1994 rok
- sprzedam. Tel. 088().255-344.
126p - sprzedam.
Tel. 046/838-99-32, Klewków 40.
Daewoo Matiz 800, 1999 rok, srebrny metalik, zderzaki w kolorze, wspomaganie kierownicy, 52 tys. km, :;erwisowany - sprzedam.
Tel. 0695-727-555, 0505-665-5222.
Daewoo Matiz 800, XII200 I rok, C7.CfWO!ly,
zderzaki w kolorze, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, 35 tys. km, serwisowany - sprzedam- Tel. 088().884-707.
Spu.edarn przyczepkę samochodową.
Tel. 0502-262-389.
Polonez, 1991/92 rok - sprzedam niedrogo.
Tel. 0602-520-913.
Peugeot 206 I.I, 2002 rok, 22 tys. zł,
3-drzwiowy, salonowy - sprz.edam.
Tel 0600-501-529.
Daewoo Nubira li Ccmbi, 2.0 COX, gaz,
2000 rok, około 19 tys. zł - sprzedam.
Tel. 0501-221-040.
VW GolfID 1.4, 1995 rok, 11 tys. zł, 5--0rzwiowy - sprzedam. Tel. 0694-543-165.
Renault Megane Classic 1.6, Xll 1998 rok,
salonowy, klimatyzacja,· ABS, poduszka,
c. zamek, wspomaganie- sprzedam.
Tel. 0606-975-932.
VW Polo 1.4, 1996197 rok, benzyna, gaz
-sprzedam. Tel. 046'837-34-24.
Skoda Octavia, 2002 rok, I właściciel
40 tys. km - sprzedam.
Tel. 046'838-95-14 wieczorem.
Renault Scenic, 200 I rok + gaz - sprzedam
Tel. 0604-208-588.
Mitsubishi Montero (Pagero Sport),
200 I rok, 80 tys. km, czarny - sprzedam.
Tel. 0608-663-982.
Audi 1.8 benzyna + gaz, 1989 rok - tanio
sprzedam. Tel. 0602-346-917.
Fiat Punto 1.1, 1998 rok, zielony, c. zamek,
el. szyby - sprzedam.
Tel. 046/837-07-50 po 14.00.
Toyota Starlet, 1993 rok, I właściciel w Pol~- Tel. 0506-076-198.
Uno I .O, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-27-70.
Opel Astra Combi 1.7 TD, 1996 rok, granat
- sprzedam- Tel. 0600-079-272.
VW Polo 1.4, 1998 rok, 5-<lrzwiowy, li wła
ściciel, bezwypadkowy, bordowy metalik,
16800 zł, możliwość rat - sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.
Fiat Uno 0.9, 2000 rok, 5-<lrzwiowy, serwisowany, niebieski metalik, bezwypadkowy,
I właściciel, możliwość sprzedaży na kredyt
- sprzedam. Tel. 046/834-81-13.
Fiat Brava 1.2 16V, 1999 rok, I właściciel,
15700 zł-spt?.edam. Tel. 0503-168-408.
Fiat Uno 1.0, 1996 rok, 5-<frzwiowy,
bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0502-~.
Fiat Tempra 1.9 D, 1991 rok, 4800 zł, szary
metalik - sprzedam. Tel. 0603-ó88-074.
Citroen Saxo 1.1, 1997 rok, 5-<lrzwiowy,
U właścicie~ możliwość rat - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 046/833-16-96.
CC 700, 1997 rok, zadbany - sprzedam.
Tel. 0502-482-511.
Opel Astra Combi 1.7 TDS, 1994195 rok
- spmdam. tel. 0601-367-582.
Seicento 900, XII2001 rok, bezwypadkowy
- sprzedam Tel. 0603-588-228.
Opel Corsa, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 0608-108-139.
Drzwi do Fiata 126 el - sprzedam.
Tel. 046/837-98-74.
Fiat Panda, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 0509-020-872.
Seat Cordoba, włącznie z wspomaganiem
- kupię. Tel. 0694-216-417 .
VW Polo, bezwypadkowe - kupię.
Tel. 0692-82-882.
Daewoo Lanos, bezwypadkowe - chętnie
kupię. Tel. 0695-502-ó28.
Fiat Uno I.O, 198-2000 rok - kupię.
Tel. 046/832-45-42.
Honda Civic, 1997-1999 rok, bezwypadkowe - kupię. Tel 0606472-251.
Ford Ka 1.3, 1998 rok, klima, wspomaganie,
możliwość rat, 14700 zł-sprzedam lub zamie.
nię na tańszy. Tel. 046/835-33~.

Peugeot 206, 200 I rok, full wyposażony,
3-<lrzwiowy, 25000 zł, możliwość rat - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 046/834-81-14.
Daewoo Nexia 1.5 + gaz, 1997 rok, zadbana,
~-Tel. 0604-564-269.
Fiat Palio Weekend, 2000 rok - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0509-369-540.
Opel Astra Classic 1.4, 2000 rok, bezwypadkowa, I właścicie~ serwisowana - sprzedam
lub zamienię na tańszy. Tel. 0603-588-228.
Fiat Uno I.O, 1994 rok, zielony metalik, gaz.
hak, 5-<lrzwiowy, stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 0607-317-183.
CC 700 + gaz, 1994 rok, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 0502-280-646.
Skoda Felicia Combi 1.6, 1998 rok, I 0800 zł,
wiśniowy metalik - sprzedam lub zamienię
na tańszy. Tel. 0502-507-768.
Opel Corsa 1.4, 1995 rok, 5-<lrzwiowa- sprzedam. Tel. 0601-331-135.
VW Polo elassic Sedan, 1997 rok, zakupi<r
ny: luty 1998 rok, salon Polska, bezwypadkowy, możliwość rat - sprzedam.
Tel. 046/834-81-14.
Fiat Punto, 5-<lrzwiowy - kupię.
Tel. 0609-325-510.
Opel Astra Sedan, bezwypadkowy - kupię.
Tel. 0606457-208.
Seicento, bezwypadkowe - kupię.
Tel. 0606-436-231.
Daewoo Nexia, bezwypadkowa - kupię.
Tel. 0608-108-139.
Fiat 126p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0696-953-889.
CC 900 - kupię. Tel. 046'832-45-42.
Matiz, ze wspomaganiem - kupię.
Tel. 0600-944-728.
Fiat Punto 1.1, 1998 rok, 5-<lrzwiowy- sprzedam. Tel. 0461833-82-ó3 po 17.00.
Fiat Uno, 2000 rok, 5-<lrzwiowy - sprzedam
lub zamienię oa tańszy. Tel. 0504-081-263.
Polonez Truck 1.9 D, 1998 rok - spu.edam
Tel. 0501-074-953.
Seicento li OO, 2000 rok, bialy, IO tys. zł
- sprzedam. Tel. 0600-880-880.
CC 700, 1996 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-33-21 po 16.00.
Renault MeganeClassic 1.4, 1997 rok, model
1998, metalik, bezwypadkowy, salon - sprzedam Tel 0606-395-256.
Lanos 1.5, 1998199 rok, I właściciel - sprzedam. Tel. 0509-942-341, 0889-932-732,
046/837-32-21 po 20.00.
VW Passu 1.8, 1989 rok, niebieski metalik,
Combi, wspomaganie, elektryczne światla,
zadbany - sprzedam. Tel 0888-648-935.
Renault Clio Il, 2002 rok, 3-<I, cz.eiwony
- sprzedam. Tel. 046'837-14-78.
Renault 19 1.7 Sedan, 1993 rok, elektryka,
wspomaganie, c. zamek -sprzedam.
Tel. 0692-843-109.
Polonez Atu Plus, 1997 rok, miodowy- sprzedam. Tel. 0503-313-832.
Maluch, 1992 rok - sprz.edam.
Tel. 046/839-28-07.
126p, 1993 rok; podgrzewacz Siemens
3-fazowy Guźnia 45, tel. 0609-592-584.
Polonez Caro 1.6 GU, gaz, 1995 rok - sprzedam. Tel. 046/838-72-46, 0601-ól3-930.
Ford Mondeo Combi 1.8, 1995 rok, bezwypadkowy, serwisowany, ABS, klimatyzacja,
hak, idealny, faktura, cena 12800 zł.
Tel. 0602-276-728.
Seat Toledo, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0888-300-550.
126 ei, 1995 rok, cena 1300 zł - sprzedam.
Tel. 0609-789-347.
Fiat I 26p e~ 1994 rok, czerwony - sprzedam
tanio. Tel. 0508-313-799.
Kupię Opia Astrę n, 2000-2002 rok, I wła
ściciel. Tel. 0509-551-214.
Fiat Brava 1.4, 1998 rok, instalatja gazowa
- sprzedam. Tel. 0693-824-712.
Fiat l 26p, 1998 rok - sprzedam pilnie.
Tel. 046/838-59-51.
BMW 316, 1992 rok, czerwony, instalacja
gazowa, ABS, elektrycme lusterka, stan idealny - sprzedam. Tel. 0692-446-421.
Ford Escort 1.8 D Comb~ 1991 rok - sprzedam. Tel. 0609-101-904.
Cinquecento 700, 1995/96 rok - spnedam.
Tel. 046/837-27-27.
Renault Clio 1.2, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0603-389-155.
Cinquecento 704, 1998 rok, stan bdb, czerwony - sprzedam
Tel. 046/837-88-89, 0509-208-506.
126p, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 0888-ó49-212.
Ford Transit, 1988 rok, benzyna, gaz, 5000zł
-sprzedam.
Tel. 0691-715-550, 046'837-48-00.
Przyczepkę samochodową. nową - sprzedam.
Tel. 0606-678-418.
Senator 3.0 +gaz, 1988 rok, dużo dodatków,
atrakcyjny wygląd, 3700 zł - sprzedam.
Tel. 0502-261-898.
Kupię każde auto uszkodzone lub całe, prywatne, finnowe .
Tel. 0602-367-765, 0509-732-602.
Renault Megane Classic 1.6, 1998 rok, salon,
I właściciel, full opcja - sprz.edam (zamienię) .
Tel. 0602-367-765.
Renault 1.4, 1993 rok, gaz, centralny zamek,
alann-sprzedam. Tel.0461837-91-40po 19.00.
Punto 55 SX, 1997 rok, 5-<lrzwiowy, bordo
metalik, instalacja gazowa, II właściciel, centralny zamek. eiektryc21le szyby, multilock
-sprzedam. Tel. 0501-140-ól I.
Seat Toledo 1.6, X 200 I rok, salon, I właści
cie~ garażowany, bezwypadkowy, serwisowany, 52 tys. km, stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/837-73-92.
Mercedes 124 2.0 D, 1988 rok, grafitowy,
szeroka listwa, zadbany, 9900 zł - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.
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Fiat I 26p, 1992 rok, 800 :z.I - sprzedam.
Tel. 0693-157-163.
Daewoo Tico, 1997 rok, wrwsnwy, bezwypadkowy, idealny, 5900 :z.I - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.
Nissan Almera 1.6, 1996 rok, pełna wersja.
instalacja gazowa - sprzedam.
Tel. 0504-097-531.
Peugeot 405 1.6, gaz, 1993 rok, salon, be>.wypadkowy, 5900 zł - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.
Opel Astra 1.4, 1992 rok, 5-drzwiowy,
jestrowany, bezwypadkowy, idealny, 5900 :z.I
- sprzedam. Tel. 0603-512-417.
Fiat l 26p elegant, 1996 rok, czerwony, hak,
stan techniczny bardro dobiy - sprzedam.
Tel. 046/837-14-59.
Opel Astra, Xl.1999 rok, gaz, I właściciel,
przebieg 75 ooo km, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0600-981-218.
Spraedam nową przyczepkę samochodową,
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198.
Fiat Brava l.616V, 1996rok,83tys.krn,czcr-

=-

~-Tel.0660-413-520.

Citroen AX, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 0604-174-435.
Polonez caro 1.4, (Rover), 1995 rok,
gaz, hak, alarmy, llłan bdb, 4700 zł

- sprmclam. Tel. 0606-973-361.
BMW 525 ID, 1994 rok, klimaty2acja, skóra,
alufelgi, c. 2ll111Ck, stan bdb- sprzedam.
Tel. 0501-428-565.
Mercedes 124 200 O, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0692-213-727.
Sprzedam Jelcz S 415, 1990 rok; przyczepę
HL 8011, 1982 rok; przyczepę campingową
Niewiadów 375, 1992 rok.
Tel. 046/830-08-61 od 9.(J0-13.00.
Kuplę każdy samochód.
Tel. 0605-EM8-751.

VW Passat Combi 2.0, benzyna, 1992 rok,
185 tys. km, czerwony, wspomaganie kierownicy, ABS, c. 2ll111Ck, elek1Jyc7ny szybenlach,
elektry=e lusterka, relingi, roleta, alufelgi,
komplet kół zimowych, 2 miesiące w kraju,
~-Tel. 0605-617-841.
Star200, 1990 rok, silnik po remoocie-sprz.edam. Tel. 0605-617-841.
Polonez Truck 1.6 +gaz, 1994 rok, 3500 :z.I
- sprzedam. Tel. 0605-617-841.
Opel Vectra 1.6 i, 1991 rok, alufelgi, gaz, wiśniowy metalik - sprzedam.
Tel. 0509-657-311.
VW Passat 1.6 D, 1983 rok, stan bdb - spnedam. Tel. 0421719-34-80, 0505-275-513.
RanauH Laguna 1.8, gaz, 1998 rok

- pilnie apmdarn. Tel. 0604-682-2A3.
Opel Astra 1.6, 1994 rok, 5-<hzwiowy, sprowadz.ony, zadbany, 9500 :z.I - sprzedam.
Tel. 0602-172-348.
VW LT 28, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0509-791-220.
Deawoo Tico, 1997 rok, czcrwooy metalik,
I wlaściciel, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0604-366-989.
VW Polo l.l, 1992 rok, stan bdb-sprzedam.
Tel. 04611138-71-95.
Sprzedam nową skrzynię biegów do ŻUka.
Tel. 0600-829-514.
Matiz, 1999 rok, =lwdzony, czerwony, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0241277-72-46.
Uno I.O, 1994 rok, 5-<hzwiowy - sprzedam.
Tel. 0241282-23-18.
Sprzedam 2 opony l 65Rl3.
Tel. 0500-243-279.
Skoda Favorit, 1992 rok, gaz - sprzedam.
Ci.atolin 201. Tel. 0880-542-503.
Scat CordobR 1.4, 1997 rok, 15900 zł do negocjacji - sprz.edam. Tel. 0697-946-988.
Samochody z Holandii, również na zamówienie: VW Passat 1.8, 1991 rok, gaz;
Mazda 323F, 1992 rok; Audi 80 BJ 1.8,
1990 rok, gaz; Opel Corsa 1.4, 1994 rok.
Tel. 0503-154-780.
126p sx, 1993 rok, stan dobiy - sprzedam..
Tel. 0609-024-387.
Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-82-53, 0505-651-180.
Polonez, 1990 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/838-58-11, 0693-422-943.
Ford Escort 1.3 3d, 1991/94 rok, elektry=e
szyby, szyberdach, spojler uszkodz.ony
- sprzedam Tel. 0604-517-049.
Opel Kadettt 1.6 D, 1985 rok, cena 1500 zł
do uzgodnienia - w calości lub na ~i sprz.edam. Tel. 046/838-06-84, 0500-582-298.
Renault Clio 1.2, 1997 rok, zakupiony w salonie, 5-drzwiowy, zielony melalik.
Tel. 0694-543-780.
Daewoo Lanos 1.5, 1998 rok, I właściciel,
Sedan, niebieski metaJik, przebieg %000 km.
Tel. 0606-673-679.
Volkswagen Polo 1.4, 1998 rok, Il wlaści
cie~ 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bezwypadkowy, zielony melalik. Tel. 0606-673-679.
Fiat Palio Weekend 1.6 l 6V, 1998 rok, benzyna+ gaz, li wbś:iciel. Tel. 0692-489-339.
Sprzedam alufelgi 15 z oponami 195/65.
Tel. 0602-611-063.
GolfGT, 1988rok,metalik,szybetdacb,komputer, świeżo sprowadzony - sprzedam.
Tel. 0888-283-641.
Golfll na ~i -sprzedam.
Tel. 0604-036-506.
VWGolfl 1.5Dskladak, 1993rok-sprz.edam
tanio. Tel. 046/861-26-18 po 19.00.
Tawria l.l, 1995 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/838-62-87.
Skoda Fawori~ 1991 rok, stan dobiy, 2300 zł
- sprzedam. Tel. 0691-666-967.
Seicento 900, 1999 rok, I właściciel - tanio
sprzedam. Tel. 0603-388-790.
Felicia, 1996 rok, I właściciel, bezwypadkowy, granat, 7800 zł - sprzedam.
Tel. 0501-419-497.
Passat, 1991 rok, I wlaścicicl, bezwypadkowy, idealny, 6900 zł. Tel. 0501-419-497.

Fiat Seicento 900, 1999 rok, kolor biały
-sprzedam.
Tel. 046/861-12-77, 0608-150-083.
Golf O 1.3, 1991 rok, gaz, biały, 3-drzwiowy,
radio, wspomaganie, stm dobiy, zadbany, cena
6300 :z.I. Tel. 0660-294-409.
Seicento 900 SX, 1998 rok, czerwony, bezwypadkowy, zadbany.
Tel 046/863-55-45, 0505-959-200.
Opel Vectra 1.8 gaz, XU.1993 rok, lekko
uszkodzony. Tel. 0880-177-454.
Fiat 126 el, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0605-535-396, 0501-818-524.
Skoda Felicia, 1997/98 rok, Il właściciel,
autoalann, centralny zamek, cena 8900 :z.I
-sprzedam. Tel. 0600-226-519.
Skoda Felicia, 2000 rok, I właściciel, centralny zamek, radio, cena 13700 zł -sprzedam.
Tel. 0600-226-519.
Tico, 1996 rok, srebrny metalik, gaz, cena
5800 zł - sprzedam· Tel. 046/863-52-62.
Polonez Caro, 1996 rok, czerwony, gaz, cena
3300 zł - sprzedam. Tel. 046/863-52-57.
Seat Ibiza, 1997 rok, niebieski metalik, salonowy, el. szyby, cena 12400 - sprzedam.
Tel. 0501-213-067, 046/863-51-94.
Matiz, 1999/2000 rok, kolor zielony metalik,
stan dołxy, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0696-452-913.
Fiat l 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0605-384-861.
Opel Vectra 2.0, 1997 rok, instalacja gazowa,
fuU opcja - sprudam- Tel. 0507-488-813.
Fiat CC, 1996 rok, li właścicie4 stm bdb
- sprzedam. Tel. 046/861-10-54.
Fiat Uno I.O, 1992 rok, kolor róWwy,
3-<hzwiowy, gaz, odcięcie zapłonu, autoalann,
szyberdach, stan dobiy, cena 4200 :z.I - sprz.edam. Tel. 0608-409-744.
Daewoo Tico, 1997 rok, lekko uszkodzone
dnwi i błotnik, immobilizer, centralny zamek,
el. szyby, cena 2800 :z.I - sprzedam.
Tel. 0889-860-034.
VW Vento 2.0, 1992 rok, instalacja gazowa,
alufelgi, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, cena 11 OOO zł - sprzedam. Tel. 0889-860-034.
Opel Calibra 2.0 l 6V, centralny zamek, alufelgi, instalacja gazowa, srebrny metalik, przyciemnione, szyby, el. szyby, lusterlca, cena
11000 :z.I - spu.edam. Tel. 0889-860-034.
Fiat Uno, 1997 rok, uszkodzony przód, cena
1500 :z.I - sprzedam. Tel. 0889-860-034.
Seicento, 1999 rok, mocno uszkodzony
przód, cena 2500 zł - sp!7.Cdmn.
Tel. 0889-860-034.
Polonez Caro, 1993 rok, gaz, bale, centralny
zamek, zielony, cena 1500 zł - sprzedam.
Tel. 0692-774-443.
Fiat I26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0663-234-251.
Ford Sierra, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0691-961-159.
Renault Clio 1.2, I wlaśclclel,
75000 km, kupiony w salonie, garażowany, bezwypadkowy, model MTv,
2 poduszki - sprzadam.
Teł. 04&'837-18-84 po 18.00,
~Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, srebrny
metalik, autoalann - sprzedam.
Tel. 046/838-06-24.
Fiat Uno, 1997 rok, autoalann, centralny zamek - sprzedam. Tel. 0509-156-794.
Skoda Octavia 1.6, 1997 rok - sprz.edam.
Tel. 046/838-04-67, 0509-808-388.
Elektromechanika pojazdowa. Kadzielin 44.
Tel. 0421719-20-56, 0608-126-705.
Przyjmujemy pojazdy w celu utylizacji i wydajemy zaświadczania o zniszczeniu {kasacji) - Głowno.
Tel. 042/710-7447.
Każdy cały i uszkodzony kuplę.

Tel. 0606-238-179.
Polonez GS!, 1999 rok, 25000 tys. km, centralny zamek, blokada skrzyni. hale holowniczy, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0509-837-703.
Samochody używane - kupno, sprzeGłowno.
Tel. 042/719-20-77, ~-376.
daż,

zamiana.

Opel Vectra 01, diesel.

Tel. 050Ni01-624.
Maz.da323l.3,1993rok,gaz,stanbdb-sprzedam Tel. 0504-985-644.
Fiat Uno 1.7 DS, 1999 rok, 5-drzwiowy
-sprzedam.
Tel. 0421710-87-19, 0698-505-003.
Astra 1.7 IDL, 1997 rok, idealny.
Tel. 0421710-89-04, 0608-200-357.
Golflll 1.8 - sprzedam. Tel. 0504-705-976.
Fiat 126p, 1988 rok,standobiy,400zł-sprze
dam. Tel. 046/874-76-23.
Lublin I, 1997 rok, po lakierowaniu - pilnie
sprzedam.
Tel. 0606-663-868, 0421719-47-34.
Renault Laguna, 1616 V, 1998 rok, stan idealny - spr.t.edam. Tel. 0421719-38-86.
Opel Vectra 2.0, 1992 rok, gaz, centralny zamek - sprz.edam. Tel. 0693-141-816.
Opel Omega, 1989 rok, 2 I +gaz, Combi
-sprzedam Tel. 0607-317-651.
l 26p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 600-698-795
Polonez Truck, 2-0SObowy, 1997 rok, rejestracja VII, gaz, 3500 zł - sprzedam.
Tel. 0506-123-651
Przyczepkę samochodową >arejestrowaną

- tanio kupię.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Ford CL.X Escort Hatchbag 1.8 I6V, 1993 rok.
czarna perła, wspomaganie, szyberdach, alufelgi, sportowe zawieszenie, centralny zamek.
Tel. 0421719-60- l O.
Skoda Fabia, 2000 rok, 1.4. granatowa, stan
bdb - sprL.Cdam. Tel. 0509-061-804.
Seat Toledo 1.8 20V, 2000 rok, granatowy,
bezwypadkowy, stan bdb - spr.zedam.
Tel. 0509-061-804.

Przyczepkę samochodową sprzedam.
Tel. 0421710-83-78.
Zul<, 1994 rok, diesel - sprzedam.
Tel. 0421717-84-15.
BMW 7301 3.0, 1989 rok, szara perta
metalik, stan bdb - sprzedam.

Tel. 0502-684-766.
Uno 1.4, gaz, 1997 rok -sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Uno I.O Fire, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Cinquecento 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Punto l.2 ELX, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Daewoo Matiz, 199912000 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Lanos, Matiz, chQtnle z gazem - kue"ł· Teł. 042/719-20-77, 0604-392-376.
Zuk, stan techniczny dobiy, gaz - sprzedam.
Głowno, tel. 0506-656-084.
Seicento Sporting l.l, 2000 rok, gaz, 7ółty,
~-Tel 0602-458-440.
Siena 1.6, gaz, 1998 rok, niebieska, 11.500
- sprzedam. Tel. 0602-458-440.
Palio 1.2, srebrny metalik, 13.000 - sprzedam.
Tel. 0602-458-440.
Fiat Uno 900, 1999 rok, 7.OOO - sprz.edam.
Tel. 0602-458-440.
Audi C4 Quattro, 1991192 rok, 12.000- sprz.edam. Tel. 0602-458-440.
Skoda Felicia Combi, 1996 rok, cena 8.600
- sprzedam. Tel. 0421719-37-05 po 15.00.
Peugeot 405 Combi, 1990 rok, I rejestracja
w kraju 2000 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0501-299-709 po 17.00.
Ford Mondeo Combi 1.8m, I996rok-sprzedam. Tel. 0421719-13-20.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
Tel. 0505-547-998.
Opel Astra 2.0 E + gaz roczny, stan techniczny bdb, wspomaganie, alufelgi, szyberdach,
autoalann, centralny zamek, IO miesięcy
w kraju, I wbś:iciel, ubezpieczony, zarejestrowany, po przeglącł2ie, cena I0.800-sprz.edam.
Tel. 0421719-13·55.
Fiat Palio Weekend - sprzedam.
Tel.0888-060-20 I.
Tipo, gaz, salon - sprzedam lub zamienię.
Tel. 0421719-70-97.
Polonez Atu, 1997 rok, gaz, stan bdb - sprz.edam. Tel. 0600-982-447.
BMW 525 IDF, Xl.1998 rok, pełne wyposażenie + nawigacja, telewizor, cena 44.000,
zarejestrowana - sprzedam.
Tel. 0602-292-093, 0421716-04-27.
Volkswagen Golf m 1.6, 1994 rok, benzyna,
9.500 + opłaty - sprzedam.
Tel. 0602-292-093, 0421716-04-27.
Volkswagen Golf Jll Combi 1.4, 1994 rok,
benzyna, 9.500 +opłaty - sprzedam.
Tel. 0602-292-093, 0421716-04-27.
Opel Vectra 1.8, 1992 rok, benzyna, 4.800
+ opłaty - sprzedam.
Tel. 0602-292-093, 0421716-04-27.
\blkswagenGolfUI l.9ID, 1993rok, l0.200
+ opłaty - sprzedam.
Tel. 0602-292-093, 0421716-04-27.
Volkswagen Golf !Il Combi 1.8, 1996 rok,
benzyna, czamy, do rejestracj~ 14.000-sprz.edam. Tel. 0693-184-330.
Seat Ibiza, 1992 rok, 5-drzwiowy, sprowadrony, 3.400 - spu.edam. Tel. 0888-606-506.
\blkJ.wagen Sirocco, 1990 rok, sprowadzony, 2.800 - sprzedam- Tel. 0888-606-506.
Opel Kadett 1.1 E + gaz, 5-<hzwiowy, s!Bn
dobiy, zielony metalik, alufelgi - zamieni~
na fiat Cinquecento 900. Tel. 0509-207-813.
Fiat Punto l.l, 1995196 rok+ gaz - sprzedam.
Tel. 0508-301-063.
Volkswagen Golf mGm Special, 1992 rok,
12600 - sprzedam.
Tel. 0691-062-479, 0421719-17-08.
Daewoo Nexia 1.5 - sprzedam.
Tel. 0421719-89-15.
Maz.da 323 F, 1992 rok - sprz.edam.
Tel. 0421719-89-15.
Nissan Suny 2.0 O, Comb~ 1993 rok - sprzedam. Teł. 0421719-89-15.
Peugeot 306, 1998 rok, lekko uszkodzony
z przodu- sprzedam. Tel. 0421719-89-15.
Przyczepa BH 1200 Niewiadów dwuosiowa, 1999 rok. Tel. 0509-083-222.
Uno I.O Fire, 1998 rok, niebieski metalik, stan
dobiy-sprnxlam. Tel 0607-910-517.
Peugeot 205, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-80-55.
Hyundai Pony 1.9, 1991 rok, 4 tys. - sprz.er
dam. Tel. 0501-591-261.
l 26p Bis, 1987 rok, stan dobiy, opłacony,
ubezpieczony, cena 11 OO zł - sprzedam.
Tel. 0421710-86-84, 0601-076-850.
Zul< skrzyniowy z giiz.em, stan dobiy, opłaco
ny, ubezpieczony, przegląd, cena 1200 :z.I
-sprzedam.
Tel. 0421710-86-84, 0601-076-850.
Cinquecento 700, 1994 rok, garażowany
-sprzedam. Tel. 0606-693-413.
VW Passat Combi, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0500-680-773.
Opel Vectra 2,0, 1993 rok, bogate wyposaże
nie, grafitowy metalik - sprzedam lub zamienię. Tel. 0606-621-535.
Fiat l 26p, 1998 rok, w dobiym stanie, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/813-81-40.
Renault Clio 1,4 Energy, 1993 rok, a wbś:i
ciel, salonowy - sprnxlam.
Tel. 046/815-41-27, 0602-857-193.
Opel Omega 2,3 D, 1992 rok. kolor granat
- sprL.edam. Tel. 0609-890-084.
Transporter VW 1,9 TO, 1998 rok, przedłu
żony. Transit 2,0 m, 2003 rok - sprz.edam.
Tel. 046/815-60-26, 0604-179-119.
Peugeot Partner chłodnia HOI 2,0, 200 I rok,
centralny zamek, poduszka - sprzedam.
Tel. 046/815-60-26, 0604-179-119.
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CC 700, 1997 rok, 6 300 zł, błękitny metalik,
stan bdb -sprz.edam. Tel. 046/815-45-09.
Seicento 900, 1999 rok, srebrny melałik, cena
8 500 :z.I - sprz.edam. Tel 046/814-45-08.
Opel Astra 1,7 (suzu) Combi, 1995 rok, grafitowy metalik, idealny - sprzedam lub zamienię na mniajszy.
Tel. 046/814-01-16, 0604-428-349.
Polonez 1500, 1987 rok, stan dobiy - sprz.er
dam. Tel. 046/815-78-14 po 20.00.
Ford Escort, 1991 rok, 5-drzwiowy, czarny,
I właściciel - sprz.edam. Tel. 0609-564-548.
Łada I J 2107 +gaz, poobijana, I00% sprawna, 750 :z.I - sprzedam. Tel. 0697-843-681.
Polonez Truck, 1999 rok, stan bdb, wszystkie opiaty, maly przebieg - sprzedam.
Tel. 0694-900-185.
Maz.da 323 1,7 O, 1990 rok, niebieska -sprz.er
dam. Tel. 0608-633-209.
BMW316Compact, 1995rok,czame-sprredam. Tel. 046/815-15-79, 0692-271-438.
VW Golf lll, 1993 rok, biały - sprzedam.
Tel. 046/815-15-79, 0692-271-438.
Audi 100 C4, 1992 rok, bez gazu - sprzedam.
Tel. 0507-102-473.
Opel Omega, 1991 rok, Fiat 126p, 1987 rok
- sprzedam. Tel. 0697-442-639.
Opel Omega, mechaniczne i blacbarskie, Mitsubishi Colt Diesel, silnik na części - sprzedam. Tel. 0697-442-639.
Partner XT Huski 2,0 HOI, 2004 rok, bogate
wyposaż.enie-sprzedam. Tel. 042/617-07-19.
Paugeot 206 XR Presense, 2000 rok, 1,4, stan
dobiy - sprzedam. Tel. 0421617-07-19.
Dodge Caravan2,5 TO, 1999 rok, bogate
wyposażenie - sprz.edam.
Tel. 0421617-07-19.
Peugeot 206 SW Mistral, 2004 rok, bogate
~- Tel.0421617-07-19.
Fiat Punto 1,2, 2003 rok, bezwypadkowy,
~ Tel.0421617-07-19.
l 26p, stan dobiy, cena I 200 :z.I - sprzedam.
Tel. 0601-406-406.
Daewoo Lanos lub Nexię bezwypadkową
- kupię. Tel. 046/832-45-42.
Opel Kadett 1,3 +gaz, 1988 rok-sprzedam.
Tel. 0608-518-970.
Opel Astra Cornb~ 1992 rok, stan bdb - sprz.edam. Tel. 0508-184-090.
VW Jetta 1,60, 1987rok,cena3 300zł-sprze
dam. Tel. 046/831-83-56, 0501-461-936.
Opel Omega 2,0i Combi, 1993 rok, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy, welur, niebieski melałik, 4 900 :z.I + opiaty.
Tel. 0509-837-633.
Syrenę 105, zarejestrowana, opłaconą+ dwa
koła nr 15 - spizedam. Tel. 0691-409-380.
Golf GTI, 1990 rok, gaz, 4 900 zł - sprzedam
lub zamienię na Cinquecento, terenowy.
Tel. 0502-842-788.
CitroenZXCombi l,8i,Xl.1994rok,zadbany,
klimatyzacja i inne dodatki, 7 OOO :z.I - sprzedam. Tel. 046/832-88-45, 0691-195-578.
Wartburg l ,3, 1990 rok z gaz.em - sprzedam.
Tel. 0691-394-240.
Ford Transit 2,5 D, 1992 rok, przebieg
~ Tel.0661-422-289.
Kupię osobowy, caly uszkodzony.
Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906.
BMW 525 190 2,5 gaz - sprzedam.
Tel. 0603-131-584.
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VW Passat 2,0 l 6V, gaz, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0603-131-584.
Kupię rozbite i cale roozniki 199912005.
Tel. 0502-749-444.

MOTOROWE
Sprzedam skutery od 2000-9000 zł, pojemnOOć od 50-250 cm3, tak7.e motocykle typu
"Hoper'', różne pojemności.
Tel. 0502-259-435, 0604-136-566.
Kupię ~i do Junaka. Tel. 0696-381-880.
Spnedal!l Jawę 175. Tel. 046/837-69-48.
Motorower Ogar, stan bdb, >arejestrowany,
mało używany, 950 zł - sprzedam.
Tel. 0601-345-299.
Sprzedam skuter MBK Nitro, 1999 rok.
Tel. 046/839-13-73, 0602-814-481.
Motocykle - naprawy glówne i bieżące.
Tel. 0502-969-314, 0509-790-337.
Sprn:dam Jawkę 150-tkę (zarejestrowaną).
Tel. 046/838-27-97.
Sprzedam Suzuki VX 800, 1995 rok, kolor
czarna perla. Tel. 0609-366-830 po 20.00.
Simson S5 I enduro - sprzedam.
Tel. 0660-693-371.
Sprn:dam Komara, stan bdb.
Tel. 046/837-33-05.
ETZ 250, 1987 rok, 56 tys. km, stan dobiy
- sprzedam. Tel. 0604-499-584.
Sprn:dam motorynkę, stan idealny.
Tel. 0888-927-208. ·
Sprzedam Simsona S-51 - bard7.0 tanio.
Tel. 0668-218-341.
Honda CBR 600 FZ, 1992 rok - sprzedam
lub zamienię. Tel. 0697-689-849.
Sprn:dam Simson na ~i. 400 :z.I.
Tel. 0604-445-983.
Sprn:dam motocynkę, wiśniowy melalik.
Tel. 046/838-00-11.
Sprzedam części do Junaka. Tel. 0660-930-633.
Spnedal!l motorynkę. Tel. 046/838-64-76.
Kupię skuter Osa.
Tel. 0694-978-027, 046/837-80-89.
Hooda CB 650, Mińsk, Panonia.
Tel 0504-475-567.
Sprzedam motorynkę sprawną z owiewką.
Tel. 046/838-90-43 wieczorem.
Sp=dam motorowe Simson SR-50, stan
ogólny dobiy, 1987 rok, cena do uzgodnienia. Tel. 0880-600-032.
Kupię WSK 125. Tel. 0600-330-466.
Sprzedam motor WSK 125 w bdb stanie.
Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778.
ETZ 150 + drugi silnik. Tel. 0504-985-644.
~- Tel.0421719-12-14.
Spraedam skuter Hunicany, 2004 rok.
Tel. 0888-060-201.
Simson, 1991 rok, stan bdb, 1.900 zł - sprz.edam. Tel. 0603-1172-897.
Aprilla SR50, 1999 rok, chłodzona ci=ą.
Tel. 0509-083-222.

GARAżE
Sprn:dam garaż blaszak.
Tel. 046/837-20-41, 0608-385-892.
Wydzierżawię garaż, Łowicz,

tel. 046/837-56-47.
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Sprzedam garaże metalowe.
Tel. 046/830-08-61 od 9.00-13.00.
Garaż murowany, ul. Nieborowska - spr.zedam. Tel. 0691-845-609.
Sprzedam garaż murowany w Głownie,
os. Sikorskiego. Tel. 0421719-32-20 po 18.00,
0692-435-121.
Garaż murowany, os. Kopernika, Głowno
-sprzedam.
Tel. 0421719-32-57, 0692-984-673.

NIERUCHOMOŚCI-"'
-SPRZEDAŻ
Dom, stan surowy - sprzedam. Łowicz,
ul. Wschodnia.
Tel. 046/837-23-54 po 20.00, 0698-657-416.
Sprzedam M-4. Tel. 0607-317-023.
Z.amienię M-5 na mniej= lub sprzedam,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-64-55.
M-4, Łowicz, ul. Kwiatowa.
Tel. 046/837-95-11, 0697-532-708.
Sprzedam M-4, 59,5 mkw„ os. Dąbrow

skiego. Tel. 0500-278-284.
Pilnie - M-3, 42 mkw., os. Kostka, c.o.
Tel. 0507-105-120.
Posiadłość w Reczycach. Tel. 046/838-34-69.
Atrakcyjna działka rekreacyjna 60 a!Ów, zagospodarowana, pfą!i, woda, staw, strumyk
przy lesie, ogrodzona, IOkm od Skierniewic.
Tel. 0693-090-903.
Sprzedam dzialkę I ). ha, Zielkowice-Czajki.
Tel. 046/837-15-84.·
Działka nr 48 w ogródkach działkowy<.!rr
,,Relaks". Tel. ~37-64-41.
Pilnie - mieszkanie 60,5 mkw., os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-96, 0606-627-382.
Sprzedam działki w Otolicach 50, 60 a!Ów.
Tel. 046/838-98-12.
Sprzedam dom drewniany do rozbiódci,
60mkw. wclobrymstanie. Tel. 0505-585-161.
Wlasnościowe 86 mkw. - sprzedam lub zamienię na mniaj=.
Tel 046/837-46-11 po 16.00, 069~712-807.
Sprzedam mieszkanie i garaż, ul. Armii Krajowej. Tel. 046/837-91-85, 0601-323-559.
Sklep spożywczy z towarem, 50 mkw.
Tel. 0508-900-884.
Sprzedam działkę, os. Mysłaków, 1148 mkw.
Tel. 046/839-68-58 po 15.00.
50 mkw., os. Kostka, O piętro, c.o.
Tel. 0607-328-007.
Sprzedam kawalerkę w centnun Łowicza.
Tel 0508-160-192.
Działka budowlana. Tel. 046/837-14-54.
~
Os. Mysłaków - działka budowlana.
Tel. 0507-102-713.
Działka 2500 mkw. z budynkiem w surowym
stanie. Tel. 0609-953-554.
Sprzedam dom 80 mkw, działka 8000 mkw.,
koło Głowna. Tel. 0604-641-333.
Sprzedam dom w Łowiczu w centrum.
Tel. 0221679-53-71.
Mies7.kanie komunalne własnościowe (po• kój z kuchnią) 33 mkw, lll piętro, oo. Kostka
bł. 12. Tel. 046!830-33-36, 0607-090-233.
Sprn:dammieszkaoieM-4, 65 mkw., os. Kostka, cegła. blok spółdzielczy ocieplony, media
miejskie, nowe ins1alacje.
Tel. 046/837-68-10, 837-50-51 po 19.00.

SZKOU GtÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO ~
W WARSZAWIE
Wydział Rolnictwa i Biologii z siedzibą w towiczu • Blichu

ogłasza

nabór na rok akademicki 200512006
na zaoczne studia inżynierskie w ZOO .Łowicz
z możliwością kontynuowania nauki na 2-letnich
uzupełniających studiach magisterskich w SGGW w warszawie
1. kierunek· ROLNICTWO o specjalnościach:
• „Agronomia i Agrobiznes" (4-letnie, 8 semestrów)
• „Informatyka w Rolnictwie" (4-letnie, 8 semestrów)

2. kierunek. OCHRONA ŚRODOWISKA (4-letnie,

s semestrów)

STUDIA ZAOCZNE SĄ PŁATNE

DOKUMENTY PRZYJMUJE I INFORMACJI UDZIELA:
Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pok. 22 (bud. ZSRCKU),
do dnia 27 lipca 2005 r., tel. (046) 837-99-56, w godz. 9-13

Kandydaci na studia rejestrują się za pośrednictwem internetu
www.rekrutacja.sggw.waw.pl wterminie od dnia 4 maja do 26 lipca 2005
oraz składają komplet wymaganych dokumentów:
- wydruk kwestionariusza rejestracyjnego z internetu,
- oryginał świadectwa dojrzałości razem ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (.nowa matura")
- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
f
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi,
- 3 fotografie,
- wypis lub kserokopię z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej - 80 zł
Wtrakcie rejestracji każdego kandydata przydzielany jest iridywidualny numer konta bankowego,
na który kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną. Fakt dokonania opłaty rejestracyjnej jest automatycznie
odnotowywany w formularzu rejestracyjnym.
Wprzypadku dużej liczby kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym
~
będzie przeprowadzony konkurs świadectw.
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Sprzedam dom jednopiętrowy z dzialką
600 mkw., Głowno-centnun.
Tel. 046/837-<il-57.
Działka o pow. 315 mkw. w centrum, ul. Bielawska w Łowiczu. Tel. 046/861-26-62.
Sprzedam mieszkanie 45 mkw, os. Kostka,
IV piętro, 2 pokoje, ~.o., po remoncie.
Tel. 046/837-73-22, 0600-981-218.
Mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, garaż.em
murowanym. Łowicz, ul. Ciajki
Tel. 0601-566-395.
Sp;:zedam działkę 0,2 ha lub 0,5 ha w okolicy
NreDorowa.
Tel. 046/837-78-36, 0600-499-130.
Sprzedam M-3, 48 mkw., os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-59-ól.
Sprzedam 6 ha ziemi. Rajno.
Tel. 0609-158-700.
Dwa pokoje - 39 mkw„ os. Tkacz.ew.
Tel. 0880-320-336.
Sprzedam gospodarstwo wraz z budynkami
w Mysłakowie. Tel. 046/837-93-25.
Sprzedam mieszkanie 32 mkw.
Tel. 0241235-10-48.
Sprzedam lub wydzieri.awię firmie budynki
w Łowiczu przy ul Łódzkiej 6 i 8.
Wiadomość na miejscu pÓ 16.00.
Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usłu
gowy, 90 mkw., ceotnun Zgierza, może być
z mieszkaniem, garaż.em i działką,
Tel. 0505-351-801, 046/837-03-39.
Dzialka 2870 mkw. z zabudowaniami do remontu. Łowicz, ul. Jana Pawia U 72.
Tel. 0607-809-718.
s~ dom 250 mkw., stan surowy, wraz z dwoma sklepami
po 50 mkw. z zapleczem, na działce
1000 mkw. W rozliczeniu bloki
do50mkw.
Tel. 046/838-79-SS wieczorem.
Działka 2,5 ha po 3 zł/mkw. lub 1,4 ha po
3,70 zł/mkw. {dwa stawy, blisko lasu, woda).
Zielkowice, tel. 046/838-66-13 po 18.00.
Sprzedam lub wynajmę pawiloo 35 mkw„
wszystkie media Tel. 046/837-08-90.
2 ha ziemi, IO km od Łowi=L
Tel. 046/837-77-45, 0604-105-085.
Kawalerkę zamienię na większe,
może być zadlużooe. Tel. 0500-067-068.
Nowe obszerne zabudowania na różną działalność. Piękna spokojna wieś, możliwość
l(upna ziemi. Teł. 0241285-34-79.
M-4 (63 mkw.), ul. Kwiatowa
Tel. 0697-923-466.
Sprzedam dom w Łowiczu,
ul. Łyszkowicka 64. Tel. 046/838-S2-88.
s~ działkę 24 ary, wszystkie media,
okolice Jeżowa Tel. 046/874-83-03 po 20.00.
Mieszkanie 78 mkw., w bloku - Łyszkowice.
Tel. 046/837-39-13 po 20.00.
Dzialka budowlana 1200 mkw. o dogodnej
lokali7;icji w Bobrownikach Osiedle, cena
do uzgodnienia.
Tel. 046/838-08--08, 0602-461-341.
Dom, atrakcyjna lokalizacja, Łowicz.
Tel. 0608..J24-n3 po 18.00.
5,05 ha ziemi, cena do uzgodnienia na miejscu. Tel. 046/83S-57-39.
Siedlisko koło Niepokalanowa
Tel. 0608-435--018.
M-4, os. Bratkowice, 70 tys. zł.
Tel. 046/837-53-76 po 20.00.
Mieszkanie 42,33 mkw., Il piętro, cegła
Łowicz, centnun. Teł. 046/830-30--01.
Ogiódek działkowy przy ul Sochaczewskiej.
Tel. 046/837-98-74.
Talio - działka budowlana 3000 mkw.
na wsi. Tel. 046/830.69-70.
Dom w Łowiczu. Tel. 046/837-04--03.
Mieszkanie 75 mkw., 1150 zł/mkw.+ przej~
cie kredytu, ul. Bolimowska
Tel. 046/837-86-25.
Mieszkanie 57 mkw., os. Struzyńskiego - tanio sprzedam. Tel. 046/837-35-20,
088S-592-727 po 17.00.
Sprzedam I ha ziemi, może być pod zabudo.
wę. Tel. 0887-53S-786.
62mkw.-sprzedamlubzamienięnamniejsi.e,

os. Bratkowice, I piętro, mieszkanie jest 2lldlu7.one. Tel. 0510-303-273.
Dzialka budowlana w Jastnębi, 64 ary,
900 zł/ar, 27 m x 225 ro. przy drodze asfultowej, woda i ene<gia w drodze.
Tel. 0604-090-558, 046/837-51-79.
Zakład produkcxjny o pow. IOOO mkw. -sprz.edarn lub wynajmę. Łowicz,
tel. 046/830--08-ól od 9.00-13.00.
Dzialka pod dzialalność gospodarC7.ą
o~w. 4550 mkw„ ul. Łyszkowicka
Tel. 0604-012-567.
Sprzedam kiosk gąb~ 5 mkw. na largowicy
w Łowiczu, w środkowej alejce.
Tel. 046/830-20-84 wieczorem.
Kawalerka 27 mkw„ os. Kostka
Tel. 0691-715-557, 0603-555-327.
Bloki 84 mkw., parter, ul. Bolimowska
Tel. 0691-845-009.
Sprzedam dom w okolicy Kiernozi.
Tel. 06%-598-709.
Sprzedam gospodarstwo 13 ha z budynkami.
Oiątki k. Żychlina Tel 0601-762-934.
Dzialka siedliskowa 0,63 ha, dom mies7kalny pow. 90 mkw., budynki gospodarcze, garaż, woda, siła, c.o„ węgie~ okolice Pacyny,
58000 zl. Tel. 0508-471-317.
Sp,jjll!dam 5,5 ha ziemi w Bogorii Górnej.
Tel. 0695-727-028.
Sprzedam dom w stanie surowym w Łowiczu.
Tel. 0676-770-721.
Sprzedam działkę budowlaną, Bednary Kolonia, 1000 mkw. Tel 0506-041-857.
Uzbrojone działki budowlane w Głownie
przy ul. Cebertowicza i Jabłońskiego.
rei. 0421719-10-55 po 20.00.
\holownicza dziliika pod Głownem,
<XIKl mkw„ aktualne warunki :zabudowy.
Id 0601-850-842.
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Działka 3800 mkw. z domem i piekarnią
Tel. 0421719-24-93.
M-2, 32 mkw. (2 pokoje z kuchnią), po remoncie, cena 43 tys. zl. Głowno, os. Kopernika.
Tel. 0600-433--078.
M-4, 59 rńkw., I piętro, os. Kopernika, Głow
no. Tel. 0500-2%-209.
Sprzedam działkę o pow. 3200 mkw. w Głow
nie. Tel. 0604-368-300.
Działkę budowlaną 2 tys. mkw. w Głownie
-sprzedam.
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221.
Dzialka budowlana 1900 mkw., Głowno,
ul. Świerkowa, wszystkie media w ulicy sprzedam Tel. 042/641-09-06.
Działkę budowlaną, 87 arów, okolice Brze..
zin - sprzedam. Tel. 0506-123-05 l.
Dzialka budowlana I027 mkw. Głowno,
ul. Żwirlci 14.
Tel. 0421719-4S-23, 0506-441-718.
M-2,(26mkw.), Głowno, os. Swoboda-sprz.edarn bezpośrednio. Tel. 0661-772--019.
Dwa mieszkania na os. Sikorskiego
-44 i 35 mkw. Tel. 0507-507-171.
M-4wGłowniespim:łam Tel.0508-107-055.
ZarnienięM-4, 60mkw, os. Kopernika, Głow
no na mniejsze.
Tel. 0421719-32-57, 0600-724-871.
Sprzedam tanio kiosk w dobiym punkcie
w Dmosinie. Tel 0609-967--097.
Sprzedam działkę leśną, budowlaną
2330 mkw. z możliWością na staw, 15 zł/mkw.
Głowno, tel. 0421710-82-26.
Działkę budowlaną 1200 mkw. sprzedam.
Tel. 0421719-14-37.
Sprzedam budynek na działalność gospodarczą o pow. 72 mkw., Sikorskiego 21.
Tel. 0604-590-935.
Sprzedam działkę budowlaną trasa Głowno
Kołacin. Tel. 0509-171-283.
Budowlana 2,5 tys. mkw. media, okolice
Głowna. Tel. 0509-520-759.
Mieszkanie M-3, 48 mkw., ITI piętro, Widok.
Tel. 0507--078-762.
Działkę budowlana I 900 mkw., w Zdunach
koło Łowicza, światlo, woda
Tel. 046/833-39-77.
Ziemię- 1,95 ha, Regnów. Tel. 0606-806-297.
Działkę ogrodzoną I 300 mkw. w Kaleniu.
Tel. 0600--023-264.
Działkę przemysłową 6 300 mkw. z bliskim
dojazdem do autostrady. Tel. 046/814-37-35.
Sprzedam mieszkanie na poddaszu, stan surowy, 60 mkw„ ul Cicha Skierniewice
oraz garaż wolnostojący o pow. 13 mkw.
Tel. 046/833-37-47, 0691-319-140.
Promex Nieruchomo.5ci posiada do sprzedania: działka 3 789 mkw. z domem do remontu
11 OOOO, dzialka 2 215 mkw. z domem do remootu 120 OOO, dom 160 mkw. dzialka
600 mkw. 250 OOO, dzialka budowlana
881 mkw. las, woda 37 OOO, mieszkanie, centrum37mkw.,parter, 1450zl/mkw.,laswStrobowie 1,91 ha tanio!!!
Tel. 046/834-81-50, 604-196-356.
Sprz.edam dom piętrowy, wolnostojący, dział
ka 640 mkw. Tel. 046/831-95-06, 0609-960834.
Sprzedam dom piętrowy, wolnostojący, stan
surowy na Rawce. Działka pow. 640 mkw.
Tel. 046/831-95-06 po 18.00, 0609-960-834.
58 mkw., os. Widok, parter, okna PCY, po remoocie. Tel. 0606-946-269.
M-4 po remoncie sprzedam.
Tel. 046/814-74-75, 0505-095-385.
Sprzedam dom stan surowy, działkę 1,2 ha,
Gortatowice. Tel. 046/862-04-51.
Działka budowlana 0,69 ha, Skierniewice,
ul. Waryńskiego. Tel 0693-565-556.
Spl7edam mieszkanie 36 mkw„ 2 pokoje,
Widok. Tel. 0505-463-902 po 15.00.
Działki budowlane - pilnie.
Tel 0501-047-762.
Sprzedam 2,18 ha, działka rekreacyjna, Parcela Nowy Dwór. Tel. 0501--093-373.
Siedlisko Ludwików Nowy 2h, w tym las.
Tel. 0605-060-560.
Sprzedam segment 111 mkw.
Tel.046/833-54-42, 0661-182--051.
Widok 48 mkw. i 32 mkw.
Tel. 0503-155--063 po 16.00.
Dom 154 mkw„ działka 2 100 mkw.
Tel. 046/834-91--05.
Sprzedam pawilon handlowy, Widok.
Tel. 0507-199-ó06.
Sprzedam mieszkanie M-ó parter.
Tel. 0507-199-ó06.
Do sprzedania lokale miCS7kalne w Skierniewicach, ul. Annii Krajowej, I piętro 61 mkw.,
opiętro68 mkw.
Tel. 046/814-46-80, 0602-262-762.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Zdecydowanie
wię

kupię

lub

wydzierża

grunty orne, zalesione lub łąki

w Popowie lub Strzelcewie, w pasie
między

ul. Annii Krajowej i
skiego. Tel. 0601-257-098.

Chełmoń

Poszukuję lokalu na sklep 40-50 mkw.
w ceotnun. Tel. 0505-903-896.
Kupię dom. Tel. 0601-IDl-196.
Poszukuję domu na wsi lub małego gospodarstwa Tel. 04216-33-73-59.

OGŁOSZENIA

Do wynajęcia lokal około IOO mkw. Łowicz,
ul. 3 Maja 15, napr.r.eciwko dworca autobu-

sowego. Tel. 0606-013-042.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia od sierpnia Tel 0603-395-350.
Wynajem lokali: 30 mkw. i 35 mkw. w centnun. Tel. 0606-820-791.
Wynajmę lub sprzedam lokal handlowo-uslugowy, 90 mkw., centrum Zgierza, może być
z mieszkaniem, garaż.em i działką
Tel. 0505-351-801, 046/837-63-39.
Wynajmę lokal 50 mkw. + 20 mkw.
zaplecza - na biuro sklep lub zakład
fryzjerski. Łowicz, ul. Bolimowska 7a,
tel. 1146.1838-79-SS wieczorem.
Lokal na działalność w Łowiczu - do wynajęcia. Tel. 0608-ó 14-855.
Do wynajęcia 34 mkw, os. Kostka
Tel. 046/837-11-75.
Lokal 20 + 30 mkw„ wszystkie media
- do wynajęcia lub sprzedaży.
Tel. 046/83S-56--0I po 19.00.
Wynajmę lokal na sklep. Tel 046/Ś37-89-ó7.
Wynajmę mieszkanie. Tel. 0606-823-485.
Lokal do wynajęcia około 40 mkw., ul. Zduń
ska Tel. 0606-013-042.
Do wynajęcia mieszkanie, 48mkw., centnun
Łowicza Tel. 0889-969-891.
Do wynajęcia M-4, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-83-86.
Wynajmę lokal handlowo-biurowy 40 mkw.,
pomieszczenie magazynowo-usługowe
30mkw., VAT. Tel.0502-163-313.
Poszukuję powierzchpi handlowej pod salon meblowy.
Tel. 046/838-25-93, 0604-235-514.
Lokal na dzialalność gospodarc7.ą,
18, 36 mkw., ul. Browarna 6.
Tel. 046/838-95--07.
Lokal handlowy 25 mkw., centrum Łowicza,
ul. Zduńska. Tel. 046/837-36-86.
Wydzieri.awię działkę na dzialalność gospodarczą (komis, itp.), uzbrojona, ogrodz.ona,
z kioskiem i budynkiem gospodarczym,
przy trasie Warszawa-Poznań.
Tel. 046/837-70-04, 0606-024-547.
Do wynajęcia pawilon so' mkw„ Łowicz,
ul. I Maja 15. Tel. 0600-276-638.
Mieszkanie 3-pokojowe, os. Reymonta
w Łowiczu - wynajmę od czerwca.
Tel. 0503-120-818, 0221702-51--06.
Wynajmę stoisko w hali handlowej w centrum Łowicza, ul. Zduńska 25.
Tel. 0608-143-436.
Do wynajęcia pawilon handlowy 20 mkw.,
na largowicy miejskiej, w dobiym punkcie.
Tel. 0501--074-953.
Lokal do wynajęcia w Łowiczu.
Tel. 046/837-04--03.
Do wynajęcia 3-pokojowe, os. Struzyńskie
go. Tel. 046/837-06-24.
Wynajmę dom w Złakowie Borowym na sklep
lub bar. Tel. 0607-809-288.
Do wynajęcia 45 mkw. w centnun Łowicza
Tel. 0693-S24-ó94.
Kawalerka 34 mkw., os. Bratkowice - do wynajęcia. Tel. 046/837-05-29 po 18.00.
Kawalerka - do wynajęcia
Tel 046/837-3S-79 po 16.00.
Wynajmę mieszkanie 48 mkw„
os. Bratkowice, na dluższy czas.

Tel. 0500-711-629.
Wynajmępołowędomunawsi,5kmodGłow

na Tel. 0421710-82-26
Wynajmę mieszkanie M-3, Kopernika.
Tel. 0421719-21-10.
Dom do wynajęcia w Głownie.
Tel. 0600-164-138.
Wynajmę mieszkanie w Głownie, Swoboda blo~ kuchnia, pokój, przedpokój, łazienka,
34 mkw. Tel. 0605-993-251.
Pokój do wynajęcia, ceolrum.
Tel. 0607-393-950.
Do wynajęcia mały domek w Jesionce, blisko
slaCji PKP. Tel. 046/856-96-02.
Do wynajęcia lokal handlowy 70 mkw., centnnn Skierniewic. Tel 0509-849-465.
Wynajmę halę produkcyjną 150 mkw., ka7.da
dzialalność. Tel. 693-565-556.
Przyjmę na stancję dwie uczennice.
Tel. 046/833-57-80.

KUPNO - RÓŻNE
Najwyższe

ceny skupu

ność gotówką.

złomu. Płat

Tel. 0502~28-818.

Kupię zbiory książek oraz komiksów.
Tel. 046/832-03-02, 0609--027-728.
Kupie zbiory pocztówek, map oraz modele
kolejek elektrycznych.
Tel. 046/832-03-02, 0609--027-728.
Kupię s:zpadel drenarski. Tel. 046'856-80-02.
Kupię cegłę klinkierową (może być stara,
z rozbiórici). Tel. 0607-517--065.
Stare plyty winyio-.

Tel. 0608-311-090.
Kupie stare meble, zegary, porcelanę, srebra
i inne przedwojenne przedmioty.
Tel. 046/837-44--09, 0602-727-418.
Kupię beczkę ascenizacyjoą.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Tel. 0601-269-410.
Kupię tregry 80, 100. Tel. 0509-293--050.
Kupię makulaturę i karton 0,10 zJ/kg, Skierniewice, ul. Granicma 52.
Tel. 046/835-90-83.
Kupię przedwojenne meble mogą być do renowacji inne przedmioty.
Tel. 046/833-41-95, 0605-365-377.

Oo wynajęcia biura w centrum Łowi
cza. Tel. 0602-574-a91.
Poszukuję do wynajęcia M-4 lub M-5, parter, I piętro, plac zabaw - na kilka lal
Tel. 0507-164-222.
Do wynajęcia lokal na dzialalność, ul. Warszawska, róg Gdańskiej.
Tel. 046/837-03-15 wiecr.orem.

Drewno kominkowe, opałowe, skrzynki
owocowe. Tel. 0501-ó5S-261.
Sprzedam n:rżno gazowe.
Tel. 0606-550-348.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
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Komputery po konkurencyjnych cenach!
Na indywidualne zamówienie. Doświadcze
nie! Laptopy, notebooki - używane i nowe.
Gwarancja firmowa i seiwis, FVAT.
Tel. 0601-946-286.
Łowicki wełniak w komplecie.
Tel. 046/838-14-41.
Grzejniki aluminiowe, PumlO, piece na ekogroszek, miałowe - tanio.
Tel. 046/838-74-83, 050S-132-32 I.
Kuchnia gazowo-elektryczna, stan bdb
-sprzedam. Tel. 069S-39S-871.
Overlock i stebnówkę (Textima)- sprzedam.
Tel. 0692-101-991.
Telewizor plazmowy RZ-42PX 11 42", nowy,
z gwarancją, cena atrakcyjna.
Tel. 0501-303-330.
Garniturek do komunii Tel. 046'837-24-77.
Piaskowiec - sprzedaż.
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Osłony pr=:iw owadom w drzwi i okna
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Suknia ślubna. Tel. 046/837-1 S-60.
Sprzedam kręgi, przepusty.
Tel.~2-14.

2 foteliki samochodowe. Tel. 060S-362-771.
Mlotowiertarki marki Hilti, prz,ecinarkę ką
tową. Tel. 046/83S-26-75.
Play Statioo I + gry, tanio.
Tel. 0697-496-628.
Żurawik budowlany, wys. IO m, udźwig ok.
200 kg-sprzedam tanio. Tel. 0601-345-299.
Ziemia czarna, ziemia na podsypkę, z dowozem. Tel. 0501-220-891.
Spizedam 2 fotele rozkladane 90 x 1,80, stan
bdb - tanio. Tel. 046/837-84-46.
Sprzedam regał pokojowy, 4 m + wypoczynek. Tel. 0600-276-603.
Kuchnia elektry=
Tel. 046/837-22-38 po 20.00, 0694-41S-712.
Telewiz.or Panasonic TX21JTIP - sprzedam.
Tel. 0502-358-285.
Monitor Compaq V75 - sprzedam.
Tel. 0502-25S-285.
Rury 2,5". Tel. 0500-204-034.
Duże stroje łowickie.
Tel. 046/837-63-74 po 18.00.
Segment czarny metalik 4,40 mb; segment jasna olcha 2,60 m; wersalka
Tel. 0506-292-286.
Sprzedam maszynę dziewiarską Jonnes
KJ-1800. Tel. 0504-181-067, 046/837-74-89.
Witryna chłodnicza. Tel. 050S-324-558.
PlayStatioo I. Tel. 0607-889-306 po 15.00.
Tanio sprzedam kabel siłowy 4x4.
Tel. 046/838--08-06.
Sprzedam 2 fotele re skóry, obrotowe, do pracy lub nauki, stan bardzo dobry - tanio.
Tel. 046/830-07-75.
Grzejniki c.o., parapety lasllyko.
Tel. 046/837-35-99.
Akordeon Weitmaister 120, nowy.
Tel. 0505--040-538.
Sprzedam okna drewniane, używane - 3 szt,
143 x207cm, 2 osie na kołach 16.
Tel. 0602-086-518.
Sprz.edam stemple budowlane. Arkadia 49.
Sprzedam dizewo sosnowe i jabłoniowe.
Tel. 046/838-7S-24.
Sprzedam ubijarkę do ziemi.

Tel. 046/837-61~. 0602-133-182.
Sprzedam okna plastikowe,

używane (różne

rozmiary). Tel 0606-SIS-288.

Sprzedam piece miałowe 2 mi 3 m oraz na 2'1mówienie. Tel. 0507-958-766.
Stemple budowlane, kosa spalinowa 3,2 kM.
Tel. 0692-750-598.
Zuk, szatkownik do kapusty.
Tel. 0604-óQS-862.
Sprzedam wełniak łowicki duży, w komplecie oraz kaflan wyszywany koralikami i chusty szalówki. Tel. 0503-587-083.
Suknie ślubne rozm. 38, modny fason - tanio.
Tel 0509-853-394.
Betoniarka 150, stan bdb. Tel. 0607-809-718.
Rożen elektryczny na 12 szt ktm:zaków.
Tel. 0600-114-144.
Kontener - chłodnię z agregatem Carier,
wym 4,45 X 2,10 X 2,00. Tel. 0606-479-819.
Blacha aluminiowa falista, beczka na wodę
600 I. Tel. 060S-124-443.
Kamera Panasonic NV-05 60 E.

Tel. 0887-634--080.
Wiertarkę stołową 220 V, spawarkę
220/380 V, komplet do spawania gazowego,
C02. Tel. 0602-366-564.
Pralka Wiatka 14, lodówka Mińsk 15M.
Tel. 088S-7%-997.
Akwariwn631-spizedam. Tel069S-645-286.
Wciągarlra budowlana Tel. 0697-292-906.
Sprzedam wiatrak ogrodowy, atrakcyjny
wygląd, oświetlenie, wys. 180 cm.
Tel. 0880-511-791.
Sprzedam poroże z jelenia, skórę z dzika
Tel. 0605-443-363.
Sprzedam drewno kominkowe.
Tel. 046/838-08-24.
Sprzedam dizewo olchę, dęha, topolę, pocięte
w balach; w&z. drabiniasty i koła z wozu że
laznego. Tel. 0601-269-410.
Sprzedam agregat prl!!lotwórczy 20 kW.
Tel. 0506-115--015.
Palety 1,0 x 1,2. Tel. 046/838-06-82.
Nowy Weitmaister 80 basów.
Tel. 046/839-00-34, 0692-967-810.
Monitor Compaq V7 IO 17''.
Tel. 06%-87S-706.
Zegarek kieszonkowy Longines.
Tel. 046/838-37-02.
Lodówka dwukomorowa Mińsk - używana,
I50zl, szara chłodnicza Bochnia 700 ~ 380 V.
Tel. 046/837-10-09.
Sprzedam 2 fotele z czarnej skóry ekologicznej. Tel. 046/837-58-14 po 16.00.
Drewno dębowe, modrz.ewiowe, sewnowe,
w balach około 7 m. Tel. 046/837-36-86.
butlę
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Płyty wiórowe, oklejone obustronnie
śniową90 mkw., gr. 2,5 cm.

pil-

Tel. 0880-441-951.
Pompa z silnikiem do wody, kosiarka do trawy (elektryczna).
Tel. 0241277-91-85 wieczorem.
Zastawa stołowa na 300 osób, używana
Tel. 046/863-59-30.
Komputer Celeron 2.4 GHz, pamięć
5'12 Mb, 160 Gb, geforce 5500 FX,
128 Mb, TV out, karta sieciowa I dźwię
kowa zintegrowana, klawiatura, mysz,

nagrywarka DVD RW 16X 2-stronna,

nowy, 2 lata gwarancji, sprowadzam
Inne na zamówienia, cena 1990 zł.
Tel.~1.
Słupki betonowe do siatki 2,5 m
Tel. 046/83S-90-43 wieczorem.
Kosa spalinowa Stichł - 500 zl.
Tel. 0606-709-906.
Centnnn Parkietu. Sprzedaż: parkiet, schody,
lakiery, kleje. Usługa: zakładanie i cyklinowanie. Łowicz, ul. A. Chmielińskiej 21,
Tel. 046/830-22-54, 0502--084--053.
Kanapa; segment, stan bdb, moi.e być naroż
ny. Tel. 046/837--03-26 po 16.00.
Stemple budowlane. Tel. 0501--074-953.
Komputer Celeron 950 MHz, 256 RAM,
40 G, nagrywarka CD, głośniki, monitor LG
17", biwłc:onowe, 1500zl. Tel. 0503-055-117.
Sprzedam suknię ślubną roz. 34-36.
Tel 0602-813-727.
Tanio sprzedam segment pokojowy - szafa,
regal, biblioteczka, barek. Tel. 0600-986-378.
Motorola E-398, stan idealny.
Tel. 0509-039-301.
Dystrybutor do paliw. Tel. 0601-013-930.
Sprzedam stół do ping-ponga.
Tel. 088S-752-285.
Pralki, lodó~ zmywarki, kuchnie - O gatunek, tanio. Tel. 0606-977-258.
Sprzedam akordeon. Tel. 046/862-99-10.
Sprzedam nieużywany eternit
Tel. 046/838-92-49.
Sprz.edam topole. Tel. 046/838-49-97.
Sprzedam suporex, 800 szt i okna drewniane,
nieużywane, 207 X 144, 5 szt., cena do uzgodnienia. Tel. 0880-307--097.
Sprzedam wagę inwentarską IOOO kg; taśmo
ciąg 5 m; szafi;chlodniC?.ą, Tel. 0507-059-5 lO.
Komplet wypoczynkowy - tanio.
Tel. 0509--020-872.
Sprzedam 2 rowerki dziecinne.
Tel. 0660-667-464.

Tregry 10. Tel. 0880-35U19.
Komputer Celeron 2.0 GHz, 512 RAM, dysk
60 GB, karta graficzna NVIDIA Geforce
4Mxl28 MB, nagrywmka, monitor LCD LG
17". Tel. 0501-27S-91 I.
Ogrodz.enie metalowe z b"111\'1 i furtką.
Tel. 024/285-81-42.
Sprzedam eternit Tel. 0505-520-681.
Sprzedam pralkę półautomat i wirówkę.
Tel. 046/838-86-70.
Pompy =mbowe, cena IOO :zl, montaż silnika gratis. Tel. 046/83S-5S-26.
Sprz.eclam 8 szt krokwi. Tel. 0604-036-506.
Sprzedam wćrzek bliźniaczy spacerowy,
2 wysokie krzesełka, 2 sukienki do chrztu.
leżaczek niemowlęcy.

Tel. 046/838--06-50, 0501-220-071.
Okulary przeciwsłoneczne, stojak.
Tel. 0507-001-542.
Rożiio gazowe na 20 kurc:zaków.
Tel. 046/838-25-07.
Segment 4-metrowy, pokojowy - sprzedam.
Tel. 0603-872-897
Wózek dziecięcy firmy Breaker - duże koła
szprychowe, trójfuokcxjny, stan - jak nowy,
nosidełko - tanio sprzedam.
Tel. 0888-717-739.
Sprzedam sprzęt kosmetyczny w bardzo doblym stanie (Głowno).
Tel. 0502-769--039 lub gxzeczn.
0421710-80-44 w godz. 7.30 - 18.00.
Duży zestaw wypoczynkowy brą;zowy
- spmrlun. Tel. 0421719-16-60.
Ostrówek, wózek widłowy, wiata stalowa
200m -sprz.edam Tel. 0601-15-33-48
Kamelę cyfrowąNC, sprzedam.
Tel. 0602-570-385.
Bec2lci po olejach silnikowych 21 O I, 60 I,
301- sprnx!am. Tel. 0421719-37-42.
Sklep Głowno, ul. Słowackiego 9 oferuje:
używane komputery, monitory, telewizory,
pralki, lodówki itp. Sprzedaż ratalna Zapra=my. Tel. 0880--032-933.
Kamera VHS Panasonic, stan idealny.
Tel. 0880--032-933.
Sprzedam bale dębowe 7 cm.
Tel. 046/874-72--0l.
Sprzedam rower górski z amortyzalorami, discmana z radiem oraz kierownicę do PC
z wibratjami. Tel. 0601-533--087.
Sprzedam betoniarkę 150.
Tel. 0421719-12-14.
Sprzedam opryskiwacz. Tel. 0421719-56-83.
Segment pokojowy, stan bdb.
Tel. 0603-872-897.
Sprzedam butle do spawania gazowego (2x I)
i wyci~budowlaną. Tel. 0607-031-102.
Łóżka piętrowe. Producent
Tel. 0606-ól4-ó79.
Pompę nową do opryskiwacza polowego,
~Tel. 046/815-81--00.
Koparkę K-251, wędkę - sprzedam.
Tel. 046/814-38-06, 0887-922-954.
Komputer, monitor kolor + nagrywarka
w bardzo dobrym stanie. Tel 046/814-20-95.
Bieliźniarkę, komodę i inne antyki - sprzedam. Tel. 046/813-70-39, 0602-516-603.
Felgi aluminiowe (O.z.) stalowe 14", 4x 114
Mitsubishi, tanio. Tel. 0607-940-31t
Szlakę - sprzedam Tel. 0609-518--082.
Sprzedam Nokię 631 Oi, stan dobry, czuwanie
8 dni. Tel. 0691-718-950.

Papier toaletowy, ręczniki, hurt-<letal, ceny
producenta. Skierniewice, ul. Graniczna 52.
Tel. 046/835-90-83.
.Sprzedam fortepian - antyk, wszystkie stnmy,
stan dobry, Skierniewice. Tel. 046/833--01-03.
Sprzedam drut 14, tiegry 12.
Tel. 0603-415-780.
Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 0507-026-260.
Kamień łupany, gruby, drobny, polny, więk
sza ilość - niedrogo sprzedam.
Tel. 046/831-73-09, 0506-840-122.
Sprzedam namiot 6-osobowy i ponton węd
karski. Tel. 0695-474-085.
Sprzedam fre:zarl<ę, wyrówniarkę czterdziestkę i dwudziestkę. Tel. 046/831-24-58.
Sprzedam olchę na opał na pniu.
Tel. 0461832-05-30.
Sprzedam Polsat Cyfiowy 199 zl.
Tel. 046/833-40--08.
Sprzedam akwariwn poj. 55 I z grni1ką i filtrem. Tel. 0888-741-037.
Sprzedam po okazyjnej cenie pręt stalowy śr.
14. Tel. 0606-468-383.
Sprzedam bramę ogrodzeniową.
Tel. 046/832-IS-72.
Stół+ 6 krz.eseł cepeliowskich (ciemny brąz).
Tel. 046/832-42--07, 0607-150-664.
Sprzedam stodołę drewnianą do rozbiórki,
drzewo w dobrym stanie. Tel. 0694-548-073.
Pila formatowa i odciąg wiórów.
Tel. 0693-565-556.
Sprzedam pustaki. Tel. 0603-415-780.
Sprzedam wodę perfumowaną Chanel nr 5
-50 ml. Tel. 0691-732-904.
Sprzedam lodówkę Ardo 140, nieużywaną,
bez gwarancji, Skierniewice.
Tel. 046/834-9S-52, 0500-103--097.
Sprzedam nowy akordeon Mll2ll 120 basów.
Tel. 0661-422-289.
Donice ogrodowe. Betonowe w cenie plastikowych. Tel. 0604-392-413.
Sprzedaż: kora sosnowa pod iglaki, Nieborów 169 przy PKN Orlen.
Sprzedam suknię ślubną, roz. 36/38, złote
ecru, dodatki. Tel. 0693- 532-084.

PRACA
Miody, wyksztakenie średnie - malwa, uregulowana służba wojskowa, uprawnienia
spawalnicze - elektryczne i gazowe, stolarz
meblowy z praktyką, prawo jazdy kat B
- podtjmie jI!ICę- Tel. 0501-707-057.
Zatrudnię szwaczki - bielizna damska (praca caloroczna).
Tel.~. 042/719-12-39.
Zatrudnię magistra i technika funnacji na dyżury oraz kierownika aptcl<i.
Tel. 0602-52S-813.
Fryzjerkę - zatrudnię. Tel. 0604-108-443.
Scania Serwis Łowicz poszukuje mechaników, staż min. 3 lata, wojsko,
prawo jazdy B, C. Oferty pisemne
lub telefoniczne. Tel. 0601-$17-425.
Przyjmę na staż. Bar Szymanowice.
Tel. 0601-439-057.
Pomoc domowa - potIZebna od zaraz.
Tel. 0601-578-013 po 16.00.
Firma ,,.'>elf' z Bielaw 2lłlrudni od :zaraz osiem
wykwalifikowanych szwaczek do szycia
dzianiny. Gwarantujemy stale :zatrudnienie
(umowa o pracę, praca jednozmianowa)
oraz korzystne wanmki
Tel. 0692-751-729, 046/838-20-66.
Zatrudnię kelnera, kelnerkę na stałe.
Tel. 0603-064-810.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy
w tnmsporcie krajowym. Tel 0504--065-376.
Zatrudnię stażystkę do pracy w pizzerii.
Tel. 046/837-56--07.
Zatrudnimy studentki {studia zaoczne - sobota, niedziela) w Firmie Dziewiarskiej
w Łowiczu w dziale wykańczalni - praca
3-zmianowa Tel. 046/837-11-03.
Chcesz zarobić. Zostań konsultantką Oritlame. Start gratis. Tel 0501-153-323.
Magister fiumacj~ z długoletnią praktyką
w kierowaniu apteką - poszukuje pracy.
Tel. 0505-93S-950.
Szukam pracy - prawo jazdy kat B, C, ADR,
wojsko, praktyka. Tel. 0693-423-150.
Kobieta po 30-tce - poszukuje pracy, oprócz
szycia Tel. 0608-570-742.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw
czo-monopolowego, znajomość kasy fiskalnej, doświadczenie w branży.
Tel. 06%-39S-832.
Potrzebna pani do sprzątania, duża powierzchnia Tel. 06%-39S-832.
Ciekawa wnyslowa praca od zaraz.
Tel. 0502-445-048.
Zatrudnię kobietę i mężczy2l1ę do pracy
w pizzeri. Tel. OSSS-927-914, 0694-477-465.
Hydraulik z długoletnią praktyką, prawo jazdy - podejmie prace od :zaraz, Łowicz-okoli
ce. Tel. 0889-893-228.
Kierowca z praktyką podejmie prace na umowę o dzieło lub bez rejestracji, najchętniej
chłodnie. Tel. 0605-302-486.
Przyjmę do układania parkietu i cyklinowania, lub do przyuczenia.
Tel. 046/830-22-54, 0502--084--053.
Zatrudnię dziewiarzy i formowaczki.
Tel. 046/837-90-33 od 8.00-10.00.
Samochód dostawczy 600 kg + kierowca
-podsimieprac<;. Tel 0696-154-132po 16.00.
Zatrudnię bufetową- kelnerl<ę oraz samodzielną pomoc kuchenną, Tel. 0502-163-282.
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym,
może być na staż. Tel. 088S-705-976.
l'lzyjmędo pracy w barze. Tel. 088S-38S-164.
Zatrudnię panią do opieki nad dziećmi i prowadzenia domu w Warszawie.
Tel. 0504--059-983 po 20.00.
Zatrudnię kierowcę kat C. Tel. 0607-267-206.

REKLAMA
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• Sprawdzone, dobre okna PCV
- łaluzje, rolety, moskitiery, parapety
• Solidne drzwi zewnętrzne Alum.-PCV
• Okna gospodarcze i drewniane

::PC.M:=
Aktualnie Zatrudni

KONSULTANTÓW TELEFONICZNYCH
oferuje autoryzowany dystrybutor
oleju opałowego PKN ORLEN S.A.
Firma „KOPER" Spółka Jawna
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA
tel./fax (046) 837· 13·58,
bezpłatna informacja 0800 50 50 39

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!
DLA STAŁYCH KLIENTÓW:

Szukasz pracy w miłej abnosferze?
Zależy Ci na ciągłym rozwoju?
Chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie?
Chcesz pracować dla międzynarodowych firm?
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TANIE NAGROBKI KOSTU BRUKOWA
GRANITOWE

GRANITOWA

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
+Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

+Kompletny nagrobek z granitu
z tablicą już od 1.aoo zł,
podwójny od 4.000 zł.
+Montaż i transport gratis.

•szara• żółta
czarna • czerwona

•

+ RÓŻNE WYMIARY
+ KRAWĘŻNIK GRANITOWY
+ CENA KOSTKI - 24 zł/m
2

oferuje Zakład Kamieniarski
ŁĘCZYCA, ul. Lotnicza 20 {obok nowej straży)

!

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

PPHU „MEBEL PROJEKT"

ZADZWOŃ (0·22) 5119116

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BllROWYCH,
SZAF WNĘKOWYCH itp.
LOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN)
Czynne w godz. 9 - 1 7, sobota 9 - 14

Oferujemy:
- Pracę w siedzibie firmy przy ut. Poleczki 7 róg Puławskiej
lub w oddziale przy Mińskiej 25 róg Grochowskiej.
- Bezpłatne, nowoczesne szkolenia.
- Pracę w atrakcyjnych godzinach.
-Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja) oraz bonusy:
karty do tel. komórkowych, bony, premie specjalne.
- Stabilizację w zatrudnieniu i spełnianie celów życiowych.
- Po okresie próbnym możliwość pracy na etat.

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT I BLATÓW,
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW

PROJEKT I WYCENA-BEZPŁATNIE

~

~"'"'

./ serwis kotła gratis ./ upusty f rabaty

IBANK PEKAO SA

Zaprasza na dzień otwarty

KREDYTÓW .
HIPOTECZNYCH
sobota 21 maja 2005 roku

• kompletna linia produkcji tarcz ściernych
• przemysłowa krajalnica do chleba pumpernikiel
• urządzenie do produkcji makaronu
• zamykarka puszek i aluminiowych kartuszy

OFERTY ZAKUPU:
• pila tarczowa do metalu
•prasa do słomy Z-224
• kultywator ciągnikowy .13" lub .14"
• jednoosiowy rozrzutnik
Zgłoszenia z podaniem opisu {zdjęciem)
i proponowaną ceną maszyn i urządzeń, adresu,
telefonu - przesłać faxem lub listownie.
.,,

PHU DOM/TECH 99-400 Łowicz ~
ul. Klickiego 66, te/Aax (046) 837-61-09
Sprzedaż

hurtowa I detallcza

AK<:l:!SOlłlA

l~HI"

li.CNI:.,~
Kamizelka
fluorescencyjna

if •• Płyn
.

od9,03zł
do mycia

naczyń

od 6,40 21 za
środki chemiczna.
spełniając

ul. Jana Pawła li 1771179
tel./fax 0461837-52-83, 837-57-50
SKIERNIEWICE, ul. Sobles/rlego 3c
fe/./fax 0461832-42-25
R-e66

OPONY

Profesjonalne
wykonywanie oceny
111
ryzyka zaowodowego

IA DOWOLIE ZAMOWIEllA

NISKIE CENY

Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28, tel. 830-08-37

' I

Licencjonowane Biuro Obrotu

zprzemaczeniem na biura lub gabinety lekarskie
SZCZEGÓŁY pod nr tel. (046) 83740-80 lub 837-42-59

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

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42,
0602-603-393, e-mall: piorun@pro.onet.pl •.,,.

SKUP ZŁOMU

„
„WYDAJEMY
rozbite „ wyeksploatowane

DO LIKWIDACJI WCELU WYREJESTROWANIA
•stalowego
PUCIMY ZA stare
•• 2ellwnego
kolorowego 11.1\J~~:f~t:Jli
ZA KASOWANE POJAZDY

WYNAJEM WZORCÓW MASY :v

ZAŚWIADCZENIA

Nieborów 230 (przy Stacji Kontroli Pojazdów)
tel. 0507-141-870, 046 838-55-41

1;,c

;'I.\.'~~\)
~io'1o!0

SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Pin., (046) 838-48-28

ołącznej pow. 62 m2 na parterze biurowca Stary Rynek 4

Nieruchomościami

ol'llt'.

tt01.~ss
t\

• materia~ budowlane
(cegła, drewno, cement stal)
• oraz węgiel, miał, piasek szklarski do tynków
Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46

POMIESZCZENIA .

NIERUCHOMOSCI

• NAWOZOW (najszerszy

soja i inne dodatki paszowe
•WYSŁODKI
buraczane zmelasowane

WYDZIERZAWI

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

w Dąbkowicach
,
§ruta rz~owa hurt luzem,

PSS "SPOŁEM" wŁowiczu, Stary ~ynek 4

PROJEKTY BUDOWLANE

NAJNIŻSZE CENY
OTR~BY hurt luzem,

• odnawianie • przerabianie alufelg
• pompowanie gazem

• powtarzalne - INWESTPROJEKT;

tel. (046) 837·66·80

asortyment w okolicy)

I

ul. Kopernika 12 ,_
www,llonex.pl ~

i li o/lowicz, ul. Długa 27

• PASZ

• nowe • używane • hurt • detal
• konserwacja • przechowalnia opon
• koła dojazdowe • alufelgi
• opony motorowe • oleje • tłumiki
• śruby • zabezpieczania • dystanse

telJfax 0-42 710-73-34

PŁACIMY

I o/lowicz. ul. Nowa 8
tel. (046) 837·68-96 w 118

Transport do klienta

normy HACCP
Głowno ,

ŁOWlCZ,

I

5I
•

Tylko w maju oferujemy promocyjne warunki:
•opłata za rozpatrzenie wniosku - 0,- zł
•prowizja od kredytu mieszkaniowego - 0,75%
• oprocentowanie kredytu wPLN - od 6,32% „

OPONY
NOWE spr1eclał, serwis
BIUNIKOWANE • osobowe
ROSYJSKIE
•ciężarowe

Łowicz, ul. Warszawska 85A • dos~awcze~
tel. (046) 830-30-39
• rolnicze ~
0509-252-837 ATRAKCYJNE CENY'

R-616

HURTOQJA ROWEROW

~

~":r~ncrj~r
~
pogwarancYJny
1

OGŁOSZENIA
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Posiadam Busa - szukam pracy.
Tel. 0503-977-175.
Miody, wykszlak:enieśrednie-matura, uprawnienia SEP do I kV, prawo jazdy kat B - p<>dejmie pras. Tel. 0697-384-759.
Przyjmę spmidawczynię do sklepu spofywczego w Łowiczu, wiek do 32 lat
Tel. 0504-184-456.
Zatrudnię lakiernika samochodowego.
Tel. 0606-238-179.
Mechanika i elektryka samochodowego ..atrudnię. Głowno. Tel. 0421719-29-37.
Zalrudnię do zakladu fOIOglllficmego, banl7.0
dobra majomość Photoshopa. Głowno.
Tel. 0421719-37-81.
Zatrudnię ki"'l'wcę kategorii C i E - aktualne
kwalifikacje. Tel. 0609-558-213.
Avon - be:z wpisowego, oferty specjalne
i prezenty.
Tel. 0421719-44-47, 0501-032-348.
Avon - chces:z zostać konsultantką wyślij sms
0506-142-212.
Avon - zostań konsultantlc:ą Proinocja,
telJsms 0501-032-348.
Zalrudnię pielc:ana stolowego (z.duny).
Tel. 0601-53~1.
Szwa4;zkl PIZY.imt - blellzna_
Tel. 0602-651-060.
Zatrudnię pracownika stajenno-gospodar~go, Władysławów Popowski.
Tel. 0607-174-084, 0421719-50-21 po 20.00.
Szukam s7.ewca. Tel. 0604-919-708 po 18.00.
Zatrudnię ekspedientlc:ę do sklepu mięsnego
w Lowiczu. Tel. 0509-171-322.
Zatrudnię blacharza samochodowego, mechanika, pomocnika lakiernika. Tel. 05CJ9.690.282.
Poszukuję handlowców do sprzedaży be:zpośrednit;j. Tel. 0505-027-435.
I O tys., 20 tys. miesięcznie - legalna współ
praca Tel. 0505-027-435.
Zatrudnię spmidawcę do pracy w Br=inach.
Tel. 0608-341-946.
Firma okienna ..atrudni handlowców ankieterów, profesjonalnych montażystów, Rawa
Maz.owiecka,ul. Piłsudskiego 7. Tel 046'81451-21.
Finll3 fannaceutycma poszukuje technika farmacji po minimum 3 letnim stażu do pracy
w punkcie aptecznym w miejscowości Cielądz, atrakcyjne wynagrod=iie.
Tel. 0660-772-362.
Z.atrudnię fiyzjerów. Tel. 046'832-31-02.
Zatrudnię cieślę. Tel. 0508-450-999.
32-latek, wykształcenie W'f'ŻSZJ', prawo jazdy kat B-podejmiepracę. Tel. 0607-482-3<i0.
Do kwiaciarni z doświadczeniem przyjmę.
Tel. 046/835-14-24, 0501-033-853.
Zatrudnię kierowcę m ciągnik siodłowy. teren kraju. Tel. 046'831-62-96.
Zlecę wykonanie rynien. Tel. 046'833-37-47.
Do dzialu obsługi klienta, przedstawiciela
CV fax: 046'832-12-02.
Poszukuję handlowców do spracdaży be:zpośredniej. Tel. 0505-027-435.
I0000 - 20000 miesięcznie, legalnie, współ
praca Tel. 0505-027-435.
Agent Ochrony - kurs od 650 zł. Raty, praca.
Tel. 046'834-82-77.
Rencistka posrukuje pracy.
Tel. 0602-198-026.
Zatrudnię murarzy, ślusarzy.
Tel. 0504-385-153.
• Młoda, biegle niemiecki, doświadczenie
w pacy biurowej, podejmie pracę.
Tel. 0608-088-509.
Praca dla budowlańców. Tel. 0603-753-973.

s

BAUTECHNIK

DROBNE •

Platformy wiertnicze. Tel 0887-407-708.
Avon - be:z wpisowego.
Tel. 046/832-74-42, 0502-616-468.
Avon - chcesz zostać konsultantką wyślij sms
0508-533-673.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie ,,Kroton", cyfrowe, nagrania i monlaŻ. DVD.
Tel. 046/837-47-48, 0606-870-767.
Cyfrowo. Tel. 042/653-99-70, 0888-147-073.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048.
Wideofilmowanie, DVD. Tel. 046'837-11-75.
Wideofilmowanie ,,Kasia", cyfiowo, tanio,
solidnie. Tel. 046'837-87-68, 0602-633-407.
Wideofilmowanie - solidnie, tanio.
Tel. 0507-659-615.
Studio Wideo - wesela, komunie.
Tel. 0607-916-001.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.
Fotog:rafowanie, śluby, plenery.
Tel. 0888-486-451.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa
DVD, nowe animacje, profesjonalnie i tanio.
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466.
Cyfro\w wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-84-85, 060M84-079.
Wideoti.hnowanie cyfrowe, obróbka komp1terowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie cyfrowe, DVD. Studio
Roma Tel. 046/837-50-64. 0609-9%-333.
Wideofilmowanie, montaż komputerowy.
Tel. 0421658-56-78, 0602-7%-914.
Zdjęcia na porcelanie.
Tel. 042J684.-06..22
Cyfrowe videoti.hnowanie, DVD gratis.
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie kostlc:i brukowej.
Tel. 0508-286-519.
Instalacje elektryczne, przyhµa, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnę1rz od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0607-328-025.
Usługi hydrauliC2J1C, pełoy :zakres.
Tel. 046/838-74-83;0508-132-32 I.
"fynki gipsowe agreg;item - solidnie.
Tel. 046'862-84-00, 0502-370-226.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 046/837-62~, 0692-789-266.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy.
Tel. 0502-086-592, 046/837-78-38.
Panele, boa=ia, terakota, podłogi, płyty
gik, ścianki, sufity, gladź, malowanie, siding,
podbitki, tynki, ocieplenia
Tel. 046/838-98-40 po 20.00.
Budowa, reioonty, sp7Cdaż i ukladanie kostki brukowej, spro>daż wyrobów z betonu.
,,Budomix" s.c. Łowicz, Armii Krajowej
45c,d Tel. 046'837-49-54 (-55).
Docieplenia budynków, tynki akrylowe, talcźe z materiałem. Profesjonalnie. Elbo s.c.
Tel. 046/863-31-74, 0502-228-972.
Krycie dachów, podbitki, rynny, docieplenia
poddaszy, wszystko co związane z płytą gik.
Tel. 0604-645-981.

OGŁOSZENIA

Docieplenia budynków, tynki strukturalne,
mozaiki. Tel. 0606-428-162.
Anteny - montaż, instalacja
Tel. 0601-306-566.
Panele podłogowe i ścienne - profesjonalizm
i doradztwo. Wykończenia wnętrz.
Tel. 06%-381-880.
Schody (dąb, buk, jesion) balustrady, parapety. Tel. 0502-261-898.
Docieplanie budynków granulatem styropianu (szczelin ściennych). Tel. 0880-668-451.
Ukladanie glazury i terakoty.
Tel. 0604-830-531.

Przebudowy, remonty, kompleksowe
docleplanle budynków, wolne terminy.
Tel. 0607~8-032.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie - prowykańczanie wnętrz,

fesjonalnie, bezpyłowo.
Tel. 046/839-65-16, 0600-984-398.
Montaż płyt gipsowych, gładzie.
Tel. 046/838-21-46, 0888-793-352.
Cyklinowanie, ukladanie parkietu.
Tel. 0604-334-891.
Vertal - żaluzje alwniniowe, drewniane, Verticale - materiałowe, antystatyczne, PCV
oraz do pracowni komputerowych. Rolety
tekstylne, zacienmiająre oraz antywlamani<>we. Produkcja, montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Usługi stolarskie. Tel. 046/837-15-54.
Cięcie betonu, ścian, wybwzenia, rozbiórki.
Tel. 0606-192-951.
Brukarstwo - solidnie. Tel. 0606-192-951.
Usługi remonlbwe, profesjonalne wyko6czenia wnętrz, glazura, terakota, płyty gik, paoole ścienne, podłogowe i inne.
Tel. 0880-251-464.
Ozdobne słupki I daszki ogrodzenia-·Tel. IM&'838-82-14.
Tunio - malowanie, tapetowanie, gladź, płyty
k/g, panele podłogowe.
Tel. 0602-320-531, 046/830-00-14.
Klimalyzacja, sprzedaż, montaż, fvat.
Tel. 0603-531-989.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, obróbki i podbitki. Możliwość zaopalnenia. Tanio i solidnie. Tel. 0692-817-156.
Piotr-Bud - ocieplanie elewacji zewnętrmej
styropianem lub watą, tynki akrylowe, glazura, terakota, gladź gipsowa, suche tynki,
inne. Tel. 046'839-13-73, 0602-814-481.
Hydraulik - solidnie, tanio.
Tel. 0507-543-944, 0509-747-316.
Hydrauliczne usługi - tanio + materiały
7"/oVAT. Tel. 0506-064-122.
Malowanie mieszJcań fiubomi zwykłymi - doborowymi. Tel. 046'839-60-12.
Solidne tynki tradycyjne.
Tel. 0887-341-317, 0507-081-056.
Kominki - budowa, montaż, dystrybucja ciepła, wlasne projekty.
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Przyhµa, elektroinstalacje, pomiary, wideodomofony. RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alannowe (monitoring). Budowlane prace
instalacyjne i wykoó=oiowe - caly zakres,
VAT. Tel. 046/837-50-84, 0601-303-858.
Wykańc:mnie wn~ (glazura, terakota, panele, malowanie). Tel. 0602-709-438.
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.
Przyjmt gruz.
Tel. 046/838-20-42 wieczorem.
Gipsy, malowanie • fachowo.
Tel. 0503-833-QG.
Ogrodzenia, bramy, balustrady, przystępne
ceny. Tel. 0507-958-766.

HURTOWNIA

CERAMICZNO·BUDOWLANA
Łowicz,

ul.

Nadbzurzańska

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

POLECA PO ATRAKCYJNYCH CENACH:
•!• glazurę, terakotę · duży wybór
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe

„~

(Atlas, Ceresit)
KOLO
•!•tynki, farby, lakieiy gotowe
lub z mieszalnika
~ SANPLAST
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównąjące
' '
•!• płyty gipsowe + profile
•!•artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• systemy dociepleń Atlas, Ceresit, Kreisel
•!•styropian, wełny, folie

Hurtownia czynna w godz. 7°0-18°0 , soboty 1°0-15°0

DROBNE

Usługi ogólnobudowlane. Budowa domów
jednorodzinnych i gospodarczych oraz ogr<>dzeń z cegly klinkierowej, układanie kostlc:i
brukowej. Tel. 046/839-63-72.
Usługi budowlane od piwnicy po dach.
Tel. 0601-987-028, 046/838-48-27.
Baluatrady ze stall nierdzewnej.
Tel. 05()4.065..376.
Remonty, wykończenia - solidnie, tanio.
Tel. 0697-536-697.
Dachy - krycie, naprawa, konlłllWll·
cja. Tel. 0604-$74-635.
Dachy, rynny, obróbki blacbarskie.
Tel. 0606-309-904.
Usługi elektroinstalacyjne, TV, Sat, alannowe oraz modernizacja Tel. 0507-700-719.
Kompleksowe wykończenia wn~.
Tel. 0600-603-828.
Ukladanie kostki - gwarancja jakości.
Tel. 0600-150-196.
Drzwi wwnętr2Jle, wewnętmJe i inne usługi
stolarskie - wykoouję. Tel. 0697-580-227.
Usługi budowlane od A do Z. Faktury VAT.
Wycena, obmiar- gratis. Tel. 0509-706-907.
Układanie kostki betonowej, granitowej oraz
inne roboty brukarskie. Tel 046/837-57-28,
0505-384-655, 0604-208-087.
Układanie glazury, terakoty, paneli
ściennych I podłogowych. Tanio
- solklnle. Tel. 0697~1.
Kominki • budowa I montm, obudowy - mannur, granit, piaskawlec I Inne.

200wmrów.
Tel. 046/837-84-82, 0602-282-415.
Gładź gipsowa - solidnie, malowanie mieszkań. Tel. 046'839-60-12.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0697-116-271.
Docieplenie, montaż płyt gik, gipsowanie,
malowanie, sufity podwieszane, wylewki.
Tel 0500-582-447.
Produkcja I układanie kostki.
Tel. 0604-413.e69, 046J838.82-14.
Dach-l.ux, Grzegorz Kosmowski ofe..
ruje sprzedaż blachodachówek, blach
trapezowych, rynien renomowanych
flnn, podbltkf I inne akcesoria dachowe. Dobra jakość, konkurencyjne ceny. Świadczymy uslugl blacharsko-dekarskie. Łowicz, ul. Jana Pawła li 23, IBl./fax 046/837-51-31,

050&-729-619.
Pokrycia dachowe, podbitlc:a - solidnie.
Tel. 046'830-24-65, 0607-328-025.
Centrum Sprzedaży Rynien PPHU
Kosmo Witold Kosmowski, Łowicz,
ul. Nadbzurzańska 28, oferuje rynny:
Marley, Kaczmarek, Wawln, Gamrat,
Galeco - po najnlżllzych cenach oniz
blachoclac:hówą SZW8dzką,

niemiec-

ki!, polska - ftńsluł po 23,70 zł/mkw.
krycia brutto. Uwaga Promocja na bla-

chodachówkf ~

Tel. 046/839-28-$), 0600-367-596.
Remonty - komplekaowo.
Tel. 060CMl14-490.
~.Tel.0607-196-356.

Remonty - profesjonalnie.
Tel. 0691-n4-281.
Gladt, 18 d/mkw., z rnateriallm.
Tel. 0607-198-356.
Bramy pnesuwne, ogrodzenia, balustrady,
siat1c:a ogrodzeniowa + montlŻ.
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390.
Dachy - konstrukcje, pokrycia, podbitki okapowe. Tel. 0695-483-408.
Elektryk - montaż, naprawa
Tel. 0697-725-830.
Instalacje elektryczne, przyłącza. pomiary
-fuktura VAT. Tel.0605-721-133.
Wkłady kominkowe Kornak - tanio
sprzeclam. Tel. 0604-582-243.
Układanie glazury, terakoty, paneli, gładź
i inne wykońcr.eniowe.
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.
Glazura, terakota, hydraulika, malowanie
- tanio, solidnie.
Tel. 0888-2 ł 6-053, 046'830-23-51.
Profesjonalnie wykonam instalacje
wod. -kan. i c.o., kotły olejowe, miałowe.
Tel. 0602-882-617.
Maszynowo tynki gipsowe.
Tel. 0603-866-888.
Remonty, wykoóc=lia, hydraulika, łazien
ki. Tel. 046/837-01-85, 0608-810-953.
Blacharnwo - dekaistwo.
Tel. 0421716-73-02, 0695 -063-467
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, oł>
róbki (tanio). Tel. 0609-84(,.316.
Roboty blacharsko - dekaisk:ie.
Tel. 0606-663-868, 0421719-47-34.
Ogrodzenia betonowe, pustaki, wyrób, sprzedaż. Tel. 046'814-63-60, 0603-921-549.
Hydraulika: olejowe, gazowe, węglowe,
wodno-kanalizacyjne, glazura. terakota, malowanie. Tel. 046'815-08-38.
Wykonywanie głodzi gipsowej, malowanie,
tanio, dokładnie.
Tel. 046'832-73-78, 0880-871-841.
Instalacje wodno - kanalizacyjne i c.o.
Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360.
Projekty domów jednorodzinnych, konserwacja obiektów ..abytlc:owych, dobudowy
i przebudowy.
Tel. 046'833-02-86 po 20.00, 0509-373-323.
Glazura, terakota, gładź gipsowa, panele
ścienne, podłogowe, f-ra VAT.
Tel. 0607-037-281, 0608-334-526.
Dach-Klach, montaż wszelkich pokryć dachowych np.: rynny, podbitki. Dachy
od A do Z. Tel. 0607-610-786.
Ułożę glazurę. terakotę, panele, malowanie,
tanio, solidnie. Tel. 0692-547-718.
Malowanie, tapetowanie, gipsowanie, płyty
k/g, panele podłogowe, tanio, solidnie.
Tel. 046/833-11-93, 0503-746-911.
Dachy kompleksowo.
Tel. 0505-258-578, 0509-822-409.
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Wykonywanie przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych. Roboty zienme i melioracyjne. Tel. 046'835-31-88, 0603-099-291.
Murarstwo, tynki, wylewki.
Tel. 046/815-75-85.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448.
Instalacje wodno-kanalizacyjoe i c.o„ 7.akladanie systemów automatycmego nawadniania Tel. 0694-457-274.
Dachy, konstrukcja, pokrycia.
Tel. 0601-293-552.
Glazura, malowanie, hydraulika.
Tel. 0508-695-598.
Docieplenia budynków, malowanie elewacji.
Tel. 046'813-70-29 po 20.00, 0603-131-679.
Wykończeniówka od A do Z, dachy.
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973.
Murowanie, tynkowanie.
Tel. 046/815-73-10.
Cyklinowanie, ukladanie parkietu.
Tel. 046/835-22-56.
Kominki - projektowanie, montaż, dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798.
Usługi elektryczne. Tel. 0601-365-387.
Usługi stolarskie. Tel. 0663-777-006.

INNE USŁUGI
Meble pod wymiar- kuchenne, biurowe, 87.a·
fy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, fuktury VAT. Tel. 0607-406-024.
Naprawa komputerów I Inne usługi
komputerowe. Tanio I solklnle.

Tel. 0505-006-331.

Śluby - luksusowymi lincolnami.
Tel. 0604-344-609.
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życz.enie. Tel. 0601-297-794.
Do wypoży=ia dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
S>.amba od 2 do IOm'. Przydomowe, ekol<>giczne oczys=lnie ścieków, projektowanie, wykonawstwo, atesty.
Tel. 046/838-74-83, 0508-132-321.
Przywóz czarnej ziemi (torf ogródkowy).
Tel. 0603-653-020.
Zespól muzyC7Jly. Wesela
Tel. 0601-854-670, 046/838-39-23.
Masz problem z kompulBrem?
Zadzwoń. Tel. 0607-122-199.
Bramy przesuwne, ogrodz.enia, balustrady,
drzwi, siatlc:a ogrodzeniowa - montaż.
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390.
Domofony, video dooiofony, bramo napędy,
automatyka. Tel. 0506-293-053.
RTV Serwis: naixawy gwarancyjne i pogwarancyjne, autoryzacja fum, Sony, Philips, LG,
NC, Samsung, Pioneer i inne. Lowicz,
ul. Krakowska 11. Tel. 046'837-28-85.
Przawmy m,i - zagranica, aamoch6d
chlodnla, Euro 3, 17m3, 8Ep, agregat
carter, ksląika sanitarna DMC 3,5 t,
FVAT. Tel. 0609-842-718.
Biuro Usług Rachunkowo-Księgowych,
Łowicz, ul. Stanisławskiego 23, poniedziałek-piątek 8.00.-16.00. Tel. 0601-672-920.
Prowadzenie ksiąg przychod6w i rozcbodów,
rozliczenia ryC2llłtowe, księgi rachunkowe,
rozliczenia z US, ZUS, place, dokwnentacja
pracowniC?.a, bi:mes plany, wnioski kredytowe.
Transport piasku, żwiru, pospółki.
Tel. 0604-285-326.
Naprawiam imckladnie ślimakowe do wyciągu obornika. Tel. 0601-891-477.
Pranie dywanów, wykladzin, tapicerlci w >.akladzie, u klienta. Tel. 0501-431-978.
PROTEZY -NAPRAWY, TANIO.

TEL 0609-810-805.
Sprzedaż kotłów miałowych, węglo

wych, na groszek, usługi hydraulicz-

ne - pełny zakres.

Zaginęło świadectwo Szkoly Rolniczej.
Gajda Andu.ej. Tel. 0501-775-852.
Uslugi transportowe - Kamaz - przewóz piasku, ziemi torfy. Tel. 0601-630-882.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 0606-977-258.
Usługi tapicerskie, naprawa mebli stylowych
i nowoczesnych. Dowóz gratis.
Tel. 0501-747-375.
Profesjonalny zespół muzyC2JI)' Rediam - >.agra wszystko, tylko na żywo.
Tel. 0887-590-620.
Wypożye>.am rusztowania warszawskie.
Tel. 0697-923-472.
Zaklad Ślusarsk<>-Usługowy oferuje: uslugi
spawalnicze, kowalstwo, obróbka skrawaniem, bramy zwykle, =wane z możliwe>
ścią '.Zdolnego rozsuwania, balustrady i JlOOI"
cze schodowe. Mariusz Urbanek, Bobiecko
27, 99-420 Łyszkowice.
Tel. 0609-207-779, 0604-194-171.
Ślusarotwo, bramy, ogrodzenia
Tel. 0609-722-809.
Szwalnia przyjmie przeszycia.
Tel. 0609-837-130.
Krajowy prZllWÓZ osób, bua 18 miejsc.
Tel. 0602.e81-541, 04Ml38-70-32.
Kompleksowe wykonywanie ogrodów. Tel. 0604-727-412.
~oszenia klinkierowe. Tel. 0502-830-594.
luby, VW Passat B5, srebrny, limuzyna.
Tanio. Tel. 0604-838-050.
Śluby - Mercedes okulamik, BMW.
Tel. 0603-569-990.
Do ślubu stylową oryglnałnlt Waruawą. Tel. 0505-238-115
Kredyty. Tel. 0503-917-532.
Ogrody - projekt, wykonanie.
Tel. 0607-737-091.
Prezenter radiowy- wesela, imprezy finnowe,
okolicznościowe. Tel. 0505-700-159.
Naprawa mebli tapiceiskich, układanie i cyklinowanie podłóg. Tel. 0603-200-532.
Naprawa automatycznych skrzyni biegów,
Puszcza Mariańska.
Tel. 046/831-84-39, 0601-253-776.
Oczka wodne, ogrody, systemy nawodnień,
profesjonalne projekty i wykonanie.
Tel. 0505-266-276, 0600-539-617.
Kredyty Lukas, Łowicz, ul. Nowy Rynek 31.
Tel. 046/837-31-27.
Zawiozę Toyotą Avensis złotą do ślubu.
Tel. 0600-181-194.
Zespół muzyC7Jly, wodzirej, super :zabawa,
tanio, profesjonalnie. Tel. 0604-630-793.
DJ - wesela, bale, dyskoteki w szkolach, profe;;jonalnie. Tel. 0606-760-599.
Montaż instalacji centralnego odkurz.ania.
Tel. 046/834-83-68, 0500-700-190.
Wanny, odnawianie, gwarancja
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973.
żaluzje; rolety, wertikale. Tel. 0603-753-973.
Siatlc:a ogrodzeniowa - proWkcja i spi=lai
Lipce Reymontowskie.
Tel. 046/831-62-81, 0606-233-695.
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826.

KOMPUTERO
• PJSANIE
Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybłco. Tel. 046'837-78-71, 0602-277-013.
Komputeropisanie.
Tel. 046'837-80-41, 0606-359-768.
Komputeropisanie. Tel. 0603-372-153.
Komputeropisanie - pełoy :zakres.
Tel. 046/837-61-61.
Komputeropisanie - polski, rosyjski, niemiecki. Tel. 046/837-72-12.
Pomoc w: Word, Excel PowerPoin~ obsłu
dze komputera. Komputeropisanie, strona
internetowa Tel. 0501-140-611.
Komputeropisanie - szybko, profesjonalnie.
Tel. 046/837-46-85.

Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.
Kucharlra, przyjęcia weselne i inne imprezy
okolicznościowe przyjmę.

Tel. 046/837-84-46.
Przyjmę reklamę przy trasie Warszawa-Poznań. Tel. 0696-747-339.
Kamaz - pr7.CWÓZ piasku, żwiru, pospółki.
Tel. 046/838-13-06, 0603-839-444.
Naprawa sprzętu AGD, pralki automatyC7Jle,
odkwzacze, lodówki, domofony, automatyka
bram. Łowicz, ul. Annii. Krajowej 44.
Tel. 046'837-91-98, 0691-961-244.
Zespól muzyczny, fywa, dynamiczna muzyka, saksofon, dwa akordeony, gitara, wodzirej, bajeczne oświetlenie sali, wytwornice
mgły i baniek mydlanych.
Tel. 0608-433-199, 046'838-11-74.
Usługi transportowe, piach, Inne.
Tel.046/837-8~,11696-435-281.

Projektowanie stron www, hosting
- profesjonalnie, tanio.
Tel. 0502-732.-9.
Promocja: blacha trapez, blachodachówka, styropian, drzwi od 128 zł,
okna gospodarcze, folie kiszonkarskie. Raty. PSB Grzegory. Zduny 1078.
Tel. 046/839-11-75.
Komputery, siec~ serwery, strony www - profesjonalnie, tanio, serwis. Tel. 0697-536-697.
Usługi transporto-, samochód doSłllwc:zy, faktura VAT, tanio.
Tel. 0501-1~8.
Zespół muzyC2JI)', wieloletnie doświadczenie.
Tel. 0606-908-346.
Wypożyc>.am rusztowania warszawskie.
Tel. 046'837-32-82.
Dekoracja stołu wiejskiego, chata
wiejska. Tel.~
:lesp6I - wesela. TcL 046'838-66-46.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerk:i meblowej i samochodowej.
Tel. 046/837-73-07.

Matematyk:a-k<>repetycje. Tel. 0660-781-884.
Oiemia, biologia Lowic'L. Tel. 0508-186-335.
Matematyka - student.
Tel. 0696-545-562 po 15.00.
Matamatyka. Tel. 0502-8112-694.
Francuski. Tel. 0600-032-996.
Włoski. Tel. 046/837-11-75.
Język niemiecki, bułgarski-tłumaczenia przysięgłe, profesjonalne i zwykle.
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820.
Korepetycje - język niemiecki, nauczyciel.
Tel. 0600-850-913.
Język polski, angielski. Korepetycje, wypracowania, tanio. Tel. 0607-328-038.
Jwk rosyjski. Tel. 0694-669-147.
Język niemiecki·- korepetycje, studentlc:a.
Tel. 0500-204-555 po 15.00.
Korepetycje z matemalyki (SP i gimnazjum).
Tel. 0697-604-537.
Korepetycje z angielskiego, IO zł/godz
dla uczniów szkół podstawowych.
Tel. 0692-831-639, 046/837-18-43.
Matematyka. Tel. 046'837-85-96.
Korepetycje • mat8malyka.
Tel. 060CMllMMl99.
Studentlc:a - biologia, chemia w Głownie.
Tel. 0888-151-598.
Matematyka, studentka ekonomii - tanio.
Tel. 0508-230-312.

ROLNICZE
Sprzedam schladzalniki do mleka, TÓ'ŻDe p<>serwis, gwnicja
Tel. 046/833-07-27, 0505-039-888.
Sprzedam zboże. Sieriniki 35.
Tel. 046/838-12-91, 0605-128-019.
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Nowo otwarty skład opalowy. Zduny
~ 84. Oferujemy węgieł, miał, naWf1ZY, otręby, suche wysłodki.

Tel. 046/839-28-71, 0887-1~5.
Sprzedam wysłodki melasowana.
Tel. 0888-283-372.
Sprzedam słomę żytnią (okrągłe bele).
Złaków Borowy 28. Tel. 046'838-72-15.
Sprzadam be<:zkl asenizacyjna, ocynkowane, 4000 I, 5000 I, 6000 I; dmuchawy do zbo:ta, ró:tne; grubery;
sieczkarnie Jednorądowe Putlnger,
Mengel, Pezot, Kemper; kosiarki rotacyjna; przatrząsarkl do siana.

.Tel. 0241356-27-4i0, 0609-822-101.
Sprzedam pszenżyto.
.Tel. 046/838-04-91 (wiecrorem).
Siew kukurydzy siewnikiem wysokiej
klasy Becker z dozownikiem nawoWtł I komputerem wysiewu.
_Finna „Woźniak". Tel. 0602-70!MM>2.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-07-49.
Sprzedam tanio prz.etnąsaczo-zgrabirukę zawieszoną i 2000 belek słomy ze stodoły.
.Gmina Zduny. Tel 046'838-73-57.
Sprzedam kopcownik kopców, kosiarko-rozdrabniacz, kombajn Anna d~wy, kola
9,5/36, kosiarkę, Orl<an I-305, opryskiwacz
polowy 1000 ~sadzarkę do warzyw
2- i 4-rzędową, przyczepy 4 i 6 t
.Tel. 0692-030-295.
Mało używane maszyny niemieckie: ciągnik
-FergusonzTurem(osobnapompa, I !);agregat uprawowy aktywny, pnedsiewnikowy,
2,5 m; wycinad<a do kiszonki, mała; dmuchawa do zlxria 3,5 kW, 8 m; agregat uprawowopielęgnacyjny 3-raędowy np. do truskawek
.Tel. 0603-927-871.
Kurczęta odchowane, ogólnoużytko
we, (szczepione) - hurt, detal.
Leśniczówka 52. Tel. 046ł838-28.07,

.1188M1CMl53 po 15.00.
Spmldam tanio pszenżyto.
.Tel. 046/863-14-11.
Zdecydowanie kuplę lub wydzierża
wię grunty orna, zalesiona lub łąki
w Popowie lub Strzelcewie, w pasie
między ul. Armil Krajowej I Chelmoń

skiego. Tel. 0601-257--098.
Sprz.edam słomę.
Tel. 046/838-17-04 wieczorem.
Spaeclam pszenżyto. Tel 0698-221-774.
Kukurydzę paszową, ro;z:rzutnik obornika
radziecki - spaeclarn. Tel. 046/838-76-44.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Oąmoll 14.
Spmldam siano w belkach.
Tel. 046/837-90-49.
Sprzedam zboże (żyto, pszenżyto, owies).
Tel. 046/837-90-49.
Spmldam tredn; 16, 9 szt po 6 m w cenie 14.
Tel. 046/839-20-72.
Sprzedam C-330, 1982 rok.
Tel. 046/838-05-91.
Sprzedam glebogryzarkę OO=ą, ogrodniczą,
Ostrołęka 36, koło Głowna,
tel. 0693-531-005.
Sprzedam tanio słomę belowaną z mieszanek
owsa. Tel. 046/838-47-19, Kocierzew Połu
dniowy.
Spaedam Tura-C-360. Tel. 0606-174-509.
Sprzedam rozsiewacz nawo7ńw Motyl i Lej;
talerz.ówkę; kosiarkę rotaajną.

Tel. 046/837-14-54.
Ptzyw6z mlóta browarnego - taniej
·cena letnia. Tel. 0502-384-747.
Sprzedam zgrabiarkę pasową, żmijkę 4 m,
:1 walce młyńskie 60. Tel 046/838-47-92.
Sp=lam kukwyd7.ę, mieszankę.

i Tel 0660-667-464.
Spzedaż

kabin,

żmijek,

obs}pnik.ów.

11 Tel. 046/837-53-86.
llllugl zbiolU :tyla I traw na kiszonki
r JllZYCZllPI\ ~ ClaM z 34 no:taml tnącymi Romax. Tel. 0604.oTil-664.

1

Sp7.erlani kosiarkę rotaajną.
Tel. 0500-190-988.
Sp7.erlani rotaajną czeską.
10!. 046/838-ó 1-43 po 16.00.
Simdam słomę belkowaną. Kornpina 42.
Tel. 046/838-60-23.
Sjrzedam mieszankę, pszenżyto.

Tel. 0608-I08-206.

\ Sr<"zerlani jałówkę wysokocielną i beczki
200-250 kg. Tel. 046/838-11-90.
lillugl kiszenia zielonek I slanoklszolllk z calym zestawem - tanio I szybio, 350 złlgodz. Tel. 0887~3.
Sprzedam podbierak sianokiszonek do Forimitta. Tel 0604-669-798.
~ciągnik

&a. PlZYczą>ęjednoosio

"'dociągnika, kultywator, pług, brony, skrzynię 2llwies7Jlllą na podnośniku.

Tel. 046/830-38-37.
!liry.kiwacz 400 I, kosiarkę listwową Osę,

' iniownik na kamienie z silnikiem.

Tel 0602-086-518.
~jałówkę na ocieleniu.
Td. 046/838-74-33 wieczorem.
Simdmn pszenicę ok. 5 t
Til 0609-407-758, 046/861-10-02.
Kixooajn ziemniaczany, 1988 rok, stan bdb
j!Zedam. Tel. 0609-574-724.
~słomę, małe i du7.e belki.
Tel 046/838-78-83.
8'lriiidlm psmnlc:ę, pszen:ł:ytD I :tyto.
Tti. 046/838-77-71 wieczorem.
~ 2 jałówki cielne.
Tel 06Q8.-0J4-036.

I

Sprzedam ziemniak jadalny.

Tel. 0501-230-939.
Sprzedam siano i słomę belowaną ze stodoły.
Tel. 046/839-23-14. Stary Wałiszew 7.
Sprzedam Cyklop, kultywator, kosiarkę rotacyjną, siewkę do nawozu, brony, pług, siewnilc zbożowy, przyczepę 4,5 t wywrot do remontu, słoneczko do siana
Tel. 0602-473-422, 0607-066-848.
Sprzeclam siano i słomę. Tel. 046/838-27-97.
Opryskiwacz400 I i słomę belkowaną-sprz.e.
dam. Tel. 046/838-06-71.
Sprzedam wycinacze, siewniki Amaz.one
D-7, śrutnwnik bijakowy, dmuchawę do zboża, piec z dmuchawą do SUS7.llllli, pług 3-skibowy obrotowy, beczka aseni2acyjna 5000 ~
siewkę do nawozu. Tel. 0509-293.(fSO.
Sprzedam śrutownik bijakowy i żmijkę
do zboża. Tel. 046/838-46-19.
Sprzedam sadzarkę do warzyw. Kornpina I.
Sprzedam słomę, du7.e bele.
Tel. 046/838-14-75.
Sprzedam C-360 3P. Tel. 0603-514-785.
Sprzedam żyto, ok 5 t. Tel. 0603-514-785.
Spizedam siewnik Poznaniak, stan dobry.
Boczki42.
Sprzedam pszenicę, pszenżyto,jęc:miień, dmuchawę do siana. Tel. 046/838-75-01.
Skupujemy kosiarki ciągnikowe 11stwowe, tzw. Osy. Cena atrakcyjna.

Tel. 046/838-72-80.

.

Przyczepa do sianokiszonek Potlnger na tandemie; wyclnacu do kiszonek; sieczkarnie do kukurydzy; Neptun; orkan; wielorak; glebogryzarka;

plugl obrotowe;

śrutownik;

rozsiewa..

CZBAmazona.

Tel. CJ241356.~ 0603-696-624.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną; kabinę do cią
gnika MF 235; śrutownik na kamienie; parnik elektryczny; przetrząsarko-zgrabiarkę
pasową. Tel 0888-287-270.
Sprzedam jęc:miień. Tel. 046/838-15-87.
Sprzedam wyciąg do obornika, linowy
(nowy). Tel. 046/838-43-13, 0605-591-ólO.
Spml(lam krowę na wycieleniu; mieszankę
zbożową; śrutownik bijakowy; przycupkę
clągnikową. Nieborów 117,
tel. 0608-086-489.
Sprzeclam zboże. Tel 046/838-76-87.
UISUS 5314, 1997 rok; Orl<an 2; siewnik
do nawozu Sulky I t, 1997 rok; agregat uixawowo-siewny 3 m; Famarol Słupsk:, 1993 rok
-spizedam. Tel. 0608-420-169.
Beczki 3000 I, 4000 I, 5000 I; maszyny
rolnicze, ciągniki - sprzedam.

Tel. 06084711-562, 0501-298-450.
Ciągnik C-330, 1982 rok, po kapilalnym, stan
bdb; mieszanka zbożowa 20 t - sp=dam.
Tel. 0600-428-743.
Sprzedam ładowacz rolniczy Nu.JN po remoncie. Tel. 0697-366-263, 046/838-49-88.
Sprzedam galęziare, rozrzutnik dwuosiowy,
kola komplelne wąskie do Ursusa C-360.
Tel. 0697-714-837.
Spmldam silos na zboże, pasze, cement
Tel. 0606-479-819..
Sprzedam opryskiwacz 300 l, sprawny.
Tel. 046/837-15-02.
Usługi siewu kukurydzy z dozowa·
niem nawozów siewnikami 4-rzfdo-

wyml I kzędowym typu Becker.
Romax, tel. 0604.o7a.664.
Multicar M25, 1985 rok, 7000 zł; wywrot!m
po remoncie - spaedarn. Tel. 0695-549-004.
Srzec!am żyto, słomę. Tel 0606-364-262.
Kupię cheder do Bizona 056.
Tel. 046/838-78-54.
Siewnik Kutnowiak szer. 3 m; kopaczka cią
gnikowa 2-rzędową - sprzedam.
Tel. 0600-371-576.
Sprzedam Annę, l990 rok; pr.ze!IZąSarkę karuzelową do siana Tel 046/838-75-00.
Kupię sad2arl<:ę do warzyw.
Tel. 046/838-24-43 po 20.00.
Spaedarn przyczepę samozbierającą T072,
stan bdb. Tel. 0241282-2ó-30.
Zbiorniki na gnojówkę, płyty gnojowe. Faktwy VAT. Wycena gratis, atesty.
. Tel. 0509-706-907.
Sprzedam słomę, siano. Tel 046/837-93-57.
Sprzedam siano i słomę belowaną, pszenży
to. Tel 046/838-60-08 wiecz.orem.
Sprzedam kamionki do bydla.
Tel. 0241277-91-31.
Owie jałówki wysokocielne - sprzedam.
Tel. 0241277-37-50.
Sprzedam mieszankę. Tel. 046/838-78-02.
Sprzedam opryskiwacz 400 I, zawieszany.
Tel. 0697-953-808.
Sprzedam pszenżyto.
Tel. 046/862-80-54 po 20.00.
Spmldam prz.etmi,sarkę widełkową do siana.
Tel. 0603-596-390.
Sprzedam śrutownik bijakowy z wydmuchem
7,5 kW; opielacz 5-sekcyjny do warzyw.
Tel. 046/838-04-59.
Sprzedam ziemię 8 ba, bez 7.Dbudowań.
Urzecze, na prz.eciw domu ludowego.
Tel. 046/838-81-07, 837-10-13 po 20.00.
Sprzedam kombajn Z-056.
Tel. 046/838-25-00 po 19.00.
Kupię kabinę do C-360.
Tel. 046/838-98-43.
Sprzedam dwie przettząsarko-zgrabiarki:
gwiazdówkę 4 i podwies7Jlllą do ciągnika
na pasy. Tel. 046/838-85-06.
Sprzedam mieszankę. Łyszkowice.
Tel. 0508-232-904.

Sprzedam ptzy=pkę ciągnikową.
Tel. 0660-930-033.
Wysłodki granulowane, melasowane
„Toffi'', transport - sprzedam.

Tel. 0605-617-841.
Spmldam prasę zwijającą Z.230, cena
3000 zł. Tel. 046/838-49-05 wieczorem,
0693-824-064.
Spizedam mieszankę zbożową i pszenżyto.
Tel. 046/838-49-05 wieczorem,
0693-824-664.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Stachlew 180.
Tel. 046/839-00-24, 0601-063-741.
Sprzedam dmuchawę do zboża, dmuchawę
do 2boia z nagrzewnicą, żmijkę do zlxria 3 m
i 5 m, mieszalniki pasz ze śrutnwnikami ssą
ro-tloczacymi, siewniki Amazone D-7 3 m,
myjkę Karcher na gorącą wodę.
Tel. 0889-099-592.
O,ęści do Zetora 3011. Tel. 0607-125-199.
Sprzedam śrutownik na kamienie, oddam gruz
(za darmo). Bą)<ów Górny,
tel. 046/838-79-15.
Mi=nka zbożowa, pszenżyto - spizedam.
Tel. 0603-401-075.
Spizedam słomę prasowaną ze stodoły.
Grodze Stare, tel. 046/838-91-ól.
Sprzedam beczkowóz ciągnikowy do gnojowicy 2000 4 prasę do belowania słomy produkcji NRD, przetnąsacz karuzelowy do siana Tel. 046/837-33-49.
Sprzedam schlad2alkę do mleka Alfa Lava!
Agri 830 I. Tel. 046/838-73-23 wieczorem.
Sprzedam kabinę do ciągnika UISUS C-360.
Tel. 0696-737-887.
Sprzedam prz.etrzą.<;aczzgrabiarkę 7.
Tel. 046/838-13-39 wieczorem.
Sprzedam zboże paszowe, pszenżyto, pszenica, j~ Tel. 046/838-11-74 wieczorem.
Sprzedam pług 4-skibowy.
Tel. 046/838-47-28.
Sprzedam kukurydzę, gorczycę, tregiy 16, 26,
plYtki do sklepienia. Tel. 046/838-75-88.
Sprzedam młóto. Tel. 0888-283-372.
Sprzedam żyto, owies, słomę.
Tel. 046/838-13-77.
Sprzedam praetrząsaczo-zgrabiarkę 7-gwiazdzistą, Klewków 40, tel. 046/838-99-32.
Cięcieżyta,zbiórtrawnasianokiszonkęsiecz
kamią samojezdną. Reczyce,

tel. 0604-463-486.
Sprzedam kombajn do zbioru porzecr.ek cało
rz.ędowy: Tel. 0604-463-486.
Sprzedam rozdrabniacz do buraków elektryczny, słomę w kostkach. Urzecre 54,
tel. 0696-518-982.
Sprzedam słomę, zboż.e (pszenżyto, pszenica,
il(C>lllień). Tel. 046/838-95-16 po 20.00.
:l.atrudnię do zbioru truskawek, w sezonie.
Tel. 046/839-42-27 po 20.00, 0692-882-171.
Sprzedam keiszer, C-360, MF-255, Białoruś,
silniki 914, MTZ, 1214. Tel. 0504-475-567.
Kupię przyczepę 4 t na ogwnieniu 825-900,
do 4000 zL Tel. 046/839-13-43.
Sprz.edam dmuchawę do zboża, nową.
Tel. 046/838-90-43 wiecwrem.
Sprzedam ziemię 4,46 ha. Kompina 36,
tel. 046/838-03-16.
Sprzedam kombajn ziemni3C2l1Ily Anna
- 8000 zł; glebogryznłcę - 1800 zł; opryskiwacz ciągnikowy zawieszany 400 I - IOOO zł.
Tel. 0606-709-906.
Sprzedam C-360-3p, 1988 rok; C-330,
1987 rok; koparka Ostrówek, 1989 rok.
Tel. 0604-208-588.
Sprzedam żyto, słomę. Tel. 0697-865-213.
Sprzedam krowę wysokocielną, temńn 26.V.
Tel. 046/838-84-62.
Sprzedam suszarnię do zboża, bec2J<ę aseniZ&.--yjną 5000 ~agregat poilriwny 2,5 m, prze~do siana (pająk). Tel. 0509-293-050.
Sprzedam przyczepę samozbierającąT-O IM;
stan bdb. Tel. 0505-784-1 OO.
Sprzedam prasę Z.224; ciągnik 4512; C-385.
Tel. 0501-504-723.
Sprz.edam Biz.on Z-056, Zetor 721 I.
Tel. 0500-222-737.
Jałówkę na wycieleniu; pług 3 skiby; sło
nec2ko do siana - sprz.edam.
Tel. 046/838-49-50.
Sprzedam~ zgrabiarkę 7.
Tel. 0509-020-871.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu.
Tel. 046/838- I 6-78.
Sprz.edam prasę kostkującą Z.224, 1995 rok,
stan dobry, I włllściciel. Zabostów Duży 53.
Sprzedamjałówkę wysokocielną, tetrnin 28.V.
Tel. 046/838-48-05, 0607-762-282.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, IO.VI.
Tel. 0603-592-345.
Sprzedam przyczepę do zielonek, prasę rolkę,
sieczkarnię, siewniki, wybieraki, zgrabiarkę
karuzelową, pług, talerzówkę, dmuchawę.

Wicie 44. Tel. 0602-813-727.
3,5 t, pszenżyto I t, pszeniq I t Tel. 046/830-24-53.
MTZ 82, 199912000 rok, stan idealny; prasa
Ż-224/1 Sipma; agregat uprawowo-siewny
Famami 3 m; rq,?Siewacz nawozu Sulky I t;
wózek widłowy Bułgar 1,7 t- sprzedam.
Tel. 0608-420-169.
Sprzedam kombajn Bolko, stm bdb; sortownilc do ziemniaków i warzyw.
·
Tel. 0609-880-397.
Dystrybutor do paliw - sprzedam.
Tel. 0601-013-930.
Sprzedam zboże paszowe.
Tel. 0241285-41-09 po 20.00.
Sprzedamjęczrnień

Sprzedam BizonaZ0-56, 1988 rok.
Tel. 0607-809-288.
Sprzedam T-25, 1990 rok.
Tel. 0888-752-285.
Spmdam T-25, tanio. Tel. 0663-252-589.
Kupię ciągnik i maszyny rolnicze.
Tel. 0888-752-285.
Spmdam Zetor 7011. Tel. 046/838-83-53.
Jałówkę czeiwoną po wycieleniu z cielakiem
- spm;dam Tel. 0661-889-119.
Sprzedam opryskiwacz 300 I.
Tel. 046/838-43-21, 0660-758-598.
Spmldam siano, słomę i mieszankę.
Stary Wałiszew 6.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/837-15-02.
Sprz.edam pszenżyto i żyto.
Tel. 046/837-33-81.
Sprzedam kopaczkę d~wą, dwukółkcc

Siewnik Pomaniak, pług 3-skibowy - sprze- Ciągnik Ursus-Zetorm F, 45-180 km, maszydam. Tel. 042!719-70-29.
ny rolnicu, kombajny.
Tel. 046/813-75-76, 0602-126-002.
Kopaczkę do ziemniaków - sprzedam.
Tel 0421719-70-29.
Borówka amerykańska - sad:ronki spraedam.
Tel 0602-427-144.
Pszenżyto - spizedam.
Tel. 046/874-73-81 po 20.00.
Siewnik punktowy do kukurydzy z wysiewem nawozu, przyczą>ę do siana, słomy
- spmx!am. Tel. 0604-698-335.
Kosiarka rotaajna, silniki elektryczne, mo- Sprzedam pawie i bażanty srebrzyste.
Tel. 0603-226-494.
toreduktor, wentylator, opony 750/20.
Spmdam foksteriery. Tel. 0609-788-423.
Tel. 042nt9-59-36.
P5Zenżyto 4 t, sprzedam.
Sprzedam Laderlci 6-tygodniowe.
Tel. 046/838-89-18.
Tel. 046/839-21-81.
Sprzedam szczeniaki Nowofunlandy.
Przyczepę ciągnikową, kombajn do ziemniaTel. 0668-128-795.
ków Anna , stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/874-76-23
Oddam szczeniaki (suczki, kundelki).
Ślęza, Termit sadownicze - spraedam.
Tel 046/837-18-óO, 0603-257-290.
Tel. 0506-188-515.
Sprzedam kózki i koziołki.
Tel. 046/839-13-83.
Kupię wentylator do opiyskiwacza sadowciągnikową, glebogry7.8rkę.
niczego
Ślęza
lub Termit
Owczarki niemieckie, =zenięta - sprzedam.
Tel. 0880-353-819.
Tel. 046/837-89-23 po 19.00.
Sprzedam 600 m liny stalowej, średnica 16. Tel. 0506-188-515.
Pszenica,
jęczmień,
gorczyca,
Petkus
duży,
Spmldam owC2lll"ka kaukazkiego, roczny.
Tef. 046/839-13-32, 0508-160-198.
części
Z-350,
buraczki,
kamienie
dure,
opryTel. 0602-498-031.
Sprzedam prasę kostkującą.
skiwacz
2000L.
Tel.
0421648-41-06.
Sprzedam dużego stróżujiicego psa,
lei. 046/838-72-79 .
.Zetor 12145, 1985 rok, John Deere 965,
3-letniego.
•
·
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
1982
rok.
Tel.
0605-248-952.
Tel.
046/838-12-12, 0600-565-403.
Tel. 0661-011-384.
Spizedam obornik koński.
Sprzedam szczeniaki bernardyny.
Sprzedam żyto z pszenżytem.
Tel. 0607-731-114.
Tel. 046/831-ól-09, 0606-769-925.
Tel. 0605-079-209.
Sprzedam
ciągnik
C-330,
1973
rok,
stan
doSprzedam wy:telkl, po ojcach polują
Sprzeclamjęc:miień. Tel. 046/837-01-99.
bry. Tel. 042!719-23-54.
cych. Tel. 0608-076-041.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu .
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
Kupię buldoga francuskiego, łaciatego.
Tel. 046/838-88-39.
Tel. 046/837-92-09 po 18.00.
Beczki plastikowe z przeznaczeniem 1995 rok Tel. 0509-083-222.
Pług obrotowy 4-skibowy, zabezpieczenia
Sprzedam Bigle s=.enięta i Bemeńozyki
na wyciągi powietrza do obór - sprze~ Tel.0509-083-222.
Tel. 0606-752-762.
dam. Tel 0697~77-&0.
Kabina
do
Ursusa
C-360.
6 maja naos. Górici zginąłmałypiesekkunde·
Silnik do C-360-3P - sprzedam.
Tel. 0509-083-222.
. lek czamy z białym krawacikiem i br:ązoW)ttli
Tel. 0605-617-841.
Glebogryzarka
grudziądzka,
kombajn
ziemłapkami. Jeśli ktoś go wziął bardzo proszę
Sprzedam jałówkę wysokocielną z bydła
niaczany Anna, 1990"rok Tel. 0693-830-160. o kontakt. Bardzo wysoka nagroda.
mlecznego. Tel. 0661-587-752.
Sprzedam pszenżyto i jęc:miień.
Tel. 0508-578-982.
Sprzedam słomę ze sl(ldoly.
Tel. 042/719-44-33, 046/874-73-70.
Oddam kotlci w dobre ięce.
Tel. 0600-685-574.
Sprzedam zgrabiadco-pl7.e!rz.ą,Wkę 4 ciągni Agregat prądotwórczy spalinowy 3-fazowy Tel. 046/837-03-72 .
4,5 kW: Tel. 0606-ó22-973.
Sprzedam szczenięta Dogo Canario,
kową Tel. 0241277-96-79 po 20.00.
Spizedam silnik na części od sieczkami For- Si=kamię 2-raędową Mengele, przetrz.ąsa odbiór czerwiec. Tel. 0504-789-772.
czo-zgrabiarkę karuzelową, rozsiewacz AmaSprzedam Pekińczyki 3-miesięc211e.
scbnitta i części. Tel. 0607-296-566.
:rone, grubery. Tel. 0606-ó22-973.
Tel. 0241252-19-95.
Sprzedam eternit drobnofiilisty, 100 521.
Przyczepa T-072, wybierak do kiszonek
Sprzedamszczeniaki owczarlca niemieckiego,
Tel 046/838-72-29.
długowłose, po banlzo agresywnych rodziSprzedam nową Ślęzę ogrodniczą i polową, - spmdam. Tel. 046/838-34-48.
Spmldam prasę polską i kombajn Anna.
cach. Tel. 0505-039-859.
1000 I. Tel. 0604-940-429.
Tel. 0421719-71-35.
Sprzedamowczarlcaniemieckiego3-miesięcz
Sprzedam sadzonki pomidora.
Sprzedam Orkana i wagę inwentam>wą,
nego, sukę 3-letnią. Tel. 066Q:667-464.
Tel. 0696-004-971.
Tel.
0508-364-849.
Kupię suczkę bokserkę.
Sprz.edam agregat podorywkowy 7 łap, pług
Sprzedam przyczepę do zielonki jugosło Tel. 0887-012-339.
obrotowy 4-skibowy. Tel. 0604-754-415.
wiankę 3. Tel. 0507-531-998 wiec:rorem.
Sprzedam chomiki, 4 zł/szt.
Sprzedam słomę. Tel. 046/838-78-38.
Sprzedam :irebicę zimnokiwistą.
Tel. 0887-590-620.
Sprzedam żyto, owies i słomę.
Tel.
0600-780-110.
Oddam rocznego bernardyna.
Tel. 0505-065-049.
Sprzedam:
pług dwuskibowy, brony 3, koTel. 0695-721-784.
Sprzedam dmuchawę do siana, słomy i zboża,
paczkę dw=ędową, motor MZ 250, pustaki
pionowego wdmuchiwania.
Oddam mieszańca Husky, I-roczny.
całe i polówki. Tel. 042!719-72-07.
Tel. 0501-206-533, 046/833-37-12 po 16.00.
Tel. 046/838-73-38.
Bizon
Z056,
1983
rok
sprzedam.
Sprzedam 2 jałówki i byc:zh 6 miesięcy.
Oddam sukę podobną do amstafu łub bułlma
Tel
0421719-95-82.
Grodze Nowe 13.
stifa. Tel. 0694-404-977.2
Sprzedam PlZYczą>ę samozbierającą T-0 IO. Sprzedam zboże, siano i Słomę.
Sptzedam =ięla rasy rottweiler urodzoStryków,
tel.
0606-871-353.
Tel. 046/838-37-58.
ne 14.ID.05.
Ciągnik U!SUS C-360-3P oryginał, pług trzyTel. 0503-646-718, 0500-165-145.
Spmldam prz.etnąsaczo-zgrabiarkę do siana
slobowy, rozsie\vacz Kos do nawo7ńw, kom5, pustaki pyłowo-lesiowe.
Spmldam jamniki 8-tygodniowe.
bajn
ziemniaczany
Anna
nowy
typ, stan bdb
Tel. 046/838-82-12.
Tel. 0603-184-796.
- spmdan:L Tel 0421719-70-24.
Sprzedam kulcwydzę. Tel. 046/835-20-41.
Sprzedam króliki dorosłą samicę i samca,
Spmldam owies.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Olbrzym Belgijski. Tel. 046/838-74-43.
Tel. 0509-171-283, 046/874-ól-02.
Jacocbów 41. Tel. 046/835-20-36.
U!SUS C360, 1980 rok, cena 6 tys. zł - sprze- S=.eniaki owC2lll"ka niemieckiego - sprzeSprzedam słomę w rolkach po 15 zł. Kupię
dam. Tel. 0693-141-816.
dam. Tel. 0509-083-222.
dmuchawę pionową. Tel. 0600-421-548.
Dziki. Tel. 0506-985-783.
Pług 5-skibowy Overum zabezpieczenia
Spmldam mieszankę zbożową.
Sprzedam owczmka, suka roczna, ładna, stróhydrauliczne. Tel. 0509-083-222.
Tel. 0241277-48-52.
żująca i yorki =zenięta.
Sprzedam większą ilość pszenży1a
Spmldam mieszankę, owies, siano prasowa- Tel. 0507-345-593.
Tel. 0603-571-201.
ne i słomę.
Sprzedam owczarka niemieckiego, długo
Kupię cieliC2lci i byc2ici ras mieszanych i mię
Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778.
snych. Tel. 0421719-12-02, 0502-77-29-76. włosego, półtora roku, mdowód, Tanio!
Spmldam l'O'lIZUlnik dwuosiowy, stan dobry. Ciągnik C-328 - sprzedam.
Tel. 0508-178-174.
Tel. 0691-ó66-967.
SprzedamAmstaff-s:rozeniaki.
Tel. 0603-294-689.
Sprzedam prosiaki i parnik elektryczny.
Tel 046/833-96-54, 0608-740-851po16.00.
Ciągnik C- 360 - sprzedam.
Tel 0600-421-548.
Sprzedam kozy. Tel. 046/835-34-51.
Tel. 046/814-71-33.
Sprzedam pług 3-skibowy, mniejsze slaby.
Rozrzutnik jednoosiowy, kombajn Anna Sprzedam 7rebaka, ogiera roczniak, srokacz
Tel. 0241277-44-51.
1989 rok sprz.edam lub zamienię na Bolko. gniady SP. Tel. 0507-075-185.
Sprzedam ziemniaki Jędalne Bryza. Tel 0605-934-384.
Sprz.edam kw-częta odchowane, ogólnoużyt
Tel. 046/838"35-23.
kowe, Julianów.
Kupię siłownik do łyżki chwytakowej,
Sprzedam pszenicę. Tel. 024f277-73-ó0.
Tel. 046/815-46-36, 0505-027-560,
Białoruś, przyczą>ę 4, 4,5 t
Spmldam słomę i siano - tanio.
Tel 0502-178-080.
Sprzedam jamniki szorstkowłose i gładko
Tel. 0421719-25-84.
włose.
Sprzedam nasiona gorczycy.
Paliwo wysokojakościowe na go- Tel. 0501-340-181.
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-009.
spodarkę dowożę. Tel. 0502-282-768.
S=iaki banardyny sprzedam.
Spmdam 4 ba sadu. Tel. 0603-415-780.
Sprzedam ciągnik Zetor 3011 Major.
Tel.
0507-003-040.
Kupię zbieraC2kę do liści buraczanych.
Tel. 046/838-05-óO.
Tel. 0607-731-\14.
Sprzedam kozy. Tel. 0607-122-424.

Nowy

LOWIClANIN

POSZUKUJE DO.STAl:EJ
WSPÓtPRACY WCllDAKIERZE

IO REKTORÓW
TEKSTÓW
osób z dobrym, wyższym wykształceniem,
niekoniecznie polonistycznym
. i wyczuciem Językowym.

chętnie choć

Wspnw1e pracy ofetty prosimy sklądać wylączt1le
pfsemnłe pod adręsem: 99-400 tQw;ą,
PQatska 3a.

ul.

28

19.05.2005 r.

Kącik

'

Muzvcznv

Niejednokrotnie w Kąciku Muzycznym narzekałem, że Hollywood to kopalnia
marnych produkcji, siedlisko liczygroszów, którzy na sztuce ruchomych obrazków
muszą zarabiać i nie interesuje ich ani wyższa kultura, ani kształtowanie wyrafinowanych gustów, ani wychowanie inteligentnych i wrażliwych odbiorców. Narzekałem, ale dzisiaj
muszę napisać o tej jaśniejszej stronie Fabryki Snów. O dwóch dobrych i mą~rych filmach.
Jude Law nie pierwszy raz udowodnił,
Najpierw o ostatnim filmie twórcy ,,Absolwenta" Mike'a Nicholsa. Film nosi że w każ.dej konwencji czuje się znakomicie.
tytuł „Bliżej" i jest adaptacją sztuki teatral- I w kinie przygodowym, fantastycmym,
nej pod tym samym tytułem. A z filmowy- kostiumowym, jak i klasycmym obyczaj\L
mi adaptacjami sztuk jest tak - albo są strasz- Mnie najbardziej zapadł w pamięć jako psyną porażką,

albo genialnym

arcydziełem.

chopatycmy morderca w „Drodze do za-

W tym przypadku skłaniałbym się_ ku temu tracenia". W ,,Bliżej" jestwstrę_tnymma

z pewnymi za- nipulatorem, który jednak zostanie ukarany
- to on będzie ,,na lodzie", wypalony i samotny. Law pocz.ątkowo irytujący w koń
cówce filmu budzi litość. I ta wolta w podejjących~ Danowi (Jude L..aw), nie- ściu widza do Dannego to w głównej miem:
spełnionemu pisau.owi, chwilowo na etacie zasługa blondwłosego amanta.
Z kolei Owen, many jest szerszej puw kronice pogrzebowej, wydaje się, że spotkana przypadkiem Amerykanka Alice (Na- blicmości przede wszystkim z „Króla Artalie Portman) będzie tą właściwąijedy tura". Jego Lany to trochę_ prostak o goł~
nąkobietą.Zauroczenieprz.eradzasięwglęl> bim sercu. Lubi erotyczne pogaduszki
sze UC7llcie, ale wszystko staje się bez zna- w Internecie, alekiedy oddajuż serce kobieczenia kiedy na jego chodze staje Anna (Ju- cie, bęij7je bronił tego UC2lria wszelkimi środ
tyczenia dla radiowców składa mi- lia Rober1s), przygotowują.:a wystawę ar- kami. Owwjużniedlugo ~wielkągwiaz
nister Olejniczak.
tysta-fotograf Anna, choć zafuscynowana dą. I to nie tylko z powodu jego ewentualneDanem, zwiąże się z przypadkowo pozna- go angażu do przygód o Jamesie Bondzie
nym leka17.em-damatologiem Larrym(Cli- (ZitSZtąpasuje on do roli ~ega wyve Owen) i choć to małżeństwo ma małe bornie) - ma po prostu talent i charyzmę.
Dzielnie panom sekundująpanie, a godną
szanse powodzenia, uparcie je pielęgnuje.
odnotowania jest wreszcie dobra rola pani
Do C7aSU. Uczucia się nie oszuka.
W sztuce Patrika Marbela bohate- Roberts. Jak ma co zagrać to potrafi. Kto by
rowie to ludzie mocno pokrę_ceni. Ze smut- pomyślał...
Wspomnę_ jeszcze o ·zoakornittj ścieżce
ną przeszłością, traumą. Dlatego tak bardzo chcą dla siebie kawałka raju. Oszuku- dźwiękowej, a zwłaszcza o pu.epięknej balją, zdradzają, ranią, bo błądzą. I mimo że ladzie, motywie przewodnim filmu Nicholto co robiąjest godne potępienia, to wła sa. Muszęjągdzieś znaleźć. Znakomity kaśnie ten bezskuteczny ciąg do szczęścia wałek.
Równie niewesoły jest film ,,zabić prepowoduje, że jakoś im wybaczamy te
wszystkie świństwa Bo jest ich nam po zydenta" Nielsa Muellera, ale jeśli ktoś
sądzi, że będzie to kolejny głupawy thriller,
prostu żal.
Marl:iel adaptując na potrzeby filmu wła to jest w błędzie. Notabene mów nie popisny tekst uniknął teatralnej pułapki - prze- sali się polscy dystrybutorzy, którzy niegadania No ale, żeby nie wiem jak dobrze poradnie ,,przetłumaczyli" oryginalny tyspisał się pisarz-scenarzysta, o sukcesie fil- tuł. Bo bohaterem obrazu nie jest jakiś wymu decydują aktorzy. Właśnie aktorzy, bo rafinowany „cyngiel" czyhający na życie
moim zdaniem to faceci czynią ten film Pierwszej Osoby najpotężniejszego kraju
Owieczki radia Victoria chętnie poświata, ale zwykły sprzedawca mebli biurowybitnym.
zowały do zdjęć.
drugiemu poglądowi,

choć

strzeżeniami.
. Osią opowieści są losy dwóch par, czwor,ga ludzi po przejściach, I02plCZliwie szuka-

Anna Wójcik na żywo relacjonuje, co
dzieje się na rynku.

Radio Vidoria i iego owieaki
Zespół Czwarty ze Skierniewic
oraz Saruel z Łodzi grali i śpiewali
dla-niestetynielic:znego-gronałowi

czanzgromadzonych w sobotni wiec:zhr na Starym Rynku, na jubileuszo-

wym koncercie Radia

Victońa.

oncertzokazji 10-leciałowickiegora
dia przeplatany był poezją Karola
Wojtyły i modlitwą. Nie zabrakło urodzinowych życ:n::ń, które twórcom i ludziom
radia skladali m.in. biskup ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba, minister rolnictwa
Wojciech Olejniczak, pod patronatem którego impreza się odbywała, pu.edslawiciel
Adama Struzika - marsz.alka województwa
mazowieckiego, który również objął swoim
patronatem imprezę, burmistrz Ryszard
Budzałek. Życzenia i wdzięczność adresowane były zaś do pomysłodawcy i twórcy
radia bp. Alojzego Orszulika, wieloletniego
dyrektora ks. Bogumiła Karpa i obecnego
ks. "Piotra Sipaka.
Na koncercie jubileuszowym królowała
muzyka cluześcijańska, a decyzja o takiej
formie zapadła po śmierci Jana Pawła Il. To
właśnie Jemu koncert dedykowano, rezygnując z hucmego festynu, na którym miały
grać zespoły Vrr oraz Kombi.
Muzycy, którzy w sobotę wieczorem
zagrali na Starym Rynku, nie wzięli za to
honorarium. Radio zwróciło im tylko
koszt przyjazdu do Łowicza. Natomiast
pieniądze, jakie uzyskano od sponsorów
na dofinansowanie festynu, wraz z pie...t niędzmi z licytacji, jaka przeprowadzona
była dla zaproszonych gości na dziedziń
cu muzenln, radio przeznaczy na Fundusz Papieski, który przyznaje stypen-

K

dia naukowe zdolnej młodzieży z biednych rodzin.
łucbacWm radia Victoria rozdawano
płyty z muzyką zatytułowane „10 na
10", bo okazją do ich wydania byłjubileusz 1O-lecia, ajest na nich 10 polskich pu.ebojów. Oryginalność pomysłu polega jednak na tym, że na wydawnictwo składają się
piósenki zaśpiewane przez lokalne zespoły, istniejące w regionie, gdzie można słuchać
radia Victoria, czyli między Łodzią a Warszawą. Są to łowicki zespół Aspirine, dwa
zespoły żyrardowskie - DNA i Taxi, skierniewicki Drugi Tydzień oraz kutnowski chór
John Henry's Cool Band Z innych atrakcji
koncertu warto wymienić dwie owieczki,
maskotki radia, których strój nosili Błaż.ej
Kusiak i Paweł Markiewicz, a także rozdawane kupony, których posiadacze wygry(mwk)
wać będą na 103,5 FM nagrcx:ly.

S

tel. 83&-15-22; fax 83&-15-21
Godziny otwarcia:
HURTOWNIA: 7-1530
SERWIS: 8-14, piątek 14-20

asortyment środków smarnych
dla motoryzacji, rolnictwa I przemysłu.

• Obsługa serwisowa
w zakresie wymiany wszelkich
materlalów eksploa1acyjnych
(oleje, płyny, akumulatory,
tłumiki, klocki hamulcowe)

(ł
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Bogusław Bońa.ak.

•
•
w maratonie
wystartuje

S

ześć zespołów prezentujących róż

ne nurty muzyki rozrywkowej, zaprezentuje się w organizowanym
w Łowiczu po raz pierwszy konkursie ,,Ło
wickim Maratonie Rockowym" dlalokalnie
działających grup muzycznych. Pomysło
dawcą imprezy i współorganizatorem jest
redaktjaNowegoLowiczanina, która obchodzi_ w tym roku jubileusz swego 15-lecia,
drugim organizatorem jestŁowicki Ośrodek
Kultury.
Na muszli koncertowej, gdzie odbę_dzie się
maratoo, wystąpiąz.espoły: WARWICK(blu-

es), DRIFrER (rock), MARYI (pop-rock),
ECLIPSE EX1REME (metll), lNWFSIYCJA (hq>-łą>), TUMBLEWEED (grungerock). Grupyzgodniezregulaminemmająwykonaćw~kookuisowej~etrzy
utwory, oplÓCl tego w poz.ootałrj ~ ~
miały IOOŻliWOŚĆ zademonslrować także ok.

30-minutowe programy. OpróC'z tego BIBI
RIBOW & IBE BANDITOS.
Impreza odbędzie się w sobotę
28 maja o godz. 17.00, wstęp wolny.
Nagrcx:ly dla muzyków (pieniężne) funduje
(tb)
Nowy Łowiczanin.

musna KooourtOW8 włOWICZU

SERWIS
OGUMIENIA

• Posiadamy w swojej ofercie bogaty
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wych, chcący żyć nonnalnie. Sarna'a Bicke'a poznajemy kiedy właśnie staje na nogi
- podjął pracę, ma stały dochód, rozpoczyna swój amerykański sen. Chce być pełno
prawnym członkiem bogatego społeczeń
stwa, walczy też o swoją rodzinę. żona
z córec7karni nie mieszkają z nim, są w ~
paratj~ ale Sarn będzie robił wszystko co
w jego mocy, żeby mów było jak dawniej.
Tyle tylko, że nie umie tak jak jego koledzysprzedawcy ldamać by spu.edać, nie potrafi rniz.drzyć się do bogatego klienta, nie chce
żyć w zakłamaniu, wbrew sobie. Jest pu.ekonany, że można zarobić uczciwie na chleb.
A jak już 7Jlłoży swoją fumę, odkuje się,
kupi Cadillaca, to na pewno ukochana kobieta do niego wróci. Sarn wymyślił intratny
biznes, :zlożył wniosek po pożyc-zJcę, którą
przecież na pewno dostanie- tomu codziennie w telewizorze obiecuje jego prezydentRichard Nixon. Tyle tylko, że pomysł naszego bohatera jest średnio udany, a rona
ułożyła sobie życie z innym mężczyzną.
Tak oto jednostka nie potrafi sobie poradzić
z życiem w konsumpcyjnym społeczeń
stwie. Jakże to aktualne - tu i teraz.
Debiutant Niels Mueller, miał ogromne
szczęście, że główną rolę przyjął Sean
Penn. To on wyrasta na gwiazdę numer
1 ambitnego kina zza Oceanu, na~
Martona Brando, Jacka Nicholsona.
Ostatnie lata i takie tytuły jak „21 gramów" czy „Rzeka tajemnic" są tego
dobitnym przykładem. Wielki warsztat,
umiejętność przekazywania emocji dająPennowi pierwszeństwo wśród aktorów.
bójstwo ..." porównują z „Taksówkarzem" Martina Scorsesee. Podobnie
życiowi rozbitkowie, podobnie dojrzewają
do obłędu. Dwóch wielkich aktorów.
A więc odszczekuję, że cały Hollywood
to księgowi. Są wyjątki.

Czynne 8-16(sobotydo14)

Targowica Miejska w ŁOWICZU
tel. 830-37--05
GŁOWNO, ul. Piątkowska 1
teł. OO(I0.984-938

I PRZECHOWALNIA OPON

• Oferujemy Państwu możliwość przechowywania sezonowych opon w naszym magazynie.
• Czynimy to w trosce nie tylko o Państwa czas i wygodę, ale i pełniejsze bezpieczeństwo jazdy.
• Finna Agatom gwarantuje bowiem optymalne warunki składowania opon i kół,
"\.
zalecane przez ich producentów.
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Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna irtfonnacja gospodarcza o handlu,
usługach, produkcji i wyższej użyteczności
publicznej, tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555
Bezpłatna ogólnopolska iofonnacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01; lnterTaxi 0-603-06-1&-18
Taxi bagaż.owe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837--03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91--06, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awańe oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0605-629-841 czynny całą dobę;
(046) 862-16-63 od 7.00 do 15.00,
(046) 862-16-63 po 15.00 automatyc:zna sekretuka
Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837-65-59; sekretańat 837-80-28; infonnacja podatku dochodowego 837-65--05
ZUS 837-69--09
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasiaczek"
Łowicz, ul Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 837-66-92, czynny: codziennie 16.00 - 20.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA,,Pasiaczek'',Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (musz..
la na Błoniach), czynny: pn.,czw., pt. w godz.16-19
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma
mocnych" w Zdw1acb (siedziba GOK Zduny)
- spotkania w czwartki o godz. 18.00
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach
- spotkania w czwartki w godz. 10.00-11.00
-po informacje rooi:nadzwonić w czwartek do U~du Gminy w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło 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
lnfunnacja o międzynarodowych numerach tel 11 S-912
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050

GŁOWIEŃSKI

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-10

Informacje w Głownie:
Informacja: PKP 719-10-17; PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Dyżury

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-12-91
Taxi osobowe 719-10-14
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-84-22
Miejski 719-80-02
Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Taxi osobowe 719-81-35

Urząd
Urząd

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10--08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24

żywności:

1i
~

i

ł
ł
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mąka

azymanowska

chleb
ziemniaki
lllll'CMw
IChab bez kości

wolowe bez kości
wolowe z kością (antrykot)
lopetka bez kości
azynJca gotowana

ealceeon

klelbasa zwyczajna
ldelbua wiejska

Pll'6wld
kmili1ka
llorllna
kurczak
ftlet z morszczuka (kg)
makrela
a
mleko llusta w folii
maeloextra

maelo śmietankowe

przychodni

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 719.-10-92, 710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pL 8.00-18.00
- poradoiadladzieci:pn.<ZW. 8.00-18.00,pt. 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; wt 8.0012.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; czw. 12.00-16.00;
pl 13.00-16.00
- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: po. 14.00-20.00;
wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00;, śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00

Telefony w Strykowie:

ASORTYMENT

przychodni:

Pogotowia w Strykowie:

I STRYKOWSKI

cukier

Dyżury

•Pogotowie ratunkowe - tel. 999
e Dział POOK>Cy Dora2nej, ul. Ulaóska 28, tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w doi
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od8 (przez24 h). Pacjenci objęci opieką medyczną
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po
godzinach fimkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatryczne Arnbulatońum Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w doi
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Arnbulatońum Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zakładów.

Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11--04;
- ul. Łowicka 62, tel.719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

INFORMATOR

Ceny

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998; Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz 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, 837-84-40
Warsztat konserwatorski ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10,
837-20-22, 837-26-74
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48
ul. Chebnońskiego 31, tel. 837-35-24

2,85
1,8S
1,09
0,58
1,29
18,99
20,99
10,99
18,99
4,99
9,29
7,49
5,55
3,49
4,59
10,99
1,34
2,49
2,19
1,65
2,79
0,26
6,99

Uzależnień,

• Poradnia Leczenia
tel. 837-37-07

ul. Kaliska 6,

Wystawy:
• MUUUIO ludowe rodńny Br.r.ozowsklch w Sromowłe, czynne w dni powszednie w godz.
9.00-19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób.
• Wystawa prac plastycznych Moniki Rosiak - prezentowane są widoki, rysunki koni, portrety i obrazy wykonane w japońskim stylu rysowania - manga; czynna do 20 maja; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
•Wystawapt.,,Najlepszefolograflewylconanep17.12
reporterówNowegoLowk:nmlna",czynnacodzienniedo29 maja w godz. 11-17, Galeńa Browarna.

Apteki:
Łowicz· d.vźuo'

nocne:

czw. 19.0S. Zduńska45
pt
20.0S. Bolirnowska21

tel. 837-35-84
tel. 837-82-67
sb.
21.0S. NowyRynek36
tel.837-45-36
ndz. 22.0S. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
pn. 23.0S. Kaliska6
tel. 837-85-36
wt
24.0S. Gen.Sikor.;kiego la
tel. 837-42-64
łr.
25.0S. Kostka!
tel.837-51-32
Apteki: "Słoneczko", ul. Stanisławskiego oraz "Medest IV",
ul. 3 Maja - czynne codziennie przez całą dobę.
Bełchów: pn.-pt 9.00-14.30
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Bolimów, Rynek Kołduszkl
czynna; pn. wt pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
~no: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00- I 2.00
Domanlewlce, uL Główna:
czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00
Łyakowlce: pn. - pt 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiemom, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Kiemom, KołduS7.ld 6 czynna; pn.-pt. 8.00-17.00
Koderrew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00
Nieborów: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

przychodni
w Strykowie:

Dyżury

ul.

27, 719-80-34, lekarz ogólny sobota
S-12; po 12 - izba przyjęć w szpitalu w Głownie

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, uL Sikorskiego 45147, tel.719-10-28
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00;
uL Zgierska 27, tel. 719-24-84
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwllla, uL Łowicka 38, tel. 719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
uL Kopernika 19, tel. 719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
uL Swoboda 17/19, tel. 719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
uL Plater 2, tel. 719-80-41 ;
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.oo-ąoo;
uL Kolejowa 11, tel. 719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
uL Targowa 14, tel 719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
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2,79
1,76
0,89
0,49
1,45
18,99
18,29
10,79
11,29
17,49
6,99
6,49
6,99
4,99
4,99
0,99
6,49
10,99
9,99
1,29
3,19
2,19
1,29
2,69
0,25
9,16

2,85
1,85
0,75
0,55
1,69

15,49
5,90
8,15
10,59
8,79
4,55
6,99
10,99
1,45
2,80
2,59
1,49
3,55
0,26
8,99

2,90
1,88
1,10
0,60
1,45
17,00
16,50
10,50
9,50
15,00
4,60
6,50
11,00
7,40
4,80
5,70
12,00
11,00
1,40
2,60
2,80
1,60
4,20
0,30
7,60

2,95
1,75
0,85
0,50

2,95
1,75
0,85
0,50

18,35
17,50
9,20
12,90
16,90
5,20
9,40
10,30
4,89
5.79
3,40
6,95
12,35
11,79
1,43
2,72
1,87
1,59
3,49
0,33
9,40

18,35
17,50
9,20
12,90
16,90
5,20
9,40
10,30
4,89
5,79
3,40
6,95
12,35
11,79
1,43
2,72
1,87
1,59
3,49
0,33
9,40

3,10
1,90
1,20
0,50

.
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j -s-s
2,95
1,79
0,89
0,68
1,08

uL Kolejowa 33, tel. 719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Bratos:zewicach, PL Staszica,
tel. 719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00;
Dyżury

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10

16,85
10,69
7,17

5,00
11,00
10,50
1,45
2,70

4,99
11,98
11,10
1,50
2,03
1,59
1,75
3,95
0,30
8,59

1,80
4,09
0,45
8,80

6,25
5,51

7,50
9,40
12,90
8,80
5,00

12,50
11,20
1,50
2,75
3,30
1,75
3,80
0,35
9,30

8,09
13,69
3,69
6,39
3,99
4,95
5,19
4,75
10,99
1,29
2,49
2,59
1,49
3,79
0,25
8,99

Koncerty
• NledDela, 22 maja: koncert z okazji Dnia Matki

przygotowany przez Łowickie Towarzystwo Muzyczne, sala widowiskowa ŁOK, godz. 16.00, wstęp
wolny.

19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.

Swoboda 17/19
tel. 719-44-66
Swoboda 17119
tel. 719-44-66
Swoboda 17/19
tel. 719-44-66
Swoboda 17119
tel. 719-44-66
Swoboda 17119
tel. 719-44-66
po.
111.
Swoboda 17119
tel. 719-44-66
1r.
25.0S. Sikorskiego45/47
tel. 719-10-28
Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego.
pt
IOb.
ndz.

Dyżury

KRONIKA
WYPADKÓW
MILrnNYCH
ś{uóowaCi

aptek w Strykowie

ndz. 22.05. Stryków, ul. Kolejowa li tel. 719-83-20
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00 - 14.00

Kino w Głownie
fktek-nledzlela. 20-22 maja:
• godz. 17.OO: ,,zebra z klaą'' - film animowany
z dubbingiem
e godz. 18.30: „Wesde" - komediodramat
Sobota. 21 maja:
e godz. 20.30: ,,Kawa I papieroly" - dramat
Śrocla. 25 maja:
•godz. 9.00: ,,zebra z klaą"

I.

soóie:

- Kamila Grzegory z Łowicza
i Mańusz Czułek z Kompi~y

urotfzify

się:

CÓRECZKI
- państwu Nowakom z Łowicza
- państwu Roslonkom z Łowicza
- państwu Majchrom z Osieka
- państwu Cichoniom z Borowa

SYNKOWIE
- państwu Nowickim z Łowicza
- państwu Trojkom z Łowicza
- państwu Szcześniakom z Marywila
- państwu Skórom z Zielkowic
- państwu Drabikom z Łowicza
- państwu Sibielakom z Półki

e SKARB ROLNIKA e
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY
Z ŁODR BRATOSZEWICE • REJON lOWICZ

aptek w Głownie:

w Głownie
i w Strykowie

2,89
1,89
0,79
0,29
1,19
17,79
15,09

e godz. 20.00: „~ Tereska"

e godz.18.59:DKFBezNazwy:

Iii
i!~ I!
2,99
1,80
1,20
0,60
1,50

• godz. 20.00: ,,Duże zMer7.e"
Niedziela. 22 maja:

ul. Podrzeczna 20, tel. 837-40-01

(dane z 17 maja) w Łowiczu,
l()

15 filmów na 15-lecie NŁ
Sobota. 21 mija:

Czwarkk. 19 maja:

CZll'.

Kościuszki

śrocla. 24-25 maja:
• godz. 18.00: ,,Pit bull"

Wtorek -

Kino-LOK

,,Dńennlki motocyklowe"
Dwóch młodych Argentyń
czyków w 1952 r. wyrusza na poszukiwanie prawdziwego obliczaAmeryki Łacińskiej. Ich podróż p!7.C'Z kontynent staje sięjed
nocześnie podróżą w głąb siebie.
To film o emocjonalnych i politycznych wyborach, które musimy podjąć na drodze życia, o pizyjaźni i solidarności, o odnalezieniu własnego miejsca w świecie.
Plttek·niedzleła. 20-22 maja:
Msze święte
• godz. 18.00: ,,Pit bull"
w niedziele i święta:
Wor, który w świecie przce Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; stqx:ów pełni rolę ~ego, chce
e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
wyeliminować Saida, odpowie7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
dzialnego za porwania i mordere Kołclól Sl6slr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kmdól o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; stwa ormiańskich handlarzy. Ten
jednakukrywasięzagranicą. Wor
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00;
wykorzystuje do swoich poraw soboty godz. 18.00 lllS2ll z liturgią niedzielną
chunków offcera Wydziału Zabójstw, Despero, które• Kaplica seminaryjna: IO.OO
mu „wystawia" c6d<ę Saida- Oż.emmę. Gdy jedna noc
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustajl!Ct'j
niespodziewanie przeradza się w romans, zwabiony Said
Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
wraca do Warszawy.
• Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30

- pulmonolog: pn., śr„ pt 8.00-15.00
- neurolog: pn„ śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn„ wt, czw., pt 11.00-13.00
- okulista: pn., śr„ pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt„ śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
-ortodonta: pn. 11.00-1825; wt, śr. 11.00-18.00

Poniedziałek. 23 mija:
kino nieczynne

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 13.05.2005 r.
jaja fennowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka

kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
ogórki
papryka czerwona
papryka żółta
papryka zielona
pieczarki
pietruszka
pomidory

15 szt.
15 szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.

por
sałata

kg

seler
rzodkiewka

pęczek

włoszczyzna

pęczek

ziemniaki
ziemniaki młode
miód wielokwiatowy
natka pietruszki
szczypiorek
koperek
kapusta młoda
kalafior miody

kg
kg
0,90 I
pęczek
pęczek
pęczek
główka

szt.

4,00
5,00
1,00
0,70
0,60
1,30
2,00
1,70
1,80
3,50
12,00
12,00
10,00
3,80
2,60
8,00
0,70 """
1,20
1,50
1,00
2,50
0,60
3,50
22,00
0,80
0,80
0,80
4,50
5,50

....

uf

łł

~,
t-s

3,00
1,80-1,90
1,10-1,80
0,60
0,50-0,60
17,00
15,00
11,00
13,00
16,50
8,80 .
7,90
9,60
5,80
3,804,80
3,00-3,50
5',40-5,60
12,50
12,50
1,50
3,00
2,80
1,70
3,604,80
0,17-0,35
7,50

2,85
1,75
1,25
0,50
1,00

18,00
7,70
8,70
10,30
6,40.
4,50
6,30
9,60
10,80
1,25
3,10
2,85
1,75
4,80
0,30
9,00

łfi Id
~

ł

-s

3,30
2,00
1,40

2,85
1,90
1,50
0,50
1l,80

19,00
7,00
10,00
7,50
6,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 17.05.2005 r.)
Żywiec wieprzowy:

•
•
•
•
•

Kiernozia: 3,40 zł/kg + VAT;
Domaniewice: 3,30 zł/kg + VAT;
Skowroda Płd.: 3,70 zł/kg + VAT;
Zlewanlce: 3,40 zł/kg + VAT
Rótyce: 3,50 zł/kg + VAT

Żywiec wołowy:

• Kiernozia: byki 4,704,80 zł/kg + VAT;
krowy 3,20 zł/kg + VAT;
jałówki 3,60-3,70 zł/kg+ VAT;
•Domaniewice: byki 4,70 zł/kg+ VAT;
krowy 3,30 zł/kg + VAT;
Jałówki 3,50 zł/kg + VAT;
• Skowroda Płd.: byki 4,80 zł/kg + VAT;
krowy 3,60 zł/kg + VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+ VAT;
• Rótyce: byki 4,70-4,80 zł/kg + VAT;
krowy 3,50-3,60 zł/kg + VAT;
jałówki 3,70-3,80 zł/kg+ VAT.

OFERTY PRACY

1,50
3,20
1,90
4,00
0,35
9,00

10,50
10,50
1,4
2,90
2,90
1,70
4,59
0,29
8,00

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 17.05.2005 r.)
• położna • piełęgniar1<a • kasjer- sprzedawca
• sprzedawca • kelnerka • nauczyciel j.angielskiego •główna księgowa •hodowca zwierząt na przygotowanie zawodowe • przedstawiciel handlowy na przygotowanie zawodowe
• pracownik biurowy na przygotowanie zawo-

dowe
PUP nie udzie/a tadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt ooobisty.
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•

mamie

Lekki olej ·~

opałowy

ciepło

D ~ -110

zawartość

: Korzystna cena
Niska
siwki
• Dostawa
•w
24 h
Wysoka wartość
• ~loryczna
mówienia

ciągu

aa
5P
Małszyce 2dt2i!"
~
ŁOWICZ
.damo.com.pl

ut.

.

Tel. (046) 837-36-82
0509-790-326
0509-790-32S .

telełonlczne

Zalcazii Dnia Matki

~ltXV()IL
MAVl\~T
przy ul.

Długiej
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13 maja. Reprezentanci powiatu łowickiego - uczniowie
łowickiej ,,Dwójki" okaz.ali się bardzo gościnni, występując w roli gospodarzy podczas Rejonowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini
piłce nożnej chłopców. W zawodach
rozgrywanych na stadionie łowic
kiego OSiR wystąpili mistrzowie
powiatów rawskiego, skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego, łowic
kiego, a do Łowicza przyjechali także reprezentanci powiatu kutnowskiego, ale wobecniepelnej dokumentacj i nie zostali dopuszczeni do rywalizacji. Podopieczni Agaty Zapisek doznali ostatecznie trzech porażek i zajęli dopiero ostatnie miejsce w turnieju.

..-,,...---- ---,

WW/CK!:
ŁoVłicz, 4 maja. Aż. siedem zespołów z· pięciu szkół podstawowych Łowicza wystartowało
w Mitjsk:ich!MĘw ,,Piłkarskich Piąt
kach", a awans do finału powiatowego wywalczyły trzy czołowe
ekipy: SP 1, SP 2 i SP 3.
OKRĘG

Grupa A:
•SP 1 I Łowicz- SP 2 llŁowicz
2:1_(0:1); br.: Michał Karmelita 2 -

Daniel Jabłoński.
•SP 4 Lowicz- SP 211Lowicz0:0
• SP 1 I Łowicz - SP 1 I Łowicz
0:3 (0:0); br.: Michał Karmelita 3.
GrupaB:
• SP 111 Łowicz - SP 7 Łowicz
1:1 (0:1); br.: Kajetan Kukieła - Jakub Czerbniak.
• SP 2 I Łowicz - SP 3 Łowicz
2:2 (1:2); br.: Mateusz Jarosz 2 -

•SP Wysokienice- SP 4 Rawa
Mawwiecka 0:5 (0:3)
Łukasz Kosiorek i Damian Kosio• SP 2 Łowicz - SP 2 Skiernierek.
wice 0:3 (0:0)
Mistrzowie powiatu łowickiego w turnieju rejonowym doznali
• SP 2 I Łowicz - SP 7 Łowicz
• SP 2 Łowicz - SP 4 Rawa trzech porażek i niespodziewanie zajęli ostatnie miejsce
(2:0); br.: Mateusz Jarosz 2
4:2
Mawwiecka 0:2 (0:0)
w turnieju rejonowym.
Krysiak 2 - Damian Janik
Mateusz
i
• SP Wysokienice - SP 2 SkierCzerbniak.
Jakub
i
Mateusz
Sumiński,
Sebastian
wali:
7-0
7
f
Maz.
.Kawa
4
I. SP
niewice 3:0 (1:0)
• SP 111 Łowicz - SP 3 Łowicz
3 6 7-7 Jarosz., Mateusz Krysiak, Rafał Czu• SP 2 Skierniewic e - SP 4 2. SP Wysokienice
(0:2); br.: Łukasz Kosiorek 2.
0:2
PodsęKamil
Plichta,
Konrad
łek,
3-3
4
3
3. SP 2 Skierniewice
Rawa Mawwiecka 0:0
SP 1 II Łowicz - SP 2 I Łowicz
•
Daniel
3 O .2-!> dek, Sebastian Kołaczyński,
• SP 2 Łowicz - SP Wysokie- 4. SP 1 Lowicz
br.: Patryk Chruśliński (0:0);
:2
1
nauczyRudnicki
Paweł
i
Jabłoński
PodstaSzkoły
W reprezentacji
nice 2:4 (0:4); br.: Sebastian Sumiń
(p) Mateusz Jarosz i Mateusz Krysiak.
wowej nr 2 w Łowiczu występo- cielka w-f Agata Zapisek.
ski i Mateusz Jarosz
• SP 3 Łowia - SP 7 Łowicz
2:1 (1:1); br.:ŁukaszKosiorekiDa

OGŁOSZENIE
ogłasza

O KON KUR SIE

Burmistrz Miasta towicza
konkurs na kandy data na stanow isko

DYREKTORA

Przedszkola nr 3 w towiczu, 99·40 0 towicz
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyi1lze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wzespole szkół;
3) ukończyła studia wyższe łub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) wokresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy
wplacówce, awprzypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy wokresie ostatnich czterech łat pracy
w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia wszkole wyi1lzej, albo
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę
dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 147 ust. 1pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych;
na
10) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego łub dyplomowanego i jest zatrudniona
stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz
nauczyciel mianowany łub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone
oceny dorobku
rozporządzeniem, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
zawodowego.
• 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności infonnację o stażu pracy pedagogicznej
wprzypadku nauczyciela łub 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 łub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia
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.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, wposzczególnych typach szkół 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 Nauczyciela 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,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kier.owniczych związanych z dysponowaniem
1998 roku o finansach
środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
publicznych,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych wcelach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs" do dnia
3 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski wŁowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Sport szkolny - Powiato we IMS w mini piłce nożnej chłopców

Sport szkolny - Rejonowe iMS w mini piłce nożnej chłopców

"Dwóika", bardzo
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R-722

2:1 (1:0); br.: Łukasz Kooiorek i Damian Kosiorek - Mateusz Aniszewski.
Mecz o 1. miejsce
• SP 1 I Łowicz- SP 2 I Łowicz
0:0, w rzutach karnych 1:0.

4 12 9-1
L SP I I Łowicz
5 11 10-5
2. SP 21 Łowicz
5 10 8-8
3. SP 3 Łowicz
4 I 2-6
4. SP 2 li Łowicz
1 4-7
3
5. SP 7 Łowicz
2 l 0-3
SP 4 Łowicz
I 2-5
3
7. SP I Il Łowicz
OKRĘG PÓi.NOCNY:
W zwycięskim zespole SP Błę
dów grali: Paweł Ozimek, Sebastian
Lenarczyk, Paweł Franaszek,
Łukasz Kołaczyński, Dawid Grzelak, Tomasz Gajda, Dominik Mań
kowski i Cezary Płuska- nauczyciel
w-f Andrzej Błażejewski.
OKRĘG ZACHODNI:
2 4 3-2
I. SP Popów
2 2 2-2
2. SP Sobota
2 1 0-1
3. SP Zduny
W zespole SP Popów grali: Mateusz Kazimierczak (1 ), Piotr Foks
(l),DominikPaprocki(l),JacekKosiorek, Mateusz Orzechowski i Sebastian Kolos - nauczyciel w-f Michał

Uczciwek.

• SP Lyszkowice - SP mędów
1:0 (1:0); br.: Damian Zieliński.
GrupaB:
• SP 2 Łowicz - SP 3 Łowicz
1:0 (1:0); br.: Mateusz Krysiak.
• SP Popów - SP 2 Łowicz 1:4
(1:2); br.: Mateusz Kazimierczak -

Mateusz Jarosz 2, Rafał
i Sebastian Swniński.

• SP 3 Łowicz - SP Popów 4:0
(1:0); br.: Damian Kosiorek 3 i Rafał

Wojda.
Mecze półfinałowe:
• SP 1 Łowicz - SP 3 Łowicz
0:1 (0:0); br.: Damian Kosiorek
• SP 2 Łowia - SP Lyszkowice 1:1 (0:1), wrzutach kamych5:4;
br.: Łukasz Boczek - samobójcza.
Mecz o 3. miejsce
• SP 1 Łowicz - SP Lyszkowice 1:1 (0:1); br.: Maciej Jaros - Da-

wid Bryszewski.
Mecz o 1. miejsce

• SP 2 ŁoWicz - SP 3 Łowicz
1:1 (0:1), w rzutach karnych 2:0;

br.: Mateusz Jarosz
siorek
l. SP 2 Łowicz
2. SP 3 Łowicz
3. SP 1 Łowicz
4. SP Lyszkowice

FINAŁPIMS:

Czułek

-

Łukasz

Ko-

4 10 t:-1
4 7 6-2
4 7 5-3
5 4-4
4
2 <> 0-3
2 O 1-8

6 maja. Najlepszą 5. SP Błędów
SP Popów
z sześciu ekip, które wystąpiły
W mistrzowskiej ekipie Szkoły
w finałach Powiatowych IMS
j nr 2 w Łowiczu
Podstawowe
okazała
Piątkach"
w ,,Piłkarskich
mian Kosiorek - samobójcza
grali: Sebastian Sumiński, Matesię drużyna SP 2 Łowicz.
Mecze półfinałowe:
usz Jarosz, Mateusz Krysiak, Rafał
Grupa A:
• SP 1 I Łowicz - SP 3 Łowicz
• SP 1 Łowicz - SP Lyszkowi- Czułek, Konrad Plichta, Kamil
4:0 (2:0); br.: Michał Karmelita 3
ce 2:1 (1:1); br.: MichałKarmelita2 Podsędek, Sebastian Kołaczyński,
i Milosz Pisarlciewicz.
Daniel Jabłoński i Paweł Rud- Damian Zieliński.
Łowicz
211
Łowicz-SP
I
2
• SP
• SP mędów- SP 1Łowicz0:2 nicki - nauczycielka w-f Agata
2:0 (1:0); br.: Mateusz Jarosz 2.
(O: l); br.: Michał Karmelita i Patryk Zapisek.
Mecz o 3. miejsce
(p)
• SP 3 Łowicz - SP 2 Il Łowicz Pomianowski.

ZAKŁAD

Łowicz,

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w Łowiczu

oglas1a pisemny przetarg nieograniczony

•

NA NAJEM LOULI UZYTKOWYCH,
poloionych w towiczu, przy ul.:

2
8 - o powierz chni użytkowej 59,09 m
- stawka minimal na 21, 13 zł/m (bez podatku VAT)
2
• Stanisławskiego 24 - o powierz chni użytkowej 44, 1O m
- stawka minimal na 21, 13 zł/m (bez podatku VAT)

•

Zduńskiej

2

2

Oferty powinny zawierać:
• imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz NIP i REGON,
jeżeli oferent jest osobą prawną, podpisaną przez osoby upoważnione do jej składania,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjmuje bez zastrzeżeń regulamin przetargu i warunki umowy,
2
•oferowaną stawkę miesięcznego czynszu za 1 m pow. użytkowej (bez podatku VAT),
nie mniejsząjednak niż podana stawka minimalna,
• informacje o przeznaczeniu lokalu użytkowego,
.
• oświadczenie oferenta, że ewentualne prace remontowo-adaptacyjne wykona
na własny koszt i z własnych mateńałów bez prawa·dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów
od wynajmującego, bez względu na czas zawarcia umowy i sposobu jej rozwiązania,
• zobowiązanie oferenta w jakim zakresie przeprowadzi prace remontowo-adaptacyjne,
• oświadczenie o niezaleganiu na dzień przetargu z płatnościami finansowymi
wobec Urzędu Miejskiego W·Łowiczu i jego agend.
./ Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie; oznaczonej hasłem:
„Lokal użytkowy· ,,Zduńska 8"
„Lokal użytkowy - „Stanisławskiego 24"
najpóźniej w dniu przetargu, tj. 31.05.2005 r. do godz.11-tej
w sekretańacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b.
ej
./Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 31.05.2005 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniow
13-tej.
godz.
o
2b
w Łowiczu, ul. Armii Krlljowej
./ Obecność oferentów lub ich pełnomocników, ustanowionych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami, jest obowiązkowa.
./ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium komisji
przetargowej w chwili rozpoczęcia przetargu.
./ Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00.
./ Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
./ Bliższe informacje dotyczące m.in. regulaminu przetargu, projektu umowy najmu lokalu
Krajowej 2b.
użytkowego, można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, ul. Armii
./ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie w szczególnych wypadkach możliwość
przyczyn.
odstąpienia od przetargu, lub podania, że przetarg nie dał rozstrzygnięcia bez określenia
./Lokale można oglądać w dniu 31.05.2005 r. ·w godz. 10.00 -11.00.
R-715
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5. turniej Ili Grand Prix Łowicza

JESZCZE TYLKO JEDEN TURNIEJ
Łowicz, 14 maja. W hali sportowej
OSiR nr 1 w Łowic:ru rozegrano piąty już
turniej III edycji GrandPńx Łowicza w tenisie stołowym, a do rywalizacji przystąpiło
tylko 27. zawodniczek i zawodników.
Ostatni już szósty twniej i zakończenie tegorocznej rywalizacji odbedzie się w sobotę
11 czerwca, a początek pingpongowej iywalizacji jak zwykle o godz. 9.00.
KOBIE1Y:
• Kategoria K-11 (rocznik 1994 i młod
sze):
Po raz kolejny najlepszą w turnieju K-11
okaz.ała się Ksenia Włuczyńska (SP 4
Łowicz), która pokonała Sylwię Skonieczną 3:0 (9, 10, 11) i Aleksandrę Figat (obie SP Bednary) 3:0 (7, 11, 6).
W meczu o drugie miejsce Skonieczna pokonała Figat 3:2 (4,-8,4,-7, 9).
I. KSenla Włuczyns a (SP 4 Lowicż}

2. Sylwia Skonieczna (SP Bednary)
3. Aleksandra Figat {SP Bednary}_ _~

3. Hu6ert Marszałek (SP 4 Łowicz
4. Maciej Radomski (SP 3 Łowicz)
5. Szymon Kowalski (SP Bąków)
6. Adam Dąbrowski {SP Bąków)
7. Piotr Dałek (SP Bąków)
8. Tomasz Guzek (SP 3 Łowicz)
9. Emil Wójcik (SP Bąków)
IO. Damian Modrak (SP Giżyce)

156
9&
97
78
56
36
35
24

•Kategoria M-20 (rocznik 1985-88):
W czwartym twnieju M-20 wystąpiło
trzech zawodników, a zwycięzcą okazał się
Krzysztof Michalak (II W Łowicz), który pokonał Mariusza Tałaja (ZSP 4
Łowicz) 3:0 (9, 6, 8) i Daniela Kreta (ZSP
2 Łowicz) 3:0 (8, 3, 4).
1. KrzysztofMithalak (Il LO Łowicz) 110

99
2. Mariusz Tataj {ZSP 4 Łowicz)
•Kategoria M-16 (rocznik 1989-91):
72
rywalizacji zawodników 3. Daniel Kret (ZSP 2 Łowicz)
• Kategoria M-40 (rocznik 1955-84):
w kategorii M-16 okazał się znowu Daniel
W turnieju M-40 wystartowało dwóch
Sałuda (GP Popów), któiy w finale pokonał Pawią Kubiaka (GP Popów) 3:2 (4, 8, zawodników, a lepszym okazał się Paweł
-9,-10,6),atneciemiejscewywalczyłPIZe Wójcik (Łowicz), który pokonał Andrzemysław Panek (GP Popów). Dals:zemiej- ja Buckiego (Łowicz) 3:0 (3, 4, 9).
60
sca zajęli: 4 - Tomasz Druszcz (GP Popów), I. PawełWójcik {Łowicz)
46
5--0: Mariusz Gajda (GP Popów) i Maciej i. Ag\lrzęj Bucki (Ł9wicz)
• Kategońa M-50 (rocznik 1954 i starsi):
Marszałek (GP 2 Łowicz) oraz 7-8: NorTylko jeden zawodnik zgłosił się do iybert Sznic.er(GP 2 Łowicz) i Dawid Siekierwalizacji seniorów M-50 i w ten sposób
ski (GP 2 Łowicz).
Wiesław Makowski (GOK Zduny) zdoI. Danie1 Sałidii {GP Popów)
był" dziesięć punktów bez giy.
2. Paweł Kubiak (GP Popów)
Zwycięzcą

Makowski (GOK ZiiunY)~
2. Tadeusz Pytkowski (Łowicz)

1.

W klasyfikacji turnieju nopenn zdecydowanie prowadzi Jakub Placek (z lewej).
•Kategoria K-13 (rocznik 1992-93):
Znowu tylko dwie zawodniczki iywalizowaływ kategorii uczennic klas V-VI szkół
podstawowych, a jedyny mecz zakończył
się znowu zwycię&wem Wiktońi Guzek
(Pijarska SP KP Łowicz), która wygrała
z Marzeną Osowską (SP 4 Łowicz) 3: l
(6, -4, Il, 10).
1. Wiktoria Guzek (Pijarska SP Łowicz)98

2. Marzena Osowska (SP 4 Łowicz)

92

• Kategoria K-gpen:
W kobiecym twnieju „open" wystąpiło
pięć uczestniczek, a najlepszą okaz.ała się
Marzena Osowska (SP 4 Łowicz), która
w finale wygrała z Ksenią Włuczyńską Po raz kolejny najlepszym w kategorii
(SP 4 Łowicz) 3:0 (I, 7, 5). W meczu M-16 okazał się Daniel Sałuda.
ochugiemiejsce~wygralazWik
torią Guzek (Pijarska SP KP Łowicz) 3:2

(-5, 7, -9, 8, 8), a czwarte miejsca zajęła SylwiaSkoniecznai piąteAleksandraFigat(obie
SP Bednary).

219
202
200
140
12Q

L Marzena Osows a 'SP 4 towicz)
2. Ksenia Włuczyńska (SP 4 Łowicz)
3. Wiktoria Guzek (~ijarska SP)
4. Sylwia Skonieczna (SP Bednary)
5. Ale~d.raJigat (liP Bednary)
MĘZCZYZNI:

• KategoriaM-11(rocznik1994i młod

filt

Trzech zawodników wystąpiło w iywalizacji czwartoklasistów, a najlepszym okazał się Piotr Podsędek, któiy pokonał
swojego młodszego brata- Mateusza (obaj
SP 3 Łowicz) 3 :O (2, 9, 5) i Łukasza Wójcika (SP 4Łowicz)3;0 (6, 7,6). Wmeczuo
drugie miejsce Mateusz Podsędek pu.egrał
z Wójcikiem 3:2 (-3, 5, 4, -4, 8).

1. Piotr Podsędek fSP 3 Łowicz)
2. Mateusz Podsędek (SP 3 Łowicz)
3. Łukasz Wójcik (SP 4 Łowicz)
4. Adam Żaczek {SP Bąków)

3, Maciej Marszałek (GP 2 Łowicz)
4. Norbert Sznicer (GP 2 Łowicz)
5. Dawid Siekierski (GP 2 Łowicz)
6. Dawid Kiciak (GP Nowe Zduny)
7. Przemysław Panek (GP Popów)
&. Lulcasz Świątkowski (GP Zduny)
K.rźyszt(lf Pa.ttek (GP 2 Łowicz)
IO. Dariusz Gajda (GP Popów)
11. Michał Radomski {GP 3 Łowicz}
12. Dawid Wróbel (GP Popów)
13. Tomasz Droszcz (GP Popów)
14. Mariusz Woźniak (GP 1 Łowicz)
Damian Żaczek (GP Nowe Zduny)

.
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90
90

83

76
60

56

40
40
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• Kategoria M-ąpen:
W czwartym twnieju najlepszym okazał
się Krzysztof Placek (UKS Bednary),
któiy pokonał Piotra Uczciwka (UKS
Bednary) 3:2 (4, 3, -5, -9, 4), a trzeci był
wówczas Przemysław Myczka (UKS
Bednary).
W kolejnym - piątym twnieju zwycię:lył
Mariusz Kraśniewski (Fortuna Ilów),
który w finale pokonał Jakuba Placka
(UKS Bednary), a w spotkaniu o trzecie
miejsce Placek przegrał z Dawidem Papugą (UMKS Księżak Łowicz). Kolejne
miejsca zajęli: 4 - Piotr Podsędek (SP 3
Łowicz), 5-6: Piotr Piotrowski (Fortuna
Rów) i Paweł Wójcik (Łowicz), 7-8: Przemysław Myczka (UKS Bednary) i Piotr
Uczciwek (UKS Bednary), 9-12: Mateusz
Podsędek (SP 3 Łowicz), Łukasz Bakalarski (UKS Bednary), Damian Modrak (SP
Giżyce) i Nikodem Sadowski (Fortuna Rów)
oraz 13 - Maciej Makowski (SP Bąków).
61S
I. Jakub Placek (UKS Bednary)
2. Przemysław Myczka (UKS Bednary)492
4&8
3. Piotr Podsędek (SP 3 Łowicz)

4. Dawid Papuga (Księżak Łowicz)

484

5. Piotr Uczciwek (UKS Bednary)

415

6. Wiesław Makowski (GOK Zduny) 325
7. Łukasz Bakalarski (UKS Bednary) 314
306
8. Paweł Wójcik (Łowicz)
9. Krzysztof Placek (UKS Bednary) 292
IO. Krzysztof Michalak (11 LO Łowicz) 279
276
11. Maciej Makowski (SP Bąków)
260
12. Mariusz Tataj (ZSP 4 Łowicz)
B. Mateusz Podsędek (SP 3 Łowicz) 2ł l
14. Piotr Daszczyński (Księżak Łowicz) 2011
191
15. Tadeusz Pytkowski (Łowicz)
171
16. Cezary Znyk (UKS Bednary)
164
17. Daniel Kret (ZSP 2 Łowicz)
l8. Mariusz Jędrachowicz (GP Zduny) 160
144
19. Andrzej Bucki (Łowicz)
20. Mariusz Kraśniewski (FortUna Iłów) 136
91
21. Daniel Sałuda (GP Popów)
89'
22. Emil Rosa (Ksi~ Łowicz)
23. Piotr Piotrowski (Fortuna Iłów) 7&
~
24. Dawid Kiciak (OP Nowe Zduny)
25. Nikodem Sadowski (Fortuna Iłów) 52'
52:
Damian Modrak (SP Giżyce)
51
27. Lukasz Wieteska (GOK Zduny)
Lukasz Świ owski GP Zduny}
PawelA. Doliński

>

lepszą

Zwycięstwo
OKRĘG WWICKJ:
Łowicz, 25 kwietnia. Co prawda gracz

Gimnazjum m 1 nie strzelili ani jednej bramki w meczach ze swoimi iywaJami, ale zwycię&wo dały im lepiej od iywali wykonywane rzuty karne. Awans do twnieju finałowego wywalczyli także uczniowie Ginmazjum nr 3 w Łowiczu.
Męcr,ę półfinałowe:

• GP 1 Łowicz - GP 2 Łowicz 0:0; w
rzutach karnych 5:4.
•GP 3 Łowicz- GP 4 Łowicz 3:0 (l :O);
br.: Maciej Rybus, Paweł Mycka i Mateusz
Piechowski.
Mecz o 3. miejsce:
•GP2Lowicz-GP4Lowicz3:0(1:0)
Mecz o I. miejsce:
• GP 1 Łowicz - GP 3 Łowicz 0:0; w
rzutach karnych 3:2.
2 2 0-0
. GP 1 Łowicz
2 4 3-0
2. GP 3 Łowicz
3. GP 2 Łowicz

2

4

3-0

4. GP 4 Łowicz

2

O

0-6

Najlepszą piłkarską drużyną Łowicza

okazałasięchużyna Gimnazjum nr 1w Łowiczu, a w reprezentacji szkoły zagrali nastę-

zawodnicy: Rafał Zieliński i JaroRusek - Michał Kaliszczyński, Przemysław Jankowski, Tomasz Dworowski,
Marcin Szczypiński, Bartosz Ciesielski,
Marcin Domalewski, Michał Felczyński,
Tomasz Gajda, Ariel Jarosz, Patryk Krzeszewski, Michał Marcinowski, Grzegorz
Płacheta, Dawid Sut, Wtlctor Wawrzyn, Tobiasz Sójkowski, Mirosław Jóźwiak i MateuszWróbel-nauczycielew-tWaldemar
Kret i Artur Balik
OKRĘG PóŁNOCNY:

pujący
sław

~GPBłędów-GPKocierzewl:2,
GP Błędów - GP Kiernozia 2:2, GP Kierno-

zia- GP Kocierzew 0:2.

1. GP Kocierzew
2. GP Błędów
l GP Kiernozia

2
2

6
l

4-1

3-4

2 l 2-4
Triumfutorami zawodów w okręgu północnym okazali się gracze Gimnazjum w
Kocierz.ewie Południowym: Dawid Michałowicz, Michał Milczarek, Jakub Majewski,DariuszKukieła,Michal:Woźniak,Mar-

ein Słubik, Sławomir Ziętek, Tomasz Maj-

ope'! ~! Z(IO,WU ~~ ł.f~e._na C?St?W~·
~ 11

I'

1_ I

;.

C..

Niestety

~

lv

~

t

t

okazała się „ Trójka~

„Trójki"

cher, Paweł Nowak, Łukasz Staszewski,
Damian Kwasek, Daniel Surma, Piotr Skomiał i Krzysztof Dutkiewicz - nauczyciel
w-f Artur Kurczak.
FINAŁ PGS:
Łowicz, 28 kwietnia. Turniej finałowy, w którym udział wzięło sz.eść najląr
szych zespołów z eliminacji okręgowych
zakończył się sukcesem łowickiej „Trójki".
GrąpaA:
• GP 3 Łowicz- GP Nowe Zduny 2:1
(1:0); br.: Michał Bl7.0zowski i Maciej Ry-

bus - Marek Guzek.
• GP Lyszkowice - GP Nowe Zduny
1:1 (1:0); br.: Rafuł Pająk-Artur Wolski.
•GP 3 Łowicz-GP Łyszkowice 1:0.
(0:0); br.: Przemysław Bończak.
Grupa B:
• GP 1 Łowicz - GP Kocienew 3:1
(1:1); br.: Tomasz Dworowski 2 i Dawid
Sut - Maciej Majewski.
• GP 1 Łowicz - GP 1 Kompina 3:0
(1:0); br.: Tomasz Dworowski 2 i Marcin
Domalewski.
• GP Kocierzew - GP 1 Kompina 1: 1
(0:1); br.: Piotr Podolski - Mateusz Pach.
Mecz o 3. miejsce:
•GPNoweZduny-GPKocieruw3:0
(1:0); br.: Artur Wolski, Konrad Wolski i
Mateusz Surma.
Mecz o 1. miejsce:
•GP1Lowicz-GP3Lowicz0:1(0:0);
br.: Mateusz Piechowski.
3 9 4-1
1. GP 3 Łowicz

2. GP l Łowicz
3. GP Nowe Zduny
4. GP Kocierzew
5. GP Łyszkowice
GP 1 Kompina

3
3
3
2

6
4
l

6-2
5-3
2-7

1

1-2

1-4
Mistrzami powiatu łowickiego zostali
gracze Gimnazjmn nr 3 w Łowiczu, którzy
wysty:>ili w następującym składzie: Michał
Brzozowski (I), Maciej Rybus (1), Przemysław Bończak (I), Mateusz Piechowski
(1), Jakub Milczarek, Dominik Myczka,
Paweł Mycka, Daniel Piotrowski, Łukasz
Jędr?.ejczak, Dariusz Charążka, Remigiusz
Leszczyński, Daniel Wojda, Daniel Wojda,
Kamil Zabost, Mateusz Dzik i Piotr Malczyk-nauczyciel w-f PawełTomczak.<PJ

złe

MECZ ELIMINACYJNY:
• GP 3 Łowicz - GP 3 Skierniewice
4:0 (2:0); br.: Maciej Rybus 2, Mateusz Piechowski i Przemysław Bończak.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• GP Głuchów- GP KrośnieWice 0:3
• GP 1 Rawa Mazowiecka - GP 3
Łowicz 1:2 (0:0); br.: Maciej Rybus i Mateusz Piechowsp.

„ •• -•

tym razem

2

1

Sport szkolny - RGS w piłce nożnej chłopców

finałowym.

28

("

ale

Rawa Mazowiecka, 5 maja. O pechowym losowaniu mogą powiedzieć
uczniowie Gimnazjum nr3 w Łowiczu, którzy w twnieju rejonowym w piłce nożnej
chłopców musieli rozegrać o jedno spotkanie więcej od iywali. Na pewno zmęczenie
to miało ogromne znaczenie w spotkaniu

135

. „.

Łowicza,

Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna
w piłce nożnej chłopców

Wiesław

160
137

• Kategoria M-13 (rocznik 1992-93):
W piątym turnieju po raz pierwszy
w tym sezonie Hubert Marszalek (SP 4
Łowicz) pokonał Macieja Makowskiego (SP Bąków) 3:2 (-9, -8, 6, 6, 9). Trzecie
miejscezająłtymrazem Damian Modrak
(SP Giżyce).
2J7i
l. Maciej Makowski {ŚP Bąków)
.2. Mi;;Jiał.~$,ŁL!:Owictj_ „ L69 ~ ~ tumiej_u
'

242
231
230
130
123

W finale dwie ekipy z

\ • ..._,

losowanie

MECZ O 1. MIEJSCE:
• GP Krośniewice - GP 3 Łowicz 4:1
(0:1); br.: Michał BI7.0ZOwski.
2 6 1·I
I. GP Kfosniewice
3 6 7-S
Z. GP 3 Łowicz
1 O 1·2
3. GP l Rawa Maz.
1 O 0-3
GP Głuchów
l O 0-4
5. GP 3 Skierniewice
W zespole Gimnazjum nr 3 w Łowiczu
grali: Maciej Rybus, Mateusz Piechowski,
Michał Brz.ozowski, Przemysław Bończ.ak,
Jakub Milczarek, Dominik Myczka, Paweł
Mycka. Daniel Piotrowski, Łukasz J~j
czak. Dariusz Charążka, Remigiusz Leszczyński, Daniel Wojda, Daniel Wojda, Kamil Zabost, Mateusz Dzik i Piotr Malczyk
<PJ
- nauczyciel w-f Paweł Tomczak.
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orlików

ORLICY WYGRALI Z UNIĄ 3:0!

LIGA OKRĘGOWAJUNJORÓWSDIR- wadzenia gości 0:1). Tl7.eba tu podkreślić,
że Olimpie stracił dopiero po raz pierwszy
17. kolejka: Pogoń Bełchów - GLKS punkty w tym sezonie.
12. kolejka: Pelikan Lowicz - Ołympic
RZD Żelazna 14:1, Orlęta Cielądz- Widok
Skierniewice 1:1, Czarni Bedoary - Peli- Słupia3:1, VictoriaBielawy-SobpolKokan Lowicz przełożono, Unia Skierniewice nopnica obustronny walkower, Astra Zdu- Torpedo Celinów 3:O (w.o.), Muscador ny- Napn.ód Jamno 4:0, Kopernik KierWola Pękoszewska - Macovia Maków 3:0 nozia - Sokół Regnów 3:0 (w.o.).
12 3345-12
1. Olympic Słupia (1)
(w.o.).
12 30 46-14
14 39 lOl-10 2. Pelikan Lowicz (2)
t. 'Pelikan Lowlcz (ł)
12 2731-13
14 36 65-13 3.AstraZduny(3)
2.UniaSkiemiewice(2)
12 15 25-35
14 33 641-23 4. Napnód Jamno (4)
3. Pogoń Bekllów (3)
12 15 35-45
4. Widok Skierniewice (4) 14 25 39-32 5. Sokół Regnów (5)
14 22 40-37 6.Koperuik Kiemozia(7) 12 916-45
5. Orlęta Cielądz (5)
12 9 19-35
15 21 50-46 7. Sobpol Konopnica (6)
6. Torpedo Celinów (6)
12 3 5-29
7. Muscador Wola Pęk. (8) 15 13 15-48 8. Victońa Bielawy (8)
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI14 łl 17-59
S. Czani W.ary(7)
15 7 l64i3 CZA:
9. Macovia M~ów (9)
12. kolęjka: GLKS Wołucza - Macovia
10. GLKS RZD Zelama {)(}) 15 3 17-95
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW Maków 6:1, Pogoń Bełchów - Laktoza
Lyszkowice 2:1, Pogoń Godzianów - VaMŁOD8ZYCH
12. kolejka: Olimpia Paprotnia - Białka gat Domaniewice 8:0, Mazovia Rawa
Biała Rawska 1:2, Dar Placencja - Olim- Mazowiecka- Unia Skierniewice 2:0.
89-9
1J
pia Chąśno 2: 1, Torpedo Celinów - Ju- 1. nia Skierniewice (1)
trz.enka Mokra Prawa 7:1, Sierakowianka 2. Mazovia Rawa Maz. (2) 10 27 64-8
3. LaktezaŁyszkowk.t(3) 18 l' ?l-41
Sierakowice-UniaSkierniewice0:3.
lO 11 13-51
12 3\ 8-10 4. Macovia Maków (4)
1. Unia Skierniewice (I)
10 10 23-21
12 25 29-13 5. PogoHiodzianów (S)
2. Sierakowianka (2)
JO 9 19-54
12 23 29-20 6. GL.KS WOłucta(6}
3. DatPłamtcja (3)
11 3 •St
12 18 32-22 7. VagatDoauiewke(
4. TorpedoCelinów(4)
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
5. Białka Biała Rawska (5) 12 17 31-27
12. kolejka: Styl Michowice-Unia Skier12 U 14-28
6. Olimpia Clip (6)
12 9 22-40 niewice 0:9, Sierakowianka Sierakowice
il. Olimpia Paprotnia {7)
12 3 12-51 - Olimpia Niedźwiada 3:0 (w.o.), UKS
8. Jutrzenka Mokra (8.)
Pałac Nieborów - Widok Skierniewice
LIGA OKRĘGOWA „DEYNY":
•PELIKANLowicz-OLYMPICSłu- przełożono. Pawa: .Jutrzenka Drzewce.
10 30 116-0
pia 3:1 (1:1); br.: Patryk Demidowicz 2 1. Unia Skierniewice
IO 21 34-16
2.JutrzenkaDrzewce(3)
iDawidWróbel
W meczu na sz.czycie skierniewickiej ligi 3. Widok Skierniewice (2) IO 19 44-24
IO 13 26-34
okręgowej ,,Deyny" ekipa Pelikana (trmer 4. Styl Michowice (4)
10 9 23-90
Leszek Sowiński) udanie zrewanżowała 5. Sierakowianka (6)
się liderom rozgiywek- graczom re Słupii 6. OUmpia Nietliwiada (5) Ił 6 19-58
O 6 14-54
za porażkę z pierwszej rundy (mimo pro- ..lałac idltrów (7)
8ZYCH:

KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
12. kol~.ika: Unia Skierniewice - LaktmaLyszkowice22:0,MawviaRawaMazowiecka - Macovia Maków 9:0, Widok
Skierniewice - Sojax Boczki 5:0. Pauza:
Pelikan Lowicz.
ł O 28 92-4
1. Pelikan Łowicz (1)
2. Mazovia Rawa Maz. (2) 11 27 58-24
3. Widok Skierniewice (3) IO 21 35-17
IO 16 54-36
4. Unia Skierniewice (4)
5.LaktozaLyszkowice(S) 11 710-87
IO 6 22-45
6. Sojax Boczki (6)
IO l 8-66
7. Macovia Maków (1}
KLASA OKRĘGOWA ORLIKQW:
Gracze Pelikana (I i li) zapomnieli chyba jak się strzela do bramki rywali...
• UNIA I Skierniewice - PELIKAN
Lowicz 0:3 (0:0); br.: Piotr Gawrysiak 2
Piłka nożna - 20. kolejka Klasy Okręgowej
(37 i 49) i Mateusz Krysiak (60).
Pelikan: Milczarek- Wardziak (55 Chołuj), Pomianowski, Kantorek (45 Dyngus),
flińsk:i), Gawrysiak, Domińczak,
Kosiorek(35Salamon),Laz.ęcki.

Krysiak -

Skierniewice, 15 maja. Cenne 'ZWY·
cięstwo odnieśli w Skierniewicach podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego. Najmłodsi gracze Pelikana ograli
swoich rówie&rików z Unii I aż 3:0 i w ten

sposób zostali znowu samodzielnymi liderami rozgrywek.
12.kolęjka:Widok:IlSkiemiewice-Astra

Zduny 2:2, Unia I Skierniewice - Pelikan Lowicz 0:3 (0:0), Widok I Skierniewi-

ce - Mazovia Rawa Mazowiecka l :2, Unia
Il Skierniewice -Ż.ak Godzianów 1:2.
11 33 69·3
I. Pelikan ł.ewiiz (1}
12 30 64-8
2. Unia I Skierniewice (2)
12 23 37-23
3. żak Godzianów (3)
4.MazoviaRawaMaz.(5) Ił 1613-25
5. Unia Il Skierniewice (4) 10 13 18-27
i. Widok I Skierniewice (6) 12 9 18-33
12 7 11-50
7. Astra Uuy (7)
8. Widok U Skierniewice (8} 12 4 7-68
(p)

Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce nożnej dziewcząt

Zwycięstwo
Lowkz, 29 kwietnia. Ai. d:newię_ć ekip
w historycznych - pierwszych
w dziejach powiatu łowickiego ~
&wach gimnazjalistek w piłce ncxlnej. ~
społy rywalizowały w trzech grupach,
a komplet 'ZW"jcię&w :zanotowały ucrenniceGimnazjum w Domaniewicach, które wywalczyły tym samym mistrzowski tytuł.
Podopieczne Mieczysława Szymajdy
awansowały tym samym do Rejonowej
Gimnazjady Szkolnej.
GRUPA A:
• GP 2 Lowicz- GP Nowe Zduny 1:0
(0:0); br.: Iwona Foks.
•GP 2 Lowicz - GP Domaniewice 1:2
(0:0); br.: Agnieszka Koza - Dańa Gajda 2.
• GP Domaniewice - GP Nowe Zduny 1:0 (0:0); br.: Emilia Lenarczyk.
GRUPAB:
• GP 1 Lowicz- GP 3 Lowicz3:1 (1:0);
bf.: Martyna Czekalska 3 - Justyna z.abost
• GP 1 Lowicz - GP 1 Kompina 1:0
(0:0); br.: Justyna Pszkit
• GP 3 Lowicz - GP 1 Kompina 0:2
(0:1); br.: EmiliaPauljnaKozioł2.
GRUPAC:
• GP Błędów- GP Bielawy 0:0, w rzutach karnych l :O.
• GP 4 Lowicz - GP Bielawy 0:0, w
rzutach karnych 2:1.
• GP 4 Lowicz - GP Błędów 0:0, w
rzutach karnych 3:4
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•GP 1 Lowicz - GP Błędów 0:1 (0:0);
br.: Sylwia Woźniak.
• GP 1 Kompina - GP Domaniewice
0:1 (0:0); br.: Daria Gajda.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• GP 1 Lowicz - GP 1 Kompina 0:1
(0:0); br.: Justyna Frank.
MECZ O 1. MIEJSCE:
• GP Błędów - GP Domaniewice 0:2
(0:2); br.: Daria Gajda 2.
1. GP Oomaniew1ce
4 12 6'-1
4 5 1-2
2. GP Błędów
3. GP I Kom ina
3-2

Trzeci koleiny remis

Nieradka(40P~ejewski)-Plichta(50S:ru-

Domaniewic

• GLKS Wolucza - WIDOK Skiemie• PELIKAN II Lowicz - LAKTOZA
wiceO:l (0:1); Ir.: PiotrSukiemrik(441anny).
Lyszkowice 0:0
•ORLĘfAOdąlh-ASIRAZduny1:2
Pelikan Il: Gospoś - Ołacz.ek, Górski, Cicbal, Zwierz - Kutkowski, Plichta, Ka:źmier
• SIERAKOWIANKA Sierakowiceczak, Golis - Krzysztof Tafliński, Kosiorek BIALKA Biala Rawska 2:5
Łowicz, 15 maja. Po ciekawym meczu
1. Pelikaalftewiczll) 10 49 ~
rez.erwy Pelikana podzieliły się punktami 2. Mazovia Rawa Maz. (2) 20 43 55-W
z Lakto:zą. W końcówce pierwszej połowy l.Laktozał..ymowke(3) 20 36 41-23
4. Jutrzenka Drzewce (4) 20 33 26-24
łowi=ie mieli doskonal okazję na objęcie
20 27. 40-31
prowad7.enia, ale Kamil Górski nie wyko- 5. Czarai Bedury (5)
rzystał rzutu karnego.
2ł 26 29--43
6.0rzelNieborów(6)
20 25 31-40
• POGOŃ Bełchów - MAZOVIA 7. GLKS Wołucza (7)
20 25 30-46
Rawa Marowiecka 2:3 (2:1); br.: Majer 8. Macovia Maków (S)
(27) i Kindeł (38 kamy) - Paweł Balcerak 9. Białka Biała Rawska (9) 20 26 25-28
JO. Widok Skierniewice (10) 20 2S 34~30
(20) i Paweł Abramczyk 2 (45 i 87).
20 22 31-50
• MACOVIA Maków- ORZEL Nie- 11. Pogoń Bełcllów (11)
20 23 25-3 ł
borów 2:2 (1:0); br.: (kamy)-Adam Bom- J2. Astn Zduny (12)
20 18 27-36
13. Orlęta Cielądz (13)
bala 2 (i 88 kamy).
20 14 23-60
~crARMJłed. 14. Sierakowianka 14)
(p)
nary 1:1 (0:1); lx: (15)- Jim;law Plifia (17).
Piłka nożna

- 20. kolejka skierniewickiej klasy A

Witonio coraz bliżei
Wysokiej porażki ckYznali w 20. kolejce
klasy A gracze Olimpii~. P~ecz
ni prezesa Ireneusza Sołtysiaka ulegli
na wyjeździe Jutrzence Mokra Prawa aż
1:4 (1 :2), a honorową bramkę zdobył Dariusz Reczulski.
Wygrała natomiast ekipa Witonii Osiek.
Zespół trenera Jarosława Rachubiń
skiego ograłw Bielawach Victorię l :0(1 :O),
a jedyną bramkę w tym meczu zdobył Ma-

wystąpiło

riusz Trakul.
20.kolęjka:SokółRegnów-OlympicSłu

WolaPękoszewska- Pogoń Godzianów 4:3,
Victoria Bielawy - Witonia Osiek O: 1.
19 43 44-23
ł.'Sty!Mlchowicetl
20 41 36-21
2. GKS Głuchów (3)
21 39 45-27
3. Olimpia Cqśao (2)
20 37 44-24
4. Pogoń Godzianów (4)
20 35 1s..30
5. Witem Osiek (S)
20 33 36-30
6. Sokół Regnów (6)
20 2~ 43-34
7. Jutrzenka MOkra Pr. (7)
, 8. Iuvenia Wysokienice (8) 20 25 38-35
ie 25 29-35
9.S.Jaxs.mt(9)
. O. Muscador Wola Pęk. (10} 20 23 4546

l. Vagat Domaltie1'ke (11) 20 21 354l
20 18 21-42
2. V1ttońa Bielawy (12)
20 17 25-41
ki 2: l,Juvenia Wysokienice-GKSGłuchów it3. Olympic Słupia (13)
19 il 21-72
O: 1, Napu.ód Jamno - Styl Michowice prz.e- l4.Na rzódJamno(l4)
Paweł A. Doliński
łożono na 25 maja, godz. 18.00, Muscador

pia 2:0, Jutu.enka Mokra Prawa - Olimpia
Clią,5no4:1, VagatDomaniewice-SąjaxBocz

Piłka nożna

- skierniewicka klasa B

Faworyci zdecydowanie

W finale zespól z Domaniewic nie dal
4. GP 1 Łowicz

4

6 4-3

S. OP 2 Łowicz

2
2

3 2-2

2 0-0
GP Bielawy
2 2 0-0
'7. GP 4 Łowicz
2 O 0-2
GP Nowe Zduny
2 O 1-5
GP 3 Łowicz
W mistnowskiej drużynie Gimnazjum
w Domaniewicach grały: Daria Gajda (5.
bramek w turnieju), Fmilia Lenarczyk (1),
Sylwia Sokół, Anna Grabowicz, Renata
Kuśmierek, Aleksandra Jabłofuka, Urszula
Kowalczyk, Anita Sumińska, Agata Felczyńska, Ewelina Gnełak i Paulina Jaros nauczyciel w-fMieczysław Szymajda.
(p)

się zaskoczyć

ekipie z

Błędowa.

• Skierniewicka Klasa B - grupa I:
18. kolejka: Mroga Walisz.ew - Meblomax Zielkowice 3: 1, Dar Placencja - LUKS
Oszkowice 3:0 (w.o.)- zespół gości nie dojechał do Placencji, Kopernik Kiernozia RfS Gągolin 2: 1, MacoviaIIMaków -Rawka Bolimów 1:3, Olimpia Niedźwiada- Start
Złaków Borowy 3:1, Płomień Piotrowice Zryw Wygoda 0:3 (w.o.).
1. Mroga Waliszew (I)
18 47 73-25
2. Zryw Wygoda (2)
18 46 71-12
3. Start Złaków Borowy (3) 17 36 45-21
4. MeblQmax Zielkowice (4) 18 35 37-22

21. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Koleine punkty bez gry
• JUTRZENKA Warta - PELIKAN
Lowicz 0:3 (w.o.)
Łowiccy juniorzy z rocznika 1988 i 89
po 'ZW"jcięstwie walkowerem nad Concordią Piotrków Trybunalski, po raz chugi zapisali na swoim koncie trzy punkty bez gry.
A to dlatego, że prn:d rundą wiosenną z
rozgiywek wycofała się e1cif>a Warty. Za'tern łowi=ie prz.ez dwa tygodnie nie za-

grali spotkania. Plzed sobotnim pojedynkiem z liderem, czyli łódzkim SMS, będil
mieć trzy tygodnie przerwy. Ciekawe jak
podziała ta długa przerwa na podopiecznych trenera Leszka Sowińskiego. Czy
łowi=ie będągłodnigry i sprawią wpoj~
dynku z łodzianami niespodziankę? Prz.e·konamy się 'o tyrlt jUż w najbtiiSz.ą'sobolę.
(zł)

18 32 52.21
13 30 37-23
18 19 32-53
IS 19 29-48
18 15 35-6.2 ·
9.0limpiaNiedźwiada(9)
10. Kopernik Kiernozia (11) 18 12 24-44
17 li 23-71
IL LUKSOszkowice(lO)
12. Płomień Piotrowice (12) 18 4 8-70
• Skierniewicka Klasa B - grnpa Il:
18. kolejka: Lesiew Wólka Lesiewska Torpedo Celinów 1:7, Olimpia Paprotnia GLKS RZD ż:ełazna 2:2, Victońa Chr.zą,5z
czew - LKS Grabice 4:4, Iskra-Dobropasz
Babsk - Sobpol Konopnica l :3, Wulkan
Wólka Lesiewska - Sokół Księża Wola 3:0
(w.o.), Manchatan Nowy Kawęczyn - Wola
(p)
Wola Chojnata 8:1.
l.MancbatanKawęczyn(l) 18 45 85-28
18 43 72-26
2. Torpedo Celinów (2)
3. Wola Wola Cbojnata (4) I 8 37 60-40
18 36 86-40
4. LKS Grabice (3)
5. Wulkan Wólka Lesiew. (5) 18 26 50-57
18 26 61-59
6. Sobpol Konopnica (6)
7. VictoriaCbrząszczew(7) 18 25 52-50
8. lskra-Dobropasz Babsk (8) 18 22 47-49
18 13 35-58
9. Olimpia Paprotnia (9)
18 l3 22-83
10. Lesiew Wólka (10)
II. Sok6ł Księia Wola (12) 18 11 31-SI
12. GLKSRZDŻelazna(ll) 18 9 21·58
5.RawkaBolimów(S)
6. Dar Placencja (6)
7. Macovia Il Maków (7)
8. RTS Gągolin (8)
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ŁOWICZANIN

Koszykówka - finały Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki

BLUE STARS MISTRZEM tOWICZA
Łowicz, 13 maja. W miniony piątek łek 2 oraz Adrian Dyszkiewicz3 (lx3),"Seuczestnicy XI edycji Łowickiej ALK-i, czyli bastian Wojenka 2 i Damian Lelonkiewicz
W spotkaniu o trzecie miejsce trudno było
Amatorskiej Ligi Koszykówki rozegrali
swoje ostatnie mecze w walce o mistrzo- wskazać faworyta. Szanse były wyrównastwo Łowicza. W pojedynku o piąte miej- ne. I właśnie taki przebieg miał cały mecz. W
sce ekipa z Bratkowic - Torpedo-Bratki, pierwszej kwarcie minimalnie lepsi byli kozdecydowaniepokonalamłodzieżłowickiego szykarze Jurasów, którzy wygrali 20: 17,
Księżaka- Andy Boyz. W spotkaniu o tne- to głównie dzięki dobrej postawie Marcina
cie miejsce triumfował zespół Energobudo- Danycha i Wojtka Tomaszkiewicza.
wy-Bolimów Łowicz, który pokonał Jura- Po 20. minutach gry był remis 32:32. W
trzeciej odsłonie na prowadzenie Energobusów.
Mecz finałowy był bardzo zacięty i wy- dowę wyprowadził Piotr Tokarski, który
równany. Prowadzenie zmieniało się kilka już w poprzednich kwartach spisywał się
razy, ale po przeiwie mecz przebiegał pod bardzo dobrze. W czwartej kwarcie, po „trojkontrolą faworytów, czyli ekipy Blue Stars. ce" Adriana Dyszkiewicza EnergobudoOstatecznie „Gwiazdorzy'' wygrali 73:63 i
po raz pierwszy zdobyli tytuł miStrzów

Galeria mistrzów
towlckiei ALK·i
I. Sezon 1994
2. Sezon 1995
3. Sezon 1996
4. Sezon 1997
5. Sezon 1997/98
6. Sezon 1998/99
7. Sezon 2000
8. Sezon 2001
9. Sezon 2002
10. Sezon 2003
11. Sezon 2005

Roockies 76' ers Łowicz
Roockies 76'ers Łowicz
Roockies 76'ers Łowicz
Roockies 76' ers Łowicz
Asthma Attack Łowicz
Asthma Attack Łowicz
Asthma Attack Łowicz
GOK Zduny
PZU-Sport Łowicz
FiK-Sport Zduny
Blue Stars Łowicz

18:13. Na początku chugiej kwarty
dobrze zagrał Przemek Duranowski i
po jego rzutach ŁSM wyszła na prowadzenie 23 :18. ,,Spółdzielnie" utrzymała prowadzenie do przerwy 33:29, po celnym rzucie
,,za trzy" Zbigniewa Sowińskiego. w
trzeciej kwarcie ,,Bluesmeni" wzięli się do
pracy. C~iej grali pod kosz do Roberta
Kucharka, który trafiał i dzięki temu przed
ostatnią ~ią meczu Blue Stars wygrywali 45:40. W czwartej kwarcie ŁSM zaczęła mocno bronić na całym boisku, ale
„Gwiazdy'' poradziły z tym sobie, a więk
sz.ość punktów, po szybkich atakach zdobywał Adrian El-Ward.
Koszykarze ŁSM, mimo niezłej postawy Bartka \/Vłuczyńksiego i Filipa Goł
dy, nie poradzili sobie z bardziej doświad
czonym rywalem i przegrali ostatecznie
63:73. Dla graczy Blue Stars był to pierwszy tytuł mistrzowski. Czy zbiorą się w
przyszłym roku i będą bronić tytułu?
8 16 601 :463
I. Blue Stars Łowicz
8 14 497:433
2. LSM Łowicz
3. EnergobudowaLowicz 8 12 524:533
8 li 473:521
4. JurasyLowicz
5. Torpedo-Bratkil,owicz 8 11 462:480
7 9 414:436
6. AndyBoyzLowicz
7 8 366:471
7. No Name Łowicz
W klasyfikacji strzelców zwyciężył Adrian El-Ward (Blue Stars), który zdobył w
lidze 167 punktów. Drugie miejsce zajął
Robert Kucharek (Blue Stars) - 163 punkty,
a trzecie: Wojciech Tomaszkiewicz (Jurasy)
- 149 punktów. Kolejne miejsca zajęli: 138 Bartosz Włuczyński (ŁSM), 119 - Dawid
Tataj (Torpedo), 113 - Piotr z.abost (Andy),
101 - Marcin Lesiak (Blue Stars), 99 - Zbigniew Sowiński (ŁSM), 95- Jarosław ŚWi~
ty (Torpedo), 94 - Marek Słoma (Andy), 92
-TomaszCharążka(NoName), 91-Marcin
Pieklak (Jurasy), 90 - Piotr Tokarski (Energobudowa), Rafał Grażka (No Name), 82 Filip Gołda (ŁSM), 79 - Rafał Bogus (Ener-

wadziły

Łowicza.

Mecz o 5. miejsce:
• ANDY BOVZ Lowicz - TORPEDO-BRATKI Lowicz 51:66(10:16,13:11,
8:24, 20:15)
Andy Boyz: Marek Słoma 16 (lx3), Piotr
. ~z.abost 14, Michał Wójcik 7 (lx3), Łukasz
~ 4 i Bolesław Mostowski oraz Bartek
Pakowski 6, Adam Kowalik 2, Gtzegorz
Scibor 2, Piotr Dasz.czyński, Tomasz Nowak i Maciej Kołodziejczyk.
Torpedo-Bratki: Sylwester Pawlak 20
(2x3), Dawid Tataj 13 (lx3), Mariusz Jakubowski 11, Jarosław Święty 9 i Maciej Siemieńczuk 7 (lx3) oraz Paweł Pisula 4, Łu
kasz Gołębiowski 2 i Marcin Sokół.
Ekipa Torpedo Bratki wreszcie zagrała
mecz na swoim poziomie. Od pierwszej
kwarty objęli prowadzenie i nie oddali go do
końcowego gwi7.dka. Adny było już blisko
w 15. minucie i po „trójce" Michala Wójcika przegrywali tylko 22:23. Jednak to
byłymiłezłegopoczątki. Wtrzeciejkwarcie
Torpedo rozgromiło iywala 24:8 i to zadecydowało o końcowym zwycięstwie. W
ostatniej odsłonie w 34. minucie Torpedo ·
wygrywało już 61 :36. Andy BOyz zaczęło
layć mocno na całym boisku i odrobiło nieco straty. W drużynie z Bratkowic bardzo
dobrze zagrał Sylwester Pawlak, który
zdobył 20 punktów. Z.atem Torpedo, która
przed po rundzie zasadniczej było ostatnie,
zakończyło rozgrywki na piątej lokacie.
Mecz o 3. miejsce:
•JURASYLowicz-ENERGOBUDOWA BOLIMÓW Lowicz 60:64 (20:17,
12:15, 8:13 20:17)
Jurasy: Wojciech Tomaszkiewicz 21
(lx3), Paweł Z,agawa 12,MarcinDanych IO
(lx3),MarcinPieklak IO(lx3)iDaniel Waliszewski 4 oraz Marek Mucha 2 i Karol
Jasiński l.
Energobudowa: Piotr Tokarski 23, Rafał
Bogus 16 (lx3), Przemysław Plichta 12,
Konrad Cieślak 6 (2x3) i Mateusz Marsza-

W XI edycji mistrzami Łowicza gracze

W finale zmierzyły się dvvie najlepsze drużyny tego sezonu. Po interesującym
spotkaniu ekipa Bluesmenów pokonała jednak młody team ŁSM Łowicz.
wa wygrywała już 52:43 i przejęła kontrolę
nad tym pojedynkiem. W 39. minucie jeszcze pojawiła się szansa dlaJurasów, bowiem
,,za trzy" trafił Tomaszkiewicz i było tylko
56:59. Oczywiście7.0$lło mało czasu i trzeba było fuulować rywali. Jednak na linii osobistych nie pomylili się Tokarski i Rafał
Bogus, i dzięki ich rzutom wolnym Energobudowa mogła odebrać puchar za zdobycie trzeciego miejsca w tegorocznej ,,amatorskiej".
Mecz o 1. miejsce:
• I.SM Lowicz - BLUE STARS Lowicz 63:73 (13:18, 20:11, 7:16, 23:24)

zespołu

Blue Stars.

gobudowa), 78 - Marcin Danych (Jurasy),
76 - Paweł z.agawa (Jurasy), 72 - Łukasz
Łebski (Andy), Sylwester Pawlak (Torpedo), 67 - Kamil Oleszkin (Energobudowa),
66 - Maciej SiemieńC'zuk (Torpedo), Michał
Szuplewski(No Name), 61 - Michał Wójcik
(Andy), 58 - Paweł Woś (No Name), Konrad Cieślak (Energobudowa), 54 - Marcin
Kotarski (ŁSM), 48 - Przemysław Plichta
(Energobudowa), 43 - Daniel Waliszewski
(Jurasy), a 39 - Michał Rusiniak (ŁSM).
W klasyfikacji punktujących ,,za trzy''
zwyciężył Robert Kucharek (Blue Stars),
który trafił 16 razy zza linii 6,25 m Po 13
razy trafiali: Rafał Grażka (No Name), Bartosz Włuczyński (ŁSM) i Marcin Lesiak
(BłueStars), 11-ZbigniewSowiński(ŁSM),

IO - Konrad Cieślak (Energobudowa), Piotr
Tokarski (Energobudowa), 9 - Marcin Danych (Jurasy), 8 - Jarosław Święty (T~
do), Dawid Tataj (Torpedo) 7 -Rafał Bogus
(Energobudowa), pięć razy trafili : I<nysq
tofWójcik (Blue Stars), Michał Szuplewski
(No Name), Piotr z.abost (Andy) i Adrian
Dyszkiewicz (Energobudowa), 4 - Paweł
Woś (No Name), Michał Wójcik (Andy),
Marcin Pieklak (Jurasy), Maciej Siemień
czulc (Torpedo), 3 razy trafili: Łukasz Łelr
ski, Tomasz Charążka (No Name), Adrian
El-Ward (Blue Stars), Sebastian Wojenka
(Energobudowa), po 2: Marcin Sokół (Torpedo), Marek Słoma, Maciej Kołodziejczyk
(Andy), Cezary Włuczyński (Blue Stars),
Sylwester Pawlak, Paweł Pisula (Torpedo),
Daniel Waliszewski, Paweł z.agawa, Wojciech Tomaszkiewicz (Jurasy), Kamil Oleszkin (Energobudowa) a raz: Daniel Kocbuch
(No Name), DamianLelonkiewicz, Przemysław Plichta (Energobudowa), Mariusz Milczak (Blue Stars), Adam Kowalik (Andy),
Grzegorz Ziemecki, Jakub Wójcik (No
Name), Patryk Kotarski i Marcin Pełka
(ŁSM).
(zł)

Koszykówka - Skierniewicka LKA

Nasze derby wSkierniewicach
Skierniewice, 7i14maja. Dwałowic

O zwycięstwie Energobudowy zadecydowała chyba nieco dłuższa ławka.
ŁSM: Bartosz Włuczyński 17 (lx3), Filip Gołda 13, Zbigniew Sowiński 9 (lx3),
Marcin Kotarski 5 i Michał Rusiniak 2 oraz
Przemysław Duranowski 11, Marcin Pełka
6 i Krzysztof Dziedzic.
Blue Stars: Kucharek Robert 27 (lx3),
Adrian El-Ward 25, Mariusz Milczak 10,
Marcin Lesiak 8 (2x3) i KrzysztofWójcik 3
oraz Marcin Dańczak i Robert Kuleta.
Finał tegorocznej edycji ALK-i był ciekawy i emocjonujący. Faworyci do mistrzowskiego tytułu- Blue Stars wygrali ten mecz,
ale nie przyszło im to łatwo. Ekipa ŁSM
postawiła wysoko porzeczkę i walczyła
bardzo dobrze.
W pierwszej kwarcie „Spółdzielcy'' rozpoczęli od prowadzenia 4:0. W końcówce

~-...,.------------------------ fej Części spotklihiii dwa razy z rzędu trafił
,.za trzy" Marcin Lesiak i „Gwiazdy'' proTorpedo po zwycięstwie nad Andy Boyz awansowa/o z 7. na 5. miejsce.

kie zespoły, które wystartowały w rozgrywkach Skierniewickiej Ligi Koszykówki Amatorów stoczyły derbowy pojedynek. Zdecydowanie wygrała ekipa Da Grasso, która
pokonała Parowe Młyny różnicą21 punktów. Łowiczanie są zatem chyba faworytami ligi w Skierniewicach.
,,Parowi" dobrze radzili sobie w pierwS7..ej kwarcie, którą wygrały 20:16. Bardzo
dobrze w tej fazie grał Zbigniew Sowiń
ski, który rozpoczął spotkanie od trzech
„trójek''. W kolejnych odsłonach koszykarze Da Grasso zaczęli dyktować warunki
i powygraniuchugiej kwarty 17:6, do przerwy prowadzili 33:26. W kolejnych czę
ściach spotkania Da Grasso już wyraźnie
przeważało i wygrywało 18: 11. Jak zwykle
najskuteczniejsi w tej ekipie byli Robert
Kucharek - 21 pllllktów i Adrian ElWard - 17 punktów.
Natomiast tydzień później w meczach
3. kolejki trzecie zwycięstwo odnieśli gracze Da Grasso, którzy pokonali juniorów
skierniewickiej ósemki aż96:52 {nąjskutecz
niejsi byli El-Ward 37 i Marcin Lesiak
25) a osraói'óne P"arowe MJyny nie;1'0dticanic r.t.egI'l!,ly z GOKSiR L. · 74:84.

2. kolejko SLKA:
• DA GRASSO SKIERNIEWICE
TEAM Lowicz - PAROWE MŁYNY
Lowicz 69:48(16:20,17:6, 18:11, 18:11)
Da Grasso: Kucharek: Robert 21, Adrian
El-Ward 17, MarcinLesiak 14, Bartosz Włu
czyński 9, Marcin Dańczak 3, Krzysztof
Wójcik 3 i Mariusz Milczak 2.
Parowe Młyny; Zbigniew Sowiński 17
(4x3), Wojciech Tomaszkiewicz 11, Marcin
Danych 8, Filip Gołda 7 i Daniel Walisz.ewski 6 (2x3).
Wyniki 3. kolęjki: Fambud-Boys Skierniewice - Łowcy Browcy Skierniewice
63:80, Pogromcy Łowców Browców Skierniewice-Oldboys Skierniewice 76:71, GOKSiR Lipce Reymontowskie - Parowe Mły
ny Łowicz 84:74, Da Grasso Skierniewice
Team Łowicz - ósemka-Junior Skiemiewice 96:52(22:8,26:12,24:15,24:17). (zł,p)
I DaGrassoTeamŁowicz 3 6 255:148
3 6 256: 158
2. Łowcy Browcy
3 5 217:211
3. Pogromcy Łowców
4. Parowe Młyny Łowicz 3 4 213:231
3 4 20L222
5 fambud-Boys
6. Oldboys Skierniewice , 3 4 191 :224
3 4 203:239
1 OOKSiR Lipte
3 3 147:250
~ Ósemka-J• n:ur
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Piłka nożna

LEPIEJ, CHOC BEZ GOLA

Stą4 i wi~ niż uprzednio treningów stizt>.
leckich, sporo pracy nad stałymi fragmentami To wszystko miało nam dać zwyci~
stwo w meczu ze Znicz.em. Po raz pierwszy na wiosnę w podstawowym składzie
zagrał Michał Rozkwitalski, swoją szansę otizymał też Maciej Wyszogrodzki. I
o ile ten pierwszy nadal niejest w swej optymalnej dyspozycji o tyle popularny ,,Mumia'' nieźle radził sobie na lewej stronie, co
ZllUWllŻył opiekun Pelikana.
Od początku widać było, że bardziej z.dl>.
tenninowani są goście i to oni na początku
meczu osiągnęli przewagę. Ijużw7. minucie bliski ~był Wilk Po rzucie rcrż
nym uderzył głową z na_jbliisz.ej odleglości,
ale Paweł Pazdan obronił sll7ał ~
pomocnika. W 12. minucie ponownie gorą
copodbramkągospodarzy. 'Zrowstały fi:agment gcy i tym, razem najlepiej w polu karnym zachował się Piotr Gawlik. Nie dał

Pelikannierezygnowal W29.minucieznakomitą okazję miał RozkwitaJsk:i Był sam
na sam z Pwrlanem, ale nie 2lk>lał go pokonać. Nadal trwa więc indolencja slizeleda
łowiczml. Trzy idealne sytuacje i zamWt
prowadmńa be:zbramkowy remis. Od 35.
minuty biab-zielooym grało się łatwiej, bo
C'ZftWOOą kartką :za fuul ukarany zoslał Tomasz Kuldewk:z.
Alepopm:rwie nie bym widać która drużyna wystqJ!tje w pełnym slchlzie. Po raz
kolejny okazuje się, że oprócz skulecmości
kuleje w łowickiej ekipie przygotowanie fizyczne. Ale tego _już nowy trenec poprawić
nie zdoła. ..
W 59. minucie na bramkę Paz.dana z dy-

końcu seńę pięciu

swą fuch i to oo siał się bohatm:mekipy extrenera Polonii Warszawa - Krzyszlofa
Chrobaka. Cliociaż mógł nim być~
nie kto imy. Gdyby w 70. minucie po~
cizie Marcina Komorowskiego sytuację
sam na sam z Rat.*m Gosposiem wykorzystał Ferdynmd Chifon pewnie trzy
punkty zoslałyby w Pnm:kowie. Ale nasz
<kugi łr.imkarz błysnął kbst i 1ak jak jego
vis'a'vis spisał się znakomicie. Do końca
me.cm obie &'lrooy slarały się p:71lChylić S"lalę na swoją korzyść. Be2Slortremie.
Remis nie cieszy gości - nam potrzebne

26
26
26
26

kolejnych porażek. ..

O mecn po •ecu:

Trener Jacek Cyzio: Ciężko wywalten remis i :za włożone w ten
mecz serce musz.ę moim chłopakom podziękować. Szkoda że nie udało nam się
nic str7.elić, ale i tak w porównaniu z rne-czem w Łomży widocmy jest postęp.
Myślę, że wspólnie uttzymamy ID ligę
dla ŁowiC7.3. Będzie to niezwykle trudne, ale jestem optymistą. Teraz mecz w z
Grajewem. Pned własną publicmością.
Chciałbym zaapelować do labiców, żeby
są tlZy punkty! Jednak biorą:: pod uwagę pomogli swojej drużynie - to dla moich
ostatnią czarną serię ,,Ptaków" jest_jakiś po- piłkarzy bardzo ważne.
(BoB)
stusistrz.elałtukaszZnyk. Zrobiłwszyst stęp. Teraz czas na zwycięstwo!
Bogusław Bończak
ko jak należy, ale pruszkowski bramkarz :zna
czyliśmy

47
47
42
41

36-15
36-26
30-22
31-23

· - -~-.....5

35-28
26
26 36 27-23
26 35 33-31
26 34 27-24

2f

12-,...;ił

Judo - Otwarte Mistrzostwa Woli Dzieci

dok ze str. 36

Czarnei serii ciqg dalszy
Drużyna jechał na wschód kraju z silnym
postanowieniem przełamania się. Każdy
inny wynik niż porażka cieszyłby i zawodników i zarz.ąd klubu - byłoby od czego
zacząć podnoszenie się z kolan. Dlatego
też łowiczanie zaczęli bardzo defensywnie, uważając na obronę własnego przedpola. Gospodarze nie mogli sforsować tej
zapory. Jedyną wartą odnotowania akcję
przeprowadzi) w 38. minucie Rafał Bałecki . Minął kilku łowickich graczy ale
jego rajd zakończył się niecelnym uderzeniem.
Pod koniec pierwszej połowy groźnie
wyglądającego urazu doznał Wilk, któy
mocno ucierpiał w starciu z jednym rywali. Nasz najbardziej doświadczony
gracz wyszedł jednak na drugą połowę.
Ta rozpoczęła się dla Pelikana fatalnie. W
48. minucie akcja lewą stroną, piłka bezkarnie przecina pole karne, błąd w kryciu
i Karol Bartnik dobrze zamyka skrzydło, pakując futbolówkę do siatki. Po utracie gola ,,Ptaki" nie mając nic do stracenia
przestały kurczowo trzymać się własnej

- zaległe mecze 19. i 26. kolejka Ili ligi

•LKSLomi.a- PELIKANł..owkz2:0
(0:0)
1:0 - Karol Bortnik (48), 2:0 - Łukasz
Tyczkowski (90+1).
26. kolejka m ligi:
•GWARDIA Warszawa-LKSł..om
:iJl 1:0 (1:0)
1:0 - Paweł Tomczyk (31).
• OKĘCIE Warszawa - MZKS Końenice 1:2 (1:0)
1:0 - Karol Jankowski (40), 1:1 - Piotr
Cetnarowicz:(58), 1:2-EugmiuszKołodzitj
czyk (86).
• MAWWSZE Grójec - LEGIA II
Wam:awa3:1 (1:0)
1:0 - Mańusz Solecki (45), 2:0 - Piotr
Stretowic:z(51), 3:0-Maciej Tataj (70), 3:1
- Sławomir &hm (88).
•WARMIAGrajewu-MLEKOVITA
Wysokie Mazowieckie 0-.3 (0:1)
0:1 - Marek Gołębiewski (17), 0:2-Jacek
gowegostatmuniedadz:ąjednakradyutizy Kocur (58), 0:3 - Marek Gołębiewski (63).
mać gracze Gwardii Wars:zawa i... No wła
• OKS 1945 Olsztyn - UNIA Skierniewice 2:2 (1:1)
śnie - kto jeszcze?
w meczach 25. kolejki m ligi padło 19. 0:1 - Marcin Maciejak (I), 1: 1 - Dariusz
bramek (średnia na mecz - 2,375), a łą:znie ~ (13),2:1-DariuszRadzisz.eww tym semnie sll7elooo 470. goli w 208. ski (53), 2:2- Marcin Grzywacz (74 kamy).
meczach (średnia na mecz 2,26).
•LF.GIONOVIAI.egiooowo-DR~_
CA Nowe Mmto Lubawskie 0-.3 (0:1)
Zaległe mecze 19. kolejki mligi:
0:1 -Michał Adamczyk (43), 0:2- Ma•LEGIA II Warszawa- MLEKOVIciej Wojtaś (65), 0:3 -Gaegotz Bała (70).
TA Wysokie Mazowieckie 0:0
•OKĘCIE War.;zawa-OKS 1945 Olsz• GOSSO-STAL Głowno - ·CERAMIKA ParadyżO:l (0:0)
tyn 0:3 (w.o.)
0:1 -Arkadiusz Ż.arczyński (49 kamy).
• CERAMIKA Paradyż - ZNICZ
PnmJWw 2:0 (1:0)
•ZNICZ PnmJWw- PELIKAN Lo1:O - Sebastian Tomasiak (42), 2:0 - Mi- wicz 0:0
. (p)
diał Osiński (86).

blokiJwać-mówiłpmłniedziełnymeczem.

Pelikana ptZelamali w
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Na cztery kolejki pu.ed zakończ.eniem
rozgrywek m ligi ,,zaostrzyła się" walka
:zarówno o awans do n ligi, jak i o utizymanie się na „trzecim fioocie". Na szczycie
niespodziewanie do rywali2.acji o pierwsze
miejsce z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie
włączyła się Ceramika Paradyż. Obie ekipy
mają po 47. punktów, ale wydaje się, że
nieco łatwiejszy ,,rwJdad'' giec mająjednak
gracze Drwęcy.
Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja
w dołnych strefach tabeli. m ligę „odpuści
ły" już sobie ekipy stołecmego Okęcia
i Legiooovii, ale tl7.eba jeszcze :znaleźć jeszcze trzech (a w najlepszym wypadku
dwóch) chętnych do spadku. Wydaje się, że
żeby być ,,spokojnym" u1lzymania tl7.eba
~e zdobyć 42-43 punkty, czyli na razie
nawet czwarty w tabeli zespół LKS Lom2a
nie IOOŻe jeszcze spać spokojnie... Wydaje
się, że mimo niezłej gcy na wiosnę tmcioli-

dopiszemy do tego nieobecnego
z powodu poważnego urazu Grzegorza
Pastusiaka to możemy śmiało stwierdzić,
że nasza obrona po raz kolejny wystąpiła w
eksperymentalny zestawimiu. Nie w peł
ni siłjestrównież Robert Wilk, aleonnadal
nie chce opuścić 7.eSpołu w trui:h:iych chwilach i gra dzięki blokadzie.
Trener Jacek Cyzio i.aczyna co raz lepiej poznawać swoją drużynę_ i co podkreślająsami gracze ma z nią co raz lepszy kontakt Nie dawno sam graJem w~ więc
rozumiem tych chłopaków. Muszą ~ od-

Piłkarze

SPORT

Poszukiwanie „spadkowiczów"

Jeśli

radygolkiperZnicza,ale~goobtń:a
wybijając fulholówkę z linii bramkowej.

•

SPORT

•

SPORT

•

SPORT

T.

,,szesnastki". Ale niezmiennie, tak: jak w
poprzednich meczach gramy bez pomysłu. Utrzymywaliśmy się dłużej przy
piłce, ale nie stwarzaliśmy żadnego zagrożenia pod bramką Kamila Ulmana. I
w sumie nic ciekawego na placu się nie
działo . Aż do 90. minuty. Łowiczanie źle
wznowili grę wrzutem z autu, natychmiast.owa kontra gospodarzy, Łukasz Tyczkowski wchodzi w pole karne, mocno
uderza i mimo interwencji Macieja Sowińskiego futbolówka odbija się od
słupka i niestety wpada do naszej siatki.
Biało-zieloni tak na prawdę byli tylko
raz bliscy gola W dogodnej sytuacji :znalazł
się Krzysztof Skowroński, który będąc
w polu karnym źle trafił piłkę głową z najbliższej odległości i z Łomży wracaliśmy
bez punktu i gola
Ciężko o jakąś sensowną radę i słowo
nadziei dla kibiców. Opierając się bardziej
ma życzeniach niż rozumowych przesłan
kach, wieu.ę że nie spadniemy. Ale łatwo
·
nie będzie...
Bogusław Bończak

Dla

większości był

to debiut

Warszawa, 14 maja. W sali ginmastyczntj SP 225 w Warszawie odbyły się
Otwarte MislnostWa Woli Dzieci w judo,
arywalizacjaroz.grywana była w dwóchkategoriach wiekowych (łącznie dziewczęta
i chłopcy): rocznik 1993/94 o 1995196.
W grupie dzieci starszych najlepiej z zawodników MKS ,pyw" Łowicz spisał się
Krystian Piekacz (SP 4), który w walce
do 33 kg zajął miajsce. Natomiast w wadre
do 30 kg piąty był Kamil Olewicz (SP 2),
a siódma Milena Juchniewicz (SP 1).
Miejsrenapodiumwiywaliia::ji dzieci młod
szych wywalczył natomiast Arkadiusz
Us (SP 3), który był trzeci w wadze do 28
leg. Wtej SlllJtjkategorii ex aequo dziewiąte
miejsca zajęli Dominika Wojszcz (SP 4)
i Paulina Wielemborek (SP 2).
Trener Maciej Sikorski powiedział:
Wsumie to wyniki niesątumoiezadobre, ale
w rywaltza<ji dzieci toniejestsprrr.'o'llrwjważ11iejsza. Ja cieszę się, że udało nam się skompktować grupęaż 19dzieci. Uz11ajen~tenfakt
zasukces.Muszetakiepodkreślić.i.edlawi{k-

szvścit,ifto~:szystartw~.

@~.~-----'·"-~~---'-----='---'-~~~~~~~~~~~~~
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- zaległy mecz 19. kolejki Ili ligi

CZARNEJ SERII CIĄG DALSZY
„

•LKS Łomża-PELIKAN Łowicz 2:0
(0:0)
1:0 - Karol Bortnik (48), 2:0 - Łukasz
Tyczkowski (90).
ŁKS: Uhnan - Kamiński, Kowalski, Galiński,Łukaczyński - Chrobot, Chimerz.e (46
Maćkowski), Bortnik (90 Lis), Grabowski Bałecki (67 Tyczkowski), Boguski (82
Łuba).

Pelikan: Sowiński 6 - Knera (14 Komorowski 4), Serocki 4, Znyk 3, Gawlik 3 Wyszogrodzki 3 (55 Rozkwitalski), Styszko 4 (65 Skowroński), Wilk 4, Rembowski
4 - Placbeta 4 (46 Salamon 4), Kazimierowicz 3.
Sędziował: Marcin Szrek (Kielce). .żółte
kartki: Rafał Boguski, Łukasz Tyczkowski i
Marcin Grabowski-Łomżaoraz Maciej Sowiński, Łukasz Znyk i Tomasz Styszko Pelikan. WidWw: 1000.
Łomża, 11 maja. Nie pomogła ,,nowa Serocki robił co mógł, dwoił sie i troił Sowiński... Pelikan jednak przegrał - tym
miotła".PiątaporażkaPelikanastałasięfuk- razem w Łomży 0:2 (fot. www.4/omza.pl)

Sylwek Płacheta tym razem mniej dynamiczny niż dotychczas...

Piłka nożna

lepiei, choć bez gola

• ZNICZ Pnm.ków - PELIKAN Ło
wicz 0:0
Znicz: Pazdan - Piotrowski, Stawicki,
poczynania nasrego z.espołu. Trener Jacek
Cyzio, który dzień prz.ed zaległym meczem Kokosiński, Hennan - Zubrzycki, Pulkowz ŁKS obją! posadę, niewiele wiedział na ski, Kapela (64 Majewski), Wiśniewski Chifon (71 Hałas), Kułkiewicz.
temat swoich nowych podopiecznych.
Pelikan: Gospoś 7 - Znyk 4, Serocki 5,
I zapewne wcale nie ucieszył się ze stanu
posiadania, po tym co zobaczył w Łomży. Gawlik 4, Komorowski 3 - Rembowski 4,
Kazimierowicz 4 (75 Skowrońsk:i),Wilk 5
Zespół jest rozbity, piłkal7.e nie walczą, bra(80 Knera), Wyszogrodzki 5 - Rozkwitalski
kuje pomysłu. Jeśli szybko się nie pozbiera
4 (46 Płacheta 4), Salamon 4 (85 Kaźmier
to najstarszy trzecioligowiec spadnie do niż
czak).
szej klasy rozgrywkowej. W ustaleniu skła
Sędziował: Mrowiec (Katowice). .żółte
dunaśrodowymeczpomagałnowemuszko
kartki: Tomasz Kułkiewicz- Znicz oraz Piotr
leniowcowi Robert Wilk. Zresztą wielkieGawlik, Michał Rozkwitalski i Tomasz Kago pola manewru nie mieli - kadra jest taka
zimierowicz - Pelikan. Czerwona kartka:
jaka jest. Szkoda, że kontuzji doznał G~
gon Pastusiak, bo przyzwoicie prezentował się w roli ostatniego stopera. Ale jego
absentja pottwa z pewnością do końca nmdy wiosennej.
dok na str. 35
tern, a widmo spadku zaczyna paraliż.ować

Gracze Pelikana nie mogli sobie poradzić z lepiej dysponowanymi piłkarzmi
(fot. www.4/omza.pQ.

ŁKS Łomża

Zapraszamy na 27.

kolejkę

- 26. kolejka Ili ligi

Tomasz Kułkiewicz (Znicz - 33 min.). WidWw: 400.
Pruszków, 15maja. Wres7.cienasipił
karze dopisują jakieś punkty! I może ten
jeden punkcik da im wiarę, że potrafią utrzymać się w III lidze. Bo to jest nasz priorytet.
Po pięciu kolejnych porażkach nie pnegraliśmy a tylko do pehri SZC7..ęścia brakuje celnego strzału do bramki cywala Tylko i aż ...
Ale mecz ze Zniczem wcale nie miał być
dla nas spacerkiem. W bramce ,,Ptaków"
zabrakło Macieja Sowińskiego, który
musiał pauzować za żółte kartki, wyleciał
ze składu również kontuzjowany Tomasz
Styszko.
dok na str. 35

/li ligi

Mecz z Warmiąjuż w sobotę o godz, 17.00
Tym razem nie w tradycyjną niedzielę
o godz. 11.15, a już w najbliższą sobotę
21maja2005 roku o godz. 17.00 dojdzie
do meczu 27. kolejki III ligi Pelikan- Warmia Grajewo. Zmiana ta nastąpiła na proś
bę gości, którzy poprosili o późniejszą
porę rązgrywania meczu ze względu na ...
dużą odległość dzielącą obie miejscowości.

Ostatni mecz w Łowiczu Pelikana i
Warmii, któty rozegrano jesienią 2003
roku zakończył się naszym wysokim
zwycięstwem 5: 1 (br.: Sebastian Wrzesiński 51, Krzysztof Durka 56, Ro-

bert Stankiewicz 66 kamy, 77 karny,
Sebastian Wrzesiński 83 - Tomasz
Radziński 21 karny), a później dwa razy
graliśmy na wyjeździe: wiosną 2004 wygrała Warmia 1:O (br.: Piotr Grabowski
80), a w tym sezonie „Warmiacy" zwyciężyli 2: 1 (br.: Maksym Mirva 30 i Marcin Kłosowski 47 - Marcin Salamon
1). Natomiast w sezonie 2002/2003 łowi
czanie wygrali na własnym stadionie 1:O
(br.: Krzysztof Skowroński 48) i zremisowali na wyjeżdzie 1:1 (br.: Łukasz
Żukowski 89 - Przemysław Kołłątaj
10 samobójcza).

Prognoza pogody dla rejonu

Łowicza

27. kolejka m ligi (weekend - 21-22
maja 2005 roku): PELIKAN Łowicz WARMIA Grajewo (sobota - godz.
17.00), UNIA Skierniewice - OKĘCIE
Warszawa (S - 17.00), DRWĘCA Nowe
Miasto Lubawskie - OKS 1945 Olsztyn (S
- 17.00), MZKS Kozienice - MAZOWSZE Grójec (S - 17.00), ŁKS Łomża - CERAMIKA Paradyż (S - 17.00), ZNICZ
Pruszków - GOSSO-STAL Głowno (N 12.00), LEGIA II Warszawa - GWARDIA Warszawa (N - 13.00) i MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie - LEGIONOVIA Legionowo (N - 16.00).
(p)

Izabela Pogoda (z lewej) i Anna Kucharek zdobyły w Szczecinie w dniach 30 kwietnia - 3 maja 2005 roku występując w reprezentacji
Politechniki Łódzkiej srebrny medal Mistrzostw Polski Politechnik w koszykówce kobiet.Na zdjęciu wychowanki łowickich klubów wraz z trenerem drużyny - Pawłem Wójcikiem.

w dniach 19-26 maja 2005 r.

PRZYSŁOWIA LUDOWE O POGODZIE:
„Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi";
„Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie".

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę w regionie kształtuje skraj
zatoki niżowej, ale w weekend region dostanie się pod wpływ układu

coraz cieplejsza i suchsza masa powietrza.
•CZWARTEK - PIĄTEK: Pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie
umiarkowane, bez opadów oraz coraz cieplej. Widzialność
dobra do umiarkowanej, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr zmienny, przeważnie północno-zachodni,
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień:+ 17°C
do+ 20°C. Temp. min w nocy:+ 10°C do+ 7°C.
• SOBOTA - NIEDZIELA: Słonecznie, bez opadów
oraz bardzo ciepło - letnia aura ! Widzialność
dobra do umiarkowanej, rano zamglenia, lokalnie
mgły. Wiatr z kierunków południowych,
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień : + 22°C
do+ 25°C. Temp. min w nocy: + 14°C do+ 10°C.
• PONIEDZIAŁEK ... wrOREK: Zachmurzenie umiarkowane
do dużego, lokalnie przelotne opady deszczu oraz burze.
Widzialność dobra do umiarkowanej, zamglenia.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 25 °C do + 20°c.
Temp. min w nocy:+ 16 °C do+ 10°C.

Łowiczanki

Czwartek • Nl1dzl1la
19. 22.05.2005r.
Temperatury max w dzień
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JanaPawłalI3; elirninacjePowiatowej Lirealiady Szkolnej w piłce nożnej- grupa A: III

Płońsk

Płock

Pelikan II Łowicz -

• 9.00 - stadion OSiR w ŁOwiczu, Ul

1'.".'24

wyżowego. Napływa

okręgowej seniorów:
Pogoń Bełchów;

j

LO, ZSP 4 i II W;
• 9.00 - boisko Astry w Zdunach; eliminacje Powiatowej Licealiady Szkolnej w pił
ce nożnej - gn.ipa B: ZSR Zduńska Dąbro
wa, ZSL Zduny i ZSP 3;
Środa, 25 mała;
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, lll.
JanaPawłalI3; eliminacje Powiatowej Lirealiady Szkolnej w piłce nożnej - grupa C: I
W,ZSP 1 iZSP2.
(p)
ISSN1231-479X

• Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
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