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Je51cze wtym _roku remont

drogi z towicza do łodzi
Już za

dwa miesiące,
po otwarciu autostrady
z Poznania do Strykowa,
duży ruch, w tym
ciężarowy, może przenieść

z „dwójki"
na „czternastkę".

się

o niemal nieuniknione. Kto będziejechał
zPomaniado WarszawyautostradąA2,
pojedzie nią najdalej jak to będzie możliwe,
czyli do Strykowa. Tam wjedzie na „czternastkę" do Łowicza, by tu włączyć się na
„dwójkę" do WaIS'Zllwy. Droga ze Sttykowa przez Głowno do Łowicza z dnia na
dzień stanie się zatłoczona. Przewidująca to
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce „czternastkę" nieco ulepszyć.
Jeszcze w tym roku zacznie się na niej ukła
dać podwójną nakładkę asfaltową na całej
długości od granicy Łodzi w hnielniku, do

T

Ich moino się boć

ocząwszy od tego numeru NŁ będzie
my publikować w osobnej rubryce,
nie jak dotąd w kronice policyjnej, informacje o osobach, które prowadziły pojazdy mechaniczne po pijanemu. Niech to
będzie wstydem dla nich, a ostneżeniem

P

skrzyżowania z drogą krajową nr 2 z Warszawy do Poznania w Łowiczu.
- Modernizacja drogi to za dużo powiedziane... - mówił nam w piątek 19 maja zastępca dyrektora do spraw technicznych
w oddziale GDDKiA w Łodzi Zbigniew Paliński. - Raczej będzie to wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz generalne uporząfi
kowanie drogi. Planujemypo/użyćpodwójną
~asfaltową, alebezposzerzaniadrogi. „Wzmocniony i uporządkowany" - według wstępnych ustaleń, poprzez sfrezowanie i ułoż.enie 6-<:entymetrowej warstwywią1.ącej asfaltu i 4-<:entymetrowej warstwy ście
ralnej asfaltu, ma być około 40-kilometrowy
odcinek drogi. Nie przewiduje się wymiany
podbudowy drogi, co oznacza, i.ez biegiem
czasu pod cięż.arem TIR--ów i tu zaczną powstawać koleiny. - /tak będzie to kosztować
parędziesią! milionów złotych. .. - powiedział Kilkaset osób z Łowicza, grupowo i indywidualnie, uczestniczyło w minionym tygodniu w spotkaniach z Benenam inżynier Piotr Palmowski z biura zarzą dyktem XVI. Na zdjęciu kadr ze spotkania .papieża z młodzieżą w Krakowie, uchwycony obiektywem
dzania budową autostrady GDDKiA aparatu Olgierda Filipowicza z samodzielnego zastępu tubr Harcerstwa Katolickiego Zawisza z Łowicza.
w Łodzi.
dok. na str. 5 Więcej o łowickich spotkaniach z Benedyktem piszemy na stronie 8.

JAK DtUGO POTRWA
STRAJK?
p

strajkujących,którzyobawialisię,żejest
odczas spotkania ustalono, iż
to wyraz złej woli dyrektora naczelnego,
wspomniane kwoty 203 i 11 O
a to zaostrzyłoby konflikt. Czy jednak te naliczane i realizowane będą od 1 czerwdeklaracje przekonają radnych? I tniesz- ca. Według szacunków zwiękscy to koszkańców?
ty funkcjonowania szpitala o 50 tys. zł
Strajk w łowickim szpitalu trwa i trwać miesięcznie. Co do jawności premii,
będzie. Zdaniem lekarzy obietnica dyrektor stoi na stanowisku, że nie moż30%-owej podwyżki od października nie na ich ujawniać ze względu na ochronę
wnosi 'nic nowego. - Gołosłowie, dwa danych osobowych. Dlaczego załoga chce
słowa w telewizji i obiecanki pana mini- znać wysokość tych premii? Wynoszą
stra - można było usłyszeć podczas spot- one obecnie 5% pensji zasadniczej, ale
kania. Poza tym łowicka załoga wysto- zdaniem białego personelu, pracownicy
sowała postulaty skierowane tylko do administracyjni otrzymują często premie
dyrekcji: włączenie do stałych elementów dużo wyż.sze. Jeśli premie więc nie mogą
wynagrodzenia kwot 203 zł i 11 Ozł, któ- być jawne, związkowcy postulują rezygre wywalczono kilka lat wcześniej, wy- . nację z nich i włączenie tych 5% do penydzieńwcześniejzprotestującymispo wiązania się z porozumień dotyczących sji zasadniczej. Dyrektor ZOZ Jacek
tkał się tylko wicedyrektor do spraw częściowej wypłaty funduszu socjalne- Chyliński zadeklarował, iż jest na tllkie
medycznych Andrzej Kaźmierczak, który go, z którego w miniony.eh latach perso- rozwiązanie otwarty - sprawa ma być
niemiałupowainień do podejmowania wią net zrezygnował i jawności list z wyso- dyskutowana, podobnie j~ sprawa funżących decyzji. To bardzo zaniepokoiło kościąpremii.
duszu socjalnego.

szpitala wzięły
finansowania służby
dlainnych.Przedwyrokiemsądunie}Ilo:że zdrowia. Krytyczne wobec strajkumy podać ich pełnych danych, ale robimy jących głosy na ostatniej sesji rady
co możemy, by pokazać skalę problemu. powiatu są nieporozumieniem. Le·
Czytaj na stronie 8.
karze nie strajkują przeciw dyrek·
torowi, radzie powiatu, ale przeciw
systemowi panującemu w służbie
zdrowia • takie stanowisko przed·
stawili ordynatorzy oraz przedstawiciele związków zawodowych ło·
wickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na spotkaniu z dyrekcją szpita·
la oraz przedstawicielami staro:
stwa 30 maja.
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- Postulaty lekarzy sąjak nąjbardziej
my jako radni jesteśmy jednak
w bardzo kłopotliwej sytuacji - mówił
z kolei radny Wiesław Adach. - Poręczy
liśmy kredyt i co dalej? Już są pierwsze
głosy, aby się wycofać.
Rzeczywiście, podczas sesji Rady Powiatu Łowickiego 24 maja niektórzy radni zastanawiali się nad możliwością cofnięcia poręczenia 5-milionowego ~edytu
na restrukturyzację szpitala nie ukrywając, że ma to związek z trwającym obecnie strajkiem. Padały nawet słowa, iż komuś zależy na upadłości jednostki. Radny Michał Śliwiński zwrócił uwagę, iż
przed rozpoczęciem restrukturyzacji lekarze obiecywali, iż będą ją w~pierać.
Strajk w sytuacji poręczenia przez powiat kredytu i procesu restrukturyzacyjnego jest działaniem odwrotnym od deklarowanego.
dok. na str. 2
słuszne,
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Rozparcelowaniem wolnych piez ubiegłego roku na tegoroczne inwestycje zajęli się łowic
cy radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej w czwartek 25 maja. Burmistrz zaproponował w formie
uchwały wprowadzenie nowych in·
westycji, radni w części zmienili te
propozycje. Najpoważniejsze wydatki: na kino oraz na kanalizację
w ul. Łęczyckiej i Jana Pawła Ił.
niędzy

Z

więkSWlie inwestycji następuje z ty-

tułu wprowadzenia do burli.etu wolnych środków z ubiegłego roku w wysokości blisko 1,3 miliona złotych oraz 400
tys. zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarlci Wodnej w Łodzi na kanaliza-

cję w ul. Łęczyckiej i Jana Pawła II
(240 + 160 tys. zł) .
Burmistrz proponował za te pieniądze
m.in. zwiękSWlie o 120 tys. zł kwoty na
budowę nawierzchni na ul. Turystycznej
(zwiększenie zakresu robót), 150 tys. zł na
budowę ulicy Jordana oraz 50 tys. zł na
chodnik na Mostowej - po ząjęciu 50 tys.
zł z planowanego wcześniej chodnika na
3 Maja z uwagi na planowaną na przyszły
rok wymianę oświetlenia na tej ulicy. O kolejne 300 tys. zł burmistrz proponował
zwiększyć wydatki na wykup gruntó\!v.
Na budowę kanalizacji w ul. Łęczyckiej
przeznaczyć łącznie 380 tys. zł, w tym Maria Konopnicka jest już patronką Szkoły Podstawowej w Zielkowicach pożyczka z funduszu w wysokości 240 tys. szkoły, której uczniowie w tym roku osiągnęli najwyższą w okolicy średnią
zł oraz na kanalizację w Jana Pawia li na sprawdzianie kończącym klasę VI. Na zdjęciu: tablicę pamiątkową
340 tys. zł, w tym 160 tys. zł pożyczki.
odsłania wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski, za nim dyrektorka szkoły
dok nastr.4 Bożena Słomska. O uroczystości czytaj na stronie 11.
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ŁOWICZANIN

Wyroku nie było,
areszty przedłużone
Prawie do polowy lipca odroczona
została kolejna rozprawa przed Są·
dem Okręgowym w Skierniewicach,
w procesie w którym 25-łetni Marcin
K. z Łowicza jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, po
uprzednim ciężkim pobiciu, mieszkającego w bloku komunalnym przy ul.
Annii Krajowej 43 w Łowiczu Jana Z.

P

Policyjna pomoc na nic się nie zdała. Psa trzeba było uśpić.

Uciekał

przed watahą

ciekał przed kilkoma psami, które się czasie sam przecz.ołgał się ze środka jezdni

U

tu wałęsały, wpadł naj~ i został
potrącony przez samochód - powiedziała nam Barbara Szymczak z Łowicza,
która w miniony wtorek 30 maja ok. godz. 8
widziała w Alejach Sienkiewicza na wysokości Pasażu Grabskiego psa, kt6cy wpadł
pod samochód. Przeraziło ją jednak to, że
już po wypadku psy nie odstąpiły swojej
ofiru:y, ale już leżącą na jezdni dalej kąsały.
Wtedy zareagowała, odpędziła watahę i pobieghi do radiowozu, który stał niedaleko,
prosą policjanta o interwencję. Pies w tym

w pobliże krawęinika. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce, gdzie leżał pies i wezwał pracowników Zakładu Usług Komunalnych, by z.abrali zwierzę do weterynarz.a. Tam, w związku z tym, że był bardzo
poważnie poturbowany, pies został uśpio
ny. Potrącony pies był mieszańcem, bardzo
często pnebywającym w okolicach bloku
m 7 na os. Stmzyńskiego. Jale powiedziała
nam pani Barbara - Przymieszkal się tamjuż
dawno, bo był dokarmiany przez ludzi.

(tb)

onadto wspomniany Marcin K. oraz
Krzysztof M. i 24-letni JarQSław W.
oskmżeni są o dokonanie rozboju na Stanisławie Ch. z tego samego bloku oraz dwaj
ostatni z nich o kierowanie gróźb karalnych
do innych mieszkańców bloku. Proces rozpocZ41: się w kwietniu tego roku, a dotyczy
wydaI7.eń wiosennych i letnich z 2005 roku.
Świadkami w procesie są mieszkańcy tego
i okolicznych bloków komunalnych z tzw.
,,Pekinu" w Łowiczu. Przypomnijmy, że i.aden z tnech oskarżonych nie przyznał się
do zarzucanych mu czynów.
Przewodniczący składu sędziowskiego
zapowiadał wydanie wyroku w tej sprawie
na ostatni wtorek 30 maja Do ogłoszenia
wyrokujednak nie doszło. Analiza zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego doprowadziła sąd do wniosku o konieczności dodatkowego uzupehrienia tegoż ma.-

dokze str.I

JAK DtUGO POTRWA STRAJK?
J

a rozumiem biały personel szpitala,

że pracuje za naprawdę małe pieniądze

-mówiłradny Andrzej Płacheta-Alewobec

nej sytuacji

długofalowy protest

rozklado

restrukturymcję na łopatki.
- Dlaczego w łowickim szpitalu rodzi się
coraz mnllef dzieci? - pytał dyrektora ZOZ
radny Janusz Michalak. Dyrektor przyznał,
że pacjenci skarżą się na pnedłużający się

strajk, a wielu z nich trafia do nie strajkują
cych szpitali sąsiednich. Radni zauważyli,
że nie jest to obojętne dla szpitala w Łowi
czu. Wszalc przejmując pacjentów, szpitale
te przejmują ta1cże pieniądze za ich leczenie.
Dyrektor wie o tych zagrożeniach, jednak
uwai.a, że gdyby miał zagwarantować dodatkowe pieniądze do pensji, zagroziłoby
to procesowi restrukturyzacji - co w efekcie
doprowadziłoby do upadku szpitala. Od
dwóch lat w placówce przy ulicy Ułańskiej

kronika .~
~olicyjna·
• W nocy z 23 na 24 maja nieznani
sprawcy włamali się do biura firmy Krajewski przy ul. Nadbzurzańskiej i próbowali sforsować zabezpieczenie stojącej
tam szafy pancernej , w której było
ok. 70 tys. zł. Włamywacze nie zdołali
pokonać dobrego zabezpieczenia szafy.
Próba kradzieży została zauważona rano.
• 24 maja policja otrzymała zgłoszenie
przywłaszczenia sobie przez Barbarę K.
z Łowicza wyrobów ze złota o wartości
1.420 zł. na szkodę Jacka K.
• W nocy z 24 na 25 maja w Dzierzgowie w gminie Nieborów nieznani sprawcy
ukradli z terenu prywatnej posesji 14
dtzewek ozdobnych o łącznej wartości
ok. 500 zł.
• 25 maja w Chruślinie w gminie Bielawy
nieznani sprawcy ukradli z pola system nawadniający o łącmej wartości około I tys.
zł. Pojawili się tam jeszcze raz w nocy z 28
na 29 maja i ukradli poz.ostałe czę.5ci syst.emu nawadniającego o wartości ok. 1.800 zł.
• 25 maja policja otrzymała zgłosz.enie
oszustwa bankowego, którego dopuścił się

pensje płacone są na bie7ąco, w tenninie,
podobnie skladki ZUS. Z pięciomilionowe
go kredytu jaki poręczony został dla szpitala, 2 miliony złotych wykorzystywane są
w tym roku na zmniejszenie zadłużenia, 3
miliony prz.eznaczone są na restruktuiyzację i spłaty wierzytelności na rok nast.ępny.
- Nasz szpital na de innych, takich jak chociażby kutnowski, nie wyglądał najgorzej.
Teraz to się może zmienić - os1I7.egał w rozmowie z nami zajmujący się sprawami służ
by zdrowia w starostwie członek zarządu
powiatu Eugeniusz Bobrowski. - Jak jest
strajk, nie ma przychodów - dodawał.
trajkujący domagają się jednak zrozumienia Piz.ekonują, że strajkująnie przeciw dyrektorowi czy radzie, gdyż na SZJ:,'Zi!blu powiatowym nikt nie dokona skutecznych zmian. Według nich trzydziestoprocentowa podwyżka nie jest kwotą wielką

dla przeciętnego lekarza, wymusza natomiast zmiany systemowe. Zdaniem lekarzy strajk nie powinien odbywać się tera7.,
ale w chwili zawierania niedoszacowanych
kontraktów. Nie załoga wygenerowała bowiem dług szpitala Ona tylko realizowała
kontrakty podpisywane przez kolejnych
dyrektorów.
asadność protestu ogólnopolskiegojest
niekwestionowana - twierdzi starosta
Cezary Dzierżek - musimy jednak usiąść'
i porozmawiać o kwestii restnikturyzacji.
Niedawno starosta otrzymał pismo od wojewody łódzkiego, aby odpowiedział, czy
strajk w łowickim WZ jest legalny. Odpowiedź bmni, iż jest
· Ile potrwa, lekarze odpowiedzieć nie potrafią, Do czego doprowadzi? Tego dzii.nie
wie nikt
Wojciech Czubatka

35-letni KrzysztofK. z ŁowiC711, poświadcza
jąc nieprawdę podcz.as podpisywania umowy

dzić za nie różne
nie wywiąz.ał się.

S

Z

prace remontowe, z q.ego

kredytowej na zakup okien plastikowych,
• 27 maja policja otrzymała zgłoszenie
z której nie wywiązał się, czym naraził kradzieży roweru górskiego o wartości
na szkodę w wysokości ok. 5 tys. zł Kredyt ok. 300 zł, do której doszło przy stacji kolejoBank SA. w Lublinie.
wej PKP w Bednarach. Do kradzieży miało
•25majanaosiedluBroniewskiegowŁowi dojść 23 maja
czu, z klatki schodowej nieznany sprawca
• 27 maja w Lenartowie ujawnione z.ostaukradł rower górski marki GTI o wartości oko- ło włamanie do dwóch domków letniskowych.
ło 300 zł.
Zpierwszegodomkunieznanisprawcyukradli
• 25 maja policja otrzymała zgłoszenie agregat prądotwórczy, 6 drewnianych krzeseł
kradzieży kiesz.onkowej, do której miało dojść i 3 wędki o łącznej wartości około 1 tys. zł.
-YI autobusie PKS w okolicach Arlcadii. Miesz- Korzystając z otwartego okna w drugim domkance powiatu łowickiego nieznani sprawcy ku letniskowym ukradli z niego 3 wędki, alcreukradli portfel z pieniędżmi w kwocie około soria wędkarskie i 6 kolejnych krzeseł o war80 zł, kartami bankomatowymi oraz doku- tości ok. 500 zł.
mentami.
• 27 maja na ulicy z.duńskiej w Łowiczu
• 25 maja policja otrzymała zgłoszenie doszło do kradzieży kiesz.onkowej. Nieznany
oszustwa - 47-letni Waldemar P. i 40-letnia sprawca ukradł z torebki damskiej portfel
Małgorzata P. mieli kupić od Lucyny P. z pieniędżmi i zegarek o wartości ok. 450 zł.
aktem notarialnym nieruchomość o war• 27 maja we wsi Guźnia w gminie Ło
tości 35 tys. zł i nie wywiązali się z płatno wicz niemani sprawcy ukradli przygotowaści.
ne do wywiezienia na złom cztery worki
• 26 maja na parkingu osiedlowym przy oczyszczonego złomu miedzianego o warulicy Starzyńskiego nieznani sprawcy ukradli tości około 2 tys. zł.
wkłady z lusterek od samochodu marki
• 27 maja we wsi Guźnia w gminie Ło
Men:edes F 320. Właściciel wycenił stratę na wicz nieznani sprawcy włamali się do saok. 2 tys. zł.
mochodu marki Honda Accord, z której
• 26 maja policja otrzymała zgłoszenie skradli, po wymontowaniu, poduszki poprzywłaszc7.enia pieniędzy p17.eZ 33-letniego wietrzne oraz plastikowe elementy wypoSławomiraK w Chruślinie w gminie Bielawy. sażenia wnętrza, po czym oblali wnętrze
Mężczy7na miał otrzymać pieniądze w kwo- samochodu farbą. Mieszkanka Warszawy
cie 3,5 tys. zł od Mirosławy B. i przeprowa- oceniła straty na ok. I Otys. zł.

t.eriału pod kątem weryfikacji części stwierdzeń oskarż.onych i świadków, a ta1cże pod
kątem uzupełnienia opinii sądowo-psychia
trycmej dotyczącej oskarż.onego Marcina
K. (oskarż.onego o nieumyślne spowodowanie śmierci). Co sąd będzie weryfikował,

tego nie zdradzano na sali rozpraw. Klu-

czem do sprawy wydaje się być jednak to,
że świadkowie i pokrzywdzeni, którzy 11>
znawali do tej pory, zdają się niewiele pamiętać, a niejednokrotnie zeznawali odmiennie niż w postępowaniu przygotowawczymi w momencie składania zawiadomień
o przestępstwie na policji.
Sąd zamierza pnesłucbać w charakterze
świadków m.in. kolejnych tnech policjantów biorących udział w sprawie, matkę
oskarżonego Jarosława W., po raz kolejny
matkę oskarżonego Marcińa K. Ponadto sąd
chce zwrócić się do łowickiej policji oi:rnrlstawienie szc:z.eg6lowej dokumentacji futograficznej sponądzanej w trakcie przeszukań

mieszkaniach W związku Z tą spawą OOIZ
we:zwat dwóch biegłych p;ycbia1r6w i ~-

W

Bieg·ał

z butlą

cbologa, którzy wydaw31i opinie w SJXawie.
postanowienie o przedłużeniu
aresztów tymczasowych dla wszystkich
trzech sprawców, do końca sierpnia tego
roku. W stosunku do oskarżonego Jarosła
wa W. stosowanie aresztu mogłoby się wydawać bezzasadne z uwagi, i.e aktualnie odsiaduje karę pozbawienia wolności za czyn
o podobnym charakterze i będzie siedział
do 2011 roku, jednak sąd chciał utrzymać
kontrolę nad tym z kim spotyka się na widzeniach. Tym bardziej, że w charakterze
świadka ma być pnesłuchana jego matka.
Tutaj może pojawić się kolejny problem dla
sądu, ponieważ oskarżony Jarosław W.
twierdzi, że matka jest ciężko chora na nogi
i próbował przekonywać sąd, że nie będzie
ona w stanie dotrzeć na salę rozpraw. Pomimo tego sąd postanowił ją wezwać. Jeśli
ewentualna dokumentacja medyczna potwierdzi niemożność dotarcia matki oskarżonego do sądu, rozwai.ane będzie pnesłu
chanie jej w miejscu zamieszkania - na wy(mak)
jazdowej sesji sądu.
l.apadło też

gazową

P

olitjanci wezwani do awantwy domowej w budynku przy szkole w .zduń
skiej Dąbrowie w gminie .zduny musieli obezwładnić49-letniego Wojciecha Ch.,
kt6cy biegał z butlą gazową i groził mieszkańcom podpaleniem bloku. Do zdarzenia
doszło w czwartkową noc 25 maja około
godziny 23.30. Mężczyzna był tego dnia na
przepustce· z oddziału psychiatrycznego
szpitala w Sochaczewie.
Oficer dyżurny łowickiej policji po ~
braniu telefonicznej infonnacji, żew budyn-

ku krąży desperat z butlą gazową i gmnowym wężem w ręku, wezwał do Zduńskiej
Dąbrowy również straż po7,amą, której zadaniem miało być zabeą:>iecz.anie budynku
przed ewentualnym poi.arem. Zanim politja dotarla na miejsce~ próbował
podpalić drzwi wejściowe do jednego
z mieszkań. Interwencja była krótka - męż
czyzna został obezwładniony przez policjantów i ponownie wrócił na psychiatryczny oddział szpitalny.
(mak)

Pobili na Kaliskiei
Kilku mężczyzn pobiło na ulicy później mężczyzna trafił do Sądu RejonoKaliskiej w Łowiczu wracającego wegowŁowiczu,którymiałpodjąćdecyzję
z praey 27-letniego mieszkańca o ewen~ym zastosowaniu wobec niego
, środkazapobiegawczegowpostacitymczaŁowicza.
sowego aresztowania Ponieważ Maciej G.
olicji udało się zatrzymać jedoego ze był już karany za bójki i czyny o podobnym

P

sprawców - 22-letniego Macieja G.
z Łowicza. Oprócz pobicia odpowie
również za posiadanie w portfelu narlmtyku - około dwóch gramów amfetaminy
w dwóch torebkach dealerkach. Do zdanenia doszło w nocy z 24 na 25 maja, dzień
• 28 maja policja otrzymała zgłosz.enie
uszkqlreniadrzwi wejściowych do mieszkania w bloku nr 2 na os. Broniewskiego
w Łowiczu. Straty wyceniono na ok. 700 zł.
• 29 majana ulicy Bawehlianej doszło do
kradzieży gaz.et ze skrzynki na zwroty gazet
do dystrybutorów. Straty - ok. 150 zł.
• 29 maja na dworcu PKP Łowicz Głów
ny doszło do kradzieży kiesz.onkowej telefonu komórlcowego marki Nokia o wartości
ok. 250 zł na szkodę mieszkanki Łowicza.
• 29 maja w mieszkaniu w bloku przy
ul. Armii Krajowej 43 N ujawnione wstały
zwłoki 65-letniego ~N. Mężczy7na
popełnił samobójstwo poprzez powiesz.enie
się na przewodzie elektrycmym.
• 29 maja w Popowie w gminie Łowicz
ujawnione z.ostały zwłoki 31-letniej Maneny S. Lekarz wstępnie wykluczył udział w tej
śmierci osób trzecich.
• 30 maja w z.awadach nieznani sprawcy
ukradli z pomieszczenia gospodarczego motorower marki Romet o wartości ok. 260 zł
na szkodę Tadeusza D.
• 30 maja około południa na ul. Sikorskiego w Łowiczu nieznani sprawc:y ukradli
z samochodu osobowego, po otwarciu prawych drzwi, radioodtwarzacz samochodowy
marki Sony i portfel z dolaunentami i pieniędzmi w kwocie ok. 50 zł na szkodę Mariusza S.
Kronik{ opracował nadkom Leszek Olwń,
Sekcja Prewencji KPP w ŁowU;zu

charakterze, sąd postanowił go aresztować
na okres twch miesięcy. Politja ocenia sprawęjalco rozwojową i czyni starania w celu
ustalenia pozostałych sprawców pobicia.
Niewykluczone, że nie było to jedyne pobi(mak)
cie w okolicach ulicy Kaliskiej.

Rozkręcali tory po pijanemu
lisko półtorej tony elementów
metalowych przygotowali do
wywiezienia na złom z terenu bazy
materiałowej PKP przy ulicy
Łyszkowickiej dwaj mieszkańcy
Łowicza: 48-letni Krzysztof B.
i 71-letni Jan S. Policjanci zatrzymali
ich na gorącym uczynku, gdy
przygotowywali do wywiezienia kolejne
metalowe ~i w poniedziałek
29 maja około południa. Mężczyźni
ro7.kręcali nieużywane tory kolejowe
w okolicach składnicy. O ich działalności
anonimowy świadek powiadomił
dyżurnego, który wysłał na miejsce patrol.
Na widok policjantów złodzieje zaczęli
uciekać, ponieważ jednak obydwaj byli
pod wpływem alkoholu, policjanci nie
mieli większej 1rudności
z ich zatrzymaniem. Męż.czyznom
postawiono zarzut usiłowania kradzieży,
za którą grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. W okolicach ich ,,miejsca pracy"
znaleziono narzędzia
do cięcia metalu. Wobec obu zastosowano
środek zapobiegawczy w postaci
dozorów policyjnych.
(mak)
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TO NIE BYLI POLICJANCI
Zuchwały napad pod Zdunami

odprowadzających wodę

deszczową zginęło z ulic
torek, 30 maja, godzina 12.25, trasa
w dzielnicy Korabka w nocy z 25
z W3T.SZ11wy do Poznania w okolina 26 maja. Policja zatrzymała trzy dni
cach stacji paliw w Jackowicach niedaleko
później dwóch potencjalnych
Zdun. Fiat Siena lub Subaru koloru ciemsprawców kradzieży, którzy
zamierzali kratki sprzedawać partiami nego z migającym ,,kogutem" policyjnym
na dachu zajeżdża drogę pędzącemu
wpunkcie skupu złomu. Aktualnie
w kierunku Warszawy nienajnowszemu
policja próbuje ustalić czy wszystkie
BMW. Po chwili młody kierowca z za21 kratek ukradli ci sami sprawcy.
trzymanego pojazdu zostaje wyciągnię
Mężczyźni zostali zatrzymani
w momencie, gdy zamierzali wywieźć ty z kabiny, obezwładniony i leży na ziemi skuty kajdankami. Wydaje się, że trzej
dwie potłuczone kratki na złom.
lub czterej mężczyźni ubrani w czarne
- Trwają przesłuchania w tej sprawie,
kamizelki z żółtym napisem ,,Policja\• na
ustalamy ile kratek ściekowych
plecach i w kominiarkach osłaniających
mogli oni ukra~ć i czy kradli je jut
twarz triumfują nad młodym przestępcą.
wcześniej. Kratki ściekowe ginęły
Akcja przeprowadzona jest szybko
w Łowiczu jut w ubiegłym roku powiedział nam naczelnik Sekcji
Prewencji łowickiej Komendy
Powiatowej Policji Leszek Okoń.
We wtorek i środę Zakład Usług
Komunalnych zakładał na zlecenie
śród uczniów Szkoły Podstawomiasta nowe kratki - betonowe.
wej m I w Łowiczu wymienioTakich kratek zostało zakupionych
nych w poprzednim numerze
w ubiegłym roku 40, do tej pory
Nowego Łowiczanina jako ci, którzy
założonych zostało 28, teraz ZUK
w sprawdzianie kompetencji klas szózakłada pozostałych 12. - Dlatego tet
stych otrzymali największą liczbę punkod razu wystąpimy do miasta
tów, zabrakło trzech nazwisk. Stało się to
o zakupienie następnej partii
przez niedopatrzenie sekretariatu szkobetonowych kratek - powiedział nam
ły. I tak: 37 pkt - Patrycja Haczykowska,
dyrektor łowickiego Zakładu Usług.
po 36 pkt - Mateusz Wasiak i Michał
Komunalnych Janusz Michalak.
(tb)
Bryła.

W

i sprawnie. Po chwili obydwa samochody odjeżdżają w stronę Łowicza. Przypadkowi kierowcy, którzy widzieli akcję
po kilku, kilkunastu minutach dzwonią
na komendę i gratulują udanego zatrzymania. I dopiero wtedy okazuje się, że to
nie policjanci zatrzymali BMW. Był to
bandycki napad, który miał wyglą
dać na policyjne zatrzymanie.
Do zdarzenia doszło na ruchliwej drodze, niedaleko czynnej stacji paliw. Poszkodowany został 25-letni mieszkaniec
z lubelskiego. Przestępcy prawdopodobnie jechali za BMW co najmniej kilkanaście kilometrów. Po zatrzymaniu mężczy
zna został skuty kajdankami i wrzucony

Policjanci cja" -podobne lub takie same, jakie noszą
policyjni antyterroryści. Na głowach mieli
li siedzieć cicho. Młodzieniec był długo czarne kominiarki - podobnych również
przekonany, że faktycznie są to policjan- używają podczas zatrzymań antyterroci i że zaszła jakaś fatalna pomyłka, że ryści. Co najmniej jeden z nich miał broń
został zatrzymany omyłkowo. Został palną - pistolet. Napastnicy skradli sawysadzony z samochodu przy trasie mochód marki BMW oraz wszystko co
w okolicach Kompiny w gminie Niebo- się w nim znajdowało, m.in. telefon korów. Był zdezorientowany, nie wiedział mórkowy marki Nokia, aparat fotogragdzie jest i czy na pewno powinien tele- ficzny Kodak oraz pieniądze w kwocie
fonować po policję, skoro to policja go około 850 złotych. Łączna wartość strat
oszacowana została na około l O tysięcy
zatrzymała ...
Z pierwszych ustaleń wynika, że co złotych. Policja apeluje do osób, które mo-·
najmniej dwaj spośród trzech lub czte- gły widzieć napad o kontakt pod numerech mężczyzn mieli na sobie czarne ka- rem alarmowym 997.
(mak)
mizelki z odblaskowym napisem ,,Polido samochodu

przestępców.

przebierańcy nie rozmawiali z nim, kaza-

Oni też odnieśli sukces

W

Łowicki szpital

Ordynator wygrał konkurs
Adam Rogowski-Tylman i Piotr kiejchirurgiirocznierobionookoło700ope
- dwaj chirurdzy z łowic racj~ pracowało od 23 do 25 pielęgniarek,
kiego szpitala, brali udział w kon- etatów lekarskich było 10.
kursie na ordynatora oddziału chiOrdynator jest łowiczaninem, w szpirurgicznego, na którym pracują.
talu łowickim pracuje już od 1979 roku.
Ordynatorem był już poprzednie 6 lat onkurs odbył się w poniedziałek, bo tyle czasu trwa kadencja na tym sta29 maja, a wygrał go
nowisku, a przedtem 3 lata
dotychczasowy ordynator
był zastępcą ordynatora.
Dzieci ze świetlicy przy Świetym Duchu. Na pierwszym planie opiekunka Dorota Guzek.
Adam Rogowski-Tylman.
W 2004 roku obronił praDyrektor Zakładu Opieki
cę doktorską zatytuło
Zdrowotnej Jacek Chyliński
waną „Analiza postępo
wania medycznego po
mó~ że obaj lekarz.edobize
urazach na obszarze dziawypadli w konkursie, ale
łania powiatowego zespoo decyzji komisji zdecydoo raz drugi dzieci ze Świetlicy Integra- mogli zobaczyć prace plastyczne dzieci dząca świetlicę Dorota Guzek. - Oprócz
łu opieki zdrowotnej":
wałowieloletniedoświadcze..
cyjnej ,,słonko" przy parafii Święte oraz wystawę zdjęć ilustrującą działalność tego zachęcić dzieci i młodzież, by do nas
tysię
5
analizie
Poddając
nie menedżerskie Adama
dołączyła.
go Duchazaprosiływewtorek 30 maja świetlicy.
cy przypadków z łowic
Rogowskiego-Tylmana.
będzie
postaci
rozszerzonej
w
Obecnie w codziennych zajęciach świe
Program
Dzień
na
dorosłych
i
rówieśników
swoich
kiego szpitala skrytykoCzłonkowie komisji pymcrżna z.obaczyć także w czasie rwpoczy- tlicy uczestniczy ponad 20 młodych lukilkazaledwie
Pizyszło
Dizwi.
Otwartych
odszpitalnych
ideę
wał
Adam
Dr
tali ordynatora m.in. o to,
. działów ratunkowych, któ- na&:ieosób, alenie :mziło topo<ą>iecznych, nających się w dniu dzisiejszym Juwena- dzi, którzy oprócz tego, że są Pod stałą
czego oczekuje po trwają- Rogowski-Tylman
re są miejscem pośrednim którzy zademonstrowali im przygotowa- liów. Występ dzieci ze świetlicy zaplano- opieką dorosłych, mogą realizować się arcym strajku. Mówił, że
zmiany systemu zarządzania i finansowa- miC(dzypogotowiema właściwym miejscem ny przez siebie program artystyczny - wano na piątek na godz. 15. -Chcemypoka- tystycznie, mają także możliwość uzyukłady taneczne, scenki, skecze m.in. ka- zać, :ie istniejemy,praagemyijesteśmyotwar skania pomocy przy odrabianiu lekcji.
. nia służby zdrowia, a nie tylko podwyżek leczeaia.
(tb)
Ani Mru Mru. Oprócz tego goście ci dl.a otoczenia - powiedziała nam prowabaretu
(mwk)
strajkującyze
podejmuje
nie
Rzą4
płac.
Pochwała

K

WSłonku znaidziesz opiekę

P

mi negocjacji, a to, co mówi prof Religa
powinno pokrywać się z tym, co mówi minister Zyta Gilowska - mówi. Podkreśla
też, że chciałby, aby strajk nie trwał długo
i wyraża opinię, że nie odbije się negatywnie na finansach szpitala, zwłaszcza,
że w pierwszym kwartale np. na chirurgii
przekroczony był limit wykonanych procedur medycznych. Planowane zabiegi nie
są wykonywane już od 8 maja, przyjmowani są pacjenci w stanach zagrażających
ich życiu i zdrowiu. - Strata na pewno jest
dla ludzi i z tego powodu jest mi przykro. Ordynator chirurgii kieruje zespołem skła
dającym się, oprócz niego, z 6 chirurgów.
Zespół ten wykonuje około I.OOO operacji
rocznie. Na oddziale pracuje 17 pielęgnia
rek. Zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek jest
nieco za mało, ale w obecnej sytuacji finansowej placówki i przy możliwościach wyjaz.du pracowników służby zdrowia za granicę, trudno byłoł)y liczyć na zwiększenie
zatrudnienia Wlatach90-tych,gdynałowic-

Połamane drzewa
przy pomniku Solidarności
awałnica, jaka przeszła nad Łowiczem i okolicami

N

w niedzielne popoludnie 28 maja złamała oo najmniej
kilkanaście drzew. W pierwszej kolejności strażacy
wyjeżdżali do drzew i większych gałęzi, które upadły na drogę
i blokowały ruch. Najwięcej urwanych dużych konarów musieli
usuwać z drogi z Arkadii do Nieborowa, ale były też zgłoszenia
m.in. o drzewie przewróconym na ogrodzenie szkoły
ponadgimnazjalnej przy ulicy Armii Krajowej, innym które padło
w sąsiedztwie pomnika Solidarności na skwerze pomiędzy
szpitalem a ulicą Jana Pav.ła li. Przy pomniku złamały się dwa
grube drzewa - jak się okazało były spróchniałe w środku.
Obydwa upadły w stronę pomnika i przykryły go gałęziami.
Pomnik jednak nie ucierpiał. Okoliczni mieszkańcy z osiedla Kostka,
na którym w części bloków jest jeszcze ogrzewanie piecowe, już
kilkanaście minut po nawałnicy zajęli się rozparcelowywaniem
drewna z przewróconych drzew.
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KINO, KANALIZACJA, ·ULICE
statnią większą pozycją w propono-

O

wanych prze-z; burmistrza zmianach
bud:żetu było pneznacz.enie około 200 tys.
zł na adaptację sali ŁOK na salę kinową z prawdziwego zdarz.enia i wymianę
foteli w niej (ma być 138 sztuk wygodnych
foteli). Były również proponowane srosunkowo nieduże korekty wydatków w szkołach i przedszkolach.

Co na to radni?
Ponieważ zmian w budżecie było sporo,
projekt uchwały nie był omawiany na

a
wszystkich komisjach, od razu po jej pmxlstawieniu prze-z; skarbnika, radny Dariusz
Mroczek poprosił o kilkunastominutową
pnerwę. Po pnerwie pytał: -Jakijest docelowy zakres robót po ~kszeniu wydatków na ulicę Turystyczną? Odpowiedzi
udzielił naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Grz.egorz Pełka: - 'IUrystyczna
będzie zrobiona do zakrętu za ostatnimi zabudowaniami plus zatoczka na końcu - naczelnik odpad Pełka.
Potem rozpoczął się ,,festiwal zmian"
w budżecie. Mroczek jako pierwszy zaproponował z.djęcie łącznie 40 tysięcy z wykupu gruntów i pizeznacz.enie 1Otysięcy z tej
kwoty za wykonanie chodnika przed
komunalnym blokiem nr1 na Starzyń
skiego, a powstałych 30 tysięcy złotych
na budowę chodnika przy ulicy Łyszko
wickiej i 2.3m0lltowanie na tej ulicy progów ograniczają:ych prędkość.
Na&ępną piq><>eycję odczytała z kanki
radna Marzena Rokicka. Proponowalaz.dj~
z dochodów komunikacji miejskiej MZK
150 tysięcy złotych i 50 tysięcy z ulicy
Mostowej i przeznaczyć tę kwotę w cało
ścina nakładkę amutową na ulicy Kiemozkiej w Łowiczu. Kolejny wniosek zhYżyła
radna Renata Balik 25 tysięcy złotych z.dję-

te z budowy chodnika na ulicy Mostowej
jej :zdaniem powinno być wydane na kanalizację ściekową na ulicy Nałkowskiej
I Łąkowej.
Kolejny wniosek na 25 tysięcy złożył
radny KrzysztofOlko. l.a te pieniądze, które
najpierw miały być z.djęte z wykupu gruntów, a potem z ulicy MoStowej, mają być
wykonane autobusowe wiaty przystankowe przy ulicach: Sikorskiego, Topolowej, Kurkowej I Legionów. Jako
ostałni swój wniosek zhYżył radny Tomasz
Fidrych, który zaproponował z.djęcie 1Otysięcy złotych z wykupu gruntów na uporządkowanie terenu w szczytach bloków 8 i 9 na os. Starzyńskiego garaż.ami i wybudowanie tam drogi ewakuacyjnej.

za

Dyskusia w przerwie
Po zgłoszeniu wszystkich propozycji
bw:mistrz Ryszard Budzałek poprosił
o kolejną pnerwę, podczas której nieoczekiwanie doszło do konsultacji pomiędzy burmistrzem.i grupąradnych skupionych wokół
niego, a przewodniczącym Krzysztofem
Kalińskim i radnymi opozycyjnymi. Zaniepokojony praedłui.ającą się pnerwą w o1r
radach przewodnie7ący Kaliński wsz.edł do
gabinetu burmistrza Budzałka, w którym

o tym, że radni będą próbowali z.djąć zł).Nawykupgruntów,pozmianach,prze
50 tysięcy z przewidzianej modernizacji sali maczone jest 200 tys. złotych. Na budowę
kinowej, zamiast z.dejmowania 50 tysięcy kanalizacji sanitarnej przy ulicy
złotych z budowy chodnika na Mostowej. Łęczyckiej przeznaczono 380 tys. zł,
Ostatecznie jednak nikt takiego wniosku nie w tym 240 tys. zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gozłożył.
Pozostałe wnioski złożone prze-z; radnych spodarki Wodnej. Inwestycja ta obejmuje
przechodziły przy kilku głosach wstrzy- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy
mujących się, w większości bez głosów Łęczyckiej od Miodowej do granic miasta
sprz.eciwu, z W)'.jątkiem wniosku dotyczą oraz w ul. Paderewskiego i Szymanowskiecego wiat pizystankowych (zgłosił go rad- go. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
ny Olko) - 2 głosy przeciw oraz w przy- Jana Pawia li ma pochłonąć 340 tys. zł,
padku chodnika na Łyszkowickiej - 1 głos w tym pożyczka 160 tys. zł. Kanalizacja na
pu.eciwny. Cala uchwała zmieniająca budżet Jana Pawła II ma być wybudowana na odzostała pmgłosowana 15 głosami z.a, przy cinku od Cebrowskiego do Łódzkiej. Inwestycja 1a wiąże się z przygotowaniem infra4 wstrzymujących się.
Co się ostatecznie znalazło w uchwale struktmy pasa drogowego pod budowę ronzmieniającej budżet, oprócz wymienionych da na skrzyżowaniu ulic Prymasowska Łódzka - Jana Pawła II - Składowa
inwestycj~ które zaproponowali radni?
Ostatnim punktem uchwały zmieniają
O 120 tysięcy złotych zwiększone zostały wydatki na budowę nawierz.chni na cej budżet był wydatek 200.694 złotych
ulicyTurystycznej.Ogólemnatęulicęprze z prz.ernaczeniem na adaptację sali Łowic
źnaczone w budżecie jest więc 270 tysięcy kiego OśrodkaKultmyna kameralną salę
złotych i ma być wykonana w całości. Ko- kinową ze 138 nowymi, wyg<Xlizymi ~
lejne 150 tys. złotych prz.emaczone z.osta- !ami.
(mak)
ło na ulicę Jordana (łą;:znie jest 310 tys.
nież

Wejście

do publicznych szaletów.

WC wZdunach
zysto i schludnie wyglądają toalety publiczne, które kilka dni temu zostały
(
udostępnione przy Urzędzie Gminy
w Z.dunach. Jest pn.estronnie, na ścianach
glazura, na podłodze terakota, są dwie kabiny, umywalka, elektrycma nawiewowa suszmka do rąk. Wykonanie robót adaptacyjnych powierzono l.akładowi Remontowo BudowlanemuHemykaSzewczykazLowicz.a, który wygrał przetarg ogłoszony prze-z;
gminę. Koszt wykonanego z.adaniazamknął
sięwniebagatehlej kwocie 92.025 zł. Toaleta powstała z myślą o mieszkańcach gminy
i prZY.iezdnych, min. tych, którzy handlltją
(tb)
na parlcingu za urzędem.

tiwaładyskusjanatematz.głoszonychwnio
sków. Po kilku minutach wyszedł od burmi-

str7a i PoProsił o spotkanie radnych, którzy

składali wnioski. Ostateczne ustalenia były
takie, że radna Rokicka wycotilła swój wniosek, którym chciała przeznaczyć 200 tysię
cy na nakładkę naKieroozkiej. Droga ta jest
ujęta we wniosku unijnym na budowę dróg
o maczeniuregionalnym i nawet jeśli wniosek nie będzie realizowany, droga ta ma
być zrobiona w roku przyszłym w pierwszej kolejoości. Wkuluarachmówiłosięrów-

Nowi kierownicy ogniw
w Bielawach, Zdunach i Kiernozi
Aspirant sztabowy Piotr Lewarski został z dniem 1 maja nowym
kierownikiem ogniwa prewencji
kryminalnej w Zdunach (inaczej
komendantem posterunku). Został
on przedstawiony na ostatniej sesji Rady Zduny w czwartek 25 maja.

owy kierownik pracę w policji zaczął
w 1983 roku jako dzielnicowy
w Lovaczu, w następnym roku został skierowany do z.dun, gdzie służył przez
5latW1989 roku skierowano go do Bielaw,
gdziew 1991 roku został kierownikiem ogniwa. W rozmowie z nami powiedział, że
gminę l.duny zna dobne i objęcie tego terenu nie stanowi dla niego żadnego problemu,
bo nie tylko pracowałjuż tutaj, ale są to jego
rodzinne strony.
Zmiany w l.dunach spowodowane są
odejściem na emeryturę kierownika ogniwa w Kiernozi. Na jego miejsce przesu-

N

Aspirant sztabowy Piotr Liwarski od
1 maja jest nowym komendantem
posterunku w Zdunach.
nięto dotychczasowego kierownika ze
l.dun asp. sztab. Wacława Kossowskiego, kierownikiem ognika w Bielawach
został st. asp. Witold Pałczyński, który
wcześniej pracował w komisariacie policji w Głownie.

(tb)

Budowa naprawia welście do _ratusza
Od ustawienia rusztowań i zapewnienia bezpiecznego przejścia
pieszym, rozpoczęła łowicka firma
Budowa Janusza Mostowskiego
prace przy wykonaniu prac remontowych nad wejściem do łowickie
go ratusza.

ilkatygodnitemupisaliśmyokoniecz

K

ności dokonania robót ze względu na
niebe-zpieczniewyglądającepęknięcia,
które pojawiły się na poziomej belce znajdującej się nad wejściem do gmachu. Spina
ona dwie frontowe ściany budynku.

Finna zamontuje przy belce stalowy element nośny, który ją podeprze, wypełni

powstałe pęknięcia, a całość przykryje
mocną i wytrzymałą masą szpachlową.

Oprócz tego dokona naprawy znajdującego
się powyżej spękanego gzymsu, pokryć
blacharskich dachu, sprawdzenia pokrycia
tarasu, wymiany jego izolacji i położenia
nowych płytek.
Wszystkie te prace mają wyeliminować
IDO'Żliwość dostawania się wody do konstrukcji budynku. To właśnie obecność
wody połączona z niską temperaturą doprowadziła prawdopodobnie do uszkodzeń budyriku. Prace mają zostać zakoń
czone do Jannarlcu Łowickiego, który odbę
dzie się 1 - 2 lipca.
(tb)

BLJCHOWIACY WYSJĘPOWALJ W SERBII. Trzydziestoosobowa gn.;pa członków Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy,
była w dniach 3 - 10 maja w Serbii, na zaproszenie zespołu folklorystycznego nSvetozar Krompićn
z miejscowości Novi Bećer; połotonej w pólnocnej części Serbii, 50 km od Nowego Sadu. - Olbrzymie zainteresowanie
wzbudziły nasze kolorowe pasiaki oraz tańczone przez nas polki i oberki - opowiada Marta Biegańska z Blichowiaków.
Łowiczanie nocowali w domach swoich kolegów z nSvetozar Krompić". Przyjęto ich bardzo gościnnie, traktowani
bardzo gościnnie mieli motliwość lepiej poznać kulturę i zwyczaje Serbów. Trzydziestoosobowa gn.;pa członków
zespołu nSvetozar Krompić" będzie gościć od 29 czerwca do 3 lipca w Łowiczu, na festiwalu nO łowicki pasiak".
Zamieszkają w domach ko/egó~ i ko/etanek ze szkoły na Blichu. Na zdjęciu przed ce~ą w Vukowarze w Chorwacji.

Blich dostał spr19t 11 ponad 400 tysi9cy
K
l<sztakxt-

omputerpokladowy. klimatyzacja. Nie
wiadomojakwsiqjć do kahiny, niektóny nie mają takw swoim samochodzie- opowiada nam wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychm2 na Blichu Janusz Wróbel o nowych traktorach, które szkoła otizymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej
wminionąśrodę24 maja Ciągniki to najnowsza generacja pojaz.dów, marlcaHew Holland
mówi duż.o za siebie. Oba pojaz.dymająmoc
90 KM. Koszt jednego to p!7.eSzło 170 tys.
zł. Na tym jednak nie koniec. Blich oprócz
ciągników otrzymał do nich firmowyosprz.ęt:
kosiatkę rotacyjną, pług obracalny, roisiewacz
nawozów i siewnik zbo7.owy. W sumie wartość otrzymanego ~ rolniczego znacznie pm:kracza 400 tys. zł. Spełniło się nam
manenie niejeDnego dyrekroraszkoły, ale tego
sprzętu nie dostaliśmy bez pnyczyny. UWażam, że zarobiliśmy na niego działaniami

podejmowanymi w ciqgu ostatnich kilku /aJ,
a~ na to ma przede wszystkim ~oka
nota szkoły wśród innych placówek
cych w kierunkach rolniczyćh - powiedział
nam dyrektor szkoły Mirosław Kret.
Blich nie ottzymałby tego spt7.ętu, gdyby w rankingach szkół rolniczych nie zajmował wysokiej pozycji. Jako jedna z nielicznych szkół rolniczych województwa
łódzkiego łowicka placówka posiada wszelkie certyfikaty upoważniające do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach rolnik i mechanik operator maszyn
rolniczych. Zostały one wydane ila podstawie posiadanej bazy lokalowej i przygotowanej kadry. Po otrzymaniu tych uprawnień, szkoła miała łatwiejszą drogę o ubieganie się o dospnętowienie, na potneby wła
śnie tych egzaminów. Pozytywnie wypowiedziała się w tym temacie Okręgowa.Ko-

misja Egzaminacyjna i Kuratoriuni Oświa
ty, co wpłynęło na pozytywne ~tne
nie wniosku przez ministerstwo. Na nowym
sprzęcie będzie egzaminowych ponad
90 uczniów z 5 szkół z póhlocnej C7.ęśei
województwa łódzkiego. W tej grupie tylko
20 uczniów to wychowankowie Blichu.
Otrzymane maszyny umożliwią praktyczną
C'll:;f,ć egzaminu, jak otka, siew i inne.
Kret jednak nie ukrywa, że nie tylko do
przeprowadzania egzaminów będzie wykorzystywany sprzęt Bardzo przyda się on
w gospodarstwie rolnym prowadzonym
prze-z; szkołę - liczy ono aż 83 ha, na powierzchni tej są zarówno łąki, pastwiska, jak
i uprawy rolne. W końcu sami uczniowieS'lkołybędąmielimożliwośććwiczyćnazajęciach

praktycznych z mechanizacji na nowoczesnym sprzęcie. - Uczeń pozna wartaść do(tb)
brego sprzętu - ocenia dyrektor Kret.
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Gmina Kocierzew

dok ze str: 1

Bliżej modernizacji dróg

JESZCZE WTYM ROKU REMONT
Z tOWICZA DO tODZI
I
DROG
Z

zteryofertywpłynęłydoUrz.l(<luGmi

nyw K.ocieu.ewie do przetargu na mo(
demiz.ację 117.ech cxlcinków dróg gminnych - we wsi Osiek m(2.150 m), w Kocierz.ewie Północnym (400 m) oraz w Gągoli
nie Południowym (1.900 m). Otwarcie
odbyło się 5 maja, obecnie podpisano wnowy z fumą, której oferta była najkorzystniejsza. Oferty mieszczą się w praedziale
miany te są bezpośrednio związane
369.254 zł - 503 .179 zł, a najtańszą złożył
z planowanym na lato uruchomieniem
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Drog- odcinka autostrady z Konina do Strykowa
(mwk) niedaleko Łodzi. Ruch na drodze ze Strykobud sp. z o.o.
wa do Łowicza moi.e wzrosnąć z tygodnia
na tydzień. O ile? -Konia z rzędem temu, kto
jest to w stanie stwierdzić dzisiąj„. - mówi
minał.owiczogłosila p:zelargnieogm- Piotr Palmowski. Według niego ruch na odniczony na· wykonanie nakładki as- cinku autostrady A2 z Konina do Strykowa
filltowej na istniejącej drodze w J~ zostanie uruchomiony nie wcz.eśniej niż na
strzębi. Robót należy spodziewać- się po prz.ełomie lipca i sierpnia. Do 15 czerwca
wakacjach, tennin ich zakończ.enia określo jest tennin oddania odcinka do użytku, pono na koniec listopada 2006. Prz.ewidziane tem około miesiipl ~e trwało przygotojestw.zmocnienie istniejącej nawierzchni drowanie mapy wykonawczej i dopiero pogi (o długości nieco ponad 2km i sz.erokości
tem będzie można rozpocząć procedury
4 m) popnez położenie dwóch warstw do(mak) związane z pusz.czeniem pojazdów. - Czy
datkowego asfultu.
ruch będzie od razu dużo większy? Pewnie nie wszyscy kierowcypojadą autostradą. Część z nich specjalnie wybierze starą
„ dwójkę "jadąc z Konina, chociażby dlanełiudowa drogi dojaz.dowej do gnm- tego, że będą wiedzieli o tym w jakim statów rolnych we wsiach Zielkowice, nie jest 40-kilometrowy odcinek „ 14" Placencjai Panna wgminieł..owiczro
mówi Palmowski.
stanie pu.eprowadzona w drugiej połowie
Oprócz planowanej podwójnej nakładki,
tego roku. Chodzi o drogę na tylach posesji
w tych miejscowościach. Pnetarg nieograni- przeprowadzone zostaną na „czternastce"
czony na te roboty ma zostać rozstrzygnięty równiei:regulacjekrawę:dzidrogi,będzieona
28 czerwca Po pu.ebudowie droga ~e „doprofilowana", poprawione będzie odmiała szerokość 5 m na długości ponad wodnienie, uporządkowane będą pobocza.
2,5 km Prace polegać będą na utwarW.eoiu Aktualnie w łódzkiej dyrekcji trwają rozjej tzw. kruszywem łamanym z.akres robót mowy nad szczegółowym zakresem roobejmuje ponadto min. praebudowę ~ bót. - Niestety, nie będzie poszerzenia dropustów oraz renowację istnieją::ych rowów gi, nawet na odcinku ze Strykowa do
(mak) Głowna. Gdybym teraz naciskał, żeby zroirzydroż.nych na długości OOO m.
bić tamten odcihek, to pewnie zabrakłoby
pieniędzy na remont drogi z Łowicza
w stronę Nieborowa - mówił z kolei szef
minny Dzień Dziecka dla uczniów łowickiego Zarządu Dróg Krajowych Paklas Oz terenu gminy Nieborów, or- weł Chojnacki.
ganizują 5 czerwca na placu prz.ed
rz.etarg nieograniczony na remont drourz.ędetn gminy o godzinie 10.00 Gminna
gi może być ogłoszony jako zadanie
Biblioteka Publicmai Gminny Ośrodek Kultypu ,,projektuj i buduj". Taka jest przynajznajdzie
programie
W
Nieborowie.
w
tury
mniej aktualna koncepcja i raczej ona nie
się konkurs plastyczny, w którym dzieci
zostanie porzucona. Fimia, która go wygra,
wykonywać będą na asfulcie rysunki zwią
własnym zakresie zrobi projekt techwe
zane z bohaterami utworów JanaBrzechwy.
Wystąpi też iluzjonistka, prezentując sztu- niczny oraz zrealizuje go. - Musimyjak najki magiczne, pokaz zręczności z hula - hop szybciej wykonać te roboty, dlatego takafor(\.l.t2) ma przetargu - powiedział nam dyrektor
i pokaz z wi(żem. ,

Będzie nakładka wJastrzębi

G

Utwardzą drpgę do Parmy

P

Dzień Dziecka wNieborowie

G

P

Wiadukt w

Klępie

-

wąskie gardło

na ncztemastcen. Niestety nie

- W zasadzie to potrzebna będzie
dokumentacja technologiczna i my sięjuż
do tego przygotowujemy. Na razie są to
założenia, ostatecznych decyzjijeszcze nie
ma, ale najważniejsze, że „ czternastka"
będzie odnowiona - twierdzi Piotr Palmowski.
Niestety, w ramach poprawy drogi nie
zostanie ogłoszony przetarg na poszerzenie
wiaduktu kolejowego w Krępie w gminie
Domaniewice. - Będziemy robić wszystko,
żeby nie zostawić w tym roku wąskiego
gardła w Krępie - mówił nam jeszcze niedawno dyrektor Paliński. 23 maja zapadły jednak decyzje o tym, że próby porozumienia się w tej kwestii z PKP, które
są właścicielem obiektu zostaną odsunię
te w czasie. - Na współpracę w tej kwestii
z PKP raczej nie możemy liczyć, bo oni nie są
zainteresowani tą przebudową - twierdzi
Piotr Palmowski.
- Obiekt niejest nasz, ty/Jw PKP, a oni nie
zamierzają go przebudowywać - dopowiada Paweł Chojnacki z Zanądu Dróg Krajowych w Łowiczu. Dlatego też l'OZWaŻ.aI!e
Paliński.

b~zie

aktualnie jest zamontowanie w Krępie urzą
dzeń zabe:ąiieczających najazd na obiekt.
Kilkunastometrowe, ożnakowane odblaskowo urząd7,enia najaz.dowe, podczas uderze..
tilit w nie samochodu gniotą się - składają
w harmonijkę i dzięki nim pojaż.d moi.ewytracić prędkość podczas zclerz.enia Uną
dzenia mogą poprawić be2pieczeństwo, ale
nie poprawią płynności ruchu na drodze. Moim zdaniem lepiej za/ożyć te urządzenia
już teraz niż czekać aż kolej za kilka lat uiecyduje s~ przebudować wiadukt. Przez ten
czas wiele osób może tam zginąć - uważa
Chojnacki.

pod boiskiem wBoczkach
Fudała

Wójt gminy Sanniki Maria
z Osmolina.

gratuluje

zwycięskiej

MOP

z.

OSP

Gmina Sanniki

Osmolin przed Sannikami · dwa razy
ziewięć drużyn seniorów, trzy Mło- breprzygotowaniedruhówzOsmolinaiSandzieżowe Drużyny Pożarnicze chłop- nik do zawodów, I miejsce zajęła drużyna
dziewcząt- to uczestnicy z Osmolina, II z Samńk. Miejsce ill zajęła
tegorocznych gminnych zawodów sporto- S:zkarada (w innych jednostkach nie ma druw~czych Ochotniczych Straży Pożar- żyn młodzieżowych). Jedyna ml.odzieżowa
nych, które w niedzielę 21 maja odbyły się drużyna żeńska nie miała z kim rywal.iww Sannikach. Na zawody przyjechały wać, ich start moina byłe traktować jako
wszystkie gminnejeclnOOkizW)'.jątkiem Sta- pokaz umiejętności. Nagrodami w zawodach
ropola Wśród sariorów I miejsce zajęła eki- były - w zaleiności od potrzeb jednostki pa z OSP Osmolin, II - OSP Sanniki, m - talooy o wartcki ocl 100 do 300 zł na zakup
Sielce. Drużyny młodzieżowe pokazały OO. ~ strażackiego lub umundurowania

D
ców i jedna MDP

'

G

mina Kocierr.ew podejmie starania
o skomunalizowanie działki w Boczkach, wceluuregulowaniastanuprawnego pod istniejącym tam boiskiem. Zgodę
na oficjalne wystąpienie do wojewody łódz
kiego w tej sprawie wyraziła Rada Gminy
20 kwietnia Działka ma niebagatelną powienchnię prawie 3 hektarów, jest własno
ścią Skarbu Państwa, od którego dzierżawi
ją tamtejsza Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Ponieważ jest tam urz.ądzone boisko,
użytkują je mieszkańcy wsi. Uporządko
wanie stanu prawnego może potrwać ponad rok, jednak wójt Grzegorz Stefański
uważa, że warto podjąć starania, ponieważ
na tak dużym terenie możliwe byłoby zro..
hienie dwóch boisk. Z kolei inwestowanie
w gnmt, który nie jest własnością komunalną, jest skomplikowane ped W?.g].ędem
prawnym.
(mwk)

z Łodzi - powiedział nam 23 maja Chojnacki. Pn.ez ten czas ~eto na pewno skrzyi bardzo za-

żowanie bardzo niebe2pieczne

tłoczone.

P

rz.etarg na roboty na „czternastce" ma

szansę być ogłoszony w połowie
czerwca. .zostanie romrzygnięty w ciągu
minimum dwóch miesięcy. Roboty mają
szansę rozpocząć się nie wcześniej niż
w połowie sierpnia. Ile mogą potrwać? Pewnie zaczną się w tym roku, a skończy
my w przyszłym -jak to było na Warszawskiej - jest dobrej myśli Chojnacki.
(mak)

ozważana była również zmiana orga

R

nizacji ruchu na sknyżowaniu „czternastki" (obwodnicałódzka) z„dwójką" (~

- - - - - - - REKLAMA -

Warszawa-Poznań)wŁowiczu.Pierwszeń

stwo miałyby mieć samochody W)'.jeż.dż.a
z obwodnicy. Ostatecznie jednak postanowiono, że całe to skrzyżowanie ma
zostać przebudÓwane w przyszłym roku. Skrzyżowanie to jest ujęte w projekcie przebudowy trasy numer „ 2" - taką wczoraj
otrzymałem informację od mojego szefostwa

jące

- - - - - - - REKLAMA -

Przeiqć grunt

przebudowany.

do 9 llpca abonament GRATIS!!!
przy montaiu stoJak GRATIS!!!

a~,ą~r

~

.,!;2!!,!CZ. Browarna 12c, tel. (046) 837-45-07 i
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Czas przetargów w Sannikach
Gmina Sanniki ogłosiła w maju
przetargi na kolejne tegoroczne
gminne inwestycje • przebudowę
dróg w Osmólsku i w Brzezinach,
wymianę podłóg w Szkole Podstawowej w Sannikach, modernizację
w budynku SP w Osmolinie, budowę budynku komunalnego, a także
budowę przedszkola i innych instytucji gminnych.
twarcie ofert, jakie wpłynąna przelargi „drogowe" odbę9zie się 6 czerwca.
Planowane jest wykonanie 867 ,4 m
w Osmólsku oraz 772,9 m w Brzezinach.
Prace w obu miejscowośCiach mają być zakończ.one do 31 sieqmia

O

Wymiana podłóg w 7 salach oraz 2 korytarz;ach w SP w Sannikach zaplanowana
jestdo 11 sieipnia,aotwarcieąfertwpizetar
gu planowane jest 2 czerwca. Również
2 czerwca planowane jest otwarcie ofert na
modemizatję SP w Osmolinie.
·
W placówce taj planowane jest ocieplenie
i wymiana pokrycia dachu, a także wymiana
sto4uki okiennej i drzwiowej. Kolejny przetarg dotyczy budowy bloku sczjalnego z 20
lokalami przy ul. Fabrycznej w Sannikach.
Niepodpiwniczony, wolnostojący budynek
O powierzchni 598,5 m2, Z instalatjami: W(},
dociągowo-kimalizacyjną, elektrycmąi centralnego ogrzewania ma być wybudowany
do 1Ogrudnia tego roku. Otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca. Dwa dni wcześniej - .

20 czerwca nastąpi otwarcie ofert na zaplanowanąna3 lata(zakończeniedo 31 grudnia
2008 roku) budowę przedszkola i innych
instytutji gminnych. Nie będzie to budowa
od podstaw, ale rozbudowa i dokończenie
murów budynku, który stoi od lat 80. Jest to
3-kondygnacyjny, podpiwnicz.ony budynek,
którego budowa zakończ.ona została w stanie
surowym zamkniętym. Istniejąca powierzchnia jego zabudowy 556,7 m2 zostanie zwiększona o 92 ni2, wykonawca
będzie więc prowadzić roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, unądzenie kuchni, montaż zbiornika na gaz monitoring zewnętrzny i oświetlenia, zagospodaruje też

Łyszkowice

Rozpoczęli budowę strażnicy
Łódzka
częła w

firma lnvest Group rozpo- sem budowama kosztować 300tysięcy zło
tym tygodniu budowę no- tych plus 22% podatku WJ. Zaplanowana
wej strażnicy Ochotniczej Straży w tegorocznym budżecie kwota ma pozwoPożarnej w Łyszkowicach.
lić na postawienie stanu surowego, zamknię
tego strażnicy - z założonymi drzwiami
trażnicamastanąć w bezpośrednim są i okuami. Dzięki temu roboty będą mogły
siedztwie budynku Urzędu Gminy. być kontynuowane już zimą przyszłego
Budowa będzie prowadzona przez roku. Pozostałe pieniądze mają być bowiem
dwa najbliższe lata W projekcie tegoTOC'Z- wydane w 2007 roku. Z.a nie ma być dokoń
nego budżetu gminy Łyszkowice na ten cel czona budowa i zakupione wyposażenie
zapisane jest 200 tysięcy złotych, tymcza- strażnicy.
(mak)

S

Wsobotę roid rowerowy

teren wokół.

Wszystkich miłośników roweru,
bez względu na wiek i płeć, zapraszają turyści z Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha" w Łowiczu do
uczestnictwa w li Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie
igury aniołów wykonane z masy sol- się w najbliższą sobotę 3 czerwca
nej pu.e:z dzieci ze Szkoły Podstawo- na łowickich Błoniach.'
wej w Popowie trafią na wystawę organizowaną pu.e:z Miejską Bibliotekę Purganizatorzy będą czekać na rowebliczaąnaosiedluBratkowiceorganizowaną
rzystów do godz. lOnaStarymRynz okazji Dnia Dziecka. Od 1cz.erwca będzie
ku. Po tej godzinie nastąpi start rajmożna podziwiać barwne i funtazyjne anio- du i uczestnicy przejadą trasę licz.ącą około
ły oraz poznać wyobrażenia 1kwiącewświa 20 km. Będzie ona wiodła przez Aleje
domości dziecfo tych postaciach zza świa Sienkiewicza, Nowy Rynek, Błonie,
tów. Maluchy z klas I - ID wykonały anioł wzdłuż Bzury do Otolic, dalej przez
ki, które można powiesić na ścianie lub oknie, Szczudłów, Świące, Ostrów, Otolice, poich starsi koledzy z klas N - VI - figury, 'nownie wzdłuż Bzury do Łowicza na moktóre można postawić.
(eb) nia, gdzie ok godz. 12 rozpoczną się ry(mwk)

Anioły no Dzień

F

Dziecko

O

walizacje w konkursach rówerowych,
dobrze znanych z wcześniejszego „Świę
ta roweru". Na pewno będzie jazda żół
wia, tor przeszkód, kręcenie kołem, rzut
oponą. W każdej z tych konkurencji organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych zawodników.
Tradycyjnie też podczas zabawy zostaną
wręczone nagrody dla najliczniejszej rodziny, najmłodszego i najstarszego uczestnika. Nagrodami będzie sprzęt turystyczny oraz wyposażenie dla roweru. Organizatorzy zapewniają napoje dla uczestników rajdu. Eligiusz Pietrucha ze ,,Szprychy" zastrzega, że w przypadku młodszych
uczestników rajdu jego trasa może zostać
skrócona, a decyzja o tym zostanie podjęta
przed startem.
(tb)

śnie wprawad7,enie

GDYBY SAMI PŁACILI,
R
DOSTALI
BY
WIĘCEJ
Po~zqtek prac w centrum Nieborowa

w razie nieplacenia

Mirosław

d piątku 19 maja pracownicy firmy
P.U.H. Wodociągi i Kanalizacje
·Kl:zysztofu Kucińskiego z Głowna, rozpoczęli przebudowę chodników i terenów zieleni w Nieborowie. Prace rozpoczęto od
usuwania ulicznych krawężników od strony .nieborowskiego kościoła, druga grupa
zabrała się do takich _samych prac naprzeciw
urz.ędu gminy. Przebudowane zostaną ciągi
piesze w Alei Legionów Polskich i WL.dłuż
pałacu Radziwiłłów oraz trasy dla pieszych
i rowerów od bramy pałacu w kierunku
Bolimowa Nawierzchnia wykonana zosta-

O

nie z kostki brukowej NOSTALIT o grubości 8 centymetrów. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia k:tzewów ozdobnych oraz
trawników. Zamontowane zostaną stylowe
ławki i kosze na śmieci, a być może z czasem też ozdobne latarnie. Przedsięwzięcie,
które ma kosztować 660 tys. zł współfinan
sowane jest z fimduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, gmina odzyska połowę z wyłożonych pu.e:z siebie pieniędzy. Prace zakończyć się mają w paź.dziemiku, jednak
firma zapewnia, że może to być wcześniej.
(wcz)

Trawy·i nieuiytki idq 1 dymem
Z li

morą strażaków jest wiosenne wypalanietraw. majapaliłysiętrawyprzy
trasie m 2 w Kompinie w gminie Nieborów
oraz trzciny na stawach rybnych w Zakulinie w gminie Łyszkowice. Wprawdzie
z roku na rok ilość wypalanych nieużytków rolnych maleje z uwagi na obostrzenia

unijne, niektórych rolników nie odstrasza
jednak.ani możliwość utraty dopłat be-zpośrednich, ani świadomość, że ogień zabija
żyjącewtrawiezwieraętaimikroorganizmy,

ani to, że za wypalanie traw grozi kara
grzywny z art. 45 ustawy o ochronie przyrody.
· (eh)

CEGŁA KLINKIEROWA
(największy wybór • najniisze

~·=~~~::;c!: Remont. soli gimnastycznej

g1mnoz1um

N

N

OGŁASZA SPRZEDAŻ

ceny cegły,

płytek

• CEGŁA CERAMICZNA • PUSTAK CERAMICZNY

(Plecewice, J!pek)
• BETON KOMORKOWY • CEMENT • WAPNO
• STYROPIAN • WEtNA MINERALNA
• STROPY TERIWA • FERT
• POKRYCIA DACHOWE
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYNKI
• PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE+ PROFILE
• DREWNO • STAL • RYNNY I INNE

Dowóz i rozładunek HDS

i kształtek)

Sławomir Sałek zauważył, że

sprawa ta powinna być omówiona
na komisjach po przedstawieniu planu działania i stanowiska prezesa spółki.
Radni rozważą możliwość wprowadzenia
zmian w tym względzie. Budżet spółki na
Spółka Wodna w gminie Domaniewice
rok 2006 został określony w wysokości
dostała dotację, ale niewielką
36.500 zł, początkowo planowano pu.eznaczyć ty~o 3.600 zł na naprawę awarii dreW dużej mierze od ściągalności
Na chwilę obecną rolnicy z terenu gminy nowań, a 32.600 zł na kooseiwację rowów.
składek członkowskich zależy Domaniewice~ili33%należnychskła
Po tym, jak zapłacono już 14.600 zł za namożliwość pozyskania pieniędzy dek za.rok 2006, co daje kwotę 12 tys. zł.
prawę awarii, mniej o ponad 10 tys. zł zoz zewnątrz, m.in. z Urzędu Marszał Rolnicy posiadający zmeliorowane grunty stanie na renowatję rowów.
(eh)
kowskiego - mówił prezes spółki zobowiąi.ani są płacić 13 zł za każdy ich
wodnej działającej na terenie gmi- hektar rocznie. Spółka wypłaciła w tym roku .
ny Domaniewice Mirosław Pawiata, na sesji tamtejszej rady gminy
25 kwietnia.
waniach. Reszta zgłoszonych awarii usuwa•
•
na będzie dopiero po żniwach. Na ten rok
W
astępnego dnia podpisał on w Urzę spółka zaplanowalaoczyszczenie 3 km rowu
dzie Marszałkowskim mnowę doty- w Sapach wraz z pu.epustami oraz odku.aa 1 ~gotowabędziesa,lagimnastyczna w gimnazjmn w Kompiczącą dofinansowania dla spółki czeniem,2kmwStrzebieszewieoraz 1,2km
nie. Gminna brygada remontowo w wysokości 14 tys. zł. Jego wysokość za- wDomaniewicach.Jeżeliściągalnośćskhtdek
zwyczaj ustalana jest jako połowa zebra- byłaby wysoka, prawdopodobnie udałoby budowlana rozpoczęła w niej aktualnie remont Z-erwany już został staryparlciet, usunych składek odrohrików. Ściągalność skła się ponadto oczyścić rów w Rogóźnie.
Radni rozważali możliwość wprowadze- nięto spróchniałe legary. Aktualnie brygada
dek za rok ubiegły w gminie Domaniewicach wyniosła 67%, więcej niż w latach po- nia surowej polityki w zakresie ściągalności pracuje przy nowych wylewkach. Z poprzednich, ale nieporównywalnie do sąsied składek, na wzór prowadzonej w gminie czątkiemnowegorokuszkolnegoplacówka
niej gminy- Głowno, gdzie ściągalność bli- Głowno. - Musimy zastanowić się, czy cieszyć się będzie nowym parlcietem. Koszt
ska jest 100"/o i dzięki temu dotatje z ze- z korzyścią. dla rolników nie by/Qby dojinan- materiałowy - około 25 tysięcy_ złotych.
wnątrz dUżo wyższe.
sowanie.spólki przez gminę, ale jednoae(wcz)

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o.
z siedzibą wOsmolinie

•

egukucji komorniczej
skladek - mówił wójt

Redzisz.

adny

Prace przy kościele w Nieborowie już się rozpoczęły.

ŁOWICZANIN

z wolnej ręki nw.

ruchomości:

• narzędzia i przyrządy
(w szczególności stolarskie)
• farby • lakiery • bejce • kleje • wyroby różne
• materiały i wyroby różne
w szczególności stolarskie
(tarcice, okleiny, płyty, blaty, zawiasy,
tarcze ścierne, wyroby metalowe i inne),
• maszyny i urządzenia stolarskie
• maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni,
• wyposażenie warsztatowo-socjalne
• sprzęt biurowy i komputerowy.
v' Wystawione na sprzedaż ruchomości można oglądać

i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie
~ wgodz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90).

K ••

Ompmle

BRAMY
••

HORMANN

SPRZEDAŻ) MONTAŻ

Oferujemy również:
f(Otf fORf'A
O bramy garażowe
E'fGANCJ
o bramy przemysłowe I .,,
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne
O automatyka do bram przesuwnych
i dwuskrzydłowych
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE
O drzwi wejściowe
TOP COMFORT i TOP PRESTIGE

POMIAR I DOWÓZ (DO to KH). GRATIS
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1
tef. (046) 837 35 71, O606 941 304

~

7

1.06.2006 r.

·za 3 dni Niedziela Sannicka
łodzieżowa orkiestra dę1a z Płońska,
muzyka klasyczna w wykonaniu
Nmg An u Stanów Zjednoczonych, recytacje Bartosza Opani, wystawa malarska Janusza Lewandowskiego i stoiska sztuki ludowej złoż.ą się na program
38 Niedzieli Sannickiej, która odbędzie
się 4 czerwca w tamtejszym zespole
parkowo-pałacowym im. Fryderyka
Chopina

M

W programie imprezy przewidziano takkabaretowy Mariana Opani,
koncert zespołu „The K.ing's Friends" grającegorneboje ElvisaPresleya, a takt.emło
dzieżowychgrup tańca towarzyskiego i Regionalnego Z,espołu Pieśni i Tańca ,,.5anniki". Wzorem lat ubiegłych odbędzie się też
plener malarski z udziałem artystów plastyków i plastyków - amatorów.
(mw/9
że występ

Dziś Dzień

Dziecka
w skansenie
Ponad 700 gimnazjalistów z 15
gimnazjów z powiatu łowickiego
będzie się bawić w dniu dzisiejszym
w skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach na Powiatowym Dniu
Dziecka, który organizuje starostwo łowickie, GOK oraz Gimnazjum w Zdunach.

DZIEWCZYNY
,

iostry modliły się z licealistami, mówiły
nie wszystkich zabawi Bąkowska Barka,
o swoich krajach i o swojej pracy. Śpie
czyli dziecięcy zespół wokalny działający wały i tańczyły, czym zyskały sobie sympny parafii w Bąkowie. Gośćmi specjalny- patię młodzieży. Wizyta sióstr w Łowiczu
mi Dnia Dziecka będą jak co roku dzieci nie była pizypadkowa, przxjechały bowiem
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do rodzinnego miasta siostry założycielki,
w Żychlinie, które takt.e z.apiw.entują swój bł.BolesławyI.ament,ktiiabylaabsolwentką
(tb) gimnazjum im. Niemcewicz.a, do tradycji któprogram artystyczny.

S

pomożesz młodzieży
4

W

Na scenie amfiteatru zaprez.entują się Nowe Życie. Jeden los kosztować będzie
w tańcu czirliderki z ZSP w Zduńskiej Dą około 5 zł, a wygrać będzie można 7abawki,
browie, uczniowie klas obronnych z LO ciastka i inne funty, które organizatorom lo(mw/9
w Z-mmach w pokazie sztuk walki, muzycz- terii podarowali prudsiębiorcy.

nych prz.edmiotów. W szkołach parafialnych
lub podstawowych uczą więc geografii, historii, języka suachili, ale też szycia, haftu
i gotowania.

Z Arkadii na Koszykową
W piątek 2 czerwca

o godz. 18 w Galerii
Browarna, prowadzonej
przez Andrżeja Biernackiego,
otwarta zostanie wystawa prac
trójki artystów: Michaliny
Krzyżanowskiej (1883-1962),
Konrada Krzyżanowskiego
(1872-1922) i Henryka
Józewskiego (1892-1981).

W:

. larską,
Konrad Krzyżanowski urodził się
w Krz.emieńczyku na Ukrainie. Studiował

,

Sześć czarnoskórych
zakonnic ze Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny odwiedziło 30 maja
/_Liceum Ogólnokształcące
im. J. Chełmońskiego
w Łowiczu.

Kup los,

szystkie te postaci łączy warszawska pracownia plastyczna
na Koszykowej 24, założycielem
której był Konrad Kizyż.anowski, łączy je
takt.emłodość spędzona na Kresach i głębo
ki patriotyzm.
Michalina Krzyżmowska urodziła się na
Wołyniu, uczyła się początkowo u Miło
sza Kotarbińskiego, od 1904 roku u Konrada Krzyżanowskiego, którego poślubi
ła w 1906 roku. Na stałe w pracowni na
Koszykowej 24 zagościła w 1907 roku.
W czasach stalinowskich była więziona
aż do 1955 roku, w okresie okupacji była
bowiem zaangażowana w pracę kompiracyjną. Po 1956 kontynuowała pracę ma-

.

DO TANCA I DO ROZANCA

rego liowmobecnenawiązaje. Zgromadzenie
założone pizez łowiczankę obchodzi w tym
tym roku odbywa się on pod hasłem
roku 100-lecieistnienia, ich prZY.iazdzwiąza
,,Ekozabawanaludowo".Prowadz.eny jest z obchodami jubileusz.owymi.
niem imprezy zajęło się aktorskie małżeń
Siostry pochodzące z Zambii i Kenii spotstwo Joanna i Marcin GałlGrWałczykiewicz
kały się z licealistami, którzy bardz.o entuspod Domaniewic, czyli inacuj Pogotowie
zjastycznie reagowali zwłaszcza na ich taniedzielę czerwca, po zakończe niec. Spotkanie prowadziła s. Ernesta KaziArtystyczne. Każ.dy z gimnazjalistów bę
niu każ.dej mszy św. prud kościo mieraParóg, pracująca na misjach w Zambii
dzie miał okazję zmieizyć się w 4 konkmłem św. Ducha w Łowiczu sprae- od 35 lat, a rozpoczęło się od modlitwy
sach, zdobyć punkty i wałczyć o główne
nagrody, którymi są odtwarzacze DVD. dawane będą losy loterii funtowej w celu Ojcze nasz mówionej w jęeyku angielskim.
Pizy okazji program imprezy pruwiduje dofinansowania wyjazdu młodzieży na re- Wszystkie siostry, które odwiedziły Ło
kolekcje organizowane pruz Wspólnotę wicz, pracująjako nauczycielki religii i inzwiedzanie i poznawanie skansenu.

W

,

Plener w Arkadii w roku 1904.

w Akademii Petersburskiej, ok. 1900 roku
przyjechał do Warszawy, gdzie założył prywatną szkołę malarską, później zwaną
Szkołą Sztuk Pięknych. Należy do grona
najwybitniejszych, wielokrotnie nagradzanych polskich malarzy i pedagogów.
Album jego malarstwa ,,Browarna" wydała
pod koniec lat 90-tych.
Henryk Józewski urodzi{ się w Kijowie,
w okresie II RP był bliskim współpracow
nikiem Jóufa Pilsudskiego, w iządach Ka-

zimierzaBartłai Walerego Sławka pełnił stanowiska min. sufa gabinetu premiera, ministra spraw wewnętrznych, był wojewodą wołyńskim i łódzkim, a w konspiracji pełnił ważne funkcje w ZWZ i AK
W czasach stalinowskich był więziony do
1956 roku. Po uwolnieniu zajął się malarstwem, które z przerwami uprawiał od 1918
roku.
Historia życia Kizyż.anowskich ma swój
wątek łowicki, ściślej arkadyjski. Otóż latem 1904 roku, po powstaniu Szkoły Sztuk
Pięknych w Warszawie, Konrad Krzyża
nowski zorganizował w Arkadii pierwsze
wakacyjne zajęcia plenerowe. Trzydziestu
artystów biorących w nich udział pl7.e'Z kilka godzin dziennie rysowało i małowałą
pod okiem swego profesora. Unikali
uwieczniania architektury, skupiając się
najczęściej na pozujących im Księ7.akach,
choć ci podchodzili do malarzy z począt
ku bardw nieufuie. Wielu artystów z tego
grona doszło później do znaczących sukcesów. O tym co działo się w Arkadii
tego lata, będzie można przeczytać
w reprincie książeczki dr Jana Wegnera
pt. „Studia Pleine - Airowe w Arkadii"
z 1947 roku, uzupełnionym o nieznane
dotąd zdjęcia z arkadyjskiego lata 1904
roku. Książkę W)'dał z okazji wystawy
Andruj Biernacki.

Śpiewając pieśń dziękczynną, siostry wyrażały Bogu swoją radość z tego,
że odwiedziły miejsce pochodzenia siostry założycielki.

Siostra Berta opowiadała o swoim kraju,
Zambii, że to kraj młodych ludzi, bo około
500/o społeczeństwa to dzieci i młodzież.
Problemem jest mała ilość szkół. Do jednej
chodzi 1.000-1.500, a nawet 2.000 osób.
Klasy sąbardz.o liczne, średnio liczą50 osób,
alezdarzająsięnawet7().osobowe. Dla więk
szości uczniów nauka jest jednak zaszczytem, wyróżnieniem, a fuktchodz.eniado szkoły powodem do dumy.
imo to trudno być nauczycielem
w takich warunkach, gdy dzieciom
brakąje miejsc do siedzenia, więc muszą siadać na podłodu lub przynosić krzesełka
z dom\L - Dzieci są takie samejakWSZ({!izietłumaczyła słowa siostry Berty s. Fmesta,
dodają;, że niektóre z nich mają takie same
problemy, jak młodzież w innych krajach,
np. z narlcotykami. Rówieśnicy i kościół sta-

M

Siostra Susan zKenii
o Masajach, którzy hodują bydło
i o płanlacjach kawy i herbaty. Mówiła teZ,
że szkoły katolickie mają w tym kraju bardz.o
dobrą opinię i nawet ludzie innych wyznań
choi, aby ich dzieci chodziły do szkół katolickich. Jej wypowiedź uzupełniała s. Ernesta
mówią::, że Kmijczycy są bardzo zaangażlr
wani w życie Kościoła. Podkreślał to nawet
Jan Paweł Il mówiąc, że Afryka jest przyszłością kościoła. Kmijczycy są bardzo pracowici i dookonałepolrafią wybxzystać każ
dy skrawek ziemi pod uprawy.
Zaś s. Ernesta mówiła o swojej <hunie
z tego, że jest Polką i podkre.5lala jak jest
szanowana w Afiyce. Nikt jej tam nigdy nie
ubliżył, rńe obraził, co wynika z szacunku do
ludzi Kościoła. z.achęcała młodzież do przy(mw/9
jazdu do Aftyki.
rają się nieść im pomoc.
mówiła

ł

Swięcenio

'Seminorium
W

iedmiu diakonów kończących fOllilacjęw Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu otrzyma w sobotę 3
czerwca o godz. 10.30 w łowickiej .katedm:
z rąk biskupa Andrz.eja Dziuby święcenia
kapłańskie. Msu św. prymicyjne nowo
wyświęceni odprawią w swoich rodzinnych
parafiach w niedzielę 4 czerwca. We wtorek
6 czerwca o godz. 7.00 msza św. prymicyjna odprawiona zostanie w kaplicy semina-

S
ryjnej.

(mw~

Firma Alles

ZATRUDNI

szwaczki
rówiiii z

moiliWością

Jll'ZYUczenil
Ta 041111M1·14, 041111H""~INll

ODDZIAŁ W ŁOWICZU
ul. Nowy Rynek 30
tel. (046) ą37-82-25
(046) 837-89-41

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

przy Zakładzie Energetycznym
Łowicz, ul. Mostowa 30
tel. (046) 830-14-90

8

J .06.2006 r.

Kilkaset osób z Łowicza uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym w czasie jego pielgrzymki do Polski
ieli ze sobą transparenty LO. - To jest dopiero przeżycie, być
i dużą tarczę z logo szk.o- częścią tej wielkiej wspólnoty oczeły. Dzięki tym znakom kującej na Ojca Świętego. Poczuć tę
oraz dobrej organizacji nie pogubili jedność jaka rodzi się w tłumie pielsię w prawie milionowym tłumie· gnymów. - Chcieliśmy oczywiście
zebranymnakrakowskichBłoniach. zobaczyć papieża na żywo. CiekaMowa o licealistach z łowickiego li- wie było - dodają uczniowie. - Jedceum pijarskiego, któny w ostatnią naknajwiększewraienierobiłytetlu
sobotę i niedzielę uczestniczyli myczekającenaprzyjauJOjcaŚwię
w spo\kaniu z Ojcem Świętym w tego, wspólne oczekiwanie, skupieKrakowie.
nie, wspólne śpiewy. ..

M

czyta w piątkowej mszy św. jaką
Ojciec Święty celebrował na Placu
Piłsudskiego w Warszawie. Choć
wiedziała, że będzie to inne spotkanie niż te, jakie przeżyła podczas
pielgnymek Jana Pawła II do Polski, z Warszawy wróciła nieco rozczarowana i zawiedziona. Brakowało jej atmosfery rozmodlenia i spontanicmości - w takim wymiarze, jak
było to widoczne podczas telewizyjnych relacji z Krakowa czy Wadowic. Na dodatek aura była W)'.jąt
kowo niesprzyjająca - było zimno
i niemal przez całą mszę św. padał
deszcz. Nie widziała też w ogóle
papieża, ani z bliska, ani z daleka
Mimo to nie żałuje. - Z:zwsze się coś
wyniesieztakiegospotkania-mówi.
\\Yfliosła wcaleniernało. Wsłuchi
wała się w to, co mówił papież,
a nagłośnienie działało bez zarzutu.

Obecni na spotkaniu reagowali entuzjastycznie zwłaszcza wtedy, gdy
Ojciec Święty mówił po polsku, a to
na pewno nie było dla niego łatwe.
Co zapamiętała?- Jf'zarajestdarem,
ale też zadaniem. - I to, że bycie czło
wiekiem wierzącym nie zawsze jest
Sobotnie spotkanie, msza, czuwanie, konce.rt, teraz oczeki- łatwe. Najbardziej wzruszyła się,
wanie na mszę niedzielną. Dla młodych czas w Krakowie był gdy po komunii św. śpiewana była
bardzo intensywny. Obie fot. Olgierd Filipowicz.
pieśń ,,My chcemy Boga".
·
Pojechali autokarem. Nocowali
w zaprzyjaźnionym pijarskim gimnazjum w Krakowie Rakowicach.
Jak opowiadają Kuba Uczciwek,
Wojtek Jabłoński, Tomek Janeczek
i Piotr Wojtasiak, na rozpakowanie
mieli ledwie chwilę i już pędzić musieli na Błonia, gdzie młodzi mieli
spotkać się z papieżem. Siedmiokilometrowy odcinek przebyli w 1,5
godziny, niesieni falą tłumu. Odcinek ten przez dwa „papieskie" dni
·przebyć mieli czterokrotnie, czyli że
na spotkanie z Benedyktem XVI
odbyli niemal trzydziestokilometrową piesząpiel~ę.
Papież pnybył na BłoQia wiecwrem. Był tam obecny przez godzinę, następnie już bez niego od-

była się msza święta:Mówił do mło
dzieży, by swe życie budowała na
skale, jakąjest Chrystus i by Chrystusa odnajdywała w Kościele. Ponad 600 tysięcy młodych przyjmowało te słowa aplauzem.
dy licealiści po spotkaniu
wrac31i na nocleg, na Bło
niach na czuwaniu i koncertach chrześcijańskich zespołów
rockowych pozostała inna grupa
z Łowicza - harcerze z samodzielnych zastępów Żubr i Tur ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,lawisza". Na swój nocleg wrócili w środku nocy na niespełna dwie
godziny, by o 5 rano być już ponownie na Błoniach.
- Jakpadały media, było nas tam
od 900 tysięcy do miliona osób opowiadają uczru'owie z pijarskiego

G

W

M
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sumy o godz. 12.00. Ks. Wiesław
Skonieczny pochodzi z Żychlina,
jest absolwentem warszawskiego
Wyższego Seminarium Duchownego. Proboszczem łowickiej katedry
jest od 2000 roku.
(mwk)

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

iObotę 3 czerwca, w Wigi- modlitewnym w kościele Św. Du-

W

lię Zesłania Ducha Święte- cha w Łowiczu. Czuwanie roz.poczgo, trzy łowickie grupy nie się o godz. 21 nieszporami, zaOdnowy w Duchu Świętym i inni kończy mszą św. o północy.
wierni spotkają się na czuwaniu
(mwk)
j

W piątek, w ciągle padającym deszczu, pomagali funkcjonariuszom policji w kierowaniu ruchem, zarówno pieszych jak i pojazdów, na skrzyżowaniu którędy wiodła droga
powrotna z Placu Piłsudskiego. Służba przebiegała bardzo spokojnie do czasu zakoń
czenia mszy, gdy ludzie skierowali się do
autobusów. Doszło wtedy do nieprawdopodobnego wypadku. Autobus przyciął drzwiami rękę kobiecie, która wsiadła do niego
ostatnia. Pękła kość, kobieta i ludzie w pojeździe zaczęli krzyczeć, samochód się zatrzymał - a kobieta wypadła i uderzyła głową
o beton. Kierowca ruszył, przejechał kobiecie po złamanej ręce. Od razu przy posz~o
dowanej znaleźli się łowiccy harcerze, w tym
druh Tomek Stefaniak i druhna Olga Pięta
z 92 ŁDH „Silva". Założyli jej opatrunki, usztywnili chustami rękę, zabezpieczyli do czasu
przyjazdu karetki. Ratownicy, którzy ją zabierali, pochwalili ich prawidłowe działanie.
Z Warszawy harcerze wrócili przemoknięci
i wyczerpani.
(tb)

z trzech autokarów, które o godz. 3 rę, bo nie byłam jeszcze na spatkaw nocy ruszyły spod kościoła pijar- niu z papieżem w Warszawie- mówi
skiego do Warszawy. Zbiórka była Agnieszka Kołudzka, wymieniając
pół godziny wcześniej, wstać więc miejsca, w których wsłuchiwała się
trzeba było około 1. W autokarze w głos Jana Pawła II - dość dawno
Wrocław i Skoczów, Kraków
w 2002 roku i oczywiście w 1999
roku Łowicz. Wtedy było to dla niej
szczególne przeżycie, bo śpiewała
w chórze, była więc blisko ołtarza.
Tym razem było inaczej. - Zimno,
deszcz, długie czekanie niczym nie
wypełnione i pewna nerwowość - to
zapamiętam na pewno - mówi. Zaraz jednak dodaje, że trud umacnia
w wierze, a gdyby wszystko ukła
dało się be-zproblemowo, nie było
by możliwości sprawdzenia się.
Uczestnicy warszawskiego spotkania z Benedyktynem mieli okazję
przekonać się, jak wiele mogą wytrzymać podczas majowej słoty.
ałgorzata Łapa z Łowi
cza także wróciła z warszawskiego spotkania
z Benedyktem XVI zbudowana,
umocniona i szczęśliwa. - Niejechałam z zamiarem parównywania czegokolwiek i kogokolwiek, zwłaszcza
jednego papieża.. z drngim - mówi.
Starała sięjednak wsłuchać w to, co
mówił Ojciec Święty i była szczęśli
Spotkanie z młodzieżą było radosne i spontaniczne, mimo, że pogoda nie rozpieszczała.
wa, że mogła z jego ust padły takie,
Ich grupa nie była jedyną z Łowi
a W)'.jazd zdecydowała się odmówili modlitwę o dobrą, szczę a nie inne słowa. Zwłaszcza o stosocza, która pojechała na spotkanie
za sprawą mamy, która śliwą podróż, potem większość waniu tego, co zapisanejest w Ewanz Ojcem Świętym. Do Warszawy
tydzień przed przyjazdem osób spała. Na Plac Teatralny doje- gelii w życiu: - W Piśmie Świętym
udały się grupy z kościoła pijarów, Benedykta do Polski dowiedziała chali na godz. 4.30, a wiec pięć go- jest napisanejak mamy .fyć, żeby nie
kościoła św. Ducha, Chrystusa Do- się, że są jeszcze wolne miejsca dzin przed rozpoczęciem mszy św. zginąć i to trzeba przenieść do swobrego Pasterza, z Korabki, do Kra- i namówiła córki. Jechały jednym - Nastawiałam się na inną atmosfe- jego życia. - Papież mówił też o pokowa pojechały..dwa autokary z grupą neokatechumenatu z katedry. Nie
brakowało wiernych, któny wyruszyli indywidualnie - do Warszawy,
do Częstochowy.
Agnieszl<a Kołudzka z Łowicza,
z mamą, siostrą i wujkiem, uczestni-

25 lot kapłaństwo proboszcza katedry
najbliższąniedzielę4czerwca proboszcz parafii katedralnej, ks. Wiesław Skonieczny, obchodzić będzie 25-lecie
swojego kapłaństwa. Parafianie modlić się będą w jego intencji podczas

26 druhów i druhen z łowickiego hufca
ZHP trafiło do harcerskiej służby ruchu drogowego, współpracującej przy organizacji
pobytu Benedykta XVI w Warszawie, a komendantka hufca Katarzyna Kordecka wraz
z mężem Michałem Kordeckim, zostali wyznaczeni przez kwaterę główną ZHP do reprezentowania związku w strefie „O", czyli
w bezpośrednim sąsiedztwie Ojca Święte
go. Oprócz nich takie prawo otrzymało tylko
sześć osób z ZHP.
Stali i salutowali mu przed archikatedrą
p.w. św. Jana, pałacem arcybiskupów przy
ul. Miodowej, następnego dnia stali
w drzwiach nuncjatury w Alei Szucha.
W pierwszym i ostatnim miejscu OjcJec
Święty przeszedł tuż obok nich, będąc niemal na wyciągnięcie ręki.
To było wielkie przeżycie, ale jednak wyjazd do Warszawy zdominowany był przez
pracę. W czwartek 25 maja harcerze byli rozlokowani w kilku miejscach, m.in. na trasie
przejazdu Benedykta XVI, przy czym kilkakrotnie zmieniali miejsce.

•

kusie relatywizmu, która skłania ludzi do wybierania z chrześcijaństwa
tego, co jest dla nich wygodne, ale to
błędna droga wiary. Wzywał, aby
swoją obecnością w Kościele dawać
świadectwa łaski od Ducha Święte
go. - Wim~ że niektórzy po śmierci
Jana Pm1ła U ocz,ekiwali rewolucji
w Kościele. Nie miałam takich oczekiwań, ajego myśli są mi bliskie.
ani Małgorzata bardzo do
kładnie śledziła pielgnym
kę Benedykta XVI w telewizji. Jej zdaniem emanuje z niego
uśmiech, miłość, pokora - które są
przejawem działania Ducha Świętego.
Gdy patrzyła na jego gesty sympatii
wobec wiernych czula, że to ,jej papież'', ,jej ojciec" do tego stopnia, że
mogłaby się do niego przytulić. - To
czlowiek namasza.ony dn swojej posługi przez Ducha Świętego, obdanony laskami - takiego go JllZ)jmuję.
Dlatego nie przeszkadzał jej ani
deszcz, ani zimno - choć przemokła
do ostatniej suchej nitki i prz.emarz.ła,
bo ubrała się nieodpowiednio gdyż
nie śledziła prognozy pogody. Nasunęła jej się nawet taka refleksja, że to
dobrze, że padał deszcz, bo tak liczna obecność ludzi na spotkaniu z papieżem to świadectwo dla całego •
świata, że jest to Głowa Kościoła,
ktoś wyjątkowy. Ludzie przyszli na
spotkanie z nim i czekali kilka godzin, pomimo deszczu i chłodu.
Z pielgnymami rozmawiali
Mirosława Wolska - Kobierecka
i Wojciech Czubatka

P
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ONI ZAGRAZAJĄ NASZEMU ZYCIU
w Brzozowie (0,59 mg/dm3 ), 36- mg/dm3), 21:-Jetniego Tomasza C. sza R. na rowerze w Mysłako
letniego Albina F. na rowerze na - żołnierza służby zasadniczej wie (0,86 mg/dm3), 56-letniego
25 maja: 50-letniego Zdzisława Nowym Rynku w Łowiczu ( 1,28 JN samochodzie Renault na Bło Jana O. na ciągniku Ursus C-330
T. na rowerze w Bielawach mg/dm 3), 50-letnlego Zbigniewa niach (0,65 mg/dm3 ) - mężczy w Chruślinie (0,36 mg/dm 3), 55(0,60 mg/dm 3 alkoholu), 68-let- K na rowerze w Jackowicach zna ten już miał orzeczony za- letniego Jana S. na rowerze Myniego Stanisława B. na rowe- (O, 73 mg/dm3), 20-letniego Jaku- kaz prowadzenia.pojazdów me- słakowie (0,37 mg/dm3), 53-letrze w Mysłakowie (1,09 mg/ ba K. na rowerze w Sobocie chanicznych za jazdę po pijane- niego Tomasza K. na rowerze
dm3 ), 26 maja: 44-letniego Mar- (1,06 mg/dm3). 26-letniego Jacka mu - materiały przekazano do na ul. Młodzieżowej w Łowiczu
ka K. na rowerze w Gągolinie M. na rowerze w Bąkowie Dol- żandannerii Wojskowej w Łodzi; (0,97 mg/dm3), 43-letniego Toma(1,85 mg/dm3), 26 maja 56-let- nym (0,78 mgldm 3), 33-letniego 29 maja: 39-letniego Pawia O. na sza S. na rowerze w Bełcho
niego Stanisława A. na rowe- Piotra A. na rowerze na ul. Dłu rowerze w Karsznicach (0,77 wie (0,50 mg/dm 3), 34-letniego
rze w Bielawach (1,14 mg/dm3 ), giej w Łowiczu (0,87 mg/dm 3), mg/dm3), 49-letniego Sławomira Andrzeja ż. w samochodzie
27 maja: 23-letniego Przemysła 26-letniego Wiktora W. w Seat To- R. we Fiacie 126p w Zdunach Ford na ulicy Tuszewskiej (1,20
wa W. w Daewoo lanos ledo w Bąkowie Górnym (0,48 (O, 76 mg/dm3), 46-letniego Janu- mg/dm3).
Od 25 maja policja zatrzyma/a

następujących nietrzeźwych.

wszystko z mleka

1906-2006·
mamy 100 lat

•

rasza

na uroczyste obchody 100-lecia
w dniu 11 czerwca 2006
10:00 • 16:00 DZIEŃ OTWARTYCH D„!119.
Zapraszamy do zwiedzania zakładu mleczarskiego przy ul.
i innych obiektów OSM w Łowiczu

Przemysłowej

3

FESTYN MLECZA · Kl • Łowicz Stary Ry ek
17:00-17:10 powitanie gości, przedstawienie
programu i informacja o konku~ch

17:10-17:45

występ Zespołu

17:45-18:00
18:00-18:10

część

21:00-21:25

oficjalna

18:10-18:30 konkursy rodzinne oraz konkursy
wiedzy o OSM w Łowiczu

Czeka

20:00-21:00

Ludo!Yego

BOCZKI CHEŁMONSKIE .
konkursy z nagrodami dla dzieci

18:30-19:45

19:45-20:00 konkursy z nagrodami radia VICTORIA

występ zespołu BIQ CYC
n Państwa wiele

.

występ zespołu

"'
·py
ROZEEUR
finał

konkursów prasowych
i radiowych oraz rozdanie nagród

21:25-22:40 gwiazda .wieczoru
22:4o-22:50 pokaz laserowy

22:50-23:00

IN

ID

zakończenie

atrakcji I cennych n8*ód ~,, .~ ·
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Łowicka

panorama
Z

OPRYMASIE _TYSIĄCLECIA

ICIZYSZ101~
MllCLAS r ~ '
SPOZA KADRU

W SEMINARIUM DUCHOWNYM

z chmielem, więc domniemywać należy,
że braciszkowie pobożni (a może i lud boży)
Studenci, licealiści
w chwilach wolnych od odmawiania paosoby świeckie, ale
inne
i
cierzy i śpiewania psalmów warzyli piwo,
i księża brali
choć można było zapewne łączyć jedno także klerycy
z drugim. Piwo zaś, obok miodu pitnego, udział w sympozjum naod ·wieków było nie tylko niemieckim czy ukowym w 25. rocznicę
angielskim, ale i polskim napojem. W wielu śmierci prymasa Stefana
bawarskich klasztorach produkcja .mona- Wyszyńskiego, które
sterskiego" jasnego lub ciemnego z łysa 23 maja odbyło się w Wywym braciszkiem na etykietach butelek ższym Seminarium Dudo dziś jest ważną (i zapewne bardzo opła chownym w Łowiczu.
calną) czynnością, a takiej golonki, jak
w pewnym opactwie pod Monachium, popijanej wspanialym kuftowym prosto z beczki czyli llOf1l Fass, nie jadłem nigdzie indziej
na świecie. Uprawom sprzyjał zapewne
i klimat, bo jak wykazały badania, w począt
kach tysiąclecia na polskich ziemiach bylo
jak teraz nad Moprawie tak samo
rzem Śródziemnym, stąd zapewne i pelikany nad Bzurą, które ostały nam się tylko
w herbie. Wracając zaś do nasz.ej łowickiej
panoramy, to podziwiać można wiele innych, ciekawych szczególów oraz mieszkalne budyneczki wytyczone przez miejskiego planistę jak po sznurku, niczym
z bajki dla najmlodszych.

dużą satysfakcją dostrzegłem

w łowickiej Informacji Turystycznej na Starym Rynku parę regionalnych ciekawostek. Szczególne wrażenie robi - zapewne nie tylko na mnie kolorowa reprodukcja patioramy Łowicza
z dzieła Georga Brauna i Fransa Hogenberga .CMtates orbis terrarum" z począt
ku siedemnastego wieku. Myślę, że w każ
dym łowickim domu taka panorama powinna znaleźć godne miejsce, więc może dobrze byloby, gdyby można bylo ją kupić
od razu oprawioną, co byloby znacznym
ułatwieniem. Niewiele miast w Polsce
może pochwalić się tak bogatą historią,
jak Łowicz, a fakt, że przez dwa wieki
rezydowali u nas prymasi Polski, który to
tylllł od początków piętnastego wieku przysługiwał arcybiskupom gnieźnieńskim,
bywa dla wielu rodaków całkowitym zaskoczeniem. Właśnie zamek prymasów,
otoczony rozlewiskami Bzury, dominuje
w owej siedemnastowiecznej panoramie
i trudno się temu dziwić. Po malunku widać, jak zacna byla to budowla i tylko moż
na żalować, że ponad dwieście lat temu,
po wielu zniszczeniach dokonanych przez
najeźdźców, łowiczanie dokonali ostatecznego rozbioru resztek zamku wykopropos. Dziś Dzień Dziecka, zaś
rzystując prymasowskie cegły do budotaka panorama za jedyne pięć powy swoich rezydencji. Dziś taki zamek
lskich złotych to dla uczniów prebyłby wielką. i niezwykłą atrakcją tury- zencik niedrogi, a jakże pizecież gustowny
styczną.
i pożyteczny. Mam nadzieję, że i u nas naodziWiając siedemnastowieczny stanie zdrowa moda na utożsamianie się
widok Łowicza trudno nie oprzeć ze swą .małą ojczyzną", więc mamy
się wrażeniu, jak .uduchowione" na tę okoliczność gadżet .jak znalazł".
byto WÓNf:ZaS miasto. Potężna, choć jesz- Brawo dla myślących łowiczan! Reprocze bez wież, Ecclesia Collegiata na obecr dukcja panoramy miasta to zresztą nie
nym Starym Rynku, Ecdesia S. Spińtus jedyna nowość, z jaką się w maleńkim,
czyli kościół św. Ducha, a oprócz tego turystycznym sklepiku na Starym Rynku
kościoły ŚN. Jana i ŚN. Leonarda, kośció zetknąłem, ale ponieważ mój felieton
łek przyszpitalny św. Krzyża, nie wspo- to mimo wszystko nie słup reklamowy,
minając o klasztorach. Pewnie z wieloma więc innych łowickich prezentów,
ziemskimi problemami siedemnastowieczni z pewnością nie tylko dla przyjezdnych,
łowiczanie mogli się borykać, ale na brak nie będę już w tym miejscu zachwalał.
godnych miejsc do modlitwy narzekać nie Namawiam jednak do odwiedzenia lokamieli prawa. Na jeszcze jeden szczegół liku pomiędzy Ratuszem i najstarszą spowarto zwrócić ówagę. Na łowickich po- śród działających w Łowiczu restauraletkach dostrzec można otóż tyczki cji - .Polonią".

cieplo:

ka Szyn:iań&GI, nauczyciel dyplomowany z Bobrownik, OO.
radca metodyczny do spraw
katechezy w Ośr.Udku Dosko-

naleniaN3l1C'ZYcieli w Skie:miewicach,autorprogramówS71<oleńcllanauczycielireligii,Anna

Staniszewska, twón;zyni ludowa z Łowicza, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych w naszym mieście.

Medal upamiętniający25-le
cieJI)'IIl3SOwstwai 50-leciekapłaństwa prymasa Józefa
Glempa otrzymali min. ks. Stanislaw Plichta - kanclerz Kurii
Diecezjalnej Łowickiej, wykła
Aula łowickiego seminarium podczas sympozjum poświę dowca seminarium i MWSH-P
oonemu Prymasowi Tysiądecia wypełniona byta po brzegi. w Łowicru, ks. Stanisław Poniatowski - kustosz archiwum
Złoty order otizymala min. s. Łucja Siej- i biblioteki katOOralnej w ł...owicru, dyrektor
ka, paełożooa klasztoru sióslr bemardynek btl>li.oleki seminaryjnej i wykładowca WSD
w Łowiczu. W ldasztone jest od 49 lat, w Łowiczu, burmistrz Łowicza Rysz.ani
a wspólnocie klasztornej przewodzi już Budzałek i prz.ewcxlnicią; Rady Miejskiej
(mwk)
22 lata. Medale srebrne olrzymali; Agniesz- Krzysz.tofKaliński.

A

Łowicki

Ł

owicki Klub Katolicki zaprasza tys. Polaków - wśród nich młodzie-ż wi1 czerwca o godz. 18.00 do swojej sie- leńską, inteligencję, duchowieństwo, nadziby przy Starym Rynku na promo- ukowców. Historia tej zbrodni jest znacznie
tjęwydanej pu:złowicką,,Poligrafię"książ mniej mana niż historia Katynia, co swoimi
ki ,,Pooary i inne miejsca~ Pola- badaniami i publikacjami stara się zmienić
ków na Wileńszczyźnie w latach 1941- Pasielbska, czując się do tego zobowiązana,
1944". Gościem klubu bc(dzie autolka, Hele- jako świadek tamtych wydarn:ń Jak udało
na Pasierbska. Jest ooa z pochodz.enia wil- sięjej nie trafić do Ponar- być mo7.e opowie
nianką, która wraz z innymi Polakami trafi1a na spotkaniu. Warto wspomnieć, ż.e autorka
do więzienia naŁukiszkach, skąd więźniów książki jest dziennikarką i publicystką,
wywożono do Ponar koło Wilna W Pona- z wykształcenia pedagogiem Była czyrmą
rach w Jatach l!M l-1944 Litwini na polece- harcerką i żołnierzem AK, łącmicttą
niem Rz.eszy zamordowali około 100.000 w Związku Walki Zbrojnej, sąnitariuszką
osób - w tym około 80 tys. zł Żydów i 20 w Powstaniu Wielńskim w 1944 roku.(mwk)

.,.
Polski Związek Motorowy
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW:
ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16

•

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

oferuje Zakład Kamieniarski

ORGANIZUJE KURS NA PRAWO JAZDY kat. B, C, C+E ~
ZATRUDNIMY diagnostę samochodowego, KONTAKT: 0509-234-152 :-

[t!~J~;J~J~~IA
BEZPOŚREDNI

~

DEALER

~

produkcji krajowej technologii

c::=x=:::rJ

YAMAHA od 4.000,·

~
~

Import technologii

części.

OFERUJEPAŃSTWU

O

Części.

Polsce

Naprawy. Akcesoria.

• HURT • DETAL • RATY
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a

te/Jfax 042 719-64-04, 0506-98-57-83 ~
"'

nowy

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

•

Montaż

i transport gratis.

• Produkuiemy kostkę

•kostkę brukową

LEADER PRICE
Oferujei:ny pracę dla:

PRACOWNIKÓW

MAGAZYNOWYCH
Wymagania:
• zaangażowanie i motywacja do pracy
• aktualna książeczka do celów epidemiologicznych sanitarnych
• uprawnienia na wózki widłowe mile widziane
Oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat wwarunkach umowy opracę
• stalą, pewną pracę gwarantującą rozwój
wraz z rozw~em firmy
• szkolenie dające uprawnienia do obsługi wótJ.ów widłowych
• atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony
od wyników pracy

Magazyn Centralny Leader Price

Tel. 0-24 721-36-00
0601-588-385, ·oęo9-604-454 ~

•

Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW
tel. 421714.28.10 lub 21
e-mail: strkierownik@leaderprice.pl
e-mail : strkierzm@leaderprice.pl R-r

•nadproża

galanterlę betonową

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

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

Największy wybór w centralnej

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

Cena 11112· 28 zł

O •

Naprawy. Akcesoria.

ul. Lotnicza 20 {obok nowej straży)

brukową granitową

•studnie kanalfzacyjne:
·szczelne łączone na uszczelkQ
•
• htczone na zapraWQ
• stropy terlva
• kręgi, przepusty
bloczkl betonowe
• pustaki zasypowe

HONDA od 2.000,-

GRANITOWE
ORAZ INNE WYROBY

Łęczyca,

ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16

c::i=::=::i

TANIE NAGROBKI
Z UMIENIA NATURAlNEGO

OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO

ŁOWICZ,

-

Omęczeństwie Poloków no Wileńszczyźnie

P

ŁOWICZ,

Klub Katolicki

~

KREDYT

COTOWKOWY
b8R kowv')

(
• Hipoteczny
• Także dla osób
T-I
~ zadłużonych
• Hipoteki dla rolników 111.

OSOS-418-742

IP

.

ECOTI-IERM

Sp. z o.o.

ZATRUDNI KIEROWNIKA ROBÓT
w braniy instalacyinei

Wykształcenie średnie lub wyższe

E<otherm Sp. z o.o.
99-400 Łowia, ul. Jana Pawia li 177/179
tel./fax (046) 837-52·83, (046) 837·57-50
biuro@ecothenn.com.

FIRMAKODAN
ZATRUDNISZ\VACZKĘ

BĄDŹ KRA\VCO\VĄ

odzieży

damskiej lekkiej

do szycia wzorów w komórce przygotowania produkcji

WYMAGANIA:
• umiejętność szycia i chęć nauczenia się nowych
operacji technologicznych wykonywanych
na różnych rodzajach maszyn szwalniczych,
~
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność. Kontakt teł. (046) 839-44-47
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Dzieci

recytowały

w bibliotece w Kocierzewie

26 uczniów szkół podstawowych
w Kocierzewie i Gągolinie Północ
nym brało udział w VI Gminnym
Konkursie Recytatorskim, który we
wtorek 23 maja odbył się w Gminnej Bibliotece w Kocierzewie.

wa,dwarównorzędneillmiejscazajęliWik

tor Lepieszka i Mateusz Nowak - obaj ze
SP w Gągolinie.
W grupie uczniów klas N-VI w konkursie brało udział IO osób. Miejsca I nie przy:mano, II miejsce zajęła Magdalena Malisz.ewska ze SP w Kocierz.ewie, li - Marzegrupie uczniów klas I-li do kon- na Kukieła ze SP w Kocierz.ewie. Wszyscy
klll'su zgłosiło się 16 osób. I miejsce uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
zajął Maciej Taraska ze SP w Ko- książkowe.
(mwk)
cierz.ewie, II - Rafuł Blus ze SP w Kocierze-

W

Gmina Kiernozia

Jednostki Kroiowego Systemu noilepsze
szystkie jednostki Ochotniczych śle, Sokołów Kolonia, Niedzieliska, Osiny,
Zamiary i Stępów. Prezes zaną9u gminnego OSP i jednocześnie wójt gminy Kiemozia Zenon Kaźmierczak mówi, że chociaż
to tylko zawody, cieszą go te wyniki, bo
I miejsce zdobyła ekipa OSP Kiernozia, dwa pierwsze miejsca zajęły jednostki naleli - OSP Witusza, li • OSP Teresew. Na 7.ące do Krajowego Systemu Ratowniczo(mwk)
kolejnych miejscach uplasowały się: Chru- Gaśniczego.

W

Straży P<.YŻamych z gminy Kiernozia wystawiły swoje drużyny
w zawodach sportowo-gaśniczych, które odbyły się w niedzielę 28 maja Tym razem

Ich Troie zagra wŁyszkowicach
Od ostatniej soboty Szkoła Podstawowa w Zielkowicach w gminie
nczwórkan - Marię Konopnicką.

Łowicz ma tego samego patrona,

co

łowicka =~:i:;
festynu gminnego w Ły:;zkowicach.

Zielkowice

wiazdą wieczoru ma być zespół Ich

MARIA KONOPNICKA
PATRONEM SZKOtY

• Szkoła Podstawowa w Zielkowicach nierozerwalnie związana
jest ze środowiskiem wiejskim.
W/eś jest tematem utworów poetki, która zawsze szanowała ludzi
pracujących na roli. Wielokrotnie
czerpała motywy do swoich wierszy właśnie z poezji ludowej... czytamy na szkolnej ściennej gazetce w Zielkowicach, w szkole,
która od ostatniej soboty nosi oflcjalnie imię Marii Konopnickiej.

U

roczyste nadanie Szkole Podstawowej
w Zielkowicach w gminie Łowicz jej
imienia, pOOwięcenie ufundowanego pn.ez
społeczność Zielkowic i innych wsi z olr
wodu szkolnego sztandaru oraz odsłonięcie
pamiątkowej tablicy nastąpiło w sobotnie
praedpoludnie 27 maja Decyzja o nadaniu
imienia szkole zapadłajednogłośnie kilka tygodni wcześniej, na sesji Rady Gminy
w Lowiczu. Przygotowaniadonadaniaszkole imienia trwały natomiast wiele miesięcy.
Każdazklasprzygotowywałagazetkiścien-

ne o przyszłym patronie, odbywały się lekcje, na których dzieci poznawały twórcwść

nięcia tablicydokonałw imieniu organu prowójt gminy Łowicz Andrzej

Barylski. Biskup Z.awitkowski ze łz.ami
wzruszenia w OC7JICh odczytał grawerowany napis z pamUpkowej tablicy:

torski.
obotnie uroczystości rozpoczęły się

,,A jak ciebie kto zapyta:
KJ:o ty taki, skcp ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem(..r

msząświętąnaszkolnejsaligimnamycz..

nej, którą koncelebrowali biskup Jóuf Zawitkowski oraz proboszcz parafii katedralnej ksiądz Wiesław Skoniec:my. Po ponad
półtoragodzinnej mszy świętej biskup Zawitkowski poprosił o poprowadzenie go do
pamią1kowej tablicy wmurowanej wewnąllz
budynku - na wprost głównego wejścia do
szkoły. - Niechaj z;e mnąpójdą dzieci w stroJach ludowych. Nie w.cyscy zobaczycie moment poświęcenia, ale tam w lwrytarzu jest
za malo miejsca, żeby pomieścić tyle ludzi,
którzy są dźisiaj na mszy w ziellwwickiej
szknle - powiedział biskup Z.awitkowski.
z.anim jednak wyszli. uchwalę Rady Gminy Łowicz nadajiptpatrona szkole w Zielkowicach odczytał pnewodniczący tejże
rady Andnej Lenarczyk z Wygody. Odsło-

Troje z Michałem Wiśniewskim. Festyn odbędzie się 22 i 23 lipca, tym
raz.em na targowicy w Łyszkowicach, ponieważ miejscowy stadion przechodzi gruntowny remont murawy i nie będzie na nim
można organizować imprez innych oprócz

wadz.ącego

ibiografięK.onopnickiej,kookursyplastycz
nezwiązaneztematem,~echriwczt}
śniej rozstrzygnięty :został konkms recyta-

s

G

typowo sportowych. Na stadionie zdarta
jest nawierachnia, poziomowana płyta i nawożona nowa ziemia, rozprowaW.any bę
dzie system nawachriania, na końcu zaś bę
dzie zasiana nowa trawa i walcowana nawieizchnia Dlatego też na płycie boiska niemożliwe będzie ~e sceny koncertowej, stoisk cateringowych i zaproszenie ttUmu tańczących ludzi. Przed festynem targowisko ijego najbliższe okolice zostanągrun
(mak)
townie uprz.ątnięte.

ezpośrednio po części oficjalnej i artystycznej przygotowanej przez
uczniów oraz obowiązkowym na takich uroczystościach zwiedzaniu szkoły, goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygot.owany pn.ez Radę Rodziców. Ponieważ wydarzenie to dla Zielkowic miało dużą rangę,
rodzice pragnęli pokaz.ać się z jak najlepszej
strony. Przeróżnych potraw było rrmóstwo,
jedna lepsza od chugiej. Uroczystość nadania szkole imienia prz.ekształciła się więc
z czasem w spotkanie gminnych urzędni
ków, radnych, nauczycieli oraz mieszkań
ców wsi, które potrwało do godzin popołu
dniowych.
(mak)

B

GfTAROWY DZIEŃ MATKI. Kilkunastu młodych adeptów szkoły g{y na gitarze,
którą prpwadzi w Łowickim Ośrodku Kultury Stefan Staszewski, zaprezentowało swoje umiejętności na koncercie z okazji Dnia Matki, który odbył się
w sobotę, 27 maja w sali ŁOK Poziom prezentowanych utworów mote był
i rożny, ale na pewno we wszystkie młodzi gitarzyści i gitarzystki włożyli wiele
serca. Od nowego roku szkolnego w ramach kursu nauki gry na gitarze wpro(mak)
wadzona zostanie dodatkowa godzina tygodniowo z teorii muzyki.

·~
• zbrojarza • betoniarza
• cieślę • spawacza
• montera konstrukcji stalowych

mirbudpl us
Sp. z o.o. w Skierniewicach

ROBOTY W KRAJU I ZAGRANICĄ
(Stała współpraca zAkademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej „EGIDA")

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007

Kontakt: (046) 837-55-28, 0608-398-786 ~

Firma MAST sp. zo.o.

~ra~gutta 18, (042) 678-01-10 (ŁDK)
,lódź,.ul.
,
NAUKA
.t.odz, ul. S1enk1ew1cza 46, (042) 633-22-83 (Ili LO)
(pn.- pt., w godz. 9.00-15.00)
BEZPLATNA

ZATRUDNI

PREZENTUJEMY WIRTUALNĄ STRZELNICĘ TRENINGOWĄ
Sprawdź swoje umiejętności strzeleckie!!!
Gwarantujemy dobrą zabawę osobom zainteresowanym naszą
Szkołą, ich rodzinom i znajomym. (Łódź, ul. Sienkiewicza 46, Ili LO)

WYMAGANIA: INŻVNIER MECHANIK
ze znajomością programu AutoCAD

UWAGAI w sobotę 3 czerwca DZIEŃ OTWARTYCH DRZWll

www.tresor.edu .pl

~

pracownika
na stanowisko projektanta
Bliższych informacji udzielamy
pod numerem telefonu (046) 838-56-41
adres: Piaski 51, 99-416 Nieborów .

·

zleci firmom wykonanie
prac murarskich
i tynkarskich
w Nadarzynie
koło War zawy.

Tel fon kontaktowy:
0603 766 341

,
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WYPRAWA W INNY WYMIAR

Joanna i Marcin Galka
- Walczykiewicz, znani
w Łoll'ficzu i okolicy z racji
prowadzenia wielu imprez
jako „Pogotowie Artystyczne",
spędzili 10 kwietniowych dni
za żelazną kurtyną, w kraju,
w którym kult jednostki już
dawno przekroczył granice
absurdu - w Korei Północnej.

Rosyiska

tłumaczka

Impreza, na którą przyjechali Gałka Walczykiewicz, organizowana była w tym
roku po raz 24. Jest to przedsięwzięcie prawione z wielkim rozmacliem, wydarzenie
dla elity i dla mas. Ofitjalna nazwa to Kwietniowy Wiosenny Festiwali Przyjaźni i Sztuki. Jest to jedno z 4 koreańskich świąt,
z okazji których do tego kraju w ogóle
mogą przyjeżdżać cudzoziemcy. Poza
tymi świętami granice są zamknięte. Ła
two było im przekonać się na własnej
jej stolicy - Phenianie, wystąpili na
skórze, że faktycznie tak.jest. 47-piętro
FestiwaluSłońca,corocmieodbywa
wy hotel, w którym mieszkali, na pewno
jącym się z okazji urodzin wodza Kim Ir
nie był używany częściej, bo w jego wnę
Sena. Joanna zajęła na nim II miejsce za wytrzach czuć było charakterystyczny zakonanie piosenki ,,Łowiczanka". W festiwalu
pach nieużywanych pomieszczeń. Jak się
brało udział 71 grup z różnych kontynenpotem okazało, personel tego hotelu, nie
tów - ale autentycznej radości spotkania
wracał w ogóle do domu na czas trwania
próżno było tam szukać.
festiwalu. Pracownicy obsługi mbysięzmie
Możliwość wyjaz.du do Korei pojawiła
niali, ale byli tam skoszarowani na czas posię dośćnieocr.ekiwaniew grudniu ubiegłego
bytu cudzoziemców.
roku. Z,aproponował im to znajomy z GdyPolskiej grupie przydzielono - wbrew
ni. Wyjaz.d organizowała ambasada Korei
wcześniejszym ustaleniom - nie polską, ale
Północnej w Polsce. W pierwszej wersji mieli
rosyjską tłumaC7Jcę o imieniu Czinok. Była
przygotować kilka piosenek, zgodzili się.
to młoda Koreanka, studentka rusycystyki,
Z powstałymi członkami swojej 6-osoboz którą mieli bardzo poważne problemy
wej grupy (5 wokalistów i 1 instrumentaliw dogadaniu się w najprostszych sprawach,
sta) ustalili wszystko, ale nie uchroniło ich
typu jak ubrać się na powitalny bankiet.
to przed wieloma niespodziankami, nie zaPrawdziwym problemem okazała się kowsze miłymi. Miesiąc przed wyjaz.dem donieczność irzetłumaczenia piosenek, jakie
wiedzieli się, że to międzynarodowa impre- Marcin z otoczeniu czirliderek występujących podczas festynu sportowego z okazji urodzin Wodza, zorganizo- mieli wykonać na festiwalu, gdy trzeba było
za, tydzień przed odlotem - że to festiwal, wanego specjalnie dla uczestników międzynarodowego festiwalu.
ich teksty przetłumaczyć najpierw na język
w którym walczy się o miejsca. Mimo to nie
rosyjski, bo jak inaczej niż opisowo przezrezygnowali i 8 kwietnia wylecieli z war- nego dyktatora! Był to pierwszy ich kontłumaczyć słowo „prząśniczka" - a tego od
szawskiego Okęcia samolotem LOT ·przez takt z tamtejszą nienormalnością.
nich oczekiwano. Nie zniechęcali sięjednak,
Moskwę do Phenianu. .zanim ruszyli, pojaale ostro domagali polskiego tłumacza. Po
Wiły się pierwsze problemy. Obsługa lotniKrai „nie z tei baiki"
3 dniach wreszcie przydzielono im Czo ska nie chciała ich wypuścić z Polski, bo nie
Koreańczyka mówiącego i piszącego po
Joanna, Marcin i ich znajomi co chwila
mieli rosyjskiej wizy. Gdy mówili, że lecą
polsku bez-najmniejszych problemów. Czo
do Phenianu, nie bardzo im wieq.ono, tym zaskakiwani byli czymś, co dla zachodnich
to człowiek.- legenda, emerytowany szef
bardziej, że na potwierdzenie tego celu pod- Europejczyków, żyjących od łat w wolnoInstytutu Językowego w Korei, członek
róży" nie mieli biletów. Mieli je odebrać ści, a nawet dla Polaków, którzy już zapoTowarzystwa Przyjaźni Polsko-Koreań
w Moskwie, skąd wyczarterowanym samo- mnieli czym był komunizm łat 50-tych,
skiej. Jako sierota wojenny trafił w latach
lotem mieli lecieć do Korei, O samolocie tym wydaje się absurdem, a tam jest rzeczywi50-tych do Polski i mieszkał w naszym kraw Warszawie nikt nie słyszał. Straż graniczną stością. Tuż po przylocie zabrano im paszju 10 lat, potem wrócił do Korei.
przekonał dopiero telefon na lotnisko porty i bilety powrotne, niby to do ,,rejew Moskwie, wykonany przez jednego z pra- stracji", potem się okazało, że ,już im teraz
Okręina droga
cowników LOT. Potwierdzono tam, że bile- nie będą oddawać, dadzą im, jak będą wracać". Mieli bardzo utrudniony kontakt ze
Pobyt w Korei był bardzo intensywny.
ty na ich nazwisko są zarezerwowane.
Na miejscu okazało się wprawdzie, że z trwaWraz z nimi na festiwal leciało 600 osób. światem. Tuż po przylocie pozwolono im
Wsiadając do simi.olotu wiedzieli, że podróż tylko wysłać e-maila za 2 euro lub wykonać
jącego godzinę programu będą mogli pokaz Moskwy trwać ma 9 godzin. Tymczasem telefon - za 4 euro za 1 minutę, potem zdazać jedynie 15 minut i planowane są 3 ich
po 4 godzinach lotu samolot wylądował na rzało się, że obsługa nie rozumiała, o co chowystępy o charakterze ludowo-klasyczwojskowym lotnisku. Okazało się, że to dzi, gdy chcieli skorzystać z poczty elek- Pogotowie Artystyczne" (Joanna w głębi, Marcin przykucnął) przy jednym nym. Mieli też przygotowany program rozprzerwa na tankowanie. Znajdowali się tronicznej. Wybrali to pierwsze rozwiąza- z muzeów, w którym znajdują się prezenty dla Wodza.
rywkowy, ale nie było możliwości pokazaw miejscowości Abakan, na wschodniej gra- nie, aby uspokoić rodziny. Telefonów konia go. Poza festiwalem było mnóstwo innicy Kazachstanu. Przerwa na tankowanie mórkowych ze sobą nie brali, bo wiedzieli, cie na lotnisku, ale przez to odprawianie ich . - To jest kraj bardzo biedny. odcięty od nych zajęć - wycieczki, bankiety, próby trwała półtorej godziny, dalsza częf;ć lotu - że w kraju tym obowiązuje zakaz ich uży- trwało bardzo długo.
świata. Z daleka widzieliśmy, że w mieszka- tempo organizacyjne było zabójcze. Do
4. Na lotnisku w Phenianie przywitał ich wania. Osgby, które tego nie wiedziały, muwielu miejscach obowiązuje zakaz niach ludzie mają portrety Kim Ir Sena na Phenianu przylecieli w niedzielę, po raz
wielki portret Kim Ir Sena - komunistycz- siały zostawić swoje ,,komórki" w depozyfotografowania. Koreańczykom ścianach - mówi Joanna Polacy słyszeli, że pierwszy mieli wystąpić we wtorek, ale
.-----------------------------~ . z północy można narazić się mając aparat w mieszkaniu można mieć jedną żarówkę w poniedziałek miało nie być prób, bo była
fotograficzny z dużym zoomem - bo wów- 40 W lub jarzeniówkę. Widzieli nieraz, że ceremonia otwarcia, Festiwal, na który
czas gotowi są podejrzewać, że ktoś chce o godz. 23.00 gasną światła na mieście pojechało Pogotowie Artystyczne, odbyszpiegować. Niestety, nie mieli okazji prze- i wdomach. Słyszeli, żew Korei nie płaci się wał się w Teatrze Wielkim. Gmach ten
konać się, jak żyją tam zwykli ludzie, choć w ogóle podatków, ale wszystko oddaje na znajdował się w bliskiej odległości od homają wyobrażenie o tym, jak tam jest. Kore- rzecz partii. Na swoje potrzeby partia daje telu, a więc autokarem drogę tę można
ańczykom nie wolno opuszczać miejsca za- 2-3 dolary na osobę na miesiąc. Joanna była było pokonać w 5 minut. Jakież było zdzimieszkania bez zgody władz- ludzie sąprzy raz w sklepie, który można by nazwać do- wienie c4dzoziemców, gdy na ceremonię
dzieleni do swoich miejscowości. Samochód mem towarowym. Było w nim wprawdzie otwarcia jechali pół godziny! - Przez wszystto przywilej, który dostępny jest tylko wy- wszystko, od żywności po łóżeczka dla kie reprezentacyjne, rozświetlone i udekoro-soko postawionym członkom partii i dy- dzieci, ale ceny były astronomic;zne i nie wane ulice, w autokarach zapalono światła,
żeby-ludzie nas wiedzieli - opowiada Joanna.
plomatom. Pytani o sprawy niewygodne, było w niin ludzi.
- Tam do wszystkiego dorabia się ideolo- - Wszędzie witały nas tłumy, z tego co wiemy
odpowiadają zwykle: „o tym się nie mówi"
albo poganiają, tłumacząc brak odpowiedzi gię, festiwal Kim Ir Sena nazywany jest też ludzie wołali: Witamy was! Cieszymy się! brakiem czasu. Jeżeli już jakiś obywatel Festiwalem Słońca., bo na Kim Ir Senamówią Uroczystość przypominała ceremonię
otrzyma zgodę na wyjaz.d za granicę, w kra- Słońce - opowiada Joanna. - Jest też kwiat otwarcia olimpiady - były pokazy laseroju zostaje jego rodzina, która jest ,,zabezpie- KimlrSenaikwiatKimDzongllaQegosyna, we, ewolucje akrobatyczne, „wytresowane"
czeniem" jego powrotu. Po powrocie czeka obecnego dyktatora - przyp. red.). - Wedlug do perfekcji dzieci z szarfumi, skakankami,
go 2-tygodniowy kurs ideologiczny. Naru- mnie jeden to zwyczajna begonia, a drogi - itp. Słyszeli potem, jakim kosztem osiąga
szanie zasad może kosztować utratę wol- orchidea. 1jimczasem tam wmawia się lu- się takie efekty. Niektóre z tych dzieci nieności nie tylko prze-zdaną osobę, ale też jego dziom, że to gatunki specjalllie wyhodowane mal w ogóle nie chodzą do szkoły, tylko
Joanna (z lewej), w tle mauzoleum Kim Ir Sena.
rodziców, dzieci, przyjaciół, sąsiadów.
przez genetyków na cześć wodza ijego syna. trenują
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Pomnik poświęcony Koreańskiej Partii Pracy, której symbolami są młot,
sierp i pędzel.

leum Kim Ir Sena, mw.ea prez,eritów,jakie z

było zdziwienie Joanny i Marcina, gdy oka-

całego świata otrzymuje „wódz''. Te ostatnie

zało się, i.ew Wielkanoc mogą iść do kościo

miejsca Gałka - Walkiewiczowie wspominają sz.czególnie. .zapamiętali nie tyle mauzoleum, które jest olbrzymie a zabalsamowane ciało Kiin Ir Sena spoczywa tam w szklanej trumnie, ale to, jak Koreańczycy ich tam
witali. wcześniej tłmnaczono im, ż.e 15 kwietnia to dzień urodzin „Wodza" i wszyscy tego
dniaodwiedzająjegomauzoleum, więc grupa
z łowiczanami miała być na miejscu o 9.45
aby uniknąć kolejek prz.ed wejściem. Jakież
było ich z.dziwienie, gdy jadąc kilkukilometrowym ruchomym chodnikiem, w prz.eciwnym kienmku - czyli z mauzoleum - mijały
ich tłumy ludzi. Było to tym dziwniejsze, ż.e
gdy opu.=zali mauzoleum, widać już było
tylko pojedyncze osoby, a schody w przeciwnym kierunku były wyłączone. Z.agadka
wyjaśnila się wieczorem, gdy dzielili się wraż.eniami z grupą, która tego samego dnia była
na wycieczce w górach - w mw.each z prezentami dla Kim Ir Sena. Okazało się, ż.e ci
sami Koreańczycy zawiezieni zostali natychmiast w góry, aby tam robić sztuczny tłum.
Nie mieli wą!pliwości,ż.eto1asama grupa, bo
były w niej cztezy bardz.o charakt.erystyC'Zlle
osoby- dwie młode kobiety, które jako jedyne się uśmiechały i dwaj panowie w mundurach udekorowanych medalami.

ła. Dowiedzieli się, ż.ejakiś czas temu, praw-

doP<;><lobnie specjalnie na zlot młodzieży
w Phenianie, pobudowano 3 kościoły - 2
katolickie i l protestancki. Pewnie nie zostały zburzone dlatego, aby w razie potrz.eby
powiedzieć światu, jacy to władcy najbardziej ortodoksyjnego kraju komunistyC'Zllego na świecie są otwarci na poglądy religijne.
Wielu uczes1ników festiwalu skorzystało z
możliwości udziału we mszy, bo to ważnę
dla nich święto. Nabożeństwo odprawiane
było częściowo po koreańsku, częściowo
pod angielsku. Najgorsze było jednak to, ż.e
nie odprawiał go ksiądz, ale diakon, bo była
to r:zJ:iŚĆ fikcji, ja19l Stworzono na pokaz.
Joanna deklaruje, ż.e nie ż.ałuje decyzji
o wyjeździe, choć zza ż.elaznej kmtynywróciła pełna skrajnych emocji. Minął tydzień
zanim ochłonęła po tym wszystkim, co
zobaczyła i o czym usłyszała. Widziała
jak bardzo ludzie są tam pilnowani, ale
mówi, że choć czuła się w miarę bezpiecznie, był to inny rodzaj bezpieczeństwa
niż ten, jaki chciałaby odczuwać. Bezpiecznie poczuła się dopiero po powrocie do Polski. - Chciałbym spotkać Czo,
obęjrzeć spokojnie to, czego nie dano nam
obejrzeć, bo wszędzie nas „przeganiano"
- mówi z kolei Marcin Nasi rozmówcy
Kościół iak kwiatek
życzą Koreańczykom, aby mogli zobaczyć
inny system i dokonać wyboi:u - jak chcą
do koiucha
fyć. - Oni nie mąją wyboru i nawet nie mają
Korea Północnajest krajem ateistycznym. świadomości, że mogliby go mieć - podkreJest w niej kilka starych buddyjskich świą ślają
Mirosława Wo~ka - Kobierecka
tyń. ale znajdują się one na uboczu. Jakież

Magia symetrii,
mania wielkości
Joanna i Marcin kupili tam pamiątkowy
albw:n z pięknymi fotografiami Północnej
Korei. Pokazttją; go, zwracali IJa<lZąuwagę na
charakterystycz dla tamtejszych architektówumiłowaniesymetńi,któremoż.e się obawiać np. wnieszczeniemdwóch identycznych
pomników obok siebie, czy też dwóch takich
samych wieżowców. Drugąc.ecbąjestmonu
mentalna wielkość obiektów zwiąwiych
z ideologią, - NTeroZ śmialiśmy~ że postaciom z tych pomnik/Jw sil;gamy do skarpetmówi Joanna. W albw:nie ogląclamy Pomnik
Partii (z jej symbolami - młotem, sieipem
i pędzlem-symbolizl!iącymi inżynierów,rol
Joanna Gałka - Walczykiewicz w ho- ników i inteligentję), Pomnik:PobµeniaKotelowym barze odpoczywa po cięż rei (w myśl tej ideologii Korea Południowa Pusta droga, ale za autokarem wiozącym cudzoziemców na
ma być przyłlp.ona do Póhiocnej), mauzo- w bliskiej odległości jedzie "obserwator".
kim dniu.

HANTVERKAR POOLEN

Stry.ków, ul. Batorego 27,
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24
• usługi transportowe
I
• dostawy betonu
D . 1
• produkcję betonów specjalistycznych
• elementy prefabrykowane:
bloczki, pustaki keramzytowe,
kręgi, nadproża

• stropy TERIVA
• płyty stropowe (do 7,20 m)
• sprzedaż piasku sianego
i cementu
er:~
GR-41

()ł) ~l:ł3VCJ4.CJI

MIAlES WYPADEK

• jako pieszy, pasażer, kierowca
PORADY PRAWNE
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku
• BEZPtATHE
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
DOJAZD
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody
Prowadzimy sprawy,
'i' które wydarzyły się do 10 lat wstecz
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~

ZGlOS sic
Do NAS

AUUCY~ ~~""-'
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu

-

• deski • laty • regle

• podbitka •
~ e-mail:

podłogówka

M

ałe toumee po Kotlinie Jeleniogórskiej odbyła w dniach 1-3 maja
Masovia - studenclp zespół folklorystyczny działający przy Mazowieckiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-PedagogiC'Zllej w Łowiczu.
Korzystając z przypadających w tym
czasie świąt, zespół skorzystał z zaproszenia karkonoskiego oddziału Towruzystwa
Polsko-Austriackiego. - Prezes tego Stowarzyszenia Marek Mikrutjakiś czas temu
ogląd_al nasz występ przebywając w Mawwieckiej i bardzo mu się spodobało. Stąd
owo zaproszenie - mówi szef zespołu S1a-nisław Wielec.
Łowicka muzyka rozbmniewala l maja
na rynku w Kowarach, podczas zorganiz.o- ·
wanego tego cb:J.ia festynu Ubrane w łowic
kie wełniaki członkinieMasovii, pizy dźwię
kach przygrywającej kapeli częstowały
mieszkańców Kowar zabranymi w podróż
prz.etworami firmy Bracia Uibanek i mlekiem z łowickiej mleczami. Ludzie naprawdę7.l.lChwycali się smakiem tych przetworów
- opowiada Wielec. Tego samego dnia grupa
wystąpiła także dla 200 pensjonariuszy
ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego CRR
KRUS w Szklarskiej Porębie.
Drugi maja był dla zespołu dniem typowo twystyC'Zllym. Tneciego maja łowicka
grupa dala koncert w Szkole Podstawowej
w Kowarach. Wszędzie prezentowany był
1,5 godzinny program, na który złofyły się
m.in. kujawiaki, walczyki, oberki i suita
łowicka. Puhlicowść zachwycała s~ kolorowymi strojami, urodą dziew<:ZL# i żywioło
wą 1111!ZYkt- mówi Stanisław Wielec.
("WCZ)

SKŁAD

•

BIWMIY

Masovia na tournee
wKotlinie Jeleniogórskiei

OTWARTY NOWY

Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509·561·095

SPRZEDAZ
DREWNA
BUllOWUIEGO I STOl.ARSllEGO

wycieczkę

Obok folkloru Masovia prezentowaprzetwory z Łowicza.

ła także

• boazeria

hantverkarpoolen@o2.pl

+MATERIAŁY BUDOWLANE
drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,
cement li od 295 zł
Ł6dż
+ ~GIEL kostka, orzedi, miały
+ EKO-GROSZEK workowany
ff]

+orozNAWOZV

:

lfl .

a wszystko to w bardzo
atrakcyjnych cenach !!!

Tel. 046"830·22·55
Zoproszomy również do Dąbkowic Górnych

Znajdą tom Pońslwo SZEROKI ASORTYMENT

NAWOZOWY

wkonkurencyjnych cenach
oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ

ECQTHERM

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046 838·90·46
Sp.ze.o.

DLA PRACOWNIKA
- DZIAŁU HANDLOWEGO
Brania iastalacyfna
Praca w towicu, Skieniewlcadi lub Łodzi
tel./fax (046) 837·52·83, (046) 837·57·50
biuro@ecothenn.com. I
.

TANIE
OGRZEWANIE~
ULRICH, FOKUS-PLESZEW,
ELEKTROMET, PURMO

KOTŁOWNIE: ekogroszek, węgiel, gaz, olej, pele! drzewny ':'

INSTALACJE: miei!ź, pex-al, stal, zaciskowe, skręcane
•
• GRZEJNIKI alumlnlowe • stalowe • podłogowe • rekupentowy • klimatyzatory • kolektory lłoneczne

„

• pompy ciepła • kominki z systemem nadmuchowym • Pl'Ołeldowanle • eprzedai • montai .....

renowacje
remonty./' naprawy
./' wymiana tapicerki

kierowcę kat. C+
z .doświadezeitiem po kraju

tel. 042 719·85·90, 0502·323-440~

Tel- 0602-.:1.87-6.:1.2 ~

PRACA: KRAJ LUB ZAGRANICA
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ŚWl~TO RODZINY NA 60·LECIE
Na obchodach 60-lecia
przedszkola „Wiosenka" na
Górkach, zorganizowanych
27 maja, nie było sztampowych priemówień, był natomiast rodzinny piknik, poprzedzony występami przedszkolaków. W wynajętej
z uwagi na niepewną pogod~ sali Ośrodka Sportu i Rekreacji było momentami około pięciuset osób.

Przedszkole PUbliczne. Uwiecznili to na fron..
cie budynku nad werandą. Napis do
d:zjś dnia pozostał niezmieniony.
W budynku znajdowały się: sala
dla dzieci, szatnia, kuchnia i porniesź
czeoie służbowe. Przedszkole było
czynne tylko 5 godzin dziennie.

T

N

rozpoczęło działalność

Pierws:ząkierowniczi<ązostała Wła

kierowniczlcaplacówki.Drugimważ

dysława

nym dla piz.edszkola wyda!7.eniem,
była decyzja podjęta w 1968 roku
przez pełnop111wnych właścicieli
budynku - rod7.eństwo Slabińskich.
Dotyczyła ona sprzedaży budynku
~wi Miasta w Łowiczu z zasllze:żmiem, że może się w nim znajdować wylącmie prz.edszkole. '
1985 roku ciyrektÓrką przed
szkoła została Jolanta Janicka (z domu Kępka). Pełni tę fimkcję
do Ozisiaj. W 1989 roku udaje się
rozbudować „Wiosei:Jkę'', dostawiając za starym budynkiem drugi z zapleczem gospodarczym.
W 1994 roku wstaje oddana do użyt
ku sala postawiona obok starego
budynku przedszkola. Ogromny
wkład w wykończ.enie sali wnieśli
mieszkańcy osiedla Gódci
Wraz z rozbudową przybywa
w placówce dzieci i personelu. Obecnie pu.edsikole liczy cztery oddziały: 3-latki, 4- i 5-latki, dwie grupy
5- i 6-latków oraz 17 osób persooolu pedagogicmego i administracyjOO-Obsługowego.
(mak)

Sertwach. Następne kierownictwo placówki pa.ejęła Sabina Chabalewska, która pełniła tę
fimkcjęnieprzawaniedo 1954roku.
Roztańczone
przedszkolaki z nWiosenki" - wy- Pieniądze z kiermaszu prac dzieci finansują
radycyjnie, jak co roku na
ajdłużej kierowniczkąw „Wio,,świC<Cie Rodziny'', odbywała pieki na twarzach, bo przecież patrzą rodzice .. · tego typu spotkania integracyjne.
sence" była Józ.efa Biernacka
się aukcja prac plastycmych wy(z mef_a Osimowicz), która tę plakonanych prz.ez dzieci z przeds:zkocówkę prowadziła prz.ez 31 lat - do
la Pieniądz.e z.ebrane podczas aukcji
1985 roku. Jako młoda absolwentka
zasilą przedszkolne konto, z któreLiceum dla Wychowawczyń Pnedgo pokry\'{ane są koszty spotkań
sz.koli w Tomasz.owie Mazowiecrodzinnych. Z.okazji jubileuszu
kim otrzymałanakazpracydoŁowi
wrganiz.owana zostala również wycza. Z własnej inicjatywy i przy
stawa fotograficzna przed.51awiająca
współpracy z mies:zkańcami wypożycie pu.edszkola Niektóre z obecsażyła przeds:zkole w nowe zabawki oraz urządzenia do gier i zabawna
nych mam znalazły się na starych
boisku.
fotografiach. Wystawa była też chęt
W latach sześćdziesiątych dwa
nie oglą;lana prz.ez babcie, które S'lllwydaizenia miały duży wpływ na
kały na zdjęciach swoich wnucząt
Podczas spotkania każda z prnrl- Na zdjęciach można było odnaletć każde Powodzeniem cieszył się również konkurs rozwój placówki na Gódalch. Pierwplastyczny.
seym z nich było powstanie Zaklas:zkołnych grup przygotowała rnini- dziecko z przedszkola.
du Przemysłu Owocowo - Warzywprezentację swoich umiejętności .
Przedszkolaki tańczyły, śpiewały, pocz.ęstunek. W trakcie spotkania ~mieszkańcównaGódcach skich. Byli właściciele budynku dali nego w Łowiczu, ktÓly do uruchorecytowały wimzyki z okazji Dnia odbyły się konkursy pWl.ycme dla Zagórskich. Potwierdz.eniem zorga- mu nazwę „Wiosenka" od imienia mienia pudukcji potiz.ebował wielu
Mamy. Był też kródci wystq> „wio- dzieci, konkursy sportowe, a całość nizowania dziecińca w okresie let- swojej najstarszej córlci Wiesławy. ludzi do pracy. Wtedy też przedłu
nim, była pisemna zgoda ówcre- Wmdomonatomiast, że od wu.eśnia żooo godziny pracy w )X7lll.lsdcolu
senkowego" z.espołu folklorystycz- zakończyła się rninidyskoteką.
snych władz Łowicza. Jakie były 1948 roku, staraniem mieszkańców, z 5 do 9 godzin dziennie. Zwiększyła
nego. Podczas występów rodzice
dwoili się i troili, żeby sfotografować Historia przedszkola losy budynku, w którym mieści się
obecne pneclszkole „Wiosenka" do
swoje pociechy. Na sali było kilkanaw pigułce
na ,,dołku" w komendzie MO p:zy
ście kamer. Po wystqiach wszyscy
roku 1948, nie z.ostało odnotowane
ul Długiej w Łowiczu bez podania
goście, a przede wszystkim same
w
żadnych
dokumentach.
Była
to
Z inicjatywą zorganizowania
jakichkolwiek przyczyn. Blok,
prz.eds:zkolaki, z.ostali zaproszeni na przeds:zkola wystąpił w 1946 roku prywatna willa państwa Skibińw którym mieszkam, obstawiony
wszystkimi
SB-kami łowickimi Za- - -- - - -- - - -- -- - -- -- - - -- -REKLAMA bierająrnniedo,,sula~'zul Wspólnej.
Pozwalają odprowadzić córkę do
babci. Z.amykająmnie, mam~
złodzieja-jak sam się nazywa, z Płoc
Łowiczu
ka. Cela, której okno wychodzi na
podwórko. Po odebraniu smurówek,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
paska, zegarka i osobistych drobiaRzeczywistość czasu zgów jestem aresztowany.
Postanawiam założyć protest, nie
przeszłego
Idealni kandydaci to osoby:
przyjmuję żadnego pokarmu. Nie
• Posiadające doświadczenie zawodowe na stanowisku mechanika maszyn dziewiarskich
Obecna pielgrzymka Papieża, otrzymuję żadnego wyjaśnienia dla• Sumienne i wytrwałe w wykonywaniu powierzonych zadań
przygotowany
Kościół i Państwo. czegojestem aresztowany, nieUIOO'Ż
Pozostałe wymagania:
Radośćwiei:zących. Ułatwieniaczy liwia mi się 7.adnego kontaktu. Pm>• Udokumentowany min. 3-letni staż pracy na w/w stanowisku
nione z każdej strony - aby pomóc bywam noc na dechach, bez żadne
Najlepszym kandydatom oferujemy:
• Szansę rozwoju zawodowego, ~
ludziom w spotkaniu z Ojcem Świ~ go okrycia Poz.ootaje mi tylko gło
• Szkolenia u producentów maszyn,
tym. Wolny dzień na tę okoliczność, śna modlitwa Rano przyłącza się
• Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę, negocjowane indywidualnie.
dla młodzieży i łudzi pracy. Rok 1987 do modlitwy złodziej, w krótkim
- kolejna pielgrzymka Jana Pawia II czasie zostaje zabrany z celi. W są
do Ojczyzny. Msza św. w Gdańsku siedztwie milicjanci zorganizowali
na~. Słynna homilia o Solidar- sobie bufet (ostry dyżur). Chichot,
Idealni kandydaci to osoby:
ności. W przeddzień odlotu do Wa:- naśmiewanie się, głupie uwagi - to
• Posiadające doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
tykanu i odprawiania Mszy Świl(tej arsenał władzy ludowej do poniż.e
• Sumienne i wytrwałe w wykonywaniu powierzonych zadań.
w Warszawie, zostaję aresztowany nia mnie w tych okolicznościach.
Najlepszym kandydatom oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
• Motywacyjny system premiowy adekwatny do wyników pracy.
• Minimum 3-letnią umowę o pracę.

FABRYKA RAJSTOP I SKARPET
SYNTEX Sp. z o.o. w

·MECHANIK MASZYN DZIEWIARSKICH

SZWACZ MASZYNOWY

PRZĘDZY

---~--

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty pod adresem:
~
Syntex Sp. z Q. o. Łowicz ul. Powstańców 1863 r. Nr 1~ - Dział Kadr~

Poznaję z tych głosów jeden - kobiecy - do kogo należy.
Domagasięzwolnieniamnież.ooa,

k.5.

Gliński

i dr M Mazurkiewicz.

Odbywają T02IJ10wy z z<ą komen-

danta MO, z szefem SB Malangiewiczem, dowiaduję się o tym po
zwolnieniu. Zostaję wypusz.czony
w chwili, kiedy startuje samolot
z Papieżem do Rzymu, to oglądam
w domu - w telewizji Prymas sldada
podziękowania wladzy, również SBkotn za zabezpieczenie pielgizymki
Papieża. Posiadam protokół z.dania
mi moichmx::zy prz.ez profescxa - to
jedyny ślad tamtych chwil.
Pytania do d:zjś aktualne: - który
z prokuratorów zgodził się na „wsadz.enie" mnie do aresztu i jaka była
motywacja Nie ukrywam, iż odży
ły wspomnienia, ale i refleksja, która
jest dobrym opisemjaką drogę przeszliśmy. Aktualny t7ąi daje swoim
urz.ędnikom wolny dzień i prosi, aby
inne środowiska poszły tym śladem.
Reszta tamtych chwil niech pozostanie moją modlitwą.
Wojciech Gędek

---·--~CA~R._All!ll!UIZA~TR U DN I

Idealni kandydaci to osoby:
• Posiadające zdolności manualne,
• Sumienne i wytrwałe w wykonywaniu powierzonych zadań.
Najlepszym kandydatom oferujemy:
• Stałe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
• Motywacyjny system premiowy adekwatny do wyników pracy,
• Minimum 3-letnią umowę o pracę.

PRZEWIJACZ

W

Stacja BP w Łowiczu

PASOWACZ - FORMOWACZ

Idealni kandydaci to osoby:
,
• Posiadające doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• Sumienne i wytrwałe w wykonywaniu powierzonych zadań.
Najlepszym kandydatom oferujemy:
• Stałe wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
• Motywacyjny system premiowy adekwatny do wyników pracy.
• Minimum 3-letnią umowę o pracę.

się też liczba dzieci. W trakcie rekru1acji do prz.edszkola, komisja rekrutacyjna miała kłopoty z przyjC<Ciem
wszystkich dzieci. Sytuacja zmieniła
się w 1968 roku, gdy „Wiosenka" zaadaptowała drugą salę do zabaw dla
dzieci - z pomieszczenia służbowe
go, które do tej pory zamies:zkiwala

,...

SJERA/KASJERKĘ {UCHARZA/KUCHARKĘ
ARMANKĘ
LUSARZA-SPAWACZA

-~--~·-·-··---

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres firmy

TURBO-CAR Jerzy Migda
LOWICZ, ul. Poznańska 26/30
lub Rrosimy o kontakt telefoniczny pc>,d numerem 0609-999-685

~
"'
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

TADEUSZ MICHALSKI U922·2005)
Dla łowiczanina z krwi i kości •
tak napisał w dedykacji dla Tadeusza Michalskiego kurator muzeum
w Nieborowie, historyk Jan Wegner. Córki zmarłego • Grażyna
i Iwona Michalskie powiedziały
nam, że słowa te najlepiej charakteryzują Tadeusza Michalskiego,
który całe życie pasjonował się hi·
storią Łowicza, będąc członkiem

PTTK i łowickiego koła przewodników. Był także kochanym i czułym
ojcem, prawdziwą głową rodziny,
nawet gdy był chory, pilnował by
w domu niczego nie zabrakło.

adeusz Michalski urodził się IOczeiwca 1922 roku w Łowiczu. Był synem
Marianny (z domu Tom:?.ak:) i Stefima Michalskich, któizy mieszkali w służbowym
domu istniejącym przy miejskiej cegielni
przyul. Warszawskiej,gdziepracowali. Tam
w sąsiedztwie cegielni, obserwuj~ ciężką
pracę rodziców, spędził dzieciństwo. Wychował się wspólnie z trzema braćmi: Janem, Eugeniuszem i Jerzym.
PI7.ed wybuchem II Wojny Światowej
ukończył Szkołę Podstawową m 3 w Łowi
czu, potem trzy klasy zawodowej szkoly
dokształcającej w zawodzie ślusaiz. Jednak
młody Tadeusz Michalski miał mmzenia,
chciał wstać pilotem. Pomysł ten, dość niezwykły jak na ówcz.esne czasy, zyskał aprobatę rodziców, którzy zgodzili się by zdawał do Wojskowej Szkoly Lotnicuj w Dę
blinie. Był jednak rok 1939, w siapniu zdał
egzaminy, ale z powodu wybuchu wojny

T

nierozpocząłnauki. Musiałwrócićdodomll

16 lutego 1940 roku zmieniło się życie
Tadeusza Michalskiego. Tego dnia stawił się,
wezwany przez niemieckie władze okupacyjne, na placu przy Szkole Podstawowej
m 1 w Łowiczu. Był w grupie kilkudziesię
ciu pierwszych mieszkańców Łowicza
i okolic, któizy otrzymali powołanie do robót na terenie Trzeciej Rz.eszy. Maj~ siedemnaście lat opuścił Łowicz i trafił domiejscowOO<:i Nowogard pod Szczecinem. Tam
otrzymał przydział i trafił do gospodarstwa
rolniczego w miejscowOO<:i Justin (obecne
Gryfino) w rejonie Koszalina.
Na robotach przebywał aż do zdobycia
tych terenów przez Armię Radziecką
w marcu 1945 roku. Choć w późniejszych
czasach często wracał pamięcią do tego okresu, nie wspominał go najlepiej. Nie miał
szczęścia, przydzielono go do gospodarstwa, którego właściciel był zatwardziałym
zwolennikiem Hitlera i wrogiem Polaków.
Oprócz tego, ż.e musiał bardzo ciężko pracować, był wyzywany, poniż.any, gospodarz kazał mu spać w kurniku, by go bardziej upokorzyć nazwał psa ,,Polska". Gdy Niemiec zaczął llYZ)!WaĆ go od polskich świń, tato nie wytrzymał psychicznie, rzucił się na niego, nie myślał, że wydaje w ten sposób na siebie wyrok śmier
ci. Efekt był taki, że Niemiec wezwał żan
dannów. Odbył się nad nim sąd i gdyby
nie wstawiennictwo żony bauera, która
najpierw rozdzieliła bijących się, a potem
świadczyła na korzyść ojca, nie wyszedłby
z tego żywy. Ostatecznie został brutalnie per
bity-powiedziała nam córka pana Tadeusza
Grażyna Michalska. -Jedyne, co miał dobre
w tym gospodarstwie to jedzenie, nie nanekal na głód.
W latach powojennych otrzymał list
z Niemiec od gospodyni, u której pracował,
zesłany na roboty. Pisała, zwracając się do
niego - Bard:zo dobry Panie Tadeuszu! Poinformowała go o śmierci swojego męża
i opisała powojenne losy rodziny. Później
pan Tadeusz odnalazł jeszcze dwoje, spośród pięciorga jej dzieci. -Ta Niemka miała
z ojcem bardzo normalne kontakty. jak na

tamte czasy, było jej go szkoda, traktowa- pracę na stanowisku starszego recepcjoła go jak swojego syna, miał przecież nisty. Już w. czasie swojej pracy ukoń
wówczas nieco ponad I 7 lat - mówi córka czył studium hotelarskie. Pracował do
sierpnia 1982 roku.
pana Tadeusza.
Przez całe życie pasją pana Tadeusza
Później pracował w kilku gospodarstwach, został przydzielony do ·cukrowni, Michalskiego była historia Łowicza i regiow kilkunastu męż.czyzn byli skoszarowani nu. Idealnym sposobem na jej rozwijanie
na małej powierzchni, racje żywnościowe było w jego przypadku zostanie w 1961
były głodowe: zupa z brukwi, chleb, który roku członkiem łowickiego oddziału Polskierozpadał się w dłoni. Pan Tadeusz pracował go Towarzystwa Turystyczno - Krajoprzy prasie, gdzie było najcięż.ej, ze wzglę znawczego; w którym kilkakrotnie wybiedu na wysoką temperaturę wytwarzaną rano go na członka z.ar.ządu. W 1962 roku
został przewodnikiem, oprowadzał turystów po Ło~czu i Ziemi Łowickiej. Póź
niej, kończąc kolejne kursy, rozwinął swoje
uprawnienia na całe województwo skiemiewickie i byłe łódzkie. Oprócz tego zdobył
uprawnienia organizatora turystyki i prowadził wycieczki po terenie całego krajll
Zdał egz.amin z języka niemieckiego, który
pomałwczasieokupacji i miał uprawnienia
do oprowadzania grup niemieckojęzycz
nych. - Bardzo lubił kontakt z -ludźmi, był
osobą niezwykle towarzyską, dlatego bardzo lubił pracę przewodnika - wspomina
córka Grażyna. Z racji bycia przewodnikiem poznał Jana Wegnera, kuratora muzeum
w Nieborowie. Był bardzo dwnny z tej znajom00ci atakż.ezewzgłędów,jakimi Wegner
go otaczał. Panowie spotykając się na ulicy,
naj~iej szukali ławki by usiąść i wspólnie porozmawiać.
rzewodnikiem przestał być w 1987
roku, gdy z powodu choroby i probleprzez kocioł parowy, który ją napędzał. Qjciec opowiadał, i.e pewnego dnia przyje- mów z ponlS7llniem, otrzymał I grupę inchaliNiemcy. zrobilizhió~i każdego z osob- walidzką. Oprowadził ogromną ilość grup
na namawiali by podpisał Volkslistę. Obie- turystycznych. Za jego pracę wyróżniono
cywali i(n, i.e będą mogli swobodnie się per go srebrnąi złotą honorową odznaką PITK.
ruszać po okolicy, będą traktowani na równi Otrzymał takż.e medal z okazji 850-lecia
z Niemcami. Qjciec odmówił, powiedział sta- Łowicza.
Pan Tadeusz miał wiele pasji. Kolekcjonowczo, i.e jest Polakiem i nie wchodzi to
w rachubę. Jednak na tych kilkunastu ~ nował książki związane z Łowiczem, pozo~ znalazło się dwóch, którzy podpisali stawił ich po sobie pokażną ilość, wiele
listę. Ci, którzy nie zgodzili się, zostali brutal- z nich unikalnych, starych, ale także nowych,
nie pogonieni do pracy. Dwójka, która ule- z ostatnich lat Chciał mieć wszystko, co
gła,faktycznieprzez tydzień cieszyła się swo- dotyczyło jego rodzinnej ziemi, by rozwijać
bodą i lepszym traktowaniem, ale po ry.go- swoją wiedzę. Zbierał takż.e maczki poczdniu wysiano ich na front wschodni - opo- towe oraz monety. Jednak żadna z tych pasji nie przerodziła się kolekcjonerską manię,
wiada córka.
o domu wrócił z grupą mieszkańców zbterania wszystkiego i za wszelkącenę. Był
Łowicza 25 marca 1945 roku. Nie zo- takż.e w jego życiu okres, gdy bardzo interestał tu długo, -Odpocz.ął i 11 kwietnia tego sowała go fotografia, sam wywolywał i odsamego roku zgłosił się na ochotnika do pol- bijał w swojej ciemni zdjęcia Od czasu gdy
skiej armii. Jeszcze w warunkach trwającej przeszedł na emeryturę, do momentu gdy
wojny został skierowany do rusznikarni, był sprawny fizycznie na ty!ę, by mógł pozaważył o tym jego wyuczony zawód ślu święcić się trochę fizycznej pracy, pan Tasana. -'Zajmowałsię bronią,jej konserwacją deusz zajmował się działką, którą rodzina
i magazynowaniem, nie ucustnic'zył w wal- kupiła przy ul. Poznańskiej, by zapewnić
kach z Niemcami. Ą!fimo to wielokrotnie na- mu zajęcie. Nie był bowiem typem osoby,
rai.a/ swoje życie, w czasie konwojów, gdy która mogłaby usiedzieć spokojnie w jedprzewożona była broń i amunicja. Jei.dziłpo nym miejscu nic nie robiąC. Dlatego stał się
takż.e na pewien czas zapalonym majstercałym kraju. Konwoje były bardzo często
i ogrodnikiem.
kowiczem
napadane przez zbrojne bamJy. Qjciec oper

t

15 maja: Marian Kołaczek, I. 53, Karsznice Małe; Henryk Toma.
szewski, I. 82, Gągoł in Zachodni; Jan Bomba, I. 68, Placencja; 16 maja: Krzysztof
Grzyb, I. 42, Łódź; Ryszard Siejka, l. 65; 18 maja: Jan Świdrowski, Maurzyce;
19 maja: Stanisław Gąsecki, I. 78; 20 maja: Grażyna Kujawska, I. 46; 22 maja:
Tadeusz Kaźmierski, I. 55, Władysława Wysoka, I. 85; Tadeusz Błażej Walicki,
I. 58, Głowno; Zofia Jędrzejczak, I. 75, Smolice; Zygmunt Gołębiewski, I. 74,
Głowno; 23 maja: Tadeusz Lis, I. 54, Brodne Towarzystwo; Janina
Kwiatkowska, I. 81, Łódź; 24 maja: Jan Karpiński, I. 84, Krępa; 25 maja:
Marianna Szymajda, I. 88, Krępa; 27 maja: Filomena Śmiałek, I. 80;
28 maja: Zofia Anna Kret, I. 68, Głowno.

wiadał nawet i.e raz nie zezwolił,

w którym jechał,

by konwój,

wyjechał w podróż nocą,

zdecydował sięjechać za

dnia, okaz.a/o się,

i.e uratował w ten sposób życie wielu żołnie

t.ak długo, aż nie zginie po nim pami.ęć.
trzeba wspiero.ć, dzielić si.ę wspomnieniami z innymi."

„Człowiek żyje

Tę pami.ęć

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom z pracy,
kolegom z zespołu, sąsiadom i znajomym za pomoc,
słowa otuchy i za tak liczny udział
w ostatniej drodze naszego kochanego MĘŻA i OJCA

ś.P. BOGDANA CIEŚLAKA
żona

R·796

z dziećmi

PODZIĘKOWANIA
rodzinie, sąsiadom, znajomym, kolegom z pracy oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego MĘŻA

SERDECZNE

STANISUWA GĄSECKIEGO

składa

żona

R.ao1

P

D

ODESZLI OD NAS (15.05-28.05.2006 r.)

z synem

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
lekarzom i pielęgniarkom z oddziału intensywnej terapii
za pomoc w leczeniu i opiece nad MĘżEM

STANISUWEM GĄSECKIM
żona

R.aoo

składa

z synem

ŁOK

Trudny konkurs wiedzy o filmie
25 maja w Łowickim Ośrodku
Kultury podsumowano konkurs
wiedzy o filmie „Nienazwany kadr
2006". Organizatorem konkursu,
odbywającego się w tym roku po
raz siódmy, jest działający pod
skrzydłami ŁOK Dyskusyjny Klub
Filmowy „Bez nazwy''. Koordynatorami konkursu byli Adam Heince
i Zbignie~ Stelmaszewski.

okazały się dość

trudne, nikt
test nie zdobył maksymalnej
ilości punktów. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów zajęła: Justyna Jagas
(120 pkt na 169 możliwych do zdobycia)Gimnazjum m 2 w Łowiczu, drugie Wioletta Krysiak (117 pkt) - Gimnazjum Pijarskie, trzecie Teodor Świątkowski
(109,5 pkt) - też Gimnazjum Pijarskie.
Pytania

z

piszących

Wkategoriilicealistów,wktórejzdobyćmożr

na było maksymalnie 161 pkt, pierwsze
tym roku w konkmsie udział wzię miejsce zajął Maciej Wysocki (117 pkt) ło 17 uczniów gimnazjów i 9 ucz- ILiceumOgólnokształcące,drugieAleksan
niów szkół średnich. Zadaniem dra Gołasz.ewska(l05 pkt)- Liceum PijarPasje te jednak zawsze ponosiły klęskę
każdego z uczestników było rozwiązanie skie, tu.ecie Katarzyna Wrona (103,5 pkt)
w zetknięciu z jego największą życiową
testu, w którym pytania dotyczyły filmów, - też Liceum Pijarskie. z.dobywcy pierwszych
miłOO<:ią,jaką było ciepło rodzinnego życia.
miejsc otrzymali odlwarz.acze DVD, a poz.oW 1950 roku pan Tadeusz ożenił się z Da- historii kinematografii polskiej i światowej,
(tb)
stali laureaci filmowe gadżety.
biografii aktorów i innych ludzi kina.
nutą Jacak ze Skierniewic, zamieszkali
w domu na ul. Gdańskiej. W 1951 roku na
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA świat przyszła Grażyna, w 1960 Iwona.
W 1976 roku rodzina przeniosła się na
os. Starzyńskiego. - Był wzoro"".)'711 i kochanym ojcem, który miał na nas przez całe
życie ogrom1!Ji~ Szczególniepilnował,
~i•i!t.t.i
#ł
byśmy się uczyły i zdobyły~ wykształ
GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę)
cenie, co się stało iz czego był bardzo dumny
ZGIERZ, uJ. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę)
- powiedziała nam młodsza córka, Iwona
ŁÓDZ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
Michalska. Córki wspominają pana Tade-

rz,om, bo czekała na nich zasadzka - wspomina córka Grażyna Michalska. Jako ż.oł
nierz otrzymał odznakę gnmwaldzką i medal za udział w walkach o Berlin. Służbę
zakończył w stopniu plutonowego. Jako
kombatant, został w 2001 roku awansowany do stopnia podporucznika.
Do Łowicza wrócił w 1947 roku, i tu
pozostał już do końca swojego życia. Pracował w kilkuz.akladach pracy: w Spółdzielni
Samopomoc. Chłopska PZGS w Łowiczu,
GS w Dąbkowicach, Łowickich z.akładach usza z dzieciństwa jako wspaniałego ojca,
Ceramiki Budowlanej przy ul. Wmszawskiej, zabierającego całą rodzinę na rowerowe
PSS Społem w Łowiczu. Od września 1969 wycieczki do Arkadii i Nieborowa, pokazuroku rozpoczął prace w Hotelu Miejskim, jącego im zabytki, opowiadającego o histoktóry mieścił się w narożnej kamienicy rii. Pobudzało to ich wyobraźnię i w przyu zbiegu ulic 3 Maja i Tkacz.ew,' był jego szłości zaowocowało rozwinięciem zaintekierownikiem. Po wybudowaniu i oddaniu resowań.
do użytku „okrąglaka" otrzymał w nim
dok. na str. 17
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•KREMACJE

• przewóz osób zmarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe
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TRZY SUKCESY SP 2 avante®

wana wstała pod kierunkiem nauczyciela Wojciecha Słoniewicza.
yróżnione zostały w ostatnim czasie także dwie nałowicka Szkoła
uczycielki „dwójki": informatyczka
Podstawowa nr 2.
Anna Fafińska i nauczycielka przyUczniowie i nauczyciele rody Jolanta Gajek. Przygotowały
one publikację, która znalazła się
„dwójki" wyróżnili się
w wydanej niedawno przez Ośro-:
na polu języka
dek
Działań Ekologicznych ,;źropolskiego, plastyki
dło" w Łodzi, książce ,,Parki i~
połączonej z geologią,
dy Województwa Łódzkiego".
wreszcie w zakresie
Praca dwóch nauczycielek traktuje o łowickim parku Adama Micogólnie pojętego
kiewicza - położonego vis a vis buprzyrodoznawstwa.
dynku GinmazjlDDm2 i znalazła się
czeń SP 2, ~Jan obok innych prac, dotycią:ych parRuciński, przygotowltjący się ków w Bełchatowie, Kutnie, Łodzi,
pod okiem nauczycielki Katarzyny Sieradzu, a z naszego terenu Pakulskiej, znalazł się w gronie
16 laureatów ogólnopolskiego konkursu polonistycznego ,,Z poprawną polszczy7llą na co dzień."
Konkurs organizowany był pl"Ze'Z
Centnnn Edukacji Hwnanistycznej
Dobiega końca coroczny
Logos. Rozstrzygnięty został
19 maja w Warszawie. Uczeń jest konkurs zarządu rejonowejednym z 16 laureatów z terenu ca- go Polskiego Czerwonego
łego kraju - między innymi z War- Krzyża w Łowiczu „Gorącz
szawy, Krakowa, PO'll181lia. W na- ka Złota 2006".
grodę otrzymał odtwarzacz mp3.
Inna uczennica SP 4, Malwina
czniowie S7.kół, które przyŻuchniewicz zdobyła Il nagrodę za
stąpiły do niego, zbieswoją pracę plastyc:mą wysianą na
rały monety I, 2, 5-~
konkurs plastyczny „W głębinach we do końca maja Podswnowanie
pradawnych mórz" organizowany konkursu odbędzie się 8 czerwca
pl"Ze'Z Państwowy Instytut Geolo- Jak powiedziała nam Jolanta Gło
gii w Kielcach. Praca Malwiny była wacka, szefowa łowickiego biura
pnestrzeonym ukazaniem dna mo- PCK udało się pozyskać l.300 zł
rza w akwarium. Do jej powstania od sponsorów na nagrody dla najwykorzystane zostały bibuła, ka- ląmych szkół. Tysiąc złotych bę
wałki muszli itp. Praca przygoto- dzie nagrodą główną, reszta zosta-

Trzy konkursowe
sukcesy zanotowała
w ostatnim czasie

w

U

Tysiąc złotych

dla

w z.dunach i Zduńskiej Dąbrowie.
Publikacja zawiera bogatąddrumen· ~zdj~wą,opis~j~~~
tkać Jll02lla w parlru, naJW32111eJszą
jej ~est)edoakścieilcadydak
tyczna, czyli zaplanowana trasa
~pa~. po ~arku, aby zobaczyć
idoceniccałeJegObogactwo.
JXllCY pomagali nauczycielkom UC'Zlliowie Justyna Dubiel,Sam Wąjda,MooikaPiętaiFmilia
Gajda Uczennice robiły fotografie,
opisywały też park własnymi
słowami, przekazywały swoje
spostrzeżenia. Część dydaktyczna jest natomiast dziełem wyrnienionyćh wcześniej dwóch nauczycielek.
(wcz}

w

zwycięzcy

Debiut roku 2005

óczekuj i wymagaj

więcej ...

/

„Gorączki złota"

U

Opłata

za połączenie według cennika operatora

~·----··-···----··--·-·- --·--·----

nie podzielona wśród zdobywców
kolejnych miejsc. Możliwe, że pieniędzy na nagrody będzie jednak
więcej, ponieważ prowadzone są
rozmowy z kolejnymi potencjalnymi sponsorami.
Przypomnijmy, że w roku miniony w „<:lorą:zce złota" udz.iał wzię
ło 15 szkół, których UC'Zlliowie rebrali w sumie 318 kgmooetołąc2l1ej
wartości 3200 zł. Pieniądz.e te zostały wykorzystane na dofinansowanie pobytu młodzieży z rodzin
ubogich na organizowanym przez
PCK obozie szkolno-wypoczynkowym. W tym roku stanie się podobnie.
(th)

Infolinia O 801 123 456

--·- ·- .·---·-------· ----~-··--··-·--·-- ------

·---···-----·-·~·--··--·-----------· ----·--

wwW.bgz.pl
---··---------"-----·---------~..ra
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1OO lat łowickiego mleczarstwa (IIIJ
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku i kilka lat ostatnich, to twarda walka łowickiej OSM o miejsce w gronie
potentatów polskiego mleczarstwa. Walka, w której spółdzielnia odnosi coraz większe sukcesy.
wykazały, że tylko 3 tysiące litrów dziennie doStar-

do których, nie od początku zresztą tak ostrych jak
czanego do mleczami mleka jest dobrej jakości, dziś, tamtejsi farmerzy i przetwórcy mieli kilkadzienadającej się do produkcji UHT - a pierwsza linia siąt lat czasu, będzie dla nas szalenie trudne 'ZY/amiała wydajność 5 tys. litrów. Ponieważ nie bylo ż.ywsz!f, że tego czasu będzie kilkakrotnie mniej.
WÓNczas klas czystości, mleko lepsze nazwali
·osM w Łowiczu nie eksportowała w połowie
,,mlekiem specjalnym". Aby zachęcać rolnikćm do lat dziewięćdziesiątych dużo na Zachód, więc
poprawy jakości placili za nie wyższą cenę. W ten ówczesne restryktje nie za bardzo ją dotknęły, ła
sposób rozpoczęli systematyczną pracę z rolnika- two było więc przyją'.: strategię nieprzejroowania
mi, mają::ą ich skłonić do podwyższmia jakości. się Zachodem, koncentrowania się na naszym
Na początku lat 90. cena skupu mleka od clo- i na wschodnim rynku, gdzie takie przepisy jeszakład przy ulicy Przemyslowej w Łowiczu sfaNOO.N była w OSM Łowicz średnio o 20% niż cze nie obowiązywały. Fundamentalną zasługą
wybudowano w latach siedemdziesiąty, sza niż średnia cena, jaką płaciły mleczarnie Jana Dąbrowskiego jest to, że wbrew opiniom Prezes OSM Jan Dąbrowski przez redakcję
otwierano go z pompą właściwą epoce, w Polsce. Obecnie OSM płaci blisko 25% więcej rolników, wbrew nawet własnym przekonaniom Nowego Łowiczanina 'został pgloszony Łowi
czaninem Roku 2003.
kiedy ,,Polska rosła w silę, a ludzie żyli dostatnief.
Zakład zaprojektowany był jednak według norm
W nowych i przebudowanych pomieszczez okresu jeszcze wcześniejszego, z lat~
niach powstała nowoczesna hala odbioru susiątych XX wieku. To wystarczało na lata 70. i 80.,
rowca, z której mleko tłoczone jest rurociągiem
ale nie moglo W'j&arczyć na lata 90., szczególnie
do nowych tanków, zamontowano nową staże ilość przerabianego mleka pod koniec PRL
cję do mycia instalacji do odl;>ioru mleka, pradwukrotnie przekroczyła nominalne zdolności
cuje jedna z najnowocześniejszych w Polsce,
produkcyjne: przerabiano 200 tysięcy litrów dzienzautomatyzowana aparatownia z linią pasterynie, choć projekt przewidywa 1 tysięcy. Jakość
zująca-wirującą.
WffOOóN z Łowicza nie miała więc szans na rynowstała druga, odrębna instalacja myją
ku z chwilą jego otwarcia na konkurenqę z zedo linii technologicznych, a także steca
częściowo
się
wnątrz. Rynek polski zaś otworzył
rowana komputerowo fermentownia,
na importowane artykuły żywnościowe już po
czyli ,,kudlnia" zakładu, miejsce, w którym przygopodpisaniu układu stowarzyszeniowego z Unią
są takie produkty, jak śmietany, kawa
towywane
polskie
w
90.
lat
Od
Europejską w 1991 roku.
mrożona, kefiry czy puddingi. Wybudowano nowe
mleczarstwo ~też inwestować wielkie brandrogi dojazdowe i zbiorniki technologiczne. Od
ŻJ:IN9 koncerny, jak Zott czy Danone.
sierpnia 2003 z sukcesem pracuje nowa serowŁowicka mleczarnia mogla podzielić los upania wraz z działem konfekcjonowania sera, zmo..
dlydlzakładówz najbliższej okolicy,jaktydl z GbNdemizowano też twarożkownię pod produkcję
na czy Żychlina, mogła stać się niewielkim zakła
serków homogenizowanych.
dzikiem lokalnym, a jednak wybiła się. Decydują
W sumie, w ciągu minionych kilkunastu lat,
ce były strategiczne decyzje podjęte przez zarząi
OSM zainwestowano grubo ponad 100 mil~
w
pręze
jako
Dą:>rowskim
Janem
z
już
spóldziełni
nów złotych, w 2005 roku kolejne ponad 13 mil~
sem pod ~ roku 1990. Prezes wiedział jak
nów. Fundusze europejskie stanowiły w globalwygląda rynek artykulćM' mieczarskich na świe
nych wydatkach znikomy procent
cie, wiedział jak funkcjonują wielkopcmierzctm~
OSM wak::z:y o utrzymanie, o umocnienie swej
we magazyny handk7tYEl, wiedzial, że nie można Jedna z linii produkcyjnych w łowickiej OSM.
pozycji na rynku w sytuacji zaostrzonej walki
będzie już za kilkanaście miesięcy sprzedać
w Polsce mleka w butelce z ah.uniniowym kap- niż wynosi średnia ~· Po spn:tN'ddzeniu linii i preferencjom polrafił dostrzec, że koniec końciPN o surowiec. Łowicka mleczarnia skupiła w roku
- a to oznacza, że
slem, ubędzie ludzi, którzy będą chcieli je kupić. do kartonowania mleka, wielu pracx:mnik{m mia- jednak Polska do Unii wejdzie
2005 250 mln litrów mleka, z tego 191 mln
ło wątpiM:lści, czy na tak pakowane mleko będzie unijne normy zaczną oOONiązywać także na rodzi- w zakładzie w Łowiczu i 59 mln w przejętym przed
W 1990 roku, za zgodą Rady Nadzorczej za- popyt Tymc:zasem pierwsza lii1ia UHT Z'MÓCila się mym rynku. To aznaczalo, że krótki czas do akcesji
ponad rokiem zakładzie w Toruniu. Doliczając
rząd zaciągnął inwestycyjny kredyt komercyjny w ,;,.,.,, , ""·-'-'- lat, logiczne wio::>r ;..,. szybko przy- trzeba było wykorzystać na zmodemizcmanie si>ć*
25 mln litrów dokupionych z innydl mleczami,
··...-. =
__,,,... uwuu'
w wysokości, która zatrwożyła przyjaciół, a niedzielni tak, by jej produkty mogły się na rynku ostać. daje to 275 mln litrów mleka, które w ubiegłym
chęlr)ym dala powód do stukania się w głowę: szła kolej na następne. Gdy po jakimś czasie nie
Wymagało to gigantycznydl inwestytji.
roku przerobiono.
2 milionów dolarów. Przeznaczono go na zakup było miejsca na montowanie kolejnych linii produ~np., powtarzano w rnk:K::zami zdania - dziś
akład przy Przemysłowej budowany był
Dostawcarrli łowickiej OSM było w 2005 roku
tym
jak anegdota .;,„;~"""'
.
pierwszej w dziejach spóldziełni linii do steryliza•
w czasach, gdy o~ normach nie ok. 5600 dostawców w tym 4700 z terenu wokół
..,„~ o
- stawała
Łowicka przypominane
UHT.
mleka
karton'ki
.
kowa
.
..
faktem·
·
.
.nwestowa
„
·
.
„
·
.
.
1
ma w
q11 pa
.
sę
ma
śniło się nawet jeszcze na Zachodzie.
· póldzieł" · m1ecza..,i,.,. Pol- ·ze "oniecznosc 1
Łowicza i 900 z okolic Torunia.
OSM była .....
iotach
gdzie montrmać? A choćby
N"
'"""l w
mą
uLeaą s
Skutkowało to tym, że np. ·procesy technologiczw nam
·
~ ma
sce, która zdecydowała się na taki krok, wczeW przyszły roku OSM Łowicz planuje inwestyne nie stanowiły jednego, zwartego ciągu, lecz
śniej były tylko spóldziełnie w Gdańsku i na war- foliowych, aby tylko stały u nas.
rzędu aż 50 mln zł - proszkownię serwatki
cje
idl krzyżowanie
szawskiej Woli. Zdecydowano się na kartoniki Inwestowanie w urządzenia, a nie w bu- w toku produkcji następowało
i kotlownię gazową w Łowiczu oraz automatyczną
odsposób
był
wymaganiami
z
Niezgodny
się.
dynki było bardzo mądre. Inwestycje na
austriackiej firmy Combiblock, z nadrukiem chłoplinię do produkcji serka wiejskiego i sera twarosiebie pracowały. Zakład brał kredyty, bioru mleka, transport wewnątrz zakładu, spoca przechylającego do ust szklankę mleka.
w Toruniu.
gowego
korzystał dlyba ze wszystkich linii kredytowych, sób magazynowania wyrobów gotowydl, ;zmieUzyskanie tego kredytu nie było zresztą łatwe.
największą firmą mającą swą siejest
OSM
.
wyTo
socjalne.
pomieszczenia
byto
trzeba
niać
jakie były dostępne. Przez minionych piętnaście
Nie udało się go otrzymać w Łowiczu, nawet
lat zainstalowano w Łowiczu łącznie dziewięć linii magało dokumentnego przebudowania niektó- dzibę w Łowiczu. Zatrudnia 723 osoby, w tym
w BGż, który przecież firmę znał, a był zobowiąza
rydl istniejącydl hal produkcyjnydl, z wymianą 500 w naszym mieście. To naprawdę imponują
do produkcji mleka UHT i śmietany UHT.
ny do kredytowania przemysłu spożywczego.
i okładzin ścian włącznie i wybudowa- cy bilans stulecia.
posadzek
To widać na rynku: udział mleka .Łowickie"
Bankowcom wydawało się WÓNC:ZaS, że to zbyt
(wal)
nowych.
kilku
nia
mleczami w rynku mleka UHT wynosi
duże ryzyko, aby w takim małym mieście jak Ło z łowickiej
wicz tak duża inwestycja miała szansę się zwró- obecnie 12%, ale udział mleka z Łowicza w ogówyższy, osiąga 20%, bowiem duża
cić. Bardziej bezpieczne wydawało się inwesto- le w rynku jest
ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH
czy pakowanego w Łowi
przerabianego
część
wanie dużych miastadl, jak np. Gdańsk. Udało
marką
dok. ze str. 15
się jednak ten kredyt uzyskać w Banku Śląskim. czu mleka nie jest sprzedawana pod
markami~
pod
się
~rozchodzi
,,Łowickie",
Pierwsze mleko w kartonach opuściło linię prosieci handb.vydl. W rynku śmietany UHT
du~ną 28 pażdzieml"ka 1991 - to musiała być snymi
łowickiej OSM wynosi 35%. Na każdym
środa lub sobota. Inny dzień tygodnia nie V«:llo- udział
widnieje od roku 1997 logo trzyproduktów
tych
z
dził w rachubę, bo w t.CJNickiem są zakorzeniooe
ech:Jak w pamięci z tego okresu najmocniej utkwiły roboty. .zawiózł lam swoją żonę. Odnalazł gospodarz mlekiem sympatycznej, pysaganek
mającej
wtradytji zwyczaje związane z p(zeprowadzkami
im .wypady taty w Polskę, najpierw na motorowe- stwo, w którym pracował, odnalazł także jednego
Łowiczanki.
młodej
pasiak
w
i rozpoczynaniem nowych rozdziałów Ż}tia. P<>- zatej, ubranej
ne, potem na Jawie, sam 1akich wyjaz.dów z.aliczył z kolegów, który poz.ostał, po wyzwoleniu tych tereOd roku 1998 spółdzielnia dysponuje własną, dwa albo trzy. Z żoną wyjechał dwukrotnie na południe nów przez; Rosjan, w jednym z opuszczonych przez;
winno się je ux:zynać w dni maryjne, czyli w środy
kb w soboty, nie wyobrażali sobie, by moglo być nowoczesną oczyszczalnią ściekćm.
i północ kraju. Zwiedzali najciekawsre miasta. Wypra- Niemców gospodarstw w tej wsi.
inaczej. Uszanowali ten obyc:zaj.
Od 1995 roku pan Tadeusz powoli mll.5iał wyham<r
Gdy w roku 1998 rozpoczynały się negocjacje wy te trwały ~e doi i były dokładnie zaplan<r
ecyzja była śmiała, ale osadzona do- w sprawie przyst:penia Polski do UE, prezes Dą wane pn.ez pana Tadeus7.a, z rez.erwacją noclegów wać swój txyb życia, miał poważne problemy z porubrze w realiach. Łowicka spółdzielnia browski nie był entuzjastą tego kroku. Nie różnił whpnie. Takie podrUi.owanie ~gało dużej deJer- szaniem się, ostatecznie większość czasu mll.5iał ~
nie wd1odzila bowiem w lata dziewięć się w tym od większości l.ldzialoMx7N spólĆlzielni, rnintlqi. ani motorower, ani Jawa nie jechały przecież dzać w domu. Nie byłjech:Jak sam. Odwiedz.ali go sąsie
wszystkim wokół
dziesiąte zadh.Jżona i clalego roogia sobie na kre- rdni<ó.v z !laSZ)dl okoic. Na dodatek prezes ~ szybko. Cmsem ufarzały mu się różne przygody. Był dzi, majomi, przyjaciele. Ale przede
jak bezwzględny sposób Unia potrafiła człowiekiem~ świata, chcącym gopoznać i na niego była rodzina.
dyt pozwolić. Realia ime niż fflansowe przyspa- dział,
Zmad 19 grudnia 2005 roku, tuż praed świętami, na
rzały jednak trudności. Niełatwo bylo w krótkim w roku 1997 z.ablokaNać dostęp polskich artyku- swój sposób doświadczyć- wspomina Grażyna.
czekał z utęsknieniem, cklpytując się, czy już wktOCe
zostawił~
gdzie
Koszalina,
stronę
w
go
Ciągnęło
wysię
IQlft;
i:>CS
czasie znacznie poprawić jakość mleka. Zmtr łów rrieczaskich na jej rynek
wigilijny stół.
szeni byli więc do wybierania tego lepszego. rW<alli kontroli sal itamej. Wiedział, że speQenie ją młodość. Choć wiele w tamtych rejooaclJ wycielpiał., stał kupiony karp na
(tb)
na
zesłano
go
dokąd
miejscach
w
kilkakrotnie
był
to
Pierwsze badania jakości dos1alczai 19QO mleka l.l'ljnych norm~ na~ się

ostatnich kilkunastu lat przypominamy opierając się głównie na tekście opublikowanym na naszych łamach
w początkach 2004 roku, gdy prezesowi OSM Janowi Dąbrowskiemu przyznaliśmy tytuł Łowiczanina Roku. Tekst
ten wzbogaciliśmy o dane z ostatnich
dwóch lat.
Histońę

Z

oo

P

Z

w

TADEUSZ . MICHALSKI

J
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TYLKO DESZCZ PSUt
, ,
HUMORY W ROGOZNIE

Najpierw nawałnica zerwaDżemy Łowicz - Śniadania Świata produkowane są z egzo- ła linki i połamała paliki na-

miotów, potem deszcz znie-

tycznych owoców z kilku kontynentów.

Dżemy Łowicz

chęcił część publiczności,

a do tego jeszcze nie przyjechał i z podnośnikiem na
czas strażacy z jednostki zadej kategorii, uwzgl~jącwielkość wodowej straży pożarnej
i wzrost sprzedaży oraz obrotów, w Łowiczu ... Pomimo tego fewysokośćmarży, wsparcie reklamo- styn w Rogóżnie był udany.
we i promocyjne, znajomość marki
zczeg(llną radość strażacy
wśród klięntów, a takż.e innowacyjność produktów.
ży P=:si:~!:~C:,::
Nagroda Hit Handlu to nie tylko
re mogły wejść do każdego z samoodznaka i dyplom, ale przede
chodów strażackich, pokrzyczeć
wszystkim tytuł, który może pojaprzez megafon, włączyć pulsujące
wić się na opakowaniach produkświatła i sygnał. A wszystko to
tów pod nazwą Śniadaniach ŚWiata z lodami w rękach.
i materiałach promujących produkt
Dzień Matki i Dziecka w Rogóź
przez najbliższy rok, czyli" do roz- nie został zorganizowany wspólnystrzygnięcia następnej edycji kon- mi siłami miejscowej straży oraz
kursu. Przypomnijmy tylko, że dże tamtejszych gospodyń . Panowie
my te produkowane są w smakach: wykorzystywani tego dnia byli do
papaja i marakuja, banan i manda- tzw. „brudnej roboty'': przynoszerynka, kiwi i limonka, pomarańcza nia ławek, ustawienia drewnianej sceny, rozstawiania namiotów itd Szkoi figi, ananas i kokos.
(mwk) da, re szyki trochę popsuła pogoda
_ co chwilę padający deszcz i momentami silny wiatr. - Był ksiądz
proboszcz, to świeciło nam słońce.
Odjechał od nas i pogoda zaraz się
psuje. Ten to ma znajomości na górze... - żartowała ze sceny osoba
zapowiadająca kolejne atrakcje.
Plener trwać będzie około 3-4 go- Główną był występ starSzej i najdzin, rozpocznie' się o godz. 11, or- młodszej grupy domaniewickiego
ganizatorzy zapewniają posiłek, zespołu Kalina. Występy Kaliny

hitem no śniadanie

Niskosłodzone dżemy egzotyczne marki Łowicz, produkowane od ubiegłego roku
pod hazwą Śniadania Świa
ta, uhonorowane zostały nagrodą Hit Handlu - jako najlepszy produkt w kategorii
produktów śniadaniowych.

agrodę przyznał dżemom

N

produkowanym przez zakład Agros Nova dwutygodnik ,,Handel". Konkurs, którego
celem jest wyłonienie najlepszych
nowych produktów w danym roku,
odbył sięjużpo raz siódmy. Co cenne dla producentów - jurorami
w konkuraie byli czytelnicy magazynu, a są nimi handlowcy. Wskazują oni najlepsze produkty w każ-

S

Plener wNieborowie
nie tylko dla niepełnosprawnych
Około czterdziestu
uczestników weźmie udział
w integracyjnym plenerze
malarskim organizowanym
5 czerwca w parku
i pałacu Nieborowie
przez Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
. "Tacy Sami".

ędą to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, Zr:r
społu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu, Specjal-

B

negoOśrodkaSzkolno-Wychowaw

czego w Łowiczu, uczestnicy
warsztatów terapii zajęciowej
z Utzeeza i Parmy.

dowóz i materiały plastyczne. Do
wyboru będą fiuby plakatowe, wę
giel drzewny i pastele. Prace wykonane podczas pleneru będą brały
udział w ogłoszonym przez stowarzyszenie konkursie zatytułowa
nym ,,Magiczne nieborowskie pejzaże". Konkurs ma 3 podtytuły Nieborów - barkowa siedziba Radziwiłłów, Pałacowe ogrody i RomantycznaArkadUi Podsumowanie
konkursu i pleneru odbędzie się
9 czerwca o godz. 12 w Galerii Artymowskich, w pałacyku Klickiego
w Łowiczu.
(mwk)

-

Piłkarzyki na świeżym powietrzu,
było żeby grać w ndużą piłkę".

zieci bawiły się wyśmienicie,
nieco gorzej strażacy, którzy
starali się zapanować nad zgrają
wszędobylskich maluchów. - Czy
ktoś widział kluczyki od samochodu? - żartował po chwili jeden ze
straż.aków, dobrze wiedząc który

D

za mokro

Największą atrakcją była możliwość wejścia
do strażackiego samochodu.

z malców trzyma je w. ręku. - Przy- konkurencji. Kilka minut po 17 znowu zac7.ął padać deszcz i~ osób

gotowaliśmy wiele atrakcji dla dzie-

ci i mam, tylko żeby pogoda nam
]JO'ZWOlilajeprzeprawadzić-zapew

zniechęcona kapryśną aurą rozeszła

się do domów. Niedługo potem jedprezes straży w Rogóźnie nak znowu wyszło słońce i można
Mariola Wojda. Niestety, deszcz nie było biesiadować dalej.
pozwolił na rozegranie wszystkich
(mak)
niała

oglądała raczej stalsza publiczność,
z.aś najmłodsi w tym czasie zajmo-

wali się lodami, napojami, którymi
byli częstowani przez strażaków
i mamy, korzystali z placu zabaw ze
zjeżdżalnią i huśtawkami, który zo..
stał zorganizowany w sąsi~e
strażilicy, oglądali dwa samochody
strażackie należące do OSP RogÓ'Ź
no oraz samochód OSP Ratownictwo Wodne z Łowicza. Strażacy
płetwonurkowie pokazywali również stroje do nurkowania, opowiadali o obciążnikach, które trzeba założyć przed nurkowaniem, butlach
z powietrzem i piankach ochronnych.

na Dniu Otwartych Drzwi • Rolniczym Pikniku Europejskim
IV Targach Techniki Rolniczej

4-go czerwca 2006 godz. 9.00 -17.00

Trzy chwile
.
wbibliotece powiotowei

Kutno, ul.

Sklęczkowska

42

W programre m.in.:

Wystawa " Trzy chwile", prezentująca
trzy kobiece osobowości i trzy różne
gałęzie sztuki, otwarta zostanie
2 czerwca o godzinie 17.OO
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu.

l!I

nowości technologiczne producentów sprzętu rołniczego,

g ekspozycje firmowe producentów środków do produkcji
rolnej,
doradztwo specjalistyczne instytucji pracując
rolnictwa ...

ieczórskładaćsiębędziezwystawyplastycz

W

nej maladci amatorlci AgnieszkiKopczyńiliej,
na co dzień Powiatowego Rz.ecznika Konsumenta w Łowiczu. Zaprezentowanych zostanie
40 prac w technice pasteli, których tematem będzie
postać Judzka Druga~ wieczoru obejmie promocję debiutanckiego tomiku wierszy Beaty Miecznikowskiej - Miśtak, pochodz.ącej z Kołobrzega poetki,
lameatki kilku ogólnopololskich konkuraów literackich. Tytuł tomiku: Wyrwane z niepamięci.
Trzecią ~ wieczoru stanowić będzie występ
wokalny Magdaleny Żelazkiewicz, tegorocznej łowic
kiej maturzystki, laureatki konkursów wokalnych
i recytatorskich, która wykona piosenki R Przemyk.
„cm lepszego jest od malarstwa, które pieści kolorem i krętą kreską. Cóż lepszego jest od słowa, które
gasi duszę i budzi sny. cm lepszego jest od dżwięku,
który w głowie drży i koi serce." W ten sposób trzy
artystki zachęcają do udziału w zaplanowańyrn na
2 czerwca spolkaniu.
(wcz)

Starsza grupa z zespołu Kalina z Domanie- OSP Ratownictwo Wodne z Łowicza prezenwic zdążyła wystąpić przed deszczem.
towało stroje i butle do nurkowania.

,
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Jerozolimo Wdzięczna

· KalińSkiemu
żaden z polskich nauczycie/i nie

finału

zakwalifikowano

(i(). Finaliści bronią

swej pracy, muszą też się wykazać znajomością dziejów Żydów w Polsce.
Krzysztof Kaliński poleci
W tym roku na 5 prac przygotowanych
na tydzień do Izraela w uznaniu
przezucmiów KrzysztofaKalińskiego, dwie
jego zasług dla propagowania
przeszły do finału, w tym jedna- „O osadwśród uczniów wiedzy
nictwie Żydów w Łowiczu. Stosunki polo dziejach polskich Żydów.
sko-żydowskie w okresie międzywojen
nym." - napisana przez Katarzynę MaterJa Krzysztofa Kalińskiego będzie to kowską, została sklasyfikowana na trzecim
pierwsze bezpośrednie zetknięcie ze miejscu. Pned dwoma laty praca jej brata
współczesnym Izraelem. Dotąd Pawła zajęła drugie .miejsce, a Krzysztof
uczył dziewczęta i chłopców w I LO ~wspomina też inne nazwiska swow Łowiczu o tragicmie zakończonej prze- ich ucmiów, którzy w minionych 14 Jatach
szłości Żydów na ziemiach polskich. Uczył odnosili w tym konkursie sukcesy. Byli
z zaangażowaniem, tak jak angażował się wśród nich m.in. Agata Urbanek, Kamil
w inne bolesne obszary
'
Bończak, Katarzyna Malejwspółczesnej histońiPólski:
kai Kuba Petelewicz., obrogehennę Sybiraków czy dzienie doktorant na Uniwersyje wojennego podziemia.
tecie Warszawskim, który
Opowiadał,
zabierał
w tegorocznej edycji konuczniów na wycieczki do
kursu też wziął udział - ale
Treblinki, ale także zachęcał
już jako juror.
do brania udziału w konkurTyle sukcesów i tyle zasie ,,Histońa i kultura Ży
angażowania nie pozostało
dów polskich". Pierwszy
niezauważone.
Gdy
taki konkurs Fundacja Sha22 kwietnia w Teatrze
lom i Towarzystwo SpoŻydowskim w Warszawie
łeczno-Kulturalne Żydów
wręczono nagrody tegow Polsce, przy udziale Mirocznym laureatom, dyreknisterstwa.EdukacjiNarodcr Krzysztof Kaliński
torka teatru i honorowa
wej, zorganiwwały w roku
przewodnicząca jury kon1994. Już wtedy, po raz pierwszy, wystą kursu, pieśniarka Gołda Tencerpoprosiłana
pili w nim uczniowie Krzysztofa Kalińskie scenę właśnie Krzysztofa Kalińskiego i wrę
go. Odtąd profesor przygotowywał po kil- czyła mu specjalną nagrodę za całokształt
ku uczniów do każ.dej z kolejnych siechniu jego pracy z uczniami biorącymi udział
edycji - bo konkurs organizowany jest co w konkursie - promesę wyjazdu na 8 dni
dwa lata.
do Izraela.
Uczestnicy konkmsu przygotowująprace
Nauczyciel i przewodniczący Rady
pisenme, po minimum 20 stron, o Żydach Miejskiej w Łowiczu będzie miał okazję
zeswojejmiejscowości.Niemogądublować zobaczyć to wszystko, co w Izraelu najcietego, cojuż ktoś kiedyś odkiył, u.slalił, opisał. kawsze - zobaczyć jak Żydzi żyją nie
nnmąwięcsami dotI7.ećdowspomnień ooób w diaspone, lecz w swoim własnym pań
pamiętających Żydów - a tych jest coraz stwie. Poleci do Tel Awiwu w lipcu. Wraz
mniej, do dokwnentówifotografii Znadesla- z nim polecą dwie uczennice, które w tegonych prac komisja wybiera najlepsze: w tym rocznym konkursie były ex aequo najleproku na 400 nadesłanych z całej Polski, do sze.
(wal)
zostałdof,ąd tak wyróżniony:

D

DLA MAM NA SKRZYPCACH I NIE TYLKO. Doroczny koncert z okazji Dnia Matki dali uczniowie działają
cego przy Łowickim Ośrodku Kultury Ogniska Muzycznego. Łącznie w niedzielę 28 maja wystąpiło 40 młodych
wykonawców, a wśród nich najmłodsza uczennica gry na skrzypcach w ognisku muzycznym, pięcioletnia Hania ·
Grabowska. Hania zagrała dla mamy oraz dziadków obecnych na sali utwór muzyczny "Idziemy do szkoły".
Publiczność nagrodziła ją, podobnie jak innych młodych muzyków, gromkimi brawami.
(mak)

1200 zł no stołówkę

Ł

owicki oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża zakończył w ubiegłym tygodniu, trwajitcąod 16 maja, zhiMępie
niędzy na żywność dla stołówki przy
ul. 3 Maja Wolontariusze, którzy wyszli na
ulice z puszkami pochodzili z Gimnazjum
nr 1, I i Il Liceum Ogólnokształcącego oraz
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
W sumie udało się uzbierać ponad 1200 zło
tych. Kwota ta zapewni możliwość wydania ponad 500 posiłków ubogim ludziom,
których nie stać na ich samodzielne przygotowanie.
(tb)

Makijaż, fryzura,
moda i masaż
Pokaz stylizowanych
na średniowieczne sukien oraz
awangardowych strojów
męskich łódzkich ptojeldantów
mody, ale za to z makijażem
i fryzurami zrobionymi
w salonie kosmetyczm>
fryzjerskim przy ulicy Lnianej
w Łowiczu, można było
obejrzeć w ostatnią sobotę

27 maja wieczorem w sali
są.siadującej z tymże salonem.
zapraszały

dwie młode
ze sobą dziewczyny: wzięta ftyzjerlra Iwona Zajdlewicz i kosmetyczka Katarzyna Wolska
Pokaz został zorganizowany siłami
łowicko-łódzkimi. Podkład muzyczny podczas prezentacji fryzur i makijażu puszczał
,,Młody" - muzyk z łowickiego zespołu
hip-hopowego Inwestycja. Efekt dymu na Stylizowane na średniowieczne suknie robiły wrażenie ...
wybiegu powstał dzięki maszynie do dymu
dostarczonej przez Jarosława „Gremlina" zaprezentował fizjoterapeuta z Makowa zentację salonu, który istnieje już od jakieMichalskiego, a stroje prezentowały mo- koło SkiemiewicŁukaszTybińkowsk:i. Trze- goś czasu na rynku usług fryzjerskich i kodelki i modele z Łodzi. Oprócz tego po ba przymać, że był to oryginalny i niespo- smetycznych.
pokazie mody elementy masażu tajskiego tykany jak dotąd w Łowiczu sposób na pre(mak)

N

a pokaz

prapracujące

Na czas majowych

naboteństw krzyż

i drzewa

są pięknie

przystrojone.

Trzebo śpiewać
Kilka dni temu zakończył się czas powiadają krótko. - Jesteśmy ludźmi wiemajówek przy przydroż rzącymi, chodzimy do kościoła, jakże moż
nych kapliczkach. Kilka dni przed na byłoby inaczej? Poprzedniproboszczprzekońcem maja do kapliczki „na Ru- konywał raczej, aby na majoweprzychodzić
dzie" w Bednarach podjechał Woj- do kościoła. Nie miał nicprzeciwko śpiewa
ciech Czubatka.
niu przy kapliczkach, ale zachęcał do kościoła. Obecny chce odnowić majową tradytary przydrożny krzyż stoi wewnątrz
kwadratu wyznaczonego przez cztery kwitnące kasztanowce. Jest przystrojony kolorowymi wstęgami, pod nim
leżą zerwane świeżo bzy, stoją nie zapalone
jeszcze znicze.
Pierwsza kobieta pojawia się tuż przed
20.00. Starsza, sz.czupła pani opiera rower
o jeden z kasztanów, poprawia znicze. - Ziczęlyśmy znów.spotykać się na majowym od
tego roku. We wcześniejszych latach jakiJ.ś
nie było komu przychodzić - mówi. - Teraz Pod bednarskim krzyżem spotykają
zbieramy się po 8 - JO osób, ale dawniej się starsze i młodsze osoby.
bywało, że pod tym krzyżem śpiewało
50 parąfian.
cjęi to właśniepodjego namową zaczęłyśmy
Powoli pod krzyż ściągają inne osoby, się tu spotykać.
wszystkie na rowerach. Wśród śpiewająKobiety spotykają się o godzinie 20.00.
cychjestteżkilka dziewczynek. Najmłod- W innych cz.ęściach gminy Nieborów masza, zawstydzona Justynka ma 8 lat, star- jówkizaczynająsięoosiemnastej,dziewięt- •
sze Ania i Paulina dziesięć i dwanaście lat. nastej. - U nas pói.niej, bo po obrządku tak
Jak opowiadają, pod krzyż przychodzą pasuje - mówią Spotykają się codziennie, .
także chłopcy Wojtek i Krzysiek, ale tego nawet kiedy jest ulewa. - Jakiś czas temu
wieczoru - 25 maja, jednak nie przyszli. padało, przyszłyśmy tylko t1Zy. ale też śpie
Dlaczego parafianki zbierają się od tego walyśmy- mówią z dumą parafianki z Bedroku pod krzyżem? - Trzeba, śpiewać - od- . nar.
(wcz)
śpiewania

S
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INFORMATOR
ŁOWICKI

Bezpłatna

ogólnopolska informacja o schroniskach
i jadłodajniach 9287
Bezpłatna informacja gospodan:7a o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. 046-94-34, filx: 046-322-555
.

Pogotowia:

Telefony:

„

Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagilżowe 046-837-35-28
Powiatowy Urz.ąd Pracy
046-837-04-ZO; 046-837-M-73
Biuro Rady Mitjskiej 046-83(}.91--06, 046-83(}.91-ll
Urząd Mitjski: Sekretariat 046-83(}.91-51
Awańe oświetlenia ulicznego 046-83(}.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 automatyczm sd<relarka
Urząd Skaibowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59;
sekretariat 046-837-8(}.28;
ws 046-837-69-09
Lowjckie Stow.uzysz.enie Abs1ynenckie ,,Pasiaczelc"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837.{;6..92, czynny codziennie (op:ócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
.Punkt 'polmCy dla ofiar prmoocy w rod.mie (siedńhl
ł.SA,~', Łowicz, ul. św. Fbiana 7 (tmslJa
mBlooiach),ceymy: pn,wt., czw. w godz.16.00-19.00.
Samopoon:owa GrupaAb5tynoodca,,N'iema mocoych"
w '.Uluoach (siedzillaGOKZduny)- czw. godz. 18.00.
Gminna Grupa Ab5tynoodca w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. IO.O(}. I I.OO. Po infoonacje
można dzwonić w czwartelc do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wspan:ia ,,Pizeminęło z wiatrem" (problem prz.emocy) w Dooianiewicach, czynny: pt 16.00-18.00, tel 046-838-33-1 l.

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
lnfonnacja o laajowych llWllmlCb 118-913
Jnfunnacja o~ lllll11ff3ch 118-912
ZA:garynka 9226
Razmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefooów 9224
Telegramy (nadawanie) 905

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 9'J8
Policja 997
Telefon infonnacyjoo-problemowy
- Poradnia Leczenia Uzależnieó 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplntj 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetycme 046,837-36-05
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-6&-08,
046-837-41-02, 046-837;3(}.30, 046-837-72-72,
046-837-2(}.37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40; 046-838-15-00;
War.;:z:tat konserwatoo;ki ł.SM 046-837-65-58
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO,
. 046-837-20-22, 046-837-26-74
Lec:znice dla zwiel7.ąt
tel 046-837-52-48
ul. Stuościń..ka 5
tel. 046-837-35-24
ul Oielmoóskiego 31
tel. 046-830-22-86
ul. Krnkowska 28
tel. 046-838-87-19
Łyszkowice
Dyżury

przychodni:

Pogotowie ratunkowe - tel 999
.
Dział Pomocy Doralnej, ul. Ułamka 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dora:źJtej czynne: w dni
robocze w godz. 16.0(}.8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotntj - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zaldadów.
- Pediallycme Ambulatorium Pomocy Dora:źnej,
ul. Ułańska 2; pizyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż.
- w soboty, niedziele i święta pu.ez 24 god>jny.
l)z.ieci objęte opieką medyczną Niepublicznych z.akładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych 23kladów.
e Poradnia L=tia Uzal.einień,
ul Kaliska 6, tel 046-837-37-07
Zakład

pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
042-719-10-<!0
Pogotowie energetycme
Lecznica dla zwiel7.ąt
- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04;
- ul. Lowiclca 62, tel 042-719-1440

I STRYKOWSKI

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 9'J8 alarmowy
Zakład pogi7.ebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Informacje w Gło~e:
Informacja: PKS 042-631-97--06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefunów publicznych 980

tel. 046-830-22-02

e ,,Medest IV" ul 3 Maja,
tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25
Belch6w: pn.-pt. 9.0(}.14.30
Bielawy: pn.-pt 8.0(}.15.00
Bolim6w, Rynek KośdimJd
cŹynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 1"6.00-18.00,
sb. 8.0(}.12.00
Domaniewice, ul Gl6wna:
ezynna: pn.- pt 9.0(}.16.00, sb. 9.00-12.00
Łyszkowice: czynna: pn.-pt 9.00-16.00, sb. I 0.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
ezynna: pn.-pt. 8.0(}.16.00, sb. 8.0(}.13.00
Kiernozia, KośdtmJd 6 czynna: pa-pt. 8.00-17.00
Koóen.ew: pn.-pt. 8.0(}.15.00
Sobola: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.0(}.12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.0(}.12.00

Msze święte
w niedziele i święta:
e

•
•
•
•

•

Parafiaśw.Dudla:7.00,8.30,

IO.OO, ll.30, 18.00;
DolJRgo l'llster7.a:
7.00, 8.00, IO.OO, I l.15, 12.30, 17.00;
Ko.4ciól Sióstr Bemardynel<: 8.00, IO.OO;
Koś<iólo.o.Pijar6w: 8.00,9.30, Il.OO, 12.30, 16.00;
Katedn: 7.00, 9.00, 1030, 12.00, 18.00;
w soboty godz. 18.00 DISlll z liturgią niedzielną
Kaplica seminaryjna: IO.OO
parafia pw. Matki Baliej N"ieuslaj'l<l'i P-.cy:
8.00, IO.OO, 12.30, 18.00
Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30

Wystawy:
• MllttUDI ludowe rodziny Brzozowskich w Sr.

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0(}.
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.0(}.19.00.
Zwiedzanie możliwe wylącmie w obecności wła
ściciela w grupach minimwn 5 osób.
• ,,Księżauek portret '*5ny. Kobieta w wyciruuH:e
łowickiej" - wystawa prezentuje wycinaoki na co
dzień ,,ukryte" w muzealnym magazynie ekspooatów. Posłużyly ooe do opowieści o życiu oodzien..
nym i świąmc2nym ~o~ w ktÓlylil
- laryngolog: pon. 8.0(}.14.00;. śr. 8.00-12.00;
czw. 13.0(}.18.00
- urolog: śr. I l.0(}.13.00
- reumatolog: czw. 8.0(}.14.00
- pulmooolog: pn., śr, pt 8.~15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt, czw., pt ll.0(}.13.00
- okulista: pn., śr, pt 8.0(}.13.00
- diabetolog: wt, czw. I l.0(}.13.00
- slomalDlog: pn. 8.0(}.18.25, wt., śr. 8.00-1535;
czw., pt 8.0(}.1535
- ortodonta: pn. I l.0(}.18.25; wt, śr. I l.0(}.18.00

Dyżury przychodni

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Ul"Ędu Pracy 042-719-20-76
Mitjski: - ul. MłynalSka 042-719-11-51
- ul. DwolSka 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14
Urz.ąd

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Ul"Ędu Pracy 042-71.9-84-22
Urząd Miasta - Gminy Sllyków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy

Dyżury

przychodni

w Strykowie:

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: po.-pl 8.0(}.18.00
- poradnia dla dzieci: pn.-<:ZW. 8.0(}.18.00,pt 8.00-15.30
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt 8.00-12.00; śr. 8.0(}.12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.0(}.16.00; pt 13.00-16.00
- poradnia rehabil\tacyjna: pn.- pt 8.00-15.00
- poradnia zdrowia psychicznego: po. 14-20;
wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00;
pt. 13.15-20.00.
- poradnia chirurgiczna: po.-pt. I0.0(}.15.00
- poradnia naczyó obwodowych: pn. 13.0(}.14.00
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
. czw. 8.0(}.12.00

Ul. Kościuszici 27, tel. 042-719-80-34
NZOZ Medico, ul Targowa 16, tel. 042-719-92-30

Apteki:
Apteki w Głownie:
MEGA, ul Sikorskiego 45147,
tel.042-719-10-28,
czynna: pn.-pl 8.0(}.19.00, sb.8.00-14.00;
ul Zgierska 27, tel. 042-719-24-84,
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00;
Konwalia, ul Lowklca 38, tel. 042-719-21-31
czynna: po.-pl 8.0(}.19.00, sb. 9.0(}.14.00;
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12
czynna: po.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.0(}.13.00;
ul Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66

Ceny żywności: (dane z 30 maja) w Łowiczu
ASORTYMENT
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:
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cukier
mąka szymanowska

chleb
ziemniaki

marchew
schab bez kości
wolowe bez kości
wolowe z kością {antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
klelbasa wiejska

parówki

kaszanka
slonlna

kurczak
filet z morszczuka (kg)
makrela
mleko 1lustB w folff

maski extra
maski śmletank<Me
maski roślinne

~

:'!~
e~

j~

°:: :5

~:s

2,79
1,99
1,09
2,49
1,99
17,99
22,99

2,85
1,79
0,89
1,05
1,75
17,29
16,29
10,79
12,99
10,99
7,99
7,99
9,00
4,89
4,99
0,99
3,99
9,99
11,99
1,39
2,19
1,99
1,39
2,99
0,29
8.59

9,79
10,99
4,99
6,49
5,29
3,99
3,49
4,49
13,99
1,39
2, 19
1,99
1,69·
2,55
0,27

~

&' &

E!>

-=~

l~

„~
i!: <>

i~
2,79
1,70
0,85
1,05
1,80

16,99
6,39
8,55
10,10
8,95
5,65
4,15
8,99
11,90
1,35
. 3,15
3,05
1,69
3,45
0,30
9,80

...

i.:
o•

!!'~

Zł

E

3,00
2,00
1,00
1,20
1,50
12,50
18.00
10,50
9,20
18,90
6,50
7,90
9,99
5,50
4,40
2,80
5,20
12,50
13,00
1,50
2,90
2,90
1,70
4,00
0,20-0,36
9,00

i·e~
o.!~

i'&' t!
j--g t5

<">

~

s~-§

1~
§.~

-= °:: :s

:; Jl~
.f :I\ :5

...j"~
„"

2,79
1,75
0,89
1,00

2,79
1,75
0,89
1,00

3,00
1,90
1.20
1,00

15,60

15,60

10,55
16,60
5,20
9,80
9,90
5,50
5,50
3,70
3,99
9,70
12,10
1,48
2,80
1,65
1,59
3,39
0,40
9,40

10,55
16,60
5,20
9,80
9,90
5,50
5,50
3,70
3,99
9,70
12,10
1,48
2,80
1,65
1,59
3.39
0,40
9,40

~

17,00
6,70
8,00
9,90
7,50
4,10
5,00
11.00
10,50
1,45
2.10·
1,80
4,09
0,45
8,80

"'
"'
~~
:ii~to
o „ ~~~
-~~
„ t5

~-s~
2,79
1,79
0,79
0,97

&' :g
!--~
&.~i:;• c: &

j-~.-.J

-= ci.. -s
2,85
1,80
1.20
1,00
1,50

15,59

5,19
5,19

7.50
9,40
12.80
9,30
5,00

11.97

12,50

7,09

1,50
2,85
1,83
1,70
2,89
0,36
9,47

1,50
2,95
2,95
1,75
3,60
0,35
9,40

i sprawach życia społecznego i jednostkowego.
Wystawa czynna do 6 cz.erwca
• „Tradycja" -w sezonie 2006 w Skansenie w Mlllzycach odbywa się Il edycja programu, którego celem
jest pre7.C11tacja i przybliżeoie S1.efS7.tj publiczności
zanikają;:ych dziedzin rzemio5la i twó=.ości ludowtj, charalcterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z 2'lkresu gamcarstwa, wildiniarstwa
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się
~do końca wmśnia.

~ "Ś

2,85
1,89
0,79
0,45
0,89
14,79
15,09
8,09
13,69
3,69
6,39
3,99
4,95
2,49
5,45
10,99
1,29
2,49
2,59
1,49
3,79
0,23
8,99

KRONIKA
WYPADKÓW
~M~NYCH

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, tel. 0461837-40-01
CLwamk, l q.mvca;
•godz.t7.00il9.00-,,Epokałodowmwa2:0dwti"

- fihn animowany prod. USA
Epoka lodowcowa ma się

uroó.ziD] się:
CÓRECZKI

końcowi.

Lody pękają,
śniegi topnieją, a zwierzęta
cieszą się nowo zdobytą wolnością. Maniek chce założyć
rodzinę, dawno jednak nie
spotkał na swtj drodze żad
nego innego mamuta i boi się,
że może być ostatnim przedstawicielem swojego gatunku ... a wtedy poznaje Elę, -

państwu
państwu

-

SYNKOWIE

ostatniąpaniąmamutowąnaZiemi:Problem w

Maniek i Ela serdecznie się nie znoszą, a jakby
tego było mało, Ela uważa, że jest oposem.
J'iakł<- njrdzirłą 2-4 c;zrrwq;
• godz.17..00-,,Epoka łodowrowa2: Odwti" - film
animowany prod. USA
• godz. 19.łlO - „Wymuia
Gqszy"-<kamatprod. USA
Córka biedaków zostaje
oddana do dooru gejsz. by pracować tam jako służą:a. POlnimo wielu przeszkód i :zawistnej tyWa!ki dziewczynka Slaje się legendarną gejsząo imieniu Sayuri Pocliija sen:e jednego z najpotężniejszych

• SKARB ROLNIKA
ODR BRATOSZEWICE - REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 30.05.2006 r.
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraczek czerwony
cebula
czosnek
jablka
kapusta kiszona

kapusta pekińska
marchew
og6rlti zielone
pap!yka czerwona
papryka żółta

pieczarki
pietruszka

pomidory

por
sałata

seler

aptek w Strykowie:
dyżur

w godz.: 9.0(}.14.00.

„u

.J

i<ll

~I

~i

2,80
1,80
1,10
3,00
1,60-2,40
15,90
16,90
12,50
10,60
17,90
8,40
7,90
8,00
8,50
4,60
1,80
5,10
12,00
12,00
1,50
3,00
2,40
1,60
4,50
0,20-0,30
9,00

~.,.

2,90
1,80
1,90
1,10

:

~

.!!~
-~-s

łi
2,95
1,65
1,30
1,05-2,50
1,35

.ł

:..
-c::

;

~.H

!ł~
3,00
1,95
1,50
1,00
1,50

6,30
11,30
12.20
1,30
3,10
2,85
1,75
4,80
0,35
9,00

17,90
9,40
8,80
11,30
9,30
6,50
2,50
5,20
10,90
10,90
1,65
1,95
3,20
1,70
3,49
0,29
8,90

szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg

rzodkiewka

pęczek
pęczek

kapusta
kalafior
koperek
natka pietruszki
truskawki
ka~ młoda
pietruszka młoda

marchew młoda
cebula młoda

kg
0,91

glówka

szt
pęczek
pęczek

kg

szt.
pęczek

pęczek
pęczek

3,50
5,00
1,20
0,80
0,70
2.00
2,50
1,80
2,00
2,50
11,00
11,00
4,00
4,50
.5,50
0,70
1,00
4,00
0,80
3,50
1,20
23,00
1,50
3,50
1,00
1,00
8,00
2,50
3,00
2,50
1,60

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 30.05.2006 r.)
ż;yw!ec wiepm>wv:
•

Mastki: 3, 1O zl/kg+VAT

•

Kiemozla: 3,20 zilkg+VAT

•
•
•
•

Domaniewice: 3,1O zl/kg+VAT
Ziewanice: 3,20 zl/kg+VAT
Wicie: 3,30 zllkg+VAT
Skowroda Płd.: 3,40 zilkg+VAT

Żywiec wo!owy:
• Mastki: krowy 4,00 zl/kg+VAT;

byki 4,80 ztl<g+VAT; jałówki 3,70 zl/kg+VAT;
• Klemozia: krowy 3,40 zilkg+VAT;
byki 5,00 zilkg+VAT;
jałówki 4,00 zl/kg+VAT.
• Domaniewice: krowy 3,50 zl/kg+VAT;
byki 5,00 2*'kg+VAT; ,jałówki 3,80 :zMtG+VAT.
• Skowroda Płd: byki 5,00 zllk,g+VAT;
krowy 3,70 zllkg+VAT; jałówki 4,00 zl/kg+VAT;

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 29.05.2006 r-)

17,00
15,90
18,00
7,70
8,70
10,30
6,00
4,50

15 szl
15 szt.
kg
kg
gl6wka
kg
kg

włoszczyzna

ziemniaki
miód

Dyżury aptek w Głownie:
czw. l.06. Sikorskiego 45/47 tel, 042-719-10-28
pt. . 2.8,. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-I0-28
sob. 3.06. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
ndz. 4.06. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
pa. S.06. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
wt
6.06. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
śr.
7.06. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28
Apteki pehrią dyżury w dni powszednie w godz.:
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele:
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.
1dz. 4.06. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 042-719-86-89

e

REDAGOWANY PlłZY WSł'Óll'RACY Z WOJtWÓllZKll

czynna: pi.-pt. s.00-21.00, .m. 9.00.14.00;
Apteki w Slrykowie:
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41;
czynna: pn.-pt 8.0(}.19.00, sb. 8.0(}.15.00;
ul Kolejowa Il, tel. 042-719-82-71
czynna: pn.-pl 9.0(}.17.00, sb. 9.0(}.13.00;
ul Targowa 14, tel. 042-719-86-89
czynna: pn.- pl 8.0(}.18.00, sb. 8.0(}.14.00;
ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.oo, .m. s.00-15.00;
Apteka w Bn~ PlSbslica,
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.0(}.13.00;
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00;
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.0(}.14.00.

Apteka pehri

Małego

tym,

że

Dyżury

Rybickim z Łowicza
Pliszkom ze Strzelcewa

- państwu Dubielom z Łowicza
- państwu Szewczykom z Zabostowa
- państwu Kosiorkom z Łowicza
- państwu Kołu<hkim z Łowicza
- państwu Bakalarskim z Bełchowa

w Głownie i Strykowie
....
„ei
....
!ł
ł.t

i 113Jliardzitj wpływowych rnęż.czy2ll swoich =sów,
jednak sama cieipi z miłości do czlowielca, z ktÓlylil
nigdy nie będzie mogla się zwią>Bć.
Pooiecłzialek.. 5 a,erwcą: lcino nieczynne
Wtorek-środa. 6-7 gerwca:
• godz.17.00- ,,Epoka łodowrowa 2: Odwiłż" - film
animowany prod. USA
e godz.19.00-„WymaniaGqszy"-dramatprod.USA

• „Trzy chwile" - wystawa prezentująca trzy kobiece
osobowości i trzy ró-żne gałęzie S7.lulci. Otwarcie,
2 cz.erwca o godz. 17.00 w Powiatowtj Bibliotece
Publicznej w Łowiczu.

ku

parafia Cluyslma

•

e

e
e

payszło im żyć i pracować, o ważnych wydarz.eoiach

Apteki:
l:.owicz - apteki całodobowe:
e ,,slooec>ko" ul. Stanisławskiego,

8,50
12,50
1,60
2,50
1,70
1,70
3,20
0,33
8,50

• sprzedawca - ogrodnik • pracownik do pracy
w gospodarstwie rolnym • montażysta podlóg
i drzwi, • szwaczka, • przedstawiciel handlowy,
• murarz, • brukarz, • praoownik fizyczny, operator koparko-ladowaO • kelneii<a, • pizzennan
• kucharz, • pracownik fizyczny, • sprzedawca
- kasjer • pracownik gospodarczy z gr. inwalidzką, • osoba do obslugi klienta w dziale węclil
• sprzedawca \, kiercJIM:a C+E. • spawacz gamWf, • monter instalacji sanitarnych - hydraulik
• piekarz - piecowy - ciastkowy, • pracownik
przy zbiorze aNOCIJw, • tlumacz języka angielskiego • operator mieszalni - pracownik lini produkcyjnej, • praoownik fizyczny na tereny zielone; • kasjer, • księgowa, • pracownik bUtr.vy,
• kierowca kal B, • spaedawca, • księgowy,
• operalcr maszyn • kontroler proWkcji • osoba
do pracy w świetlicy, • terapeuta zajęciowy,
• technik fi2jolerapii
PUP nie udziela i.aclnyr;h intonnac;i telelonicznie.
Zairteresowatiproszeni są o konlal<t ~

21

1.06.2006 r.

#

-

Spiewali o zdrowiu
Uczennice GirnnazP.m nr2 wtowiczu zajęły drugie miejsce w etapie
wojewódzkim I Ogólnopolskiego
. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
owiat łowicki reprezentowany był

P

również w kategorii s:zk6ł podstawo-

wych przez SP Błędów - tym Ill7.elll
bez sukcesu. Festiwal odbył się w dniu
16 maja w Pałacu Młodzieży im. Juliana
Tuwima w Łodzi.
Uczmnice,,dwójki": Agala Więckowska,
Weronika Stajuda, Katarzyna żelazkie
wicz, Paulina Wiesiołek, Justyna Jóźwic
ka pod kierunkiem nauczycielki Graży
ny Dubiel przygotowały piosenkę „Czysta sprawa". Autorem tekstu piosenki
była Weronika Stajuda, a autorem muzyki grająca na gitarze Katarzyna żelazkie
wicz. Uczennice z mędowa: Katarzyna
Szwarocka, Katarzyna Rojek, Katarzyna
Gołębiewska i Martyna Lichman pod
opieką Danuty Przybyły i Teresy Franamic pzygotowałypia<lellkę,,Niechaj d:ńeci
rosną zdrowo".

Reprezentacja Gimnazjum nr 2
w Łowiczu podczas występu.
W etapie wojewód71cim w kategorii podstawówek rywalizowało 16 szkół, zaś
w kategorii S'lkół ginmazjalnych 12 placówek Trzy najlepsz.e z.espoly, w tym gimnazjalistki z ,,dwójki'', :zakwalifikowały się
do etapu centralnego festiwalu, który~
dziesię 16 czerwca w Warszawie. Za zajęcie
Ilmiejsca,,dwójlca"otrzymalanietylkodyplom, ale też komputfrowe llI7ąlz.eDie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero),
natomiast ucz.ennice - odtwarzacze MP3
(mole)
i słodycz.e.

OZielkowicach dla całei Polski
NASZE KOŁO

ROWERAMI DO ARKADII. Zaopatrzeni wydawnictwa i albumy na temat zabytkowego parku w Arkadii, wybrali
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach na rowerową wycieczkę w to właśnie miejsce. 18 maja
piętnaścioro uczniów wraz z opiekunami Anetą Domińczak i Beatą Owczarek zwiedzHo park sprawdzając
w praktyce zdobytą wiedzę, następnie urządzili sobie piknik, podczas którego wymienili wratenia i doświadcze
nia. Za sprawą majowego wyjazdu szkoła powróciła do tradycji rowerowych wycieczek.

I

I

SLADY, KTORE NIE ZNIKNĄ Z PAMl~CI
Sukces uczennic SP 3 w ogólnopolskim konkursie o Papieżu
Uczennica łowickiej Szkoły Pod- bieszdc,~taOOlz.alasięnajkpszązuwagi
stawowej nr 3 Aleksandra Polak nalic:znądokumenlację zdjęciową, ale także
zdobyła pierwszą nagrodę w I Ogól- osobiste p-zemyśleoi.a, wrażenia i spostl7.enopolskim Konkursie Śladami Pa- żenia, :zapisywane w furmie królkich, popieża Jana Pawia li po Polsce, or- etyckich sentencji. Ola od lat twa:zy haiku,
ganizowanym przez Szkolę Podsta- myśli :zapisywane w fonnie krótki.eh sentencji, wierszy - sztukę charakterystyczną
wową nr 25 w Warszawie.
dlakultwy Japonii. S~wlaśnienarodziłsię
ej koleżanka Dorota Grzelak zajęła pomysł spojmnia na pracę w taki spooób.
wtymkonkursieszóstemiejsce. Wkon- Na przykład przy fotografii miejsca lądo
kursowe szranki slanęło 50 UC'llliów z całe wania Papieża na moniach w Łowiczu,
dziewczyna napisała: ,,są ślady, które nie
go kraju.
Podsumowanie konkursu odbyło się mikną z pamięci człowieka". - JJY<laje mi
18 maja we wspomnianej warsmwskiej pla- si.ę, iż właśnie te osobiste myśli sprawiły, że
cówce. Ola wygrała pracą pisemną nos:zą:ą 7.dobyłam pierWsze miejsce. Nikt inny nie
tytuł: ,,Wjakispooób sąobecne do dziś ślady wpadł na taki pomysł- mówi uczennica.
Jej szkolna koleżanka Dorota Grzelak
pobytu Papieża w moim mieście." Jak ocenia prowadzą:ająnauc:eycielkaGrażyna So- pracą ,,Jak dziś objawia się dtnna z wizyty

J

Ojca Świętego Jana Pawła Il w moim mieście" zajęła miejsce szóste. Jej praca zawierała między innymi wspomnienia znanych w naszym mieście osób z pobytu
w nim Jana Pawła Il. Dorota rozmawiała
między innymi z księdzem Wiesławem
Frelkiem, proboszczem parafii na Korabce, burmistrzem Rys7.aldem Budz.alkiem
i ze swojąbabcią Zawada też własne wspomnienia-wtedy ledwie sześcioletniej dziewczynki.
Podczas podsumowania wielokrotnie
cytowane były piękniejsze fragmenty konkursowych prac. Łowicką delegację rozpierała duma, gdyż uroczystość ta zdominowana była przez cytaty z prac dziewczynek z „trójki".
~)

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

MOŻL OŚĆ ZAKUPU NA RATY!
DLA STAŁYCH KLIENTÓW:
./ upusty I rabaty
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SAMOCHODOWE
Kupię ooobowe - całe, rozbite, skorodowane.
Tel. 0601-391-405.
Auto-części Renault, Citroen,
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza.
Teł. 0461838-00-34, 0691-730-162.
Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe.
Tel. 0512-391-051.
Kupię wszystkie, uszkodzone, stare,
skorodowane. Tel. 0504-199-580.
Skizynię Poloneza, po 1992 roku - skupię.
Tel. 0504-199-580.
Kupię każ.dy samochód (może być rozbity)
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990
roku. Tel. 0605-695-882.
Fiat I 26p, 1998 rok - sprzedam. Bełchów.
Tel. 0604-102-385.
Części do Foola Moodeo, 1993-2000 rok.
Tel. 0509-791-220.
Volvo 440 1.7 gaz, 1991 rok-sprzedam.
Łowicz. Tel. 0880-651-700.
Kupię ~ stan obojętny.
Tel. 0605-948-751.
ŻUk, blaszak, 1980 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0600-215-465.
Absolutnie cale osobowe, uszkodzone - kupię. Teł. 046/831-85-71,
0501-681-906.
Auta bezwypadkowe, uszkodzone - kupię.
Tel. 0509-228-325.
Seicento - kupię. Tel. 0501-623-233.
Cinquecento - ~pię. Tel. 0500-420-702.
... Tico - kupię. Tel. 0500-420-702.
Punto - kupię. Teł. 0501-623-233. '
Opel Vectra 1.6 + gaz - sprzedam.
Teł.050()..()27-256.

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, Golf

li, Punto I.I - sprzedam. Tel. 0604-569-679.
Renault 19 1.8, 1995 rok, zielony metalik, stan
bdb, pakiet elektryczny (S:zyby, szyberdach,
centralny zrunek), tapicerka welwowa, bezwypadkowy, 170 tys. km - sprzedam.
Tel. 0510-242-660.
Ford Escort 1.3, 1991 rok.- sprzedam.
Tel. 046/839-60-16, 0604-133-387.
Opony używane - importer.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.
Kupię osobowe (cale, rozbite, skorodowane).
Tel. 0502-299-100.
Renault Thalia, 2002 rok, stan idealny
-sprzedam. Tel. 0663-850-508, 0661-779-799.
Audi -kupię. Teł.~
Cinquecento 700, benzyna, 1993 rok, stan
dobry, cena do uzgodnienia - sprzedam.
~ Tel. 0605-857-007, 046/837-29-16.
Peugeot Bus, 1992 rok, wysoki dach,
lad.1800 kg - sprzedam. Tel. 0608-400-447,
046/861-05-11.
Opel Omega B combi 2.0, 1995 rok -sprzedam.
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261.
Renault Laguna combi 1.8 I6V gaz, 200 I rok,
lekko uszkodzony tył - spr.t.edam.
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261.
Sprzedam półkę oo malucha. Tel. 0604-675442.
• AUTA-KUPIĘ. GOTÓWl<A.
Teł. 0500-167~0.

TKX>,2<XXlrok, ~ -srrz<rlam Tel. 0Cffi-050.985.
Polonez Caro, 1999 rok, gaz - sprz.edam.
Tel. 046/837-19-66.
Fiat Uno I.O, 1991 rok, 2500 tł - sprzedam.
Tel. 0608-045-659.
Dacia 131 O, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0605-578-502.
Fiat 126 el, 1995 rok, zielony, stan dobry,
I właściciel: sprzedam. Tel. 0601-715-789.
Sprzedam części od Daewoo Nexia 1.5 OHC.
Tel. 0609-379-900.
Escort 1.3 CL, 1997 rok, !07 tys. km
- sprzedam. Tel. 0461837-27-05 po 20.00.
Opel Astra 1.4, 1994 rok, 180 tys. km, benzyna
+ gaz, elektryczne szyby, radio MP3
- sprzedam. Tel. 0663-801436.
Audi 102 litry, 1984 rok (tanio): Pa5sat 1.8
combi, benzyna+ gaz, 1990 rok; Fiat 126p,
1994 rok - tanio sprzedam. Tel. 502-322-564.
Opel Astra 1.7 TO, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0885-365-291 po 17.00.
Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-57-21.
Mercedes C-280, 1996 rok, automat, pełne
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0461837-69-75,
0698-644-287.
Peugeot 806 2.1 m, 1996 rok, 7-osobowy - sprzedam. Tel. 0507-046414.
Seiccrllo, 2<XXlrok-srrz<rlam Tel 0505-838-01 l.
12(,pel, 1998rok-srrzrdam. Tel.0668-435483.
' Sprzedam części do Poloneza Atu GSI, biały.
Tel. 0602-695-771.
Peugeot I06, I.I, 200 I rok, 55 tys. km, błękit
ny metalik - sprzedam. Tel. 0504-011-042.
Seicento, 200 I rok, po wypadku - spraedam.
Tel. 0888-970-580:
Fiat I 26p, 1995 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0693-025-900.
Absolutnie kupię każ.dy model Fiata, Daewoo,
. Opla Tel. 0608409~744.
Ford Fiesta I. I, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0508-174-505.
Fiat 126p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0600-934-074.
Opel Vectra l.8i, 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0698-618-921.
Trabant- pilnie sprzedam. Tel. 0600-885-627.
*" Tico, Zlldbany, Xl 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0505-397-239.
Tawria I. I, 1992 rok, OC, przebieg - tanio
sprzedam. Tel. 0507-318-575.
Tico, 199611997 rok, stan idealny - tanio
sprzedam. Tel. 0660-680-306.
Tico, 3600 tł - sprzedam. Tel. 0698-584-316.
Ford Transit2.5 O, 1995 rok, lekko uszkOOzony - sprzedam. Tel. 0604-779-223.

DROBNE
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Golfa 1.8, 1990 rok, wspomaganie, c. zamek; Opel Astra li 1.4 ecotek, 1999 rok, combi, gra- Mitshubisi Lancer 1.4, 1992 rok, stan technicz- VW T4 Transporter 1.9 TO, 1993 rok
alarm, odcięcie zapłonu, nowa instalacja gazo- natowy, kupiony w salonie w Polsce, klimaty- ny bardzo dobl)I - spnedam. Tel. 0691-090-215. - sprzedam. Tel. 0668-172-528.
zacja, 2xairback, elektryczne szyby, lusterka, Renault Laguna 1.9 DTI, 2000 rok, klimatro- Palio Weekend l.4 +gaz, 1998 rok, Il właści
wa, 51 OO zl - sprzedam. Tel. 0697-689-855.
Mondeo, 1999 rok; BMW, I 995 rok; Fiesta, radio, hak, halogeny, cena I 7000 zł-sprzedam. nic, ABS, 4xairbag, wspomaganie, elcktrycme ciel, bordo metalik, 8900 zł - sprzedam.
szybyx4, elektryczne lusterka, wclwowa tapi- Tel. 0600-226-519.
1994 rok - tanio sprzedam. Tel. 046183Ui6-24. Tel. 0500-200-115.
cerka, I właściciel - sprzedam.
Opel Astm 1.4, 2000-rok, I właściciel, atramenFiat 126p, 1996 rok, 115 tys. km - sprzedam. FordFiesta 1.80. 1991 rok,czarny-sprzedam.
Tel. 0503-301-788, ()461837-37-58.
tanio. Tel. 0695-509-988.
towy, stan bdb, 120 tys. km, 13500 zł
Tel. 0691-730-163.
Tel. 0600-226-519.
-sprzedam.
Peugeot 106 1.0i, 1994 rok, czerwony,
Łada 2107, 1992 rok, czerwony - sprzedam.
Sprzedam nową przyczepkę samochodową
sprzedam.
dobry
bardzo
stan
5-0rzwiowy,
Tel. 046/838-6244.
Opel Astra, 1999 rok, gaz, I właścicic~ 2xpoTel. 0603-332-651.
duszka powietrzna, wspomaganie, c. zamek, auHonda Civic 1.5 I6V, 1989 rok, alufelgi, immo- Tel. 0505-406-307.
ŁadaSamara l.5, 1991/1992rok,5'1rzwiowy,
toalarm, immobilizer, 113 tys. km, bezwypadPeugeot I 06 I.I i, 1996 rok, 5.<frzwiowy,
bilizer, szyberdach, 4000 tł - sprzedam.
biały, wersja fińska - tanio sprzedam.
kowa, 10200tł-sprz.edam. Tel.0668-857410.
błękitny metalik, stan bardzo dobry
Tel. 0693-332-598.
Tel. 0500-268-099, 0508-177-673.
- sprzedam. Tel. 0510-413-232.
Opel Omega MV6, 3.0, 1997 rok, full opcja,
Ford Mondeo 2001 rok, combi, diese~ lekko Star 200, 1986 rok, 150 tys. km - tanio
skóra, ABS, c.zamek, kontrola trakcji, wspoOpel Aątra combi 1.8 16V, 1995 rok, cena
sprzedam. Tel. 046'838-13-39.
uszkodzony. Tel. 0602-797-678.
maganie, eł.szyby, alufelgi 18", fi właściciel,
7300 tł - sprzedam. Tel. 0887-043-078.
VW Passat B5 1.8 20V, 1997198 rok. elektrycz- Ford Escort 1.6 16V, 1995 rok, pełne wypooaradiomagneDaewoo Tico, 1999 rok, I wlaścicie~ bordowy śliwkowy metalik, 2 X podUS2ki,
ne szyby, lusterka, wspomaganie, ABS, regula- żenie, I właściciel, garażowany - ,;przedam.
tofon, zmieniarlca płyt CD, !'3900 tł oo ~
0692-639-555.
Tel.
sprzedam.
metalik
0606-253-121.
Tel.
cja kierownicy - sprzedam. Tel. 0668-594-273.
nienia - sprzedam. Tel. 0608427-135.
Fiat Uno, 1996 rok, 5.<frzwiowy, bordowy meVWGolffU 1.4benzyna, 1992rok,cena6700tł Nissan Primera 1.6 I6V +gaz, 1995 rok, bogatalik, elektryczne szyby, centralny zamek, bez Kupię Fiata, Opla VW, Daewoo, stan
wyposażenie- sprzedam. Tel. 0660-716-137.
te
- sprzedam. Tel. 0889-990-384, 0461837-08-42.
obojętny, płatność gotówką, dojazd.
Volvo FLG, I 996 rok, skizyniowy, ładowność śladów korozji -sprzedam. Tel. 0692-639-555. Tel 0668-857-410.
Fiat 126p, 1991 rok-sprzedam.
Kupię Fiata: CC, Uno, Punto, Seicen~stan dobry - sprzedam. Tel. 046183S-77-53
8
Tel. 0663476-685.
Fiat 126 e~ 1996 rok- sprzedam.
to, Sienę, Brava, stan obojętny.
po 20.00.
Tel. 0605-535-369.
Fiat 12(,p, 1994 rok, stan bardzo dobry, cena
Tel. 0692-63!h'i55.
sprzedam.
rok
2000
Seicento,
0511-492-515.
Tyl.
do uzgodnienia-sprzedam.
Opel Vectra 1.6 I6V, 1998 rok, I właścicie~
Kupię Daewoo: Tico, Matiz, Lanos,
Tel. 0509-038-645.
SeatCordoba 1.4, 1996rok, 120tys. km,! wła
Nexia, stan obojętny. Teł. 0692~. salon, zielony me1alik - spnedam.
sprzedam.
rok
1992
E30,
318
BMW
Teł. 0502-507-768.
cena
bezwypadkowy,
dodatki,
salon,
ściciel,
Kupię Ładę. Teł. 0604-228-214.
Teł. 0512-192-352.
12500 tł- sprzedam. Tel. 0506-177-589.
Skoda Felicia, 1995 rok, b+g, zielony metalik
Złomowanie pojazdów.
- sprzedam. Tel. 0502-507-768.
Fiat Seicento, 2000 rok, 40 tys. km, I właści Radio samochodowe Kenwood KMD-860R
Teł. 0608-155-264.
tł (pilot+ 11 MD gratis).
350
(minidisc),
ciel, salon, dodatki, cena 11000 zł - sprzedam.
Seicento 900, 1999 rok, zloty metalik, bezwyTel. 0603-709-328.
Powypadkowe, spalone - kupię.
Tel. 046/837-94-35, 0603-709-302.
padkowy - sprzedam. Tel. 0600-394-592.
Teł. 0601~17-279.
sprzedam.
rok
1991
Maxi,
Ducato
Fiat
Hyundai Accen~ 1996 rok, po wypadku
Fiat CC 700, 1996 rok, czerwony, immobili7.er,
Volkswagen Transporter 19 D, 1992 rok,
- sprzedam. Nieborów 187, tel. 046183S-57-22. Tel. 0889-009-729.
stan teclmiC211y bdb - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0461861-25-60.
dobry
stan
elekrok,
1994195
1.4,
Kameleon
19
Renault
Tel. 0692-304433.
Fiat CC 700, 1996 rok, 95 tys. km, bardzo
trycme szyby-sprzedam. Tel. 0607-198-603. Toyota Celica 2.0 GTI 160 kM, 1993 rok, po
dobrze utrzymany, sprawny technicznie
Honda Civic 1.4, 1997 rok, salonowa
80
I
immobilizer,
klimatyzacja,
ABS,
tuningu,
wsposzyby,
el.
rok,
1994
+gaz,
2.0
460
Volvo
- sprzedam. Łowicz., tel. 046/837-57-32.
-sprzedam. Tel. 0602494-810.
Kupię osobowe. Tel.~
alufelgi 16", el. szyby i lusterka, szykm,
tys
tł - sprzedam.
4800
zamek,
c.
ABS,
maganie,
Audi A4 1.9 ID!, I IO KM, 1999 rok, sprowaberdach, sportówy wydech, nowe sportowe Opel Vectra 1.8 16V, 1997 rok, instalacja gazoNiemiecki - kupię. Tel. 0509-791-220.
d2Dny, klimatyzacja, serwisowany, czarny me- Tel. 0608-295-838.
zawieszenie, stumienica, 3 oryginalne magne- wa, pełne wyposażenie, niebieski metalik
Cinquecento 900, 199411995 rok, instalacja
talik, zchromami -spizcdam. Tel0888-224456. Fiat I26p, 1997 rok - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0602494-8 IO.
Tel. 046'837-93-77 po 17.00, 0601-270-768. tyzery, aJann, 6500 tł - tanio sprzedam.
gazowa-sprzedam. Tel. 0505-098-565.
Fiat Brava I 2 SX, 2000 rok - sprzedam.
Daewoo Tico, 1999 rok, riiebieski - spizcdam.
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804.
Citroen C15, 2001 rok -sprzedam.
Opel Kadett 13, gaz, 134 tys. km, stan tech- Tel. 0602-756-975.
Tel. 0511-842-115.
Peugeot 205 Diesel - sprzedam w całości
046/861-16-20.
0603-103-174,
Tel.
niczny, karoseria, bardzo dobre - sprzedam.
przeszklorok,
995
I
VWTransporterT4,2.40,
Wyjazdy z klientami po auta do Niemiec.
lub na części. Tel. 0663-231-660.
Tel. 0888-600-539.
ny do połowy- sprzedam. Tel. 0692-601-689. Silnik ze skrzynią biegów Mercedes 207 D
Tel. 0888-300-550, 0504-065-348.
Audi 80 +gaz, 1988 rok - sprzedam.
0512-343-292.
Tel.
sprzedam.
Star 1142, 1991 rok - tanio sprzedam.
Fiat I26p, I 990 rok - sprzedam.
BMW 3, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0880-780-727.
.
Tel. 0691-605-463.
Hyundai Lantara 1.6, 1996 rok, el. szyby, kliTel. ()461837-10-29.
Tel. 0888-300-550.
matyzacja, gaz-sprzedam. Tel. 0602-673-463. VW Transporter; T 2400, 1991 rok,
Skoda 105/120-sprz.edam. Tel. 0605-725417. Okazja. Fiat Siena 1.6 HL, 1998 rok + gaz
Fiat Seicento I.I, 1999 rok, bordo, stan bdb
6-osobowy - sprzedam. Tel. 060649 I -520.
Nowa przyczepka samochodowa - sprzedam. -spizcdam. Tel 0500-134-201, 0461837-I0-22. Fiat Punto I.I, 1998 rok, wiśniowy metalik, in- sprzedam. Tel. 0461830-2 I :25 po 20.00.
zamek,alann,stan Opel Vectra, Kadett, Ascona, Omeg;!; Citroen
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198.
Skrzynia do Poloneza, 1993 rok, 5-biegowa Slalacja~S<hwiowy.c.
AX; Ford Sierra, Escort; Volvo 340, 360; BMW Daewoo Matiz, 2000 rok, 55 tys. km, I właści
dobry, 9200 tł- srrzrdam. Tel. 0500-026-841.
Seicento 900, 1999 rok, 9000 tł - sprzedam. oraz siedzenia kubełkowe - tanio.
ciele, rudy metalik, bezwypadkowy-sprzedam.
316; Nissan Micra; Moskwicz Aleko;
Fial Cinquecento 900. 1996 rok. czawooy, stan Fiat Bravo; Polonez, inne - spr2l!daż części.
Tel. 0609-500-982.
Tel. 0880-630-156.
Tel. 0511-842-115.
tł - sprzedam. Tel. 0608-409-744.
4900
dobry,
Nieborów Auto-Kasacja. Tel. 0509428-678. Polonez Caro, w OObrym stanie, 1996 rok
Renault Laguna combi 1.8, 1997- rok. podusz- ŻUk, stan dobry, iz.otenna - sprzedam. Łowicz,
Opel Calibra 2.0, I 992 rok, zielony metalik,
ki, cl. szyby, c.zamek, pilot, alann, stan db,
tel. 046/83 7-00-87.
Ople Frontera 2.8 ID! isuzu, 1997 rok, pod- - sprzedam. Tel. 0421710-80-04
szyberdach,
wspomaganie,
lusterka,
i
szyby
el.
po wymianie zawieszenia, 9900 tł - sprzedam. Peugeot 306 combi 1.6, 200 l rok, salon
lub 0606-176-198
wyższany, klimatyzacja, pełna elektryka,
c. zamek, a1ann, alufelgi, stan dobry, 6900 tł
Tel. ()461861-25-76, 0698-565-005.
25000 tł - sprzedam. Tel. 0507-141-870.
Polska, wyposażony - sprzedam, zamienię.
Elektromechanika: ałanny, centralne
- sprzedam. Tel. 0608-409-744.
mitjna
Zlormwanic pojazdów, zaświadczenia
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003.
Corsa 1994 rok. ABS, wspomaganie, central- zamki, diagnostyka komputerowa.
scu, rno-aiwoSć odbioru, skup samochodów. Seat lbi7a 1.4, 1997 rok, benzyna, gaz Spm:dam opony 15" używane 4 szt, kołpaki ny zamek, szyber.<fach "sprzedam
Kadzielin 44. Tel 0608-126-705.
14" oo Forda. Tel. 046'838-42-04.
Tel. 0602-123-360.
Tel. 0506-110-802.
- sprzedam. Teł. 0502~0,
Opel On!<.!lB combi, 1991 rok, stan dobry
Ford Focus 1.6, 199912000 rok I gaz, I wlaści
Seicento, 2000 rok, gaz, c. :ramek, el. szyby, 11698-334-452, 0461837-6!HIS.
GolfGTI 50, 1994 rok, gaz, klimatyzacja, elek- - sprzedam. Teł. 0421719-20-65 po 20.00.
ciel - sprzedam. Tel. 060 I-303-871.
alarm, 2 poduszki - sprzedam.
tryka, Alu. - sprzedam. Tel. 0604-648-125.
Ford Escort 1.8 O, 1992 rok - sprzedam.
Ford Fiesta, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0694-131-260, 046/838-5748.
Skoda Favorit, 1991 rok, grafitowy, stan Peugeot 306, 1993 rok 1.6 benzyna, zielony Tel. 0509-700-328.
Tel. 0602-170-154.
tanio.
sprzedam
dobry
I26p, zielony, stan dobry, I właściciel
szyberdach,
el.szyby,
wspomaganie,
metalik,
sprzedam.
pilnie
Favorit
Skoda
Fiat 126p. 1991 rok - sprzedam.
Tel Q604.ó57-609.
-sprzedam. Strugienice 19, tel. 0696-951-591. Tel. 0692498-283.
c.zamek, alufelgi - sprzedam lub zamienię
Tel. 0421719-40-23.
Ford Fiest! I.I, 1994 rok -sprzedam.
Tel. 0500-241-226.
Ma:z.da 626, 1992 rok, 2.0 I 6V, benzyna + gaz, Matiz, 2000 rok, po wypadku - sprzedam.
Fabia z gazem, 2002 rok, ostatni październik,
Tel. 0602489-317.
bogate wyposażenie, 7800 tł - sprzedam.
Renault Megane coupe 1.6, 1996 rok
Tel. 046/838-72-78.
silnik 1.4, 22500 zł - sprzedam.
Mazda 323, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0502-640-898.
- sprzedam. Tel. 0504-944-860.
Tel. 04217111-29-51.
Fiat 126p,Xlł 1992rok-sprzedam.
Tel. 0608-442-467.
Lanos 1.4 gaz, 2000'200 I rok , hak, stan bdb, Tel. 0511-658-859, 0507-863-664.
VWGolflll ł.9IDl.1995rok-sprzcdam.
Golf2, 1987 rok, gaz, cena 1500 tł~ sprzedam.
Ma7.da 626 2.0 O, complex, 1997 rok, dobne Tel. 0608457-113.
bezwypadkowy-sprzedam. Tel. 0668-832-038.
Tel. 0668-010-915.
Volvo 540, 1996 rok, gaz - sprzedam. wyposażony, 15500 tł - sprzedam.
Opel Corsa 1.7 O, 1996 rok, stan dobry;
Fiat CC 704, 1997 rok- sprzedam.
Teł.~1-463.
Seicento, 2001 rok, 900 cm, srebrny 1octalik,
Tel. 0602489-317.
Opel Corsa I.O benzyna, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0604-240-629.
stan bdb - sprzedam. Tel. 0663-350-358.
Opel Astra 1.4, 1995 rok, ETZ 251, 1990 rok Mercedes 190 E 2.0 benzyna, 1990 rok, sproTel. 046/831-82-12.
Nissan IOO NX 1.6, gaz, uszkodzony, jeżdżą VW Passat 1.9 ID!, 1995 rok, ABS, klimatyza- sprzedam. Tel. 0500-427-361.
wadzony w 1997 roku, niebieski metalik, ABS,
Silnik 1.4, Enetgy do Renault Clio I oraz inne
2700 zł tja, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach-targa,
zdejmowany
szyby,
el.
cy,
klimatyzacja, c.zamek, wspomaganie, bezwyFiat I26el, I 994rok - sprzedam .
czę.5ci - sprzedam. Tel 0512-140-950.
dacb, radio CD, cena 13900 tł-sprzedam.
padkowy, 1 wlaścicie~ komplet dokumentów, - sprzedam. Tel. 0608-068-793.
Tel. 0241277-96-51.
12(,p, 1991 rok - tanio sprzedam.
Fiat 126 el, 1993 rok, I właściciel - sprzedam. Tel. 0600-045433.
serwisowany, 6800 tł - sprzedam.
tł - sprzedam.
3500
gaz,
Vectra,
Opel
Tel. ()461838-8341.
tel. 0605-222-754.
0604-136-566.
Tel.
Polonez Caro, 1997 rok, silnik Rowera 1.4,
Tel. 0886-522480.
Mazda E2-200 4 m skrzynia; widlak z GPW
Opel Astra I.4i, 1998 rok, zielony metalik, bez- Polonez Caro, I991 rok, ważne OC i przegląd, cena 3800- ~·Tel. 0461831-65-15.
2,5 t udźwigu - sprz.edarrl. Tel. 0602-669-554. CC 900-sprzedam. Tel. 0241277-91-87.
wypadkowy, autoalarm, multilock, garażowa autoalarm, hak, radio, stan dobry - sprzedam Volkswagen Golf fi, po wypadku - sprzedam.
Polonez Caro, benzyna + gaz, 1993 rok
ny.jeden wla4ciciel, salonowy, lilktma, stan bdb, tanio. Tel. 046/837-73-74.
Bus Mercedes 208 O, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-73-27.
- sprzedam. Tel. 0604-176429.
10700 tł - sprzedam. Tel. 0604-797-607.
Tel. 0606-832-750.
Fiesta I.I, 1995 rok, gaz - sprzedam.
Volkswagen GolfO 1.3, 1989 rok, instalacja
Citroen Cl5D 1.8, 1999 rok, 5000 tł
Fiesta 13 benzyna, 1999 rok, 5-<lrzWiowa, ku- Tel. ()461837-00-61, 0668-831-25 I.
Opel Vectra, 1993 rok, I .6 +gaz - sprzedam.
gazowa, niebieski, szerokie zderzaki, 4300 tł
- sprzedam. Tel. 0603-755-648.
piona w salonie, 115 tys km, wymieniony roz- 125p, 1978 rok oryginalny lakier, gaz (nowy - sprzedam. Tel. 0502-676-206.
Tel. 0500-027-256.
Daewoo Matiz, 2000rok, 81 tys. km, ABS. dwie rząd, klocki, oleje, filtry + opony zimowe
reduktor), stan dobry, z prz.eglądem oo wrze- FiatTempra2.016V,combi,gaz, 1993rok
Peugeot 306 1.6, 1996 rok, c. zamek,
z felgami radio CD, 12000 tł - sprzedam.
śnia - sprzedam pasjonacie + dwie opony
poduszka, cl. szyby, wspomaganie - sprzedam. poduszki powietrzne, centralny zamek, wspo- Tel. 0608-531-081.
- sprzedam. Głowno. Tel. 0421719-20-77,
alarm
szyby,
elektryczne
kierownicy,
maganie
Tel. 0694-876-103.
zimowe.
Tel. 0506-141-243.
0604-392-876.
-sprzedam. Tel. 0691-809-709.
Fiat I 26p, 1999 rok, stan idealny - tanio
sprzedam.
rok
998
I
gaz,
1.5
Lanos
Daewoo
Fiat 126p, 1989 rok, stan dobry - sprz.edam.
Uno 0.9, 2002 rok, pięciodrzwiowy
sprzedam. Tel. 0602-615-126.
Sprzedam przyczepkę samochodową.
Tel. 0602457-674.
Tel. 0608-845436.
- sp12edam. Głowno. Tel. 042/719-20-77,
Tel. 0602-895480.
Seicento, 2000 rok - sprzedam.
sprzedam.
bdb
stan
rok,
1996
el,
126
Fiat
0604-392-876.
Audi 1.6 TO, 1984 rok, 1800 tł - sprzedam.
Fiat Punto 12 elx, 1995 rok, 5-0rzwiowy. stan Tel. 0509-038-645.
Tel. 0661-805-593.
Tel. 0503-468-879.
Ford Orion CLX, 1.6, 16V DOHC, 1993 rok,
bdb - sprzedam. Tel. 0600-856495.
Golffll combi 1.9 TOI, I 994 rok, stan bdb
sprzedam.
bdb
stan
rok,
1997
e~
126
f'.iat
srebrny mctalik, szyberdach, centralny zamek,
Skoda Felicia I 3, 1998 rok, 150 tys. km, gaz
- spr.t.edam. Tel. 0500-089-448.
66,
Strzelcew
spnedam.
rok
1997
e~
126
Fiat
0600-97!}.598.
Tel.
oo rejestratji - sprzedam.
wspomaganie,
- sprzedam. Tel 0502-585-857.
tel. 0663-667429.
Naczepa, plandeka 1360, stan bdb - tanio
Tel. 0660-636-03 I.
Tawria, 1995 rok, stan bdb-sprzedam.
Polonez, 1993/1994 rok - sp12edam. ·
0241277-12-91.
Tel.
sprzedam.
VW Jetta, 1990 rok, rozbity - sprzedam.
Tel. 0501-818-524.
Renault Laguna 2.0, 1994 rok, gaz, klimatroTel. 046/83847-91 po 20.00.
Tel. 0665-219-624.
Seat Cordoba 1.6, 1995 rok, ciemno zielony me- Fiat Punto I. Is, 1998 rok, 5.<frzwiowy, bez- nik, alufelgi i inne, stan bdb - sprzedam.
Trabant, wszystkie czę.5ci - sprzedam.
0502-322-325.
Tel.
3.
Zawady
-spr.IIXlam.
llllik
Opel Astra 1.4 gaz, 1997 rok, stan bdb
wypadkowy, serwisowany, faktura zakupu, Tel. 0607-055-738.
Tel. 0600-885-627.
Punto O 12, 2000 rok, I właściciel, podusz.ka czarny metalik, c.zamek, autoalarm, li właści Skoda Pikap, 1.9 O - sprzedam.
- sprzedam. Tel. ()461837-36-66.
Polonez Caro, gaz, 1997 rok - sprzedam.
pojazdu
karta
radio,
immobilizer,
powietrzna,
7700 tł-sprzedam. Tel. 0604-136-566.
ciel,.
Tel. 0603-872-897.
Ford Skorpoo 2.0 gaz, I991 rok, 2800 zł
Tel. 0600-934-964.
- sprzedam. Tel. 0600-240-752.
VW Polo 1.3, 1991 rok, zielony, uszkodzony, Fiat Punto, gaz, 1996 rok - sprzedam.
Seat Toledo 1.6, 1997 rok, l właściciel, sal0n<>- -sprzedam. Tel. 0660-780-742.
sprzedam.
bdb
stan
rok,
1991
0505-974-605.
Corsa,
Tel.
sprzedam.
tł
1200
tył,
Tel. 0603-872-897.
Mitsubishi Galant 2.0 m, 1994 rok,
wy, gr.matowy, 190 tys. km, c. zamek, pilot,
BMW 318, 1996 rok, czarny metaJik, ABS, po- Punto I.I, I 998 rok - sprzedam.
kpi. opon zimowych, radio CD, 11 OOO tł
hatchback, elektryczne szyby, klima- Tel. 0606-882-358.
- sprzedam. Tel. 0604-593-658.
ty.racja, alufelgi, ABS, zarejestrowany, Tico, 1999 rok - sprzedam. Tel. 0660-686-837. duszki powietrzna, wspomaganie, radio, alufel- Tel. 0691-539-911.
gi, stan idealny- sprzedam. Tel. 0692-304-433.
Przyczepka samochodowa, ład. 400 kg
Renault 19 O, 1989/1994 rok, uszkodzony ubezpieczony, 9800 zł - sprzedam.
Mondeo 1.8 16V, 2002 rok, przebieg 33 tys.
Tel. 0500-200-115.
rozrusmik, 1200 tł - sprzedam.
Seat Ibiza 1.4 16V, 20001200 I rok, gmnat me- km - sprzedam. Tel. 0661-636-823.
- sprzedam. Tel. 046/83745-28.
Tel. 0513-756-095, 0241285-094 I.
talik, wspomaganie Kierownicy, poduszki poSeat Ibiza l.9TOl, 1997rok,3-<lrzwiowy,elek- Opel Vectra 1.6, 1993 rok, czerwony metalik
wietrzne, ABS, c.zamek, alufelgi, radio, stan ide- Seicento, 1999 rok, I właściciel - sprzedam.
Citroen AX 1.5 D, 1995 rok, 5 drzwi, nyczne szyby, uchylne tylne szyby, elektrycz- - sprzedam. Tel. 0698-612-234.
Tel. 0692-387-028.
zielony metalik - sprzedam.
ne lusterka, szyberdach, oryginalna wersja Gr, VW Polo 1.4 16V. 20001200 I rok, szara pert.i, alny - sprzedam. Tel. 0889-860-034.
Skoda Felicia 1.6 MP! combi, 1998 rok, gaz
Tel. 046'838-21-16.
1996rok,wspomagal.9D,
kierownica,
VWGolfDlcombi
skórzana
siedzenie,
kubełkowe
5-0rzwiowy, alufelgi, wspomaganie kierow- sprzedam. Glowno. Tel. 0604-392-876.
Skoda Felicia 1.6 Volkswagen, 1999 rok, gaz, komputer pokładowy, alufelgi, ekonomiczny nicy, I poduszka, zestaw głośnomówiący nie, poduszki, stan idealny - sprzedam.
Punto 1.6 SX, 1994 rok, pięciodrzwiowy
wspomaganie, poduszka powietrzna, 1 właści ok. 4 VIOO km (diesel), 10800 tł - sprzedam. • Nokia, światła pr=iwmgielne pnednie, oowe Tel. 0692-044433.
Tel. 0500-200-115.
ciel, serwisowany, I0700 tł - sprzedam.
Ford Escort 1.3, 1996 rok, poduszka powietrz- - sprzedam. Głowno. Tel. 0604-392-876.
opony zimowe, garażowany, właściciel
Tel. 0601-204-034.
na, alarm, salonowy, I właściciel - sprzedam. Fiat Uno I.O, 2001 rok, gaz, 5.<frzwiowy
Fiat Panda 1.1 active, XI 2003 rok - sprzedam niepalący, bezwypadkowy - sprzedam.
- sprzedam. Tel. 0606-395-256.
Tel. 0507-325-856.
Tel. ()461838-17-76, 0501-541-206.
Seat Ibiza I.O, 1997 rok, fi właściciel, serwiso- Tel. 0602-110-928.
wany - sprzedam. Tel. 0607-273-734.
Maz.da 121l.216V,1997rok,kolorbordowy,
5-0rzwiowy, 8400 tł - sprzedam.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I ULKOZIEJ;
Tel. 0504-129-814.
•KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA
Daeooo Matiz, 1999 rok, kelor zloty, I właści
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ;
ciel, sawisowany-sprzedam. Tel. 0601-922-673.
• SKLEP P. JANKOWSKJEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;
CC 700, 1996 rok -sprnidarn. Tel. 046/837-27-27.
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ ŃA RYNl<U KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
Opel Vectra 2.0i, 1994 rok, przebieg
P. BEJOY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC
234000 km - sprzedam. Tel. 0693-618-777.
KIEGO WŁ YSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZVŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP
Kupię silnik i skizynię biegów do Fiat;i I26p
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P•. FOKS W GRUDZACH
ELX. Tel. 0691-689-234, 046/838-78-23
STARYCH NR _60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ WSTACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE;
po 16.00.
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRĄGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE PŁO.; • SKLEP
Iveco 35-10, 1997 rok - pilnie sprzedam.
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEONARACłtKOLONll; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO
Tel. ()461837-85-87.
W SOKOŁOWIE. 19; •SKLEP „ABC ••. " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOL!MOWIE; •SKLEP p. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA
Mercedes 4078, I 978 rok - tanio sprzedam.
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP
Tel. 0512-280-177.
WIELOBRANŻOWY P. '!'AŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; • SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25
Opel Astra 1.6 +gaz, 1994 rok, biały, 3-0rzwiowy, 6000 tł -sprzedam. Tel. 0600-741-147.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WlEŚCI": •KWIACIARNIA DOBEJA W GŁOWNIE, UL WOJSl<A POLSKIEGO 24;
VW Polo 1.6, 1998 rok, ABS, wspomaganie,
• SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁO
szyberdach - sprzedam. Tel. 0605-996-297,
WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK.
046/832-77-27.

Fiat Panda I. I, 2003 rok - sprzedam.
Tel. 0509-020-872.
Toyota Yaris I.O, 200312004 rok, S'la!Uzielc:>ny metalik, 9 tys. km, salon Polska - sprzedam.
Tel. 0602-615-399.
Polonez Caro, 1993 rok - bardzo tanio
sprzedam. Tel. 0502-607-594.
Golfll, 1990 rok, po kolizji - sprzedam.
Tel. 046/838-76-87.
Renault 19 1.4, 1995 rok, Zlldbany - sprzedam.
Tel. 0696-481-935.
Polooez, 1991 rok-srrz<rlam Teł.00l9-568-952
Opel Corsa 1.7 O; slazypce, harmonia
3-rzędowa- sprzedam. Tel. 0461831-62-12.
Ford Fiesta I.I, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0605-725432, 0508-100453.
Przyczepka-sprzedam. Tel. 0661-595491.
.
Golf IV 2.0, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0609491-588.
Citroen Jumper 2.5 IDI, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0606-627-382.
126p, 1989 rok, biały, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0508-051-699.
CC900, 1998.rok-sprzedam. Tel.0509-187-242.
Sprzedam opony używane Michellin Enetgy
195/60 Rl5. Tel. 0605-221-696 po 18.00.
Ka7.dy japoński kupię. Tel. 0515-175-977.
Każ.dego VW - kupię. Tel. 0500-167-670.
Fiat Marea, 1997 rok, klimatyzacja,
serwisowany - sprzedam. Tel. 0608-539-560.
Kupię każdego Opla po I 992 roku.
Tel. 0500-167-670.
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TARGOWICA MIEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (naprzeciwko alei z warzywami)_
Opel Astra comb~ I. I, 1994 rok, grafit metilik,
ełeldJyka, ~ podus:zka, szybcnlach,
Tel. 0661-ó93-304.
cena 6800 zł- spl2lXłam. Tel. 0605-100.574.
ŻUka, 1994 rok-sprzedam. Tel. 0600-460-797. Opel Aslra,Zldbaną-kupię. Tel. 0695-50'J-226.
OpelKadett LI E, 1985~alufelgi, hak, . Opel Corsa 12. 16Y, XI 2003 rok, 5 drzwi,
I właściciel, serwisowana, wyposaż.ona,
pilnie.
5-<hzwioWY, 2 IOO zł Tel. 0509-207-813.
możliwOOć zamiany (tańszy) - sprzedam.
Tel. 0665-977-562.
Kupię Fiata I26p na części, wyrtjesttowany.
Tel. 0667-303-036.
Opel Corsa I.I , 1994 rok, sprowadz.ony
-sprzedam. Tel. 0663432-767.
\błkswagen Polo 1.9 diese~ I996 rok,
Opel Corsa, zadbana - kupię.
5-<hzwioWY, iarejesttowany - sprzedam.
Tel. 0692-829-882.
Tel. 0510-136-961.
Pwgeot 306 I.I, benzyna, 1994 rok,
Opel Astra n, turbo diesel comb~ cena
5 drzwi -sprzedam. Tel. 0501-586-017.
0506-936-684.
Tel
sprzedam.
17(,00 zł
Polonez 1500, I987 rok, stan dobry
Kupno - sprzedaż aut
powypacltowych. Tel 0606-238-179.
- spiZedam. Tel. 046/815-74-14.
Polonez Caro 1.6 + ~ 1993 rok - sprzedam.
Ford Tramit, 1988 rok, centralny zamek,
Tel. 046/831-71-55.
alann -spczedam. Tel 0421710-86-37.
Daewoo TICO, 1998 rok, 4000 zł, biały, pierw- Polonez Caro, 1993 rok, gaz, hak, gara7.owany
-sprzedam. Tel. 0604-810-366.
sz:y właściciel, bezwypadkoWY - sprzedam.
Tel. 0504-010472.
Polonez Caro, 1995 rok, gaz, gara7.owany
Łada Samara 1300, 1991 rok, (ll7.d>ieg
- sprzedam. Tel. 0604-810-366.
40 tys. km, cena IOOO zł - sprz.edam.
Polonez, gaz, 1996 rok, bez korozj~ uderwny,
Tel. 042!719-39-36.
1800 zł - spczedam. Tel. 0608-ó78-831
lub 0504-538-ó78.
Łada 2105 benzyna,~ 1986 rok, oplacooy,
iarejesttowany - 1anio sprzedam.
Plzyczepkęcampingową, 1987 rok -sprzedam.
Tel 0505-138-209.
Tel. 0602-731-489.
\blkswagen Vento, 1993 rok, 28 VR6, pełne Punto 1.1, 1997 rok, 3-<lrzwiowy, bezwypadwyposażenie, skóra, klima, elektiyka, salon
koWY - sprzedam. Tel. 0606-395-256.
Polska, instalacja gazowa, cena 15 tys.,
Punto I.I SX, 1998 rok, 5-0rzwiowe
Głowno - sprzedam. Tel. 0605-726-786.
- sprzedam. Tel. 0606490-951.
Fiat 12(,p, ~~ 1997 rok, autoalarm,
centralny zamek, cena 1900 zł, do uzgodnienia Punto, 5-0rzwiowe, zdecydowanie - kupię.
Tel. 0695-502-ó28.
-sprzedam. Tel. 0605-726-786.
Fiat Punto I. I, 1999 rok, drugi wlaścic~ cena Renault Clio IO - sprzedam.
Tel 0502-061-163.
9700 zł - sprzedam. Tel. 042/710-87-72
Renault Clio, 2003 rok - listopad. USlkodzo..
po 18.00.
Polonez Caro 1.6, gaz, 1996 rok, n wlaściciel, ny- sprzedam. Tel. 0503-09-88-12
cena 3200 zł - sprzedam. Tel. 042/710-8944, Renault Laguna combi 1,8 +gaz, 1997 rok,
zadbana-sprzedam. Tel. 0501-715-ó09.
0505-065-388.
Fiat Palio 1.2, 1999/2000, gaz - spm:dam. Renault Megane I.I 16Y, salon, l właścicie~
Głowno. Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.
bezwypadkoWY, idealny, bordo metalik
Absolutnie cały, uszkodzony, osobo- - sprzedam. Tel. 0668445-178.
Seat CorOOba oomb~ 1999 rok, zielooy
~~Tel 0501-681~
71.
1
metalik- sprzedam. Tel. 0660-070-114.
.Absolulnie kupię kat.dy OilKlbrNly caly, Skoda Favorit z ga:rern, 1991 rok - sprzedam
lub zamienię na Malucha, stan idealny.
uazk~lub miszczony.
772.
Tel
Tel. 0607-521-398.
Skoda Felicia combi 1.6, 96 tys. km-sprzedam.
Audi 80 - sprzedam. Tel 0502478440.
Tel. 0606431-126.
Audi A3, 1.9 IDI - sprzedam.
Tel. 0668429-284.
Skoda Odavia 1.6, 1998 rok,~
WY.
lik, salonowy, klimaty:zacja,
Auta bezwypadkowe, cale, us:zkodzooe.
seswisowany, mcrż.liwość :zamiany, cena
Teł. 050'}-228-325.
17900 zł. Tel. 0668-445-178.
~skupujemy.
Skoda Odavia combi 1.9 IDJ, 200 I rok,
4.
Tel
automat - sprzedam. Tel. 0609-837-125.
Avia z kontenerem, 1987 rok, stan dobry,
s~ Volvo 340 1.6 diese4 z dobra
cena do ~ienia - sprzedam.
- kupię. Tel. 0504-538-ó78 wieczorem.
b
Tel. 046/815-31-31 po 20.00.
BMW 318 is, 1989 rok, 100 KW, gaz. ~o- Sprnxlam łub zamienię Seat CorOOba I. I,
dzooy przód- sprzedam. Tel 0600-94-74-80. 200 I rok. Tel. 046/8 I5-44-76.
Cinqueceoto - kupię. Tel 0606472-251.
Sprnxlam ~samochodową,
Tel 0504-104-35 .
Cinquecento 700, 1997 rok, cena 3300 zł
Polonez Caro, 1995 rok, stan dobry, cena
- sprzedam. Tel. 0605-Hl0-574.
1800 zł - sprzedam Tel. 0602.,521-016.
Cinquecento 900, instalacja gawwa, 1996 rok
-sprzedam. Tel. 0461! 14-5743, 0512-644-346. Siar 1142 z pzyczepą 8 too - sprzedam.
Tel 046/83 l-ó2-96.
~ do Fiala CC 700, błacbarskie i mecbaSumki Swift, poj. IOOO, 1996 rok, stan OOrdzo
nicrne. Tel 0609-924415.
dobry-sprzedam. Tel. 0461!14-01-27.
~do Maz.dy 323 1992 rok, 1989 rok, Kadett, Golfl, Favorit, inne. Tel. 0609-924415. ToyolaCarina, 1.6, 16V,~ 1992rok,c:zamy
met 7800; Honda Civic 1.5, l 6Y, 1995 rok,
Daewoo Nexia, bezwypadkową - kupię.
9500 zł; VW Golflll I6Y, 1995 rok, g;17, c:zarTel. 0606436-231.
ny, 10500 zł; Fonl Escort combi 1.8 D, 1996
Fiat 126p, dobry stan, opłacony, lanio, pilnie, rok, 6500 zł - sprzedam. Tel. ()694-745-543.
500 zł- sprzedam. Tel. 0602-256-360.
Toyola Corolla 1.8 D, 1989 rok, pierw= rtjestracja I990 rok, stan OOrdzo dobry- sprzedam.
Fiatł26p,1993rok-sprz.edam.
Tel 0500-700-266.
Tel. 0888-932-986.
Fiat 126p, 2000 rok, I właściciel - sprzedam. \blkswagen Golf 1.9 D, 1996 rok, 3.<!rzwioTel. 0602-731489.
WY, grafit metalik, stan OOrdzo dobry - sprn>Fiat Brawo I.I, 1997 rok, ~ gazowa, dam, mcrżiiwość :zamiany. Tel 0500469-738.
elelarycmeszyby i Mb1ca, immobilizer, kom- \Qlkswagen Golfll 1.6 benzyna + ~
1991 rok - sprzedam. Tel 046/831-39-34.
piet opoo zimowych, pzebieg 140 tys. Iem,
cena 800l zł- sprzedam. Tel. 0506-115-010.
\blkswagen Passat B-5 1.8, 1997 rok, niebieFiat Marea 1.9JID,2000rok,oomb~dopopa- ski metalik, pełne wyposai.enie, cena 20900 zł
wdc lakiemiczych, cem 10000 zł - sprzedam. - sprz.edam lub :zamienię na tańszy.
Tel. 046/834-81-14.
Tel. 0501-586-017.
Fiat Panda I. I, 2003 rok, I właściciel z saloou, \Qlkswagen Passat~ 1.8, 1993 rok, c:zarna perta, c. zam., eł. szyberdach i lusterka, wspokolor seledynowy, stan idealny, 19 tys.
maglllie, ABS, automat, iarejesttowany,
pm:biegu - sprzedam. Tel. 0606-952-m.
7200 zł - sprzedam. Tel. 0606-155-973.
Fiat Seicento, bezwypadkowe - kupię.
Tel. 0694-216417.
\blkswagen Polo I.I, 1997 rok, sprowadzoFord Focus combi 1.6, 2001 rok, saloo Polska, ny - sprzedam. Tel. 0663432-767.
Fon! Sima, 1.8, gaz-tanio sprzedam.
~OW)'. - sprzedam lub zamienię
Tel. 042f719-34-48, 0502-769-266.
na mruqszy, tańszy. Tel. 0501-715-ó09.
Fon! Mondeo 1.8 I6V +gaz, 1993 rok, srebrny \blkswagen Polo bezwypadkoWY - kupię.
metalik, dobre wyposażenie, iarejesttowany, Tel. 0608-108-139.
instalacja gazowa na gwarantji - sprzedam.
\blkswagen Vento 1.8 + ~ I993 rok,
Tel. 0511-870-077.
czerwony- sprzedam. Tel. 0609-1&-70-23.
Hooda Civic I.I 16V + ~ 1998 rok,
VW Passat combi 1.9 IDI, 1995 rok
cena I7900 zł, I wlaścicie~ full wyposażenie - sprzedam Tel 0501-742-540.
zklirną,alufulgi-sprzedam. Tel 0606-490-951.
z.ul< izoterma z agregatem cblodnic:zym
lsu:zu Traper 22 IDJ, 1989 rok- sprzedam.
- sprzedam. Tel 046/831-40-28.
Tel. 0663432-767.
Zule, 1991/1992 rok, benzyna, siazynia
K...,;ę aboolutnie ka2xle auto rolbite lub znisz..
po remoncie-sprzedam, fuktura VAT.
czooe~ 1990roku. Tel.0503-126-n4,
Tel. 0692-728-856, 046/832-91-94.
0602-ó85-ól .
..
Lublin li, piawsla rtjestracja grudzień,
1998 rok - sprzedam. Tel. 046/814-14-23
lub 0507-753-ó34.
Mercedes Benz 410, 1984 rok - sprzedam.
Skutery używane 50, 150, 4000 zł.
Tel. 0697-988-900.
Tel. 0502-259435.
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, Sprnxlam Hondę CB450. Tel. 0693-126-258.
P\1'i:a:za Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszystkie marki. Tel.046/831-84-39, 0501461-936. Yamaha Virago 535, sian bdb-sprzedam.
Tel. 0696-839-136.
Opel Astra 2.0 16V + ~ 1992 rok, cem
Sp-zedam Jawę 350, I989 rok, stan bardw
7500 zł, iarejesttowany w kraju - sprzedam.
dobry. Tel. 0696-028-361.
Tel. 0501-586-017.
Sprnxlam ~ do silnika Renault Ma&er 2.5 Sprnxlam SHL175. Tel 046/839-65-96.
Motorynka - spizedam. Tel 0886-577-519.
diesel, 1994 rok. Tel. 0§02-396-209.
Opel Astra combi I.I , 1999 rok, I wlaścicie~ Sprzedam skuter KW50QT-2 Hwrigime, stan
bardw dobry. Łowicz, ul. Annii Krajowtj I08.
salon Polska - sprzedam lub zamienię
Tel. 046/837-90-54.
na tańszy. Tel. 0602-367-765.

Opel Omega 2.0, 1993 rok, gaz, elektiyczne
szyby i !ustaka, alarm, klimatyz;acja.

MOTOROWE

Junaka, stan obojętny - kupię.
Tel. 0668435-483.
Skuter Yamaha Flider, 2001 rok, salon
-sprzedam. Tel. 0604-449-356, 0461838-65-72.
Spr7.edam motocykl licentja Honda 1.5, dwa
cylindry, romJCh elektryczny, salon, 2005 rok,
980 km. Tel. 0604-210-995.
Motocynkę - sprzedam. Tel. ~23430.
Sprzedam MZ ElZ 250, stan bdb.
Tel. 0691-958-811.
Spr7.edam SHL 175. Tel. 0600-310-907.
Spr7.edam skuter Sim;on, 1989 rok.
Tel. 046/83740-ó5, 0508-364-081.
Spr7.edam Jawkę 50, zarejesttowaną,
Tel 0880428-967 po 20.00.
WSK 125 -sprzedam. Tel 0692-100-406
po 16.00.
Sprz.edam mololynkę i Hondę CB-250N.
Tel. 0665-294485 po 16.00.
Sprzedam Ogara 205 bez dokwnentów.
Tel. 0600-603-821.
Spr7.edam motorynkę. Tel 046/838-23-25.
Naprawa motocykli, motorowerów.
Tel. 0691-588-602.
Sprz.edam Jawę, 500 zł. Tel. 042/719-12-14.
Kupię Jllll3ka lub inny stary pojazd, Sian
obojętny. Tel. 0601-385-900.
Spr7.edam Ogara 250 - zarejesttowany.
Tel 0602-779-8.Yl.
Spr7.edam motorynkę bez papierów.
Tel. 0695-893-543. .
Sprz.edam Motorower Romet bez dokumentów.
Oryginalny lakier. Pilne! Tel. 0697-775-341.
Sprz.edam Sim;ona S..51, 1989 rok, stan dolxy,
cena 1700 zł. Tel. 0888-285-186.
Sprz.edam skuter TGB, 2002 rok, do remontu,
cena do uzgodnienia. Tel. 0697-918-021.

GARAŻE
Wynajmę garaż na os. Bratkowice, kolo myjni.
Tel 0603-741-500.
Do wrnajęcia garaż, os. Noak.owskiego.
Tel. 0602-187-540, 046/837-ó3-39.
Sprz.edam garaż, os. Szarych Szeregów.
Tel. 0606-764495.
Sprnxlam garaż w lokalu, ul. Rawska 59
w Skierniewicach. Tel. 0604-222-831. -

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Duża posiadłość 1,7 ha, okolice Domaniewic.
Tel. 0501-231-5!0.
Mieszkanie 75 mkw., cegła, bloki,
przy ul. Bolimowskiej, + garaż.
Tel. 046/837-86-20, 0601-214-404
po 19.00.
Dom 220 mkw. + budynek gospcrlirc:zy,
na działce I200 mkw. w Sannikllch.
Tel. 0604-798456.
Dom w Zdunach. Tel 0604-489-285.
liO mkw., os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826.
Sprnxlamdomna Górkach. Tel. 0609-843-ó45.
Sprzedam dzialkę, (woda, prąd) z malym domkiem (barakowóz}, Skrzynki,
!Pii- Baruchowo. Tel 0509-331.Q.4.
Dom duży mwowany, częściowo wykończo.
ny oa działce 7li0 mkw. Tel. 046/837-76-79.
Posesja, dom 90 mkw. + 2 1ulynki ~=. murowane z cegły, działka I ha. Pia<;ki 16,
k. N"diorowa, pow. łowicki. Tel. 0602-869-750.
83 mkw., ul. Bolimowska, cegła - spmmn.
Teł. 0604-172-273.
Sp-zedam gospodarstwo 5,33 ha, z budynka~ polożme: QllUŚle 28, gm. Kiernozia.
Teł. 0241277-92-21.
Działka budowlana I IOO mkw. na obrzeillch
Łowicza - piękne położenie. Pilnie.
Teł. 0502-27S:760.
Mies:lkanie 72 mkw, IV piętro, środkowe,
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11,
0606-225-ó42.
Sprzedam 12 ha ziemi. Tel. 046/838-2649

wiecz.orem.
Sprnxlam 2 ha, Zielkowice - Czajki
Tel 0512-102-293.
Niezabudowana dzlalka ok. 300 mkw.
w zabudowie smragcM8j przy ul TkaCZSNI (za Wydzialem Komunikacji}.
Tel 0502-163.270.
Sp-zedam działkę, Jastrzębia, kolo os. Górelc.
Tel. 0510-124-705.
Pilnie sprzedam ogródek działkowy 500 mkw.,
drewniana altana 20 m, woda, prą!, w pobliżu
mlec:zami. Tel. 046/837-36-35, 0506-998-199.
Sprz.edam gospodarstwo rolne 6 ha z budynkami. Bąków Górny 47, tel. 0461!37-00-26
po 19.00.
Działka rolno-budowlana o pow. 8000-mkw.
na obratżich Łowic:za - sprzedam.
Tel. 0660-746-303.
72 mkw., w"'5nościowe, IV piętro + garaż,
os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865.
Sprnxlam dom, pow. 240 mkw., przy ul. Bolimowskiej - lanio. Tel 0509-897-ó27.
Sprz.edam lubWYdzieriawię budynki nadziałce
6000 mkw. w Łowiczu, ul. ŁódzJca 6 i 8.
Tel. 0508-324-558.
Dom z cegy, stan surowy + tynki
+ prąd, zamknięty, Kiernozia.
Tel. 024/277-81 .SS po 20.00.
Mieszkanie własnościowe li0,33 mkw.,
os. Bratkowice, IV piętro. Tel. 0461!37-01-84.

3 ha z kompletem :zabudowań w miejscowości
Patoki - sprzedam. W rozliczeniu może być
mieszkanie w blokach. Tel. 0665-072-555.
Sprnxlam g~o 12 ha z budynkami.
Tel. 0691-715496.
Sprzedam działkę budowlaną I 2 ha, 50 mszerokości, media, Jastrzębia Tel. 046/837-0747.
83 mkw., cegła, I piętro, garaż.
Tel. 046/83749-20, 0696-561-963.
Dom mieszkalny, gospodarczy, działka
1230 mkw., Sanniki, tel. 0241277-61-24.
Gospodarstwo rolne o pow. ł ,72ha
(0,42 ha lasu). Ostrowiec, gm. Kocierz.ew.
Tel. 0606-ó01-ó79 wieczorem.
Dzialka budowlana 800 mkw., ze starodrzewem, obręb os. Korabka,
ŁDWicz. Tel 0668-422-789.
Dom, stan do wykoix:zenia wnętrza + elewacja zewnętrma, pow. 220 mkw, działka
800 mkw., ogiodzona +budynki ~
5xł0 m, 210 tys. zł. Tel. 0607459-395.
44 mkw., cegła, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-03-25.
Działka budowlana, Łowicz, ul. Płocka, róg
ul. Kiemo2Jcirj. Tel. 046/837-9440 po 16.00.
M4, os. Bratkowice, Il piętro.
Tel. 046/837-74-21.
Las SOSOOWY o pow. 5.35 ha.
Tel 0887-063-151.
Gospodarstwo 12,76 ha z budynkami.
Tel. 0606-786-748.
Pilnie 2lll1lienię wł;isnościowc (Żychlin)
na lokatorskie zadłuż.one (Łowicz).
Tel 0661-848452.
Sprzedam 84 mkw., ul. Bolimowska.
Tel. 0668-314-253.
Sprzedam działkę budowlaną 0,40 ha
w Malszycach. Tel. 0606-281-707.
Sprzedam duż:ą posesję w Łowiczu,
ul Warszawska (przy stacji PKP).
Tel 046/837.Q-15.
7.amienię mieszkanie wlasnOOciowe 36 mkw.
w Żychlinie na podobne w Łowiczu.
Tel. 0661-848452.
Wydzierżawię ląkę 2 ha w kawałku na 5 lal,
Cluuślin. TeL 0698-942421.
Sprnxlam lub WY~wię ląkę w Marywilll
Tel 0886-955-837.
Gospodarstwo 5,5 ha wraz z budynkami
lub budynki z działką 1,3 ha, okolice Nieborowa Tel. 046/838-82-37, 0504-350-036.
Zamienię M-1 (I 8 mkw.) naM-3, centrum
Tel 0600-184-771 po 18.00.
Mieszkanie własoościowe 36 mkw., I piętro,
os. Bratkowice. Teł. 0508451-071 ,
0341325-64-92.
Sp2tmn działkę430 mkw.+ media,
ul. Km:zaka. Tel. 0663-557-950,0663-505438.
Sprnxlam kiosk bez lokalizacji.
Tel 0607-517-065.
Sprnxlam działkę budowlaną, os. Mysiaków.
Tel. 046/837-ó9-33.
Sprz.edam lub wynajm; finnie mieszkanie3i»
kojowe 75 mkw, parter, os. Baczyńskiego.
Tel. 0696-447463.
Lokal w cenbum handlowym.
Tel. 0601-303-251.
Sprnxlam działkę rekreacyjną nr 50, cena
5500 zł. Łowicz, Łódzka Tel. 0461!37-57-35,
0603-ó52-996.
Sprzedam M4, liO mkw., wyremontowane,
w~we, os. Bratkowice + garaż
- pilnie, tanio. Tel. 0500-651-244.
Mies>l<anie 2-pokojowe, przy ul. Kwiatowtj.
Tel. 046/837-81-14 po 17.00.
Mies2kanie do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 0695-989-832
Sprnxlam lub wynajmę lokal haOOloWY
66 mkw, okolice Dworca PKP i PKS.
Teł. 046/833-33-79, 0608-066-3 I I.
Sprnxlam działki budowlane w Zielkowicach
oa pzeciw lasu. Tel. 046/830-38-89.
Sprnxlam lub wynajm; pawilon harxllowy
fi" 6 na largowicy w Łowiczu od ul. Sikorskiego, 12mkw,atrakcyjnacena. Tel.0661-021-984.
Działka rolno-budowlana w Sochaczewie
o pow. 4700 mkw. Tel. 0665-257-320.
Sprnxlam ziemię na wyrównanie terenll
Tel. 0695-774-319.
Dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym, polotonym na działce
o pow. 1200 mkw. oraz dwie działki
budowlane o pow. 650 mkw. każda.
Belchów Osiecle, 1al ~-$519.
Gospodarstwo 2,6 ha z budynkiem gospodarczym Słomków k. Skierniewic.
Tel. 0608-ó81-36'J.
Sprzedam duży sklep chemicmy w Łowiczu
(tiuby; lakiery). Tel 0502-799-883.
Sprnxlam dom z działką 960 mkw. i garaż.em
w Łowiczu. Tel. 0461!37-05-15 po 16.00.
Duia posiadłość 1,7 ha, okolice Domaniewic.
Tel. 0501-231-510.
Dom w Łowiczu. Tel. 046/837-08-98.
Dom drewniany w lowi=J.
Teł. 0511478-184.
Dom 20 mkw. na działce I250 mkw.
w Sochaczewie. Tel. 0512-343-292.
Działka budowlana 3500 mkw. z możliwością
powiększenia, przy szkole w Wyczółkach
w okolicy Sochaczewa Tel. 0608409-744.
Domek na ogródkach dzialkoWYch „Niedźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-74-89,
0504-181-667.
Sprzedam działki usługowo-budowlane.
Strzelcew (:za cwwoną górą).
Tel. 046/837-94-89, 0600-729-808 po 16.00.

I;J6 ha - Wojewodza, gm. BielaWY.
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89.
Wiele banków w jednym - kredyty hipoteczne, konsolidacyjne. Oferta dostępna z czterech
największych banków. Łowicz,
ul. Podrzeczna 19b, tel 046/837-32-76.
48 mkw., os. Bratkowice, li piętro, środkowe
-sprzedam łub zamienię na M4.
Tel. 0603-163-750.
Ośrodek W=WY w Zdworzu prowadzi
wypr.redaż domków WCZ3SOWYCh
z lokalizacją, Tel. 0508-321-óOO.
Działka budowlana 900 mkw., Domaniewice,
ul. Leśna. Tel. 046/837-77-79 po 16.00.
Sprnxlam lub WYd:zieriawię kiosk handloWY
12 mkw., os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852
Mies-zkanie własnościowe (KW), centnnn,
3 pokoje, 48 mkw, ID piętro, środkowe
-sprzedam. Tel. 046/830-24-31po17.00.
Do wynajęcia mies-zkanie 66 mkw., cenbum
Łowicza, ogrzewanie węglowe.
Tel. 0602-187-540, 046/837-ó3-39.
Mies-zkanie 77 mkw., w Borowie.
Tel. 046/839-20-31.
Zamienię 57 mkw. , os. Kostka na mnirjsze.
Tel. 0660-548-328.
Działka budowlana przy trasie na BielaWY.
Pilaszków2.
Kiosk Tel. 0609-855-375.
Pilnie-mies-zkanie 20 mkw., parter, I piętro, c.o.
Tel. 0608-758-221 , 046/837-72-ól.
Działkę w Głownie 1800 mkw. z budynkiem
gospodarczym 50 mkw. Tel. 0660-972-394.
Spr7.edam działkę budowlaną, Głowno
- Brzeziny. Tel. 0509-171-321.
Sprz.edam działkę leśną, dębową 5017 mkw.,
Głowno, Moczydła 31, nr działki 109 (do :zabudoWY). Lokalizacja korzystna, zaledwie
kilka kilomet!Ów od nowo budowanej autostrady północ-południe. Wiadomość: Wajnikonis, Ustroń Zdrój Manhatan 3 m 37,
woj. śląskie. Tel. 033/854-26-00.
Sprnxlam działkę, Głowno, ul. Sowińskiego.
Tel 0501-395-938.
Dorn w stanie surowym, piętrowy, Br=iny
- sprzedam. Tel. 0608-654436.
Sprnxlam dom, I 50 mkw., działka 2000 mkw,
Dmosin. Tel. 0501-072-004, 0501-143-876.
Duży dom w Głownie - wynajm;
lub sprzedam Tel. 051(}-048.636.
Działkę budowlaną, 3000 mkw. w Głownie,
przy ul. Świalcowrj 29 - sprzedam.
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808.
Działkę budowlaną, 300 metrów, tymianka
-sprzedam. Tel. 042/719-95-78.
Sprnx1am nieruchomość w centnun Strykowa,
działka700metr6w+dom. Tel0601-066-904.
Działka, 17 ha, blisko lasu i pola golfowego
- sprzedam. Tel 042/719-61-60.
Sprzedam dom z działką, atrakcyjna
lokalizacja nad Zalewem w SkiemiewicacłL Tel 0660-18!M04,
~po18.00.

Sprnxlam działkę 4(,00 mkw.
Tel. 0607-242-247.
Sprnxlam I ,O I ha Lesisko, gmina Żelechlinelc,
rolno - budowlana (media obok działki"),
cena 23000 zł. Tel. 0691-071-148.
Sprzedam ~ budowlaną
mkw~ Miedniewice.
z budynkami 1
Tel. 0601-3J.88.67.
Siedlisko, 6300 mkw., dom, sad, ogrodz.one,
17 zl/mkw., Kamion. lei. 022/634-0144,
0604-96-92-08.
Spnedam działkę rolno - budowlaną o powiencbni 5800 mkw. z możliwością dokupienia ziemi gorszej klasy z lasem o powierzchni
l,75 ha. Tel. 0606-882-756, 0606-882-776.
Sprzedam 4 ha ogrodu. Tel 0660-416423.
Sprnxlam dzialkę budowlaną.
Tel. 0660-416423.
Sprz.edam dom w Cielądzu. Tel 0505-734-847.
Sprzedam dom w Radriwillowie Maz.owieckim, działka 1800 mkw. Tel 046/833-78-55.
SprzOOam działkę o powierzchni 4900 mkw.,
NOWY Dwór Pan:ela. Tel. 0503408-287.
Sprzedam dzialkę rolno-budowlaną,
2 helctmy. Tel. 0665-517-443.
Sprmdam 48 mkw~ pai18r,
os. Widok. Tel 046/832-77-81.
Sprz.edam dzialkę 4 ha z lasem
i budynkami. Tel. 046/835-30-66,
0508-257-134.
Sprnxlam działkę o powierzchni I200 mkw.,
Rawka. Tel 0501-ól3-584.
Sp-zedam działkę 3000 mkw, Prondolów, 7 zJ
. :za mkw. Tel. 0461!33-77-08.
Sprzedam dzlalkę budowlaną
1050 mkw., ul Łódzka, mecla.
Tel. 04416ł13-48-ł7 wieczonlm.
Działki budowlane od IO zł :za mkw.
Tel. 0504-129-855.
Działka budowlana 2000 mkw., media,
Mokra Lewa. Tel. 0880-93&-142.

Mies-zkanie w okolicach dwoo:a, Skiemiewice, 50 mkw., M-3. Tel. 022/642-40-29,
05 IO-ó76-878.
Mieszkanie M-3, parter, Widok.
Tel. 0507-199-ó06.
Spr7.edam działki budowlane,
Sierakowice Lewe. Tel. 0604-26-27-59.
Sprzedam dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym o powierzchni
1200 mkw. oraz 2 działki budowlane
po 650 mkw. - Belcł1ÓW, osiedle.
Tel~7-959.

Sprzedam działkę budowlaną 21 OO mkw.,
Winna Góra, działki. Tel. 046/831-54-90.
Sprzedam 6 ha z budynkami lub bez budynków. Tel. 0514-873-511.
Sprnxlam działki budowlane Ludwików,
okolice Skierniewic. Tel. 0604-136-932,
046/832-73-78.
Sprnxlam M-3, Skierniewice, 38 mkw.
Tel. 0602-127-129.
Sprzedam narożny segment komfortowo
wykończony, I40 mkw., nad Zalewem
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277.
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej.
Tel 0608456-588.
Sprzedam ziemię 4 ha, kl 1113,50 mkw.
z budynkami w Babsku. Tel. 0665-500-235.
Spnedam działki rolno-budowlane okolice
RaWY Mazowieckirj 2 zllmkw.
Tel 6694-275-0'.17.
Sprzedam 2 działki są,.iadujące, Polesie.
Tel. 046/839-ó2-94.

•

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię mieszkanie do 40 mkw. w Łowiczu.
Tel. 046/83749-52, 0509-897-ó28.

KUPIĘ~~POOAR-

Ł
S1WO ROLNE
LUB OKOUCY. lEL 0601-257-098.

Kupię ClZiaikę budowlaną

w Łyszkowicach. Tel. 0503-065-795.
Kupię 3-pokojowe mi=.kanie na os. Tkaczew.
Tel. 0600-945-277.
Kupię działkę pod Wdowę z mediami
lub ze stuym domkiem do rmbiórlci. Głowno
lub okolice, do IOOO mkw., cena do 35000 zł.
Tel. 0501-613-272.
MalydomcklubM4 ze.o., wGlownie-kupię.
Tel. 0693-083-089.
Kupię mies-zkanie, powiel2l:hnia ok. 50 mkw,
parter lub l piętro, na os. Kopernika w Glownie. Tel. 042!719-39-78, 0512-549-682.
Kupię kawalerkę w Skierniewicach.
Tel. 046/833-95-18.
Kupię domek 90 mkw., Skierniewice
lub okolice do 5 km. Tel. 046/833-90-38.

':'

·'

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Lokal do wynajęcia, (i() mkw., Łowicz,
ul. Pochze=a 37 (po sklepie komputerowym).

Tel. 0601-303-259.
Samotne małżeństwo poszukuje mies-zkania
łub nieużytkowanego

domku jednorodzinne-

go na dlui.s:zy okres w Łowiczu. Gwarantajemy wykonanie prac remontowo-budowlanych. Tel 0668-262-745.
Lokal 20 mkw. w cenbum Łowic:za
- do wynajęcia. Tel. 0692432-857 po 17.00.
Do wynajęcia plac 0,5 ha ze zjazdem przy drodze nr 2 pod Łowiczem. Tel 0601-812-260.
Wynajmę pomi=ie 500 mkw. przy trasie
nr2. Tel. 0607-168-196.
Do wynajęcia lokal na sklep lub inną działałno5ć, przy ul. Wars:zawskiej, przy stacji PKR
Tel 0461!37-63-15 wiecz.orem.
BUa w centrum Łowicza - do wyna;ę.
cia. Tel 0602-192-463.
Wynajmę lokal 40 mkw., centrum
Tel. 046/837-83-87.
Pilnie rencista - poszukuje pokoju umeblowanego do 200 zł w Łowiczu.
Tel. 0502404-053.
Lokal do wrnajęcia w centrum
Tel. 0660-826-ó3 I.
Do wynajęcia mieszkanie, centnnn Łowicza.
Tul. 0889-969-891.
Poszukuję lokalu do wynajęcia o pow.
20-50 mkw. na Starym Rynku, Zduńsklej, Nowym Rynku lub Stanisławskiego lub przyjmę wspólnika do przej9cia większej powierzchni. Oferta
ważna do 15 sierpnia 2006.
Tel. 0601~, 046/837-71-77.
Lokal do wynajęcia 70 mkw., Łowicz,
ul. Bielawska. Tel. 0601-390-768.
Wynajmę 3-pokojowe mieszl<anie w builynku prywatnym - również finnie.
Tel. 0604-597-129.

>
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Wynajmę 100, 200, 300, 600 mkw. powi=.chni magazynowej, Łowicz, ul. Magazynowa 11,
tel. 046/837-69-33.
· Do wynajęcia lokal w centrum handlowym.
Tel. 0601-303-251.
l'rzY.imę na.stanc.i<;. Tel. 0663-721-390.
Do wynajęcia M-4, os. Szarych Sz.ercgów.
Tel. 0691-753-419.
Do wynajęcia pomieszczenie handlow<>-usłu
gowe, 24 mkw„ na ul. 3-go Maja
Tel. 046/837-66-24.
Wynajmę lub spu.edam kiosk handlowy.
Tel. 0604-265-955.
1 Lokal 40 mkw„ na dzialalność - do "jYllajęcia
Tel. 046/837-10-69.
Do wynajęcia miejsce pod garaż., centrum
· Łowicza Tel. 046/837-83-28, 0604-192-784.
Do wynajęcia plac 4500 mkw„ magazyn
200 mkw„ Łowicz, trasa Warszawa-Pamań.
Tel. 0889-478-566.
Do wynajęcia mieszkanie (lokal) 47 mkw„
Łowicz, ul. 3 Maja 2. Tel. 0602-657-161.
Magazyn 200 mkw. z biurem i zapleczem
sotjalnym w cenbum Łowi= - wynajmę.
Tel. 0515-154-122.
Wynajmę lokal 45 mkw. ul. Długa
Tel. 0660-699-025.
Wynajmę mieszkanie 60 mkw., parter,
os. lląbrowskiego. Tel. 046/837-29-39.
Lokale na biura - do wynajęcia, Łowicz,
ul. Stanisławskiego 25a, tel. 0609-135407.
Do wynajęcia 2 pokoje, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0504-944-860.
Do wynajęcia dom na wsi na sklep lub bar.
Tel. 0607-809-288.
, Poszukuję do wynajęcia M-1 lub M-2
w Łowiczu. Tel. 0507-792-106.
Mieszkanie 2-pokojowe, I-pokojowe
-wynajmę. Tel. 0421719-11-88,0601-663404,
0691-704-865, 0693-830-178.
Domek w Strykowie - wynajmę.
Tel. 0602-802-205.
Pomieszczenie na szwalnię z krojownią,
stołem, norż.ern ta&nowym, wiadomość
na mitjscu -wynajmc;. Tel. 0421719-20-85
lub 0603-243-744.
Dom do wynajęcia, Glowno.
Tel. 0421719-89-45, 0504-198-216.
Lokal, 70 mkw„ najlepiej na szwalnię
- wynajmę. Tel. 0421719-19-41.
Kwateiy pracownicze, IO osób - wynajmę.
Snyków. Tel. 0501-579-477.
Sklep do wynajęcia, Głowno.
Tel. 0887-ł27-431, 0600-612-688.
Finna handlowa poszukuje do wynajęcia lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. Tel. 0604-272-140.
Do wynajęcia lokal na działalność gospo( ·Ja=ą 85 mkw. w centrum Skierniewic.
Tel. 0608-024-207.
Wynajmę lokal o powierzchni 57 mkw„ Wl>l}'Slkie media, Skierniewice. Tel. 060ł-064-353.
Wynajmę mieszkanie na Saskiej Kępie, Warszawa, 3 ł mkw., I piętro, wszystkie wygody.
Tel. 0502-897-803.
Mieszkanie umeblowane 50 mkw. z działką
i garażem, osiedle Zadębie - wynajmę.
Tel. 0600-46-61-65.
• Wynajmę lokal o powierzchni 80 mkw.
na ul. Rawskitj. Tel. 0608-350-350.
Wynajmę część pizzerii ,,Mega" na kawiarenkę internetową w Rawie ul. Wyszyńskiego I.
Tel. 0606-952-277.
Dowynajęciaplac950mkw„~50mkw.,

biur:o, pruking w Rawie Mazowieckitj.
Tel. 0606-952-277.
Poszukuję pilnie do wynajęcia kawalerki
w Rawie Maznwieckitj Tel. 0667-999-096.
( Do wynajęcia pub ,,Murowana Piwnica"
w centrum Rawy Mazowieckiej.
Tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia lokal haridlow<>-uslugowy
160 mkw. w centrum Rawy Mazowieckitj.
Tel. 0606-952-277.
Do wynajęcia kawalerl<a, ul Mszczonowska,
od lipca, Il piętro. Tel. 046/833-12-38,
0605-47-11-90.
Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy.
Tel. 046/815-43-15.

KUPNO - RÓŻNE
Rożen na gaz. Tel. 0508-324-558.
Blacba rozbiórkowa, traperowana lub fulista
- kupię. Tel. 0692-267-427.
Kupię starą maszynę Singer lub Łucznik.
Tel. 0604-890-980.
Kupię pianino do remontu. Tel 0501-622-509,
046/837-92-9(),
~Kupię starocie - meble, zegp.ry, radia lampowe,
wszystko co stare. Tel. 0608-522-807.
Kupię piec doc.o., 0,6 kW mało używany.
Tel. 0514-877-6%, 046/874-13-93 po 17.
Kupię przedwojenne przedmioty i radia
elektrit Tel. 0887-221-227.
Wi=k widłowy Rak - kupię.
Tel. 06%-005-898.
Roje pszczelne - kupię.
Tel. 0607-364-068.
Tunel foliowy - kupię.
Tel. 0607-364-068.
Kupię dwa silniki od WSK )25 kompłelne,
w dobrym stanie. Tel. 0510-281-167.
Kupię przyczepkę do remontu z dokumentami.
Tel. 0513-876-819.

.
,

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Nowe i używane komputeiy, monitory, laptopy, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Gwarancja finnowa i serwis, FVAT.
Tel. 0601-946-286.
W&z.ek dziecinny, 4-funkcyjny łącznie z fot<>likiem. Tel. 046/837-86-20, 0601-214-404
ro 19.00.
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Meble do sklepu odzieżowego, stan bdb,
kolor jasny klon. Tel. 0502-270-400.
Tel. 046/837-14-37.
Sprzedam meble używane - holender.;kie.
Tel. 0503-747-571.
Opony używane - importer.
Tel. 046/837-01.aQ, 0602-133-182.
Podłogi, sztachety. wapno palone.
Tel. 0691-122-204.
Wyposażenie sklepu spożywczego: lada
chlodnicza, waga elektroniczna, krajalnica, Sprzedam wełniak bardzo ładny.
Tel. 046/837-33-06.
półki szklane, kosze. Tel. 0693-126-258.
. W&z.ek inwalidzki. Tel. 046/837-14-26.
Regal czarny - tanio. Tel 0608-466-473.
Sprzedam buty ofi=ki, duże; stare zabytkowe
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 38.
radio; wialnię; sieczkarnię.
Tel. 0694-984-860.
Tel. 046/830-38-43.
Spr=lam kosiarkę spalinową ,,Parlner",
Podgm:wacz przepływowy Siemens.
samobieżną, Tel. 0601-804-743,
046/838-30-2 l.
Tel. 046/838-6244.
Spr=lam chzwi garażowe, metalowe, ociepla- Sprzcdam ladę chłodniczą. Tel. 0695-761-373.
ne, nie używane. Tel. 046/837-41-34
Lodówka ,,Mińsk'', wys. 143 cm
wiecwrem. · ·
Tel. 046/837-08-98.
0505-018-656.
Tel.
Wózek dziecinny.
Piec olejoW<>-gazowy De Dietrich + zbiornik
2000 I. Tel. 0602-875-904, 046/830-3246.
Wózek dziecięcy, dwuczęściowy, stan bdb.'
Tel. 0668-599-585.
Chłodziarka przeszklona, pionowa, 600 zł.
Meble - całkowita wyprzedaż do 70% Tel. 0501-788-159.
wartości. Tel. 0603-S~.
Rowerek 60 zł, samochód na podały 80 zł, komSprzedam motorek dziecięcy, segment pokoj<>- puter z monitorem 480 zł. Tel. 046/837-55-23.
wy w dobrym stanie. Tel. 0502-657-434.
Dom drewniany do rozbiórki za materiał.
Komplet narzynek i gwintowników, zbiornik Tel. 046/838-95-43.
aluminiowy 1500 I, łańcuchy do ,,Raka" 1/2 Blaszana wanna półtora rQC2Ila, 1,50 m,
cala, wiertarka stołowa, nożyce do blachy
stan bdb - tanio.·Tel. 0502-037-866.
3 mm. Tel 046/837-27-05 po 20.00.
Skrzynki drewniane uniwersalne i tunel
Wibyna chlodniC2ll z nadmuchem.
foliowy. Tel. 0508-048-074.
Tel. 0508-324-558.
Portfel+ zapalniczka Zippo z nadrukiem HarSpr=lam barak. Tel. 600-430-785.
ley Davidson Club (20 szt. w Polsce).
Tel. 0604-401-770.
Heblark<>-krajzegę, no'!V'I - spr=lam.
Tel. 046/830-38-37.
Sprzedam tanio duż.o drewna suchego, opalcr
wego, prosto z ogrodu śliwkowego,
W&z.ek dziecinny. Tel. 046/837-03-26.
20-lelniego; skrzynki owocowe jedynki.
Widlak Rak, 1991 rok-spu.edam.
Tel. 046/837-63-15 wieczorem.
Tel. 0509-293-050.
Sprzcdam przycz.epkę kempingową Niewia- Komputer z monitorem - tanio.
Tel. 0500-204-559.
dów N-126, 1989 rok. Tel. 0604-236417.
Sprzcdam palety l,2xl,O. Tel. 046/838-66-82. Sprzedaż i naprawa wiatrówek.
Tel.051~1.
Wózek 3-funkcyjny, stan bdb - tanio.
Oystl)'butor ,,Adas" - stan bdb - szybkiego
Tel. 0661-054-367, 046/830-31-59.
wydawania 120 Vmin - sprnxlam.
Komputer. Tel. 0503-699-872.
Tel. 0515-154-122.
Drukarka laserowa Tel. 0503-699-872.
Prostownik 60 V - 120 V. Tel. 0601-147-655.
Metalowe elementy ogrodzeniowe + słupek.
Wiertarki 380V, 220V, spawarka 380/220,
Tel. 046/838-95-42 po 16.00.
komplet do spawania gazowego.
Akwarium 120 I+ osprzęt
Tel. 0602-366-564.
Tel. 046/830-21-36.
Sprzedam kamienie. Tel. 0605-553-042.
2.arnraiarl<a 3-szufladkowa Pingwin IOO.
Hurtownia odzieży używanej Anglia,
Tel. 0512-278-721..
Holandia Tel. 0694-345-300.
Pralki, lodówki, zamrażarki, Stół ping-pongowy. Tel. 0608-354-272.
zmywartd, (gat I~. Tel. 0510-158-880.
Sprzedam lady chłodnicze, stan bdb.
Eternit grubofulisty i pustaki.
Tel. 0512-088-422.
Tel. 046/838-73-72.
Piec c.o„ bolier, kalcxyfery żeliwne.
Agregat prądotwórczy 1,5 kW, radziecki, Tel. 046/839-67-95 po 16.00.
rowy. Tel 046/861-21-41 po 16.00.
Nowe drzwi balkonowe, drewniane,
Podkłady koltjowe, używane dl. 2,60 m.
z Humdrexu, za pól ceny. Tel. 046/83748-76,
Tel. 0605-896-130.
0609-024-427.
Telewizor 21" Telestar- niedrogo.
Meble pod wymiar (szafy przesuwne, garderoTel. 0605-725-432, 0508-100-445.
by, kuchnie itp.) - tanio. Tel. 0889-474-502,
Sprzcdam parkiet lx=wy, kl. I, 20 mkw.
0889-562-140.
Tel. 046/837-4540 po 20.00.
Piec c.o. 2 m. nowy na miał. Tel. 0507-958-766.
Wyposażenie baru gastronomiczneKuchnia gazowa, stan dobry.
go - tanio, Skierniewice.
Tel. 046/837-74-15.
Spr=lam

płyty

yumbo. Tel. 0604-206-136.

Wypizedaż komputerów.

Tel.~.

Nowe drzwi balkonowe. Tel. 046/837-78-26.
Sprzcdam eternit Tel. 046/838-78-30.
Oddam kamienie budowlane za rozbiórl<ę.
Tel. 046/838-13-17, 0668-163-501.
Spr=lam dystrybutor do paliwa ze stacji
benzynowtj, 1200 zł. Tel. 0601-858-046.
Sprzcdam pralkę Romo, produkcji CZl'Skiej,
stan dob<y. Tel. 0502-223-546.
Spr=lam kompletny wełniak
Tel. 046/838-14-41.
Wciągarkę budowlaną. Tel. 046/838-91-28.
Tanie, ekonomiczne piece c.o„ węglowe, miałowe za sterowanie oraz wkl;idy kominkowe
z płaszczem wodnym - poleca producent
Tel. 0501-627469.
Rolety zewnętl7ne, ciernrTo brązowe.
Tel. 046/838-67-84.
Drewno kominkowe. Tel. 0886427-375.
Rower dziecięcy; kamera Panasonic analogcr
wa;aparatcyfiowyKodak Tel.0601-509-043.
Tanio: stebnówka 2-igłówka Jańcuszkowa,
około Głowna. Tel. 0600-552-226.
Zbiorniki plastikowe 1OOO I na palecie.
Tel. 0697.Q77-630.
Stemple. Tel. 0604-598-708.
SprzCdam b<yczkę. Tel. 046/838-48-81.
Sprzedam gncjniki żeliwne, używane.
Tel. 0695-774-230.
Spawarka inwentorowa, elektroda i TIG
- zestaw. Tel. 0502469-218.
Piec c.o. po dwóch sezonach grzewczych
1,2 m3. Tel. 0608-516-735, 046/838-90-26.
Sprzedam segment (mahoń), z szatą, dl. 4,20 m,
komodę (mahoń), wypoczynek.
Tel. 046/837"51-56.
Urządzenie do robienia pary, silnik I lkW,
75 kW. Tel. 046/838-69-18.
Pralka Frania, kuchnia gazowa bez piecyka
Tel. 0602-331-437.
Betoniarka 250 I. Tel. 0605-8%-130.
Dtzwi balonowe z ruchomym słupkiem PCV,
wym. 20,80xl7,00, nowe, 5-komorowe.
Tel. 046/837-10-04, 0511-568-566.
Beczki plastikowe. Tel. 046/8~8-21-49.
Spr=lam większą ilość ziemi tońowej.
Tel. 0600-275-136.
Sprzedam wi=k Deltim (głęboki +spacerówka). Tel. 0502-037-741.
Sprzedam regały metalowe, stojaki na odzież
i ladę. Tel. 06%-567-180.
Tanio sprzedam nowe 2 komplety drzwi poker
jowych z futrynami oraz nowe, duże, drewnia.
ne okno. Tel. 0509-331-214.
Spr=lam piec miał<>-węglowy ,,ŻUb<'' 26,
Hajnówka. Tel. 0601-745-113.
Konsolę PlayStation - spr=lam.
Tel. 046/837-81-91.
Sprzedam przecinarlcę stołową do metalu.
Tel. 0600-310-907.
Stemple budowlane. Tel. 0502-163-788.

Glebogry7.arkę spalinową, ogrodową.

Tel. 0604-208-087.
Suknię ślubną, Tel. 0502-312-275.
Sprz.edam drewno aa konstrukcj<; dachu, przetarte, sezonowane - tanio. Tel. 0693-115-320.
Tania wyprzedaż z mieszkania: segmen~ stół,
wersalka, pralka, zlewozmywak stalowy.
Tel. 042/719-19-83.
Orginalne, białe ló:irczko dziecinne, finny [)re.
weks, z szufladą na pościel - spu.edam tanio.
Tel. 0421710-82-86, 0693-699-772.
Stemple - sprnxlam. Tel. 0609-129-266.
'Minna alaylowa narożna I55x95, okno
plastikowe 123x88. Tel. 0606-267-977.
Schładzalnik do mleka, 430 I -spu.edam.
Tel. 042/719-56-65, 0663-888-53 I.
Kosiarkę rotacyjną czeską - sprzedam.
Tel. 0697-714-837.
Betoniarka 150 litrów. Tel. 661-618-180.
Krajzegę, moc 7,5 kW -spu.edam.
Tel. 042/719-19-41.
Szambo z atestem -sprzedam.
Tel. 0501-012-794.
Sprzedam bramę. Tel. 0421719-98-39.
Sprzedam przyczepkę samochodową, przyczepkę do naprawy, elementy do złożenia przyczepki, ramy do przyczepek. Tel. 0501-040-082.
Sprzedam większą ilość stempli budowlanych
nowych, ióżne wymiary. Tel. 0421719-57-64

wieczorem.
Sprt.edam trawę do koszenia 4 ha,
okolice Głowna. Tel. 0609-761-724.
Spr=lam piec miałowy, używany,
o powi}'rL.Chni grzewczej 3 mkw„ typ kotla
KWMS, 2003 rok. Tel. 0660-048-076.
z.amrairkę Caravell, Duńska 213 I - spr=lam.
Tel. 042/710-72-39.
Sprzedam balkonik rehabilitacyjny.
Tel. 0660-189-404, 046/833-84-09
po 18.00.
Sprzedaż ziemi ogrodowtj, piasku, różny asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce.
Tel. 0601-33-88-13.
Sprzedam przyczepę bagażową 850 kg.
Tel. 0601-33-88-67.
Spizedam stare meble.
Tel. 0660-189-404, 046/833-84-09
po 18.00.
Sprz.edam 5 uli poszerz.onych z wyposażeniem,
1000 zł. Tel. 022/634-0144, 0604-%-92-08.
Sprzedam skórzane i nie tylko - kanapy, wyp<>czynki, fotele (używane). Tel. 046/832-22-32,
0505-05-35-52 .
Sprzedam w okazyjntj cenie TV Thomson
29 cali IOO Hz na gwarancji.
Tel. 0695-321-000.
Spizedam meble sklepowe.
Tel. 0601-394<;42.
Sprzedam szklarnię do rozbiótici 600 m
i betoniarkę. Tel. 0606-529-316.
Sprzedam regał pokojowy i dywan.
Tel. 046/832-30-86.

DROBNE

Sprz.edam suknię ślubną ceru, rozmiar 36-38
+dodatki. Tel. 046/832-72-15 po 20.00,
0505-415-377.
Spizedam lub zamienię stół prasowalniczy na dwuigłówkę lub overlock
&nitkowy. Tel. 0511-353-761.
Sprzedam camping Niewiadów Nl260.
Tel. 0507-53-80-80, 046/833-45-74.
Sprzedam betoniarkę 400 litrów, palety drewniane, formy do ogrodzeń betonowych i Zf!P1'"
warkę. Tel. 0512-130-728.
Sprzedam kuchnię gazową z grillem, tanio.
Tel. 0602-211468.
Sprzedam kanapę + 2 fotele, kolor miodowy.
Tel. 046/832-29-39.
Spizedam tanio pustak, beton komórkowy ok. 300 szt. 60/24, Skierniewice,
ul. Mazowiecka 2. Tel.~.
Acba nowoczesny piec do grninia domu
200 mkw„ ze steiownikiem. Zasyp miału,
w<;gla co 2 dni, 2690 zł do uzgodnienia
Tel. 0665-678-529.
Sprzedam kostkę granitową 614, 2,5 tony.
Tel. 046/832-19-55.
Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 046/838-06-54. 0508-814-858.
Sprzedam okna drewniane, niedrogo.
Tel. 046/831-63-61.
Sprzedam tunel foliowy 30(7.
Tel. 0887-047-751, 046'838-60-10 wiecwrem.
Sprzedam kuchnię gazową z piekarnikiem
(brązowa). Dysz.e, wąż, reduktor - gratis.
Tel. 046/835-90-83.
Sprzedamfortepian-antyk,sprawnywdobrym
stanie. Tel. 046/833-01-63, 0697-999-307.
Sprzedam betoniarkę 150 litrów i spawarkę
nową 380 i 220. Tel. 046/833-82-17,
0500468-105.
Oddam gruz - danno. Tel. 046/833-92-07,
0692-145-860.
Spr=!am stoły z lawkami ogrodowe,
huśtawki. Tel. 0603-415-780.
S)lrz.edam kosiarkę spalinową 35 _kW, przyczepkę samochodową, podwozie Zuk, Nysa
Tel. 0880-286-625.
Sprz.edam sukieneczkę do chrztu, białą.
Tel. 0501-021-760.
Siemens A65. Tel. 046/832-37-42,
0691-705-964.
Sprzedam kuchnię węglową, brąwwą
- nieużywaną. Tel. (}461833-00-38.
Sprzedam,etemit Tel. 046/813-71-55.
Sp=lam przyczepk<; do ciągniczka ogrodowego typu Foo;mi~ tanio. Tel. 0513-187-015.
Telefon Sony J70, 100 zł, SonyEricsson T 61 O.
220 zł - sprnxlam. Tel. 0506-154-511,
0889-603-708.
Spr=lam 2 maszyny Łucmtlc, Wiktoria, elekbyczne. Tel. 046/834-92-20, 0665-15-00-11.
Spr=lam komputer, US2kodz.ona pamięć
+monitorTosonic 17 cali, aa gwarancji. Tanio!
Tel. 0505-138-391.
Sprzedam tanio monitory: 14,15, Rawa
Mazowiecka Tel. 0504-287-454.
Sprzedam nową oponę Michelin 195/60,
R-14z felgą, Tel. 0888-285-186.
Spr=lam wyposażenie i wystrój pubu: lodówkę chłodniczą, rożen, stół do pizzy,
lodówki itp. Tel. 0606-952-277.
Sprzedam alufelgi 14 - 5 śrub lub zamienię
na 14-4 śruby. Tel. 0888-285-186.
Sprzedam·stemple budowlane 3 m.
Tel. 044/71043-10.
Sprzedam meble jasne+ oranż oraz kanapę
2-0SObową rozkładaną Niedrogo.
Tel. 046/815-01-74 lub 0880-703-522.
Sprzedam koparkę KM-251 -wędka.
Tel. 046/814-38-66.
Sprzedam dwuigłówkę, mereżkę, wiatrówkę
5,5 mm. Tel. 0888-657-724.
Sprzedam fotelik samochodowy 0-25 kg.
Tel. 0513-99-12-13.

PRACA
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia Tel. 071-385-20-18.
Miody, wyks:zlałcenie średnie - matura, uregulowana służba wojskowa, stolarz meblowy
z praktyką, prawo jazdy kat B - podtjmie
pracę. Tel. 0501-707-657.
Oriflame - zostań konsultantką. Ciekawa
praca. Tel. 0501-153-323.
Zatrudnię do prac biurowych osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełncr
sprawności. Tel. 0604-206-136.
Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę. Tel 0602-558-294.
Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek,
zarobki: ponad 1OO zł. Szczególy
do uzgodnienia. Tel. 0600-97S$0.
Zatrudnię do prac wykończeniowych.
Tel. 0501-074-060.
'Duża tinna spedycyjna z Teresina poszukuje
PfZCWO'ŹJlikÓW Z pojazdami: ciągrul< O pojemności 33 EUP, ,,solo" o pojemności 15-18 EUP
i ładowności min. 8 ton. Preferowane pojazdy
o zabudowie izotermicznej. Tel. 0506-003-207.
Hydraulik wykwalifikowany ze stażem
- podejmie pracę na stałe od zaraz (pilnie).
Tel. 0667-118-110 po LB.OO.
Zatrudnię kierowcę kat C+E po kraju.
Tel. 0604-557-182.
Avon - zostań ko~tantką, w prez.encie
kosmetyki, zegarek, biżuteria, totba.
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
Dodatkowa - (X!ffumy, znane zapachy, super
zarobki. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602.
l'rzY.imę mechanika z umiejętnością spawania
obsługą komputera. Tel. 024/277,92-42,
.
0606-410-952.
Zatrudnię młodego na stanowisko ślusarz
monter z Łowi= lub okolic.
Tel. 0504-065-376.
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0661-723-045.
Zatrudnię do 'pracy w pizzerii.
Tel. 0694-818-586.
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Firma telekomunikacyjna poszukuje osób
na stanowisko przedstawiciela handlowego.
Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowa
nie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenia (uzależ
nione od osiąganych wyników), bezpłatne
szkolenia Tel. 0605-033-051.
Zatrudnię pomoc domową, gm. Bielawy.
Tel. 0604-532-727.
Zatrudnię bukieciarl<ę, Łowicz.
Tel.~.
Zatrudnię kierowcę z doświadczmiem,
od 25 lat, z kat C. Tel. 0608-059-817.
Zatrudnię do zbioru truskawek.
Tel. 0668-165-045.
Jeżeli poszukujesz ciekawego i dochodowego zaięcia oraz chcesz się
rozwijać zawodowo, zadzwoń do menadżera sprzedaży produktó_w ubezpieczeniowo-fianansowych i Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Tel. 0501-725-143.
Praca dla kobiet w gospodarstwie.
Tel. 0506-630-043.
Potrzebny muzyk do zespołu.
Tel. 024/285-41-08.
l'rzY.imę robotnika na gOSpodarstwo, aa stale.
Tel. 0241277-91-%.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-108443.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, krojczych
i osoby na wykańczalnię. Tel. 0601-635-056.
Zatrudnię szwaczki i osobę na overlock.
Tel. 0606-958-480.
Zaliudnię szwaczki z ŁowiC'lll i okolic.
Tel. 0665-202-1.00.
Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim
doświadczeniem do sklepu wielobranżowe
go, Łowicz. Tel. 0561493-33-43.
Finna budowlana zatrudni pracowników w zawodach: murarz, tynkarz,
betoniarz, glazurnik itp.
Tel. 046/837-33-24, 0691-9~10,
0601-812-262.
Zatrudni<; do układania kostki.
Tel. 0692-789-266.
Zatrudnię solidne osoby do zbioru
truskawek. Tel. 0507-046-414.
Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat C, E,
teren kraju. Tel. 0607403-256.
Serwis KIA Motors zatrudni mechanika
Tel. 046/830-34-25.
Dam pracę przy zbiorze truskawek.
Tel. 0609-561-169.
Pizzerrncna - zatrudnię, możliwość
irzyuczenia. Tel. 0602-797-678.
Zatrudnię kierowcę kat C+E i Coraz mechanika samochodów ciężarowych.
Tel 0607-267-278.
Zatrudnię kierowcę C+E, wiek do 35 lat
Łowicz i okolice. Tel. 0608-067-847.
Zatrudnię lakiernika samochodowego. Tel. 051S-175-S77.
Pnyjmę pracowników do pracy
w ochronie. Tel. 0500-041-363.
Zatrudnię do zbioru truskawek.
Tel. 046/838-49-28 wieczorem.
Zatrudnię kierowcę kat C+E, praca na terenie
kraju. Tel. 0602-630-653.
l'rzY.imę do pracy przy krowach z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Tel. 0888-283-'376.
Zatrudnię tynkarzy i pracowml<a remontowego. Tel. 0606-428-162.
Zatrudnię do zbierania truskawek.
Tel. 046/861-11-58, 0604-309-580.
Zaopiekuję się starszą lub niepełnosprawną
osobą. Tel. 0667-158-225.
Pnyjmę na staż. Tel. 0691-891-000.
Zatrudnię do pomocy w niedużym gospodarstwie rolnym. Tel. 0667-667-087,
046/838-64-73.
Zatrudnię tynkarzy do dociepleń.
Tel. 0693-332-588.
Mgr fiumacji, po stażu -szuka pracy.
Tel. 0696-106-647.
Zatrudnię mężczyznę z uregulowaną służbą
wojskową, min. zasadni= szkoła zawodowa,
lcierunek mechaniczny, do pracy na tokarl<ach,
fi=rl<ach, szlifierkach. Tel. 046/838-59-92,
046/838-59-45, 0602-249-683.
Zaopiekuję się dzieckiem, staJszą osobą,
posprzątam. Tel. 046/837-73-10.
Kierowca z praktyką - poszukuje pracy
na samochód Kamaz wywrot lub dostawczy
do 3,5 t Tel. 0605-302-486.
Zatrudnię dotywczo tokarzacfiezcra z ŁowiC'lll
lub okolic. Tel. 0504-065-376.
Zatrudnię do firmy remontow<>-budowlanej.
Tel. 0888-978-225.
Zatrudnię stażystkę w sklepie obuwniczym
w lntermarche (wynagrodzenie miesiiµne).
CV proszę prz.esyl3ć: podbud@wp.pl
lub w sklepie. Tel. 0698-669-492.
Zatrudnię do zbioru truskawek.
Tel. 0888-779-368.
Budowlańców, wykończeniowców.

Tel. 0603-753-973.
Zatrudnię kierowcę kat C.
Tel. 0609-810-814.
Zaopiekuję się dzieckiem. Doświadctenie.
Tel. 0693-276-589.
Finna Hydropoł zatrudni hydraulików.
Tel. 0608-076-041.
Zatrudnię handlowców, kierownika
magazynu. Tel. 046/838-44-68.
Przyjmę dwóch młodych aa budowę.
Tel. 0667-257-280.
Zatrudnię od zaraz kierowcę z prawem
jazdy kat B. Tel Q606-792-712.
Zatrudnię kobietę lat ok. 40 do pomocy
w pracach domowych. Tel 0601-439-716.
Zatrudnię kierowcę kat C, C+E.
Tel. 0604-212-720.
l'rzY.imę do pracy w gospodarstwie
- do zbioru warzyw. Tel. 0606-198445.
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny.
Tel. 0602-651.{)6().
Podejmę każdą pracę oprócz. szycia, emerytka.
Tel. 0607-839-518.

Zakład stolarski zatrudni stolarzy.
Tel. 06%-033-527, 0668-206-250.
Zatrudnię pracownika do zbioru truskawek
i aronii, Bratoszewice. Tel. 0501-020-358.
Zatrudnię piecowego i cukiernika
Tel. 0509-877-081.
Przyjmę szwaczki do szycia spodni damskich,
Głowno. Tel. 0509-571-80 I.
Zatrudnię szwaczkę, stała praca, bielima
niemowlęca, Sbyków. Tel. 0512-330-849.
Finna Kris Line z Głowna
zatrudni szwaczki po szkołach
krawieckich do przyuczenia.
Tel. 042/719-43-15, 71943-19,
710-85-04.
Zatrudnię szWaczki, overlock i stebnówka
Tel. 0889-329409, 042/710-71-98.
ZatńK!nię szwaczki do szycia bluzek
z dzianiny. Tel. 0607443-788.
Młoda, wykształcenie średnie, podejmię pracę

na 3 miesiące (czerwiec - sierpień), na terenie
Głowna lub Łowicza Tel. 0665-219-617.
Avon - be:zpłatne zapisy, super prezenty.
Smsltel. 0501-032-348, 0421719-44-47.
Avon - be:zpłatne zapisy, super prezenty.
Tel.JSms 06%-917-023.
Zatrudnię kierowcę, na ciągnik siodłowy,
kategorii C+E, okolice Głowna, Strykowa
Tel. 0605-097-071.
l'rzY.imę kierowcę z kategorią O, z Glowna
lub okolic. Emeryt też. Tel. 042/710-76-31,
0880-587-522.
Młody, wykształcenie średnie, poszukuje
pracy z kategorią BT. Tel. 0667-303-036.
Lakierników i blacharzy samochodowych zatrunię, okolice Głowna.
.
Tel. 0509-690-282.
Zatrudnię kierowcę z kategorią B-t{;, z okolic
Głowna, Sbykowa, mile widziana znajomość
mechaniki Tel. 0605-046-558.
Potrzebna opiekunka do starszej osoby
w godzinach 8.00-20.00. Tel 0421719-14-49.
Zatrudnię szwaczki na dzianinę.
Tel. 042/719-38-ół, 0603-610-884.
Avon - bez wpisowego. ·
Smsffel. 0502-616468, 046/832-74-42.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. Smsffel. 0512-115-030.
Spawaczy z uprawnieniami C02 - zatrudnię.
%-1 OO Skierniewice, skr. Pocztowa 66.
Proszę o podanie telefonu kontaktowego
lub adresu.
Finna budowlana poszukuje podwykonawców do robót brukarskich
- układanie kostki I krawężnika.
Tel.0601-699-379.
Finna budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe
lub ogólnobudowlane do pracy
na budowie na terenie calego kraju.
Tel. 046/833-98-28 wew. 18.
Finna zatrudni kierownika robót
drogowych. Tel.046/833-Q8-28wew.11.
Finna zatrudni wykwalifikowanych
cieśli i zbrojarzy: Tel. 046/833-98-28
wew.11.
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych (koparl<o-ładowarka, równiarka, walec). Tel. 06()3.755-726.
Finna zatrudni absoi-ntów szkól wyższych o kierunku ogólnobudowlanym
i drogowym. Tel. 046/833-Q8-28
wew. 11, 0601-298-842.
Zatrudnię mechanika samochodowego z psaw9111 jazdy kat B, C, D, E.
Tel. kontaktowy 0609-837-100.
Kobiety i mężczyzn oraz traktorzystę do pracy
w szklarni i gospodarstwie - zl!trudnię.
%-100 Skierniewice, skr, poczlowa 66.
Proszę o podanie telefonu kontaktowego
lub adresu.
Rozdawanie ulotek. Tel. 0513-135-270.
Duża tinna spedycyjna z Teresina poszukuje
pnewoźników z pojazdami: ciągnik+ nacz.epa o pojemności 33 EUP, ,,solo" - o pojemn<>ści 15-18 EUP i ładowności min. 8 ton. Preferowane pojazdy o zabudowie iz.otermicznej.
Tel. 0506-003-207.
Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacbarza, ucmiów. Tel. 0602-528-235.
Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych (glazura, gipsy, docieplenia).
Tel. 0602-779-602.
Montera· stolarlci budowlanej - zatrudnię.
Tel. 046/833-42-49.
Do roznoszenia ulotek.
Tel. 0513-135-370.
Zatrudnię pracownika do ochrony z licencją
a stopnia Tel. 0603-816-537.
Do zbioru rabarbaru, truskawek zatrudnię.
Tel. 0601-30-60-70, 0604-225-311,
046/838-03-27, 046/833-67-85.
W laboratorium "in Vitro" roślin podejmę
pracę. Tel. 0503-504-373, 042/681-81-88.
Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, chałupnicz
ki. Tel. 0509-513-707.
Zatrudnię glazurników, gipsiarzy.
Tel. 0691-580-997.
Budowlańców, wykończeniowców.

Tel. 0603-753-973.
na staż (konfekcja papieru toaletowego), Skierniewice,
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83.
Zatrudni~ elekbyka z uprawnieniami.
Tel. 0602-779-602.
Zatrudnię malarza, gipsiarza
Tel. 0503-746-911.
Zlecę wykonanie prac remontowo - budowlanych aa powieizchni 1000 mkw„
w Skierniewicach. Tel. 0691409-340.
Murarzy i robotników budowlanych
- zatrudnię, wysokie wynagrodzenie.
Tel. 0513-258-118.
Zatrudnię operatora koparki, spychaC'lll.
Tel. 0513-859-873.
Zacznij zarabiać już dzisiaj - dołącz
do Oriflarne. Tel.JSms 0665-149-990.
Zatrudnię absolwentkę

Autoryzowany punkt sprzedaży: Łowicz, · ul. Stanisławskiego 25a.
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INFORMACJA HANDLOWA: O 801 202 602

OPŁATA ZGODNA Z CENNIKIEM OPERATORA SIECI, Z·KTÓREJ WYKONYWANE JEST POŁACZENIE .
SZCZEGÓŁY OFERTY W CENNIKU I REGULAMINIE, DOSTĘPNYCH W PUNKTACH SPRZEDAŻY SIECI ERA.

OGŁOSZENIA
Skład budowlany :zatrudni sprzedawcę
ze znajomością komputera do lai 40.
Tel. 0601-$-23-02.
PodcjlllQ pracę na samochód dootawczy,
prawo jazdy B, C, A. Tel. 0503-818-654.
Firma okienna zatrudni handlowców z wlasnyin samochodem, Rawa Mazowiecka,
Pl. Piłsudskiego 7. Tel. 0606-952-277.
Skład budowlany zatrudni sprzedawcę
z doświadczeniem oraz ze znajomością
komputera do 40 lat Tel. 0601.Q92-302.

USŁUGI

WIDEO

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001.
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD,
mon1aź - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48,
0606-870-767.
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.
Wesela - profeajonalnie, tanio, DVD.
Tel. 0461837-52-23, 0606-312--048.
Fotografowanie - śluby, plenety.
Tel. 0888-486-451.
Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie,
tanio. l.djęcia Tel. 046/837-87~.
0602-633-407, 0606-662-878.
Wideofilmowanie, tel. 0698-618-749. Fotograf, tel. 0602-ó95-737, www.fotojack.prv.pl.
Video - Foto, magia obrazu.
Tel. 0696-011-351.
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspomnień! Przegraj pamiątkowe kasety
wideo na plytę DVD. Tel. 0509-620-300.
Przegram kasety wideo na plytę DVD,
24 h. Tel. 0508-132"°8.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 05Q8.286.519.
Remonty kompleksowe mieszkań.
Tel. 0668-262-745.
Usługi rernontowe>-budowlane, docieplanie
budynków, wyk:uiczanie wn<."lrZ od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Układanie glazwy, terakoty, parele. gładź
i inne wykończenia Tel. 046/838-20-56,
0600-626-WJ.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie.
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226.
Instalacje elektryczne, przyląc:za, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-1 IO.
Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio,
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382'.
docieplanie budynków, tynki akrylowe, mozaikowe. Tel. 0606-428-162, 046/839-62-30.
Remonty kompleksowe budynków wewnąllz
• i elewacyjne. Tel. 0512-444-062.
Układanie kostki - solidnie,
dokładnie. Konkurencyjne ceny.
Tel.0604-41~.

Malowanie, tapetowanie, gładź.
Tel. 0698-778-366.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015.
Hydrauliczne usługi - tanio, szybko,
z gwarancją. Teł. 046/837-19-29,
0506-064-122.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideC>domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy
alannowe (monitoring). Remonty, hydraulika,
glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, WJ. Tel. 046/837-50-84,
0601-303-858.
Elektryk-montaż,oaprawa Tel.0697-725-830.
Wykończenia, remonty.
Tel. 0888-978-225.
Centrum Parkietu poleca schody, parkiety, mozaiki pałacowe, parkiety egzotyczne oraz pre>wadzimy usługi w :zakresie montażu i cyklinowania Łowicz, ul. Chmieliń.skitj 21.
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194.
Wypożyczam rusztowania waiszawskie.
Tel. 0510-124-700.
Tynki, glazura, gipsy, wykończenia. Możliwość
obejrzcnia. Tel. 0880-765-378.
Układanie kostki brukowej, granitowej. Teł. 0692-789-266, 046/837.Q-99.
Malowanie, tapetowanie, gładź., płyty gik,
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867,
046/830-00-14.
Układanie kostki bmkowej, granitowej
- gwarancja Tel. 0600-150-196.
Malowanie, gipsowanie, panele ścienne, tapetowanie, sufity podwieszane, adaptatja
poddaszy, płyta k/g. Tel. 0663-801-436.
Najtańsze docieplenia domów i stropodachów granulatem styropianu
- 7zł/1 mkw. Tel. 044/714-27-&4.
Wkłady kominowe okiągłe i prostokątne, przewody i kształtki do kominków. Niskie ceny
(np. rura o średnicy 120-60zł). Piaski 5 k.Nieborowa Tel. 046/838-56-76, 0605-286-268.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie - profesjonalnie - „EFEKT''.
Tel. 0600-984-398.
Remonty - kompleksowo.
Tel. 0600-614490.
Remonty, adaplacje. Tel. 0607-196-356.
Full opcja -remonty. Tel. 0691-n4-281.
Tynk~ posadzki - wolne tenniny.
Tel. 0503-077-863.
Cyklinowanie, układanie parkietu.
Tel. 0668-750-437.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów. Tel. 046/837-44-35,
0600-294-318.

Glazura terakota, panele, gładzie itp.
Tel. 0508-313-799.
Gama - usługi hydrauliczne, nowoczesne
technologie zgrrewcze. Tel. 0602-587-34 I.
Dach-lux, Grzegorz Kosmowski oferuje sprzedaż blachodachówek, dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynien renomowanych firm, .
podbitkę i inne akcesoria dachowe.
Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
śwtadcZymy usługi blacharsko-<lekarskie, krycie dach6w. Łowicz,
ul. Jana Pawła n23.
Tel.Jfax 046/837~1-31, 0509-72!Mi19.
Krycie dachów. Tel. 046'837-51-31.
Bramy przesuwne, balustrady, drzwi, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa + montaż.
Tel. 0503-572--046, 0508-869-390.
Gipsy bezpyłowe, malowanie, panele,
adaptacja poddaszy. Tel. 0508-168-659.
Dachy konstrukcyjne, pokrycia, naprawy, konserwatje. Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348.
Usługi stolarskie. Tel. 0697-580-227.
Usługi remontowe, wykończenia wn<;ttz,
malowanie, gipsy, podłogi, docieplenie
budynków. Tel. 0505-024-964.
Kamaz - przewóz piasku, pospółki, ziemi.
Tel. 0601-630-882.
Usługi hydraulic7ne, kanalizacyjne, c.o,
Tel. 0696-098-909.
Kolektory słoneczne - wykonawstwo, mon1aź Tel. 0696-098-909, 0608-101-676.
Tynki, posadzki. Tel. 0888-822-109.
Centrum Sprzedaży Rynien i Blachodachówki, ul. Nadbzurzańska 28a,
Łowicz, PPHU „Kosmo" Witołd Kosmowski oferuje po najniższych cenach blachodachówkę szwedzką i fiń
ską, blachy trai>ezo-. podbitkę i rynny. Krycie dachów - usługi dekarskie.
Tel 0600-367-696, 046/839-28-60.
Krycie dachów. Tel. 06()4..456.925,
0608-409-686, 0694-S54-243,
0604-45S-448, 0609-846-316,
0503-105-024, 0694470-614.
Tynki - wykonuję. Tel. 0697-923-472.
Kamaz, wywrotka - przywóz żwiru itp.
Tanio. Tel. 0604-208-688.
Tanio prace wykończeniowe, glazura, terake>ta, gładź gipsowa, roalowanie, płyty k/g i inne.
Tel. 046/837-61-09 wieczorem.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy. Tel. 0502-086-592,
0461837-78-38.
Beton, cięcia, wyburzenia, rozbiórki.
Tel 0606-192-951.
Brukarstwo. Tel. 0606--192-951.
Układanie kostki betonowej, granitowej
oraz inne usługi brukar;kie.
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28.
Tynki, wylewki, docieplenia budynków,
gładzie. Tel. 0886-570-267.
Panele podlogowe i ścienne. boazeria, male>wanie, tapetowanie, schody w panelach.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.
Firma ,,Kama" oferuje szamba ekologicme
i zbiorniki na gnojowicę. Tel. 0602-587-341.
Gładź - kompleksowe remonty.
Tel. 0668-a21~.
Elektryczne - przeróbki, naprawy.
Tel.0601-147~.

Hydrauliczne - solidnie, niedrogo.
Elektroinstalacje, domofony, bramonap(dy.
Tel. 0506-293-053.
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy
fundamentów szamb, usługi kopark<>-spycharką. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21.
Remont i wykańczanie mieszkań, glazura, terakota, panele, gładzie gipsowe. Docieplanie
poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844.
Glazura, terakota, panele, gładzie itp.
Tel. 0508-313-799.
Sprz.cdam gruz z rozbiórki.
Tel. 046/839-10-35.
Hurtownia wykonuje usługi wykończcni<>we wnętrz ,,pod klucz" z materiałów własnych
wliczonych w usługę - faktura 7"/o VAT
w pomieszczeniach mieszkalnych; ocieplanie,
ściany z płyt K/G, gładź, glazura, terakota,
malowanie, urządzenia f!PJ!Vo<=.
Tel. 0501-074-060, 0501-074-061.
Schody, poręcze, drzwi, podłogi, inne (wyrób
i mon1aź). Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497.
Balustrady ze stali ni;nlzcwntj, daszki łuk<>we. Tel. 0504-065-376.
Spawanie aluminiilm. Tel. 0504-065-376.
Usługi kopari<o.tadowarką, faktury VAT.
Teł. 0601-303-235.
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe.
ścienne, plyly k/g. Tel. 0668-462-197.
Tynkowanie, murowanie.
Tel. 046/837-11-44.
Produkcja i sprzedaż: ogrodzenia
betonowe, kostka brukowa, daszki
na słupki, kolumny wspierające
do budynków, fontanny i figury ogrodowe, przepływy, płyty kamienne i eko.
Łowicz, os. Górki, ul. Łęczycka 116,
tel. 046/837-12-15, 0600-328-025.
Bramy, ogrodz.enia, balustrady.
Tel. 0507-958·766.
Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze..
sne systemy do każdego typu okien,
także bez wiercenia. Łowicz,
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25.
Dachy, przeróbki, roboty murarskie.
Tel. 0508-213-801.
Hydrauliczne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena materiałów i robocizny.
Tel. 0602-882-617.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych.
Tel. 0511-337-768.
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków.
Tel. 0880-542-743.
Docieplanie budynków granulatem styropianu (szczelin ściennych). Tel. 0603-293-106.
Tel.0601-147~.

PPHU Stal - Bet, producent, oferuje:
bramy, ogrodzenia; balustrady, garaże, siatka, słupki itp. Rokitnica 60,
okolice Strykowa. Tel. 0421719-66-37,
0691-560-023.
Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacYJnc, kotły ekogrosrek, miał. Głowno.
Tel. 0602-882-{;17.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki. Tel. 0609-846-316.
Kierownictwo budowy. Teł. 0695-105-025.
Tarcica skład drewna budowlanego krycie
i sprzedaż pokryć dachowych, ul. Łowicka 141
obok U-Caru. Tel. 046/832-{;3-08 biwu,
kom. 0505-038-785. ·
Docieplenie budynków i elewaj~ mażliwość
tynków akrylowych, reali7.acja zamówień
na 2006 rok, konkurencyjne ceny.
Tel. 0880-201-924.
Usługi elektryczne. Montaż instalacji i wzą
dzeń elek1Iycznycb. Alarmy i domofony. Prace
kontrolnC>-pomiarowe. Tel. 0602-779-&2.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-:!8-30.
Dachy kcyjemy blachą i ~
Tel. 0604-182-211.
Kompleksowe usługi budowlane. My pracujemy Ty masz spokojnągłowę.
Tel. 0602-n9-&i
Usługi hydraulic7ne. Tel. 0603-917-448.
Usługi budowlane i remontowe. Gładź
- glazura - terakota - malowanie.
Tel. 0602-n9-&i.
Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789.
Mwuwanie budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.
Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja
Tel. 0502-478-440.
Tynki maszynowe gipsowe i cementOWC>-wapienne. Tel. 0602-n9-602.
Docieplenia budynków. Tynki akrylowe
i mineralne. Tel. 0602-n9-&2.
Malowanie, tapetowanie, gladź, glazura, terakota, płyty karton'gips. Tel. 602-779-602.
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826.
FuH-Oach, pokrycia dachowe, sprzedaż montaż.. Blachodachówkl: szwedzkie, fińskie, niemieckie, dachówki
ceramiczne, papy termozgrzewalne.
Doradztwo techniczne, pomiar i kosztorys gratis. Tel. 046/814-11-22,
0602-718-334.
Remonty, gipsy, mury, tynki. Tel. 00!3-79 l-487.
Elektryk - domy, mieszkania, biura, budynki
przemysłowe. Alarmy - pomiruy elektryC2T1C.
Tel. 0602-779-&2.
Wylewki z agregatu mechanic2ne zacieranie
9zllmkw„ Tel. 044/724-19-53, 0668-829-361.
Cyklinowanie i układanie.
Tel. 046/835-22-56.
Panele, terakota. Tel. 0694-28-74-47.
Wanny, odnawianie. Tel. 046/830-37-61,
0603-753-973.
Wykończeniówka - budowlanka
Tel. 0603-753-973.
Instalacje elektryczne, alarmowe, RTY,
domofony, videodomofony, pomiary.
Tel. 0602-779-&2.
ż.aluzje, rolety. Tel. 046/830-37-{il,
0603-753-973.
Budowlane, wszystkie wykończeniowe,
adaptacje. Tel. 0692-09-81-43.
Dachy, konstrukcje, pokcycie. przeróbka.
Tel. 0509-822-409.
Usługi koparko - ładowarką, odwodnienia
terenów. Tel. 0500-133-814.
Tek-Dom ocieplanie budynków w szcr.eliny
międzymurowe granulatem styropianowym.
Tel. 046/833-38-50, 0601-{;92-248.
Usługi hydrauliczne. Miedź, plastik, stal.
WodnC>-kanalizacyjne. Glazura, terakota.
Tel. 046/815-08-38.
Glazura, terakota, tanio, solidnie.
Tel. 0663-999-123.

INNE

USŁUGI

Meble pod wymiar- kuchenne, biwuwe, szafy
z drzwiami przesuwnymi. Solidnie.
Tel. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, fuktul)'
VAT. Tel. 0607-406-024.
Naprawa komputerów i inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331.
Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy. Teł. 0604-891-092.
Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, akordeon,
saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświetle
nie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199
wieczorem.
Anteny- montaż, instalacje. Tel. 0601-306-566.
Zesp6ł - wesela Tel. 046/838-66-46.
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609.
DJ - profesjonalnie poprowadzi każ.clą imprezę
- wesela, bale, bankiety, imprezy okolicznóściowe. Tel. 0604-281-361.
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'.
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.
Zespół

muzyczny z wokalistką

-wesela. Tel. 0502-473-091.
Pranie dywanów, tapicerlci w zakładzie
i u klienta. Tel. 0501-431-978.
Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP.
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95.
RTV Serwis - naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne, autoryzacje firm:
Sony, Philips, LG, JVC, Thomson,
Samsung, Pioneer, Sharp i inne.
Łowicz, ul. Krakowska 11.
Teł. 046/837-28-85.
Noclegi dla fum, Łowicz. Tel. 0508-718-509,
0603-100-171.
Śluby - Toyota Avensis.
Teł. 0606-Sn-837.
Zesp6ł muzy=iy, wesela Tel. 046/838-39-23,
0601-854-67.

DROBNE

Zesp6ł mużycmy.. Tel. 0607-777-304,
0509-766-163.
Transport żwiru, piasku, j>ospółkl.
Tel.0603-213-798.
Pra:prowadzki. Tel. 0605-303-836.
Stół wiejski z dowozem • wypożyczę.
Tel.0602~4-4191.
Usługi koparko-ładowarl<ą, samochody, gruz,
śmieci. Tel. 0505-663-306.
Naprawa sprzętu AGD - części.

Teł.0510-1~.

Rusztowania warszaw00e - wypożyczam.
Tel. 0697-923-472.

Wynajem sali na wesela, komunie
i inne imprezy okolicznościowe,
sala do 120 osób. Łowicz,
ul. Powstańców 15, tel. 0501-129-752.
Podwożenie do ślubu - czarny Mercedes.
Tel. 0600-741-147.
Meble na wymiar - kuchnie, szafy, dmbne
usługi stolarskie. Tel. 0604462-835,
046/837-96-07.
Dojeżdżam do pracy z Łowicza do Łodzi
(ponieclzialek-piątek). Mam w samochodzie
wolne miejsca. Tel. 0692-028-014.
Miły, wykształcony, o wysokitj kulturze
osobistej, brunet, 53 lata, wysoki, przystojny,
zadbany, elegancki. Potrafi wiele w domu zrobić, smacznie gotować. Poślubi elegancką, niekonfliktową panią, powainie myślą:ą o życiu
we dwoje, która prowadzi wla<;ną dzialalność
gospodarczą lub powainy bimes,
w któl)'m pomogę. Jestmt o stałym dochodzie.
Tel. 0502-404-053. Powaine oferty,
P=lotne romanse mnie nie interesują.
Limuzyna na śluby 9 m, 11 osób.
Tel. 0605-305-579.
Udostępnię miejsce na reklamę,
przy trasie. Tel. 0600-042-462.
Anteny RTV-SAT .spiDctaż, ceny hurtowe, profesjonalny montaż, naprawa.
Tel 0601-147~.
Prawnik - porady, pozwy, wnioski,
tanio. Tel 046/837-70-96, 0512-443-el&.
DJ - profesjonalnie poprowadzi każ.clą~
- wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe.
Tel. 0604-281-361.
Wiele banków w jednym - kredyty gotówk<>we. Specjalna oferta dla emerytów i rencistów.
Rencista 590 zł netto, emeryt 520 zł netto.
Łowicz, ul. Podrzeczna 19b,
tel. 046/837-32-76.
Usługi transportowe, samochód dostawczy.
fak1ura VAT. Tel. 0501-154-218.
Tanie usługi transportowe, samochód dostawczy Iveco, blaszak. Tel. 0886-300-130.
Catering,profi:sjonalnedekoracjeztowaruwła

snego lub powierzonego, sal weselnych,
bankietowych, przyjęć okolicwościowych
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła.
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864.
Kredyty gotówkowe, hipoteczne
dla rolników. Tel. 0503-817-632.
Kredyty hipoteczne. Tel. 0503-S17-632.
Naprawa sprzętu AGD, domofony.
Tel. 046/837-91-98, 0691.s&1-244.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin.
tapicerki meblowej. Tel. 046/837-73-07,
0694-876-103.
Zesp6ł na wesela, solistka Tel. 0693-754-349.
Krajowyprz,ewózosób,busy, 18miejsc,
~Tel. 0602-681-541,
.
.=..:.::..:..:..:~7~0-32-=Projekty graficzne, przygotowanie do druku,
046/837-09-37
Tel.
szyldy.
banery,
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915.
Wymiana pasów w verticalach oraz tkanin w'f'Oletach. Tel. 046/830-04-02,

0601-226-944.
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Śluby WY Passat, 2004 rok, srebrny - tanio.
Tel. 0604-838--050.

Hiszpański. Tel. 0603-099-361.

Śluby - Mercedes „Okularnik".
Tel. 0692-747-704.

ROLNICZE

Maszynę dwuiglówkę płaską, trójskok
singer. Tel. 0421719-20-85 lub 0603-243-744.
Śluby oryginalną Warszawą
Tel. 0505-238-115.
Wesela, zespól z wodzirejem, najtaniej.
Tel. 0604-63-07-93.
Profesjonalna obsługa Imprez
muzycznych, firmowych, koncerty,
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159,
www.projectfm.pl
Regeneracja kanridży, naprawa dmkarek
u klienta. Tel. 0509-{;20-300
w godz. 8.00 - 20.00.
Aby tanio wydrukować pracę dyplo-

mową, wypożycz drukarkę

atramento-

WI\ lub laserową. Zrobisz to sam
najtańszym

kosztem. Kiosk
przed kinem Polonez.
Tel. 0509-QD-300, 0508-132-'08.
www.schodyparklety.pl
Bagażówka, przeprowadzki.
Tel. 0601-34-71-70.

Sprzedam przydomową oczyszczalnię
ścieków. Tel. 0500-158-664.

Limuzyny Lincoln nowe modele,
www. wynajmijlimuzyny.pl
Tel. IJ604.869.878.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0508-178-189.
Śluby- BMW. l=TIC· Tel. 0508-909-732.
Oszczędzaj 60-130% na impulsach telefonicznych Tel. 0513-135-270.
Oama ziemia i przyjmę ziemię z wyk~.
Tel. 0601-69-22-43.
DJ wesela. Tel. 0606-76-05-99.
Projektowanie i aranżacja 'Miętrz.
Tel. 0607-074-605.
Ogrody - oczka wochK: - systemy
nawadniaH:e profeajooalne wykonanie.
Tel. 0660-636-8 I4.
Naprawa uriądzeń chłodniczych, klimatyzacja, auto - klimatyzacja Tel._0501-273-415.
Napraw mebli tapiceiskich wspól=ych
i antyków. Ukladanie i cyklinowanie podłóg.
Tel. 0603-200-532.

KOMPUTERO
-PISANIE
Komputeropisanie, l)'SUnki. wykresy - tanio
i szybko. Łowicz. Tel. 046/'837-78-71,
0602-277-013.
Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85.
Komputcropisanie. Tel. 046/833-10-79.

NAUKA
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335.
Chemia, biologia Tel. 0601-613-963.
Matematyka - korepetycje, tanio.
Tel. 0600-150-145.
Techniki relaksu, wiz.ualizacja zdrowia.
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.00-21.00.
Głęboki relaks. Tel. 0887-044-104
w godz. 18.00-21.00.
Pomoc przy pisaniu prac. Tel. 0505-940-379.
Język niemiecki - solidnie.
Tel. 046/837-34-87, 0695-774-273.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Matematyka - korepetycje, nauczyciel.
Tel. 0502-982-594.

WÓJT GMINY ZDUNY
99-440 ZDUNY 1C, pow. łowicki, woj. łódzkie
tel. (046) 838-74-26 fax (046) 838-74-23
dzialając slosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

do wiadomości, że został
przetarg
nieograniczony na wykonanie:
REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
podaję

ogłoszony

przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach
WZAKRESIE:
• robót budowlanych (roboty rozbiórkowe,
murowe, wymiana stolarki),
• robót sanitarnych (roboty demontażowe,
wykonanie orurowania i armatury sanitarnej),
• robót elektrycznych (roboty demontażowe
i wykonanie nowej instalacji).
Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących

ww. zadania można uzyskać wUrzędzie Gminy wZdunach
Tel. do kontaktu (046) 838-75-90
e-mail: inwestycje@gminazduny.pl

Jqc'ElBJł
DH .Panorama" - róg Nowego Rynku i Koziej

fe/. 0606-968-537
OFERUJE·
./ najnowocześniejsze wzory Wiązanek ślubnych•""'=~"4'1_,.
.r dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

Ośrodek

Sprz.cdam dmuchawę do siana.
Tel. 046/838-48-12.
Schładzalniki do mleka, ró-inc pojemności,
seiwis, gwarantja Tel. 046/833-07-27,
0505-039-888.
Deszczownie. Tel 0506-140-584.
Suche wysłodki melasowane i sypkie
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71,
0602-235-159.
Ogólnoużytkowe kurczęta zaszczepione i odhodowane. Leśniczówka 52
k. Soboty. Tel. 046/838-28-07,

0889-S11Mi53.
Sprzedam ję_czmień, pszenicę, pszenżyto.
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14.
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie.
Teł. 0504-171-191, 044/725-02-95.
Sprzedam kiszonkę kukurydzianą I ha, 3000
zł, I @t w czterech piynnach, zakiszona, kwas
mlekowy, do negocjacji. Tel. 0602-{;73-181.
Sprzedam siano, słomę belowaną.
Tel. 0691-335-514.
Sprzedam obornik bydlęcy, okolice
Nieborowa, Tel. 0500--07 I-877,
046/838-64-79.
Ładowacz cyklop, stan dobly.
Tel. 0661-848-399.
Przywóz młóta browarnego.
Tel 0605-255-914.
Sprz.cdam Zetor 5211, stan bdb; prietrzą,<;ark<>
zgrabiarki; wycinarki do kiszonek ró:incgo
typu; roz.siewacz nawozii Amazone - Rauh;
opryskiwacz 2500 I, I8 m Rau; pług zagonowy 4-skibowy Kwenerland, 5-skibowy Grudziądz - import NIClllcy. Tel. 0241356-27-60,
0512-444-919.
Beczki aseni:zacyjne, ocynkowane,
4000-600) I; siewnik zbożowy Amazone
2,5 m - 3 m; 5'Xtowniki do zianniaków
-sprzedam. Tel. 0241356-27-60, 0512-444-919.
Dmuchawy do zboża niemiecki - spu.edarn
Tel. 0241356-27-60 do 20.00.
Sieczkarnie do kukwydzy jednorzędowe
Potinger, Mengcł. PZ - spizedaln.
Tel. 0241356-27-60 do 20.00.
C-330, 360, MF, silniki, willy korbowe,
pompy wtryskowe, osie pmidnie (kpi.)
„Rol-lnwesf' Bielawy.
Tel. 0506-140-684.
Sprz.cdam słomę belowaną. Nieborów 60.
wiadomość po 17.00 lub w sobotę.
Sprzedam żyto, mieszankę, słomę.
Tel. 04611!38-17-64 wieczorem
Sprzedam kombajn zbożowy szer. 3 m,
prasę kostkują:ą niemiecką, glebogryzarkę.

Tel. 046/839-67-83.
Kosiarki sadownicze. Tel. 0461832-14-57.
Usługi cięcia żyta. traw i sianokiszonki sieczkarnią - szybko i tanio.
Teł. 069J.824-736.

Sprz.cdam prasę wysokiego zgniotu Z5 li Famami, 1998 rok, 16500 zl. Tel. 0608-369-297.
Dwukółka do ciągnika (nowa) - sprz.erlam.
Tel. 046/830-38-37.
Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5K W, pług
obracany 3-skibowy (mały), dmuchawę
zbożową, drapak 2rn. Tel. 046'838-46-19.
Sprzedam pszenżyto. Marianka,
tel. 046/838-14-49.
Sprzedam owies, żyto. Tel 046/838-14-63.
Sprzedam siano w belkach.
Tel. 046/837-27-05 wiec2Drem.
Sprz.cdam C-360 3P. Tel. 0607-181-404.

Szkolenia Kierowców

111l(fJJg1J11
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl
Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722
Łowicz,

ZAPRASZA
NA KURS

PATRONAT

1

PRAWA JAZDY ~
KAT.A,B,B+E
Rozpoczęcie

kursu:

.

9.06.2006„. godz. 15.00
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY:
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy
• instruktorów nauki jazdy
~
na certyfikat kompetencji

OGŁOSZENIA

1.06.2006 r.

DROBNE •

UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Sprzcdam pra<;c;. Claas 46. Tel. 046'837-08-07,
0607-168-1%.
Sprzedam ciągnik C-3(,(). Teł. 0607-168-196.
Kupię opielacz do buraku.
Tel. 0461838-78-54.
Spizedam warchlaki duńskie i litewskie. Tel. 0504-27().89(), 0606-317~1.
Sprzcdam orkan do zielonek, sieczkarnię jednorzi;dową do kukwydzy. Tel. 0509-293-050.
Wycinac7.e kisz.onek; agregat uprawowy 2,20
rn, 5 m, Gruber 2, I m; śrutownik bijakowy;
plug 3-skibowy obrotowy; siewka do nawozu; siewnik, dmuchawa do zOOża.
Tel. 0509-29~50.
Prasa Z-224/1, 1989 rok, silnik Bizona SW400 - sprzedam. Łowicz, tel. 0507.QS0.676.
Kupię WÓ2l!k od chedera od kombajnu.
Tel. 066 I -S80458.
Tunel foliowy 6x30 ro+ system nawadniają::y
- sprzedam. Tel 046'838-56-74, 0505-949-957.
Sprzcdam basel1 do mleka 300 I oraz dojadcę
do mleka. Nieborów, tel. 046'838-56-27.
Koszlocysowanie, wycena do banku. Profesjonalne wykonawstwo płyt gnojowych
i :zbiorników na gnojowicę.
Tel 046'837-86-71 po 20.00, 0607-295-439.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 19.06.2006.
Pan'na 34, tel 0668-331-746.
Skupujemy kosiarlci listwowe, lzw. Osy,
kopaczlci ciągnikowe, prasy Z-224 do słomy.
Ceny atrakcyjne. Tel 046'838-72.g(),
Sprzcdam chlodziadcę do mielca 160 ~ snop<>wiązalkę Wana 2; mlocl<amię szerokomłolną
Wannianka, stan lxl>. Teł. 046'838-1'.Uil.
Skup żyta, ~ ottąb, śruty kukwydzianej, śruty psz.enno-Owsianej w proportji 2: I.
Retki 36, tel 046'838-73-28, 046'838-73-45.
MIZ 72 KM, 1976mk, wyjścienairzWni napęd, duża kabina, ogumienie 50%, stan dobry,
11500 zl -sprzedam. Teł. 046'838-83-17.
C-3(,() 3P, przycz.epa talerzówka - sprzedam.
Tel. 0503-952-792, 046/861-<i0-20.
Sprzedam kombajn zbażDwy BironZ-50, 1976
rok, stan dobry. Teł. 046'838-79-06 po 20.00.
Sprzedam słomę, olm!głe bele I 20x 120, 23 zl.
Teł. 0506-583-375.
Sprzedam jalówkę na ociełeni1L U = 61,
tel. 0461838-77-20.
Kombajn Bolko, 1996 rok, stan idealny
-sprzedam. Teł. 046'838-73-69, 0660-198-882.
Przp.epa 6 t wywrotka, 7000 zł - sprzedam.
Tel. 0605-896-130.
Silnik C-3(,() - sprzedam. Tel. 046'839-11 ~.
Kukurydza imzowa - sprzedam.
Tel. 0241277-74-01.
Jalówka na oclelenlu - sprzedam.
Tel. 0603-39S392.
Sprzcdam siewnik do kukwydzy - tanio.
Tel. 060-335473.
Sprzedam mlodą krowę i jalówkę
na wycielenilL Tel. 046'838-11-90.
Sprzedam krowę na wycielenilL
Zielkowice 214.
Sprzcdam jałówkę, tarnin
wycielenia: 14.062006. Tel. 0504-215-707.
Sprzedam jaló\\i<ę wysokocielną,
Tel. 0513-170-559.
Sprzedam przyczepę Dł7A, po remoncie.
Tel. 0605-767-834.
Sprzedam przycz.epę samozbierającą,
Tel. 046/838-74-91.
Sprz.edamziemię2,30 ha, Wicie; beczkę aluminiową 2000 I, mlocamię z prasą, snopowiązał
kę. Tel. 0508-126-601.
Zyto- spu.edam. Tel. 046/839-29-89.
Sprzedam przyczepę 11,5 t oraz opony bezdęt
kowe do Stara (pierwszy wlaściciel).
Tel. 046/838-98-02, 0695-052-735.
Wózek widiowy elektryczny po remoncie,
udźwig 1,2 t - sprzedam. Tel. 046/839-13-32,
050.8-160-198.
Słoma rolowana ze stodoly - spizedam.
Tel. 0606-294-284.
Ps:renica - sprzedam. Tel. 046'838-78-46.
RO'lJ2lllnik 2-0Siowy, fubl)'czny, 1995 rok, stan
bdb - sprzedam. Tel. 0691-066-967
Ciągnik C-330 - spu.edam. BednaJy 138,
tel. 0604-595-222.
Jałówka na wycieleniu - sprzedam.
Wojewodza 12, tel. 046'838-20-29.
Młóto browarne, wysłodziny.
Tel. 046'83M8-86, 0691-$15-463.
Słoma w kostkaclr- spu.edam. Ouuślin 51,
tel. 046/839-22-83.
Przp.epa S!'ffiO'Z.bieraąca, dmuchawa
- sprzedam. Tel. 0886-955-837.
Dwie krowy na wycieleniu - spu.edam.
Tel. 046/838-84-58.
Ciągnik C-330; przetrząsałko-zgrabiarkę;
przy=pę, kultywator; lejek do nawozu;
siewnik Poznaniak, kosiarl<ę rotacyjną
- sprzedam. Tel. 0606-108-730,
046/838-85-87.
Jałówka HF na wycieleniu - sprzedam.
Reczyce81.
Białkowanie obór. Tel. 0503499-480.
Sprzedam owies i mieszankę. Sromów,
tel. 046/838-44-77.
Maszyna do młócenia zbo7.a, szer. bębna 2 ro
wraz z }lrzetTląsaczem do słomy, młynek do
robienia śruty na kamieniach, kamienie 50;
chłodziarl<a do mielca 80 I -4 bańki -spu.edam.
Kompina JO, tel. 046'838-60-51 rano
lub wieczorem.
Kupię kompletny podajnik belek na przyczepędo prasy Sipma Z-22411. Tel. 0697-300-186.
Ule - sprzedam. Tel. 046'/!61-26-46.
Krowa na wycieleniu - spu.edam.
Tel. 046/838-06-52 po 20.00.

Sprzedam jalówkę wysokocielną.
Tel. 0500-651-272.
C-355, nowe ogwnienie, stan bdb - sprzedam.
Tel 046'838-0242.
Przp.epa 4,5 t, wywrot 3-stronny- spu.edam.
Tel. 0605-896-130.
Śrutownik walcowy - sprzedam.
Tel. 0880-511-791.
Sprzedam młockarnie szerokomłotną
Wannianka, opryskiwacz polowy.
Tel. 046/838-92-33.
Jałówka na wycieleniu - spizedam.
Tel 0606-189-399.
Jałówka wysokocielna - spu.edam.
Kocietzew Pin. 35, tel. 046/83847-33.
Sprzedam słomę żytnią w kostkach, Stary
Waliszew 7. Tel. 046/839-23-14 wieczorem.
Łubianki drewniane - nowe, plastikowe
- używane - spu.edam. Tel. 0241277-94-27.
Kiszonka z kukwyclzY wieloraka; podwozie
od beczkowom 4000 I - sprzedam.
Tel. 0241285-81-42.
Kosiarka rotacyjna RZF 165 - spizedam.
Tel. 0691-734-415.
Krowa i jałówka na wycieleniu - sprzedam.
Tel. 0241277-91-96.
Sprzedam C-3(,(), 1980 rok.
Tel 0880-()l)Q..717.
Sprzdam pszenicę 60 l
Tel. 0503-047-?IO.
Sprzedam jałówkę, wycielenie: koniec
ci.erwca. Tel. 046'838-69-72.
Kombajn Karlik, przycz.epa :zbierająca,
agregat uprawowy, wałek strunowy,
obiearaczka do cebuli - spizedam.
Tel. 0691-961-159.
Sprzedam żyto, siano belowane, cegłę
białą podwójną. suporeks, drut :zbrojeniowy
14, pawilon drewniany. Tel. 0506-833-114.
Cięcie żyta I sianokiszonek
sleczlcamią samojezdną.
Tel.~.

C-28 - sprzedam. Tel. 046'838-66-74.
Maszt widlaka do ciągnika - sprzedam.
Tel. 046'838-91-28.
Sprzedam zbiornik 425 I do mleka, 1997 rok.
Tel. 046/838-72-26.
Sprzedam ciągnik C-330 z turem, siewki
do nawozu, cyklop, kos~ rotacyjną. śru
townik bijakowy, kultywator, plugi 3- i 4-skibowe, sieczkarnię do kukwydzy 1-nędową
Mengela, orlean do zielonek, wycinak
do kiszonek, beczka do szamba
Tel. 0602-473-422, 0607-066-848.
Sprzedam ~ 7, ob.sypru'k do kopca
Tel. 0661-143-536.
Claas Merl<ator 30; Zetor 7045; Deu1z 6206;
pra5a rolująca Claas; siewniki 2,5 i 3 m
- sprzedam. Tel. 0605-996-104,
046/831-53-88.
Kupię nrN1Y elamit. Tel. 05Q5.666..372.
Sprzedam basel1 do mielca 320 I.
Tel. 046/838-25-28 po 20.00.
Sprzedam dmuchawę do siana; dąjarl<ę;
słomę belowaną Tel. 0605-591-610.
Sprzedam słomę ze stodoly,
Bielawska Wieś 29. Tel. ()461838-26-32.
Sprnrlun brony, beczkę ocynkowaną 2000 I.
Tel. 0606-967-890.
Sprnrlun żyto 4t Tel. 046/838-63-16.
Kompina 36.
Sprnrlun mieszankę zbożową 3 l
Tel. 046'837-44-13.
Sprzedam przetrząsarko - 7.grabirukę Fella,
hydraulicznie rozkladana Tel. 0601-272-521.
Sprzedam Oi1<an niemiecki, hydraulicznie
sterowana rura Tel. 0601-272-521.
Sprzedam wycinaki do kiszonek, mieczowe,
na windzie i bez. Tel. 0241356-20-88.
Sprzedam kombajn zbożowy Z-056, 1986 rok.
Tel. 0667-296-626.
Sprzedam ciągnik 902; plug 4-slobowy;
talerzówkę; agregat uprawowy; brooę
5-polowa; beczkę asenizacyjną 6000 ~
siewnik zbożowy; rozrzutnik obornika
Tel. 046'838-76-44.
Sprnrlun 2 krowy na wycieleni1L
Bełchów 156, tel. 046/839-65-72 po 18.00.
Ur.ms 1614, 4x4, 1987 rok, stan dołxy
- spu.edam. Teł. 0608-420-169.
Prasa Z-22411 Sipma, 1997 rok, ładowacz
tur do MF-255 lub 3512 - sprzedam.
Tel. 0692-601-689.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/839-63-30.
Sprzedam żyto i owies. Tel. 046'838-n-75.
KiS'lO!lkę z wyslotek burac2lll1ych - niedrogo
sprzedam. Tel. 0241285-39-73.
Jałówka na wycieleniu - sprzedam.
Tel. 046/838-62-43.
Kosiruka rotacyjna - spu.edam.
Tel. 0609-837-130.
Kombajn Claas Mcrlcator 75, szer. 3,6 m,
kabina - spizedam. Tel. 0511-717-568.
T-25, 1996 rok, C-360, pr.zyczepę wywrotkę
Dł7, dwukółkę. kombajn Z-56, silownik
do JXZYCZl'PY - sprzedam. Tel. 0661-0') 1-064.
Kombajn ziemnillC'Zally Anna, 1994 rok,
stan idealny - spu.edam. Tel .. 06Q8-008-281.
Owies i żyto - spu.edam„ Domaniewice,
ul. Koltjowa 53.
Słoma belowana ze stodoly - sprzedam.
Domaniewice, tel. 046/838-35-38.
Ziemniaki jadalne l sadzeniaki
- sprzedam. Tel. 046J838.35.23.
Jałówka wysokocielna - spu.edam. Krępa 26,
tel. 046/838-30-50.
Sprzedam ładowacz TroU 350 T-274,stao bdb.
Tel. 046/838-28-27, 0608-010-547.

Sprzedam pszenicę. Tel. 024fZT7-1M7.
Sprzedam owies i mieszankę.
Tel. 0241277-70-05.
Sprzedam jałówkę, hodowlane kozy i piękne
gospodarstwo zmechanizowane, nowoczesoe.
15 ha, możliwość powiększ.enia.
Tel. 0241285-34-79.
Sprzedam imijkę, 6 m. Tel. 0660-266-355.
Sprzedam redełka 5. Tel. 046/838-47-23.
Sprzedam krowy na ocieleniu (likwidacja
stada). Tel. 0600-275-136.
Sprzedam slomę. Tel. 0691-958-811.
Sprzedam mieszankę~
Tel. 0602-689-205.
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo S-830,
szer. 3 m. Tel 046'839-20-11.
Sprzedam pszenżyto i żyto.
Tel. 046/838-65-52.
Sprzedam nową kolumnę parnikową.
Tel. 0602-7@-962.
Sprzedam ciągnik Ursus C-360.
Teł. 0601-348-897.
Sprzedam talerzówkę 16. Tel. 0601-067-637.
Sprzedam sianokiszonkę

w balotach.

OGŁOSZENIA

DROBNE
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Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

bronę aktywną (wahadlową) 3 ro;
kopaczkę 2-rzedową; plug 2; śrutownik Bąk

Sprzedam

5,5 kW. Tel. 0880-353-819.
Sprzedam schładzalnik do mleka 250 i 400 l;
konwie do mleka 2 szt Tel. 0880-353-819.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok,
podajnik kubełkowy do zboża - sprzedam.
Tel. 0601-342-165.
Bielenie pomieszczań gospodarczych

(obór) - tanio. Tel. 05()3..600..942,

044/724-60-20.
Sprzedam mieszankę około 50 t i Or:kan 2.
Tel. 046/838-65-73, 0502-585456.
Sprzedam jałówki cielne. Borów, gm. Bielawy,
tel. 046/838-26-70.
Sprzedam sad7.ooki pomidora gruntowego.
Tel. 0663-613-184, 046/838-95-41.
Sprzedam plug IV i V Grudziądz.
Tel. 046/838-79-27.
Sprzedam MF, 24000 zl, stan idealny.
Tel. 0600-820-374.
Sprzedam Bizon, 1988 rok. Tel. 0600-820-374.
Sprzedam wózek widiowy Toyota, GPW.
Tel. 0600-820-374.
Sprzedam słomę ze stodoly w kostkach.
Tel. 0604-910-799.
Zetor I0540 4x4, 1998 rok lub MTZ-82SA
Pronar, 2004 rok - sprzedam.
Tel. 0692-601-689.
Ursus 3512, 1998/1999 rok, szerokie opony
- sprzedam. Tel. 0608-420-169.
Kupię ciągnik i maszyny rolnicze.
Tel 0607.g()9-288,
Sprzedam ciągnik C-3(,() i T-25, siewnik, plug,
agregat uprawowy. Tel. 0663-252-589.
Sprzedam ciągnik C-3(,() 3P, I wlaścicie~
stan bdb. Tel. 046'837-11-86, 0606-967-890.
~ dyskowa Samasz 2,5 m; pr.zr.masał
-~~,__..,..-7~-spaedam. Tel. 046'838-98-03.
Sprzedam ciągnik Ursus C-3(,(), 1997 rok,
skladak, stan idealny. Teł. 0660408-769.
Maszyny nowe: oprysklwac:m 1780 zł,

Tel. 0698-n1-345.
Sprzedam ziemię. 5 ha w Plaskocinie.
Wiadomość: Wicie 54, tel. 046'83840-81.
Owies,jęc:zmień, slomę prasowaną -sprzedam.
Zduny Wieś 160, tel. 046'839-11-61.
Sprzcdam młodą krowę rasy Jer.tj.
Tel. 046'838-68-42 po 20.00.
Sprzedam żyto i słomę. Tel. 0606-364-262
Sprzedam 3 t żyta, 15 ro siana Łowicz,
ul. Armii Krajowej 108, tel. 046'837-90-54.
Sprmdam ciągmlc rolniczy T-25,
stan dobry. Tel. 04&'8J9.65.30.
Sprzedam młodą krowę na wycieleni1L
Ostrów 31. Tel. 0500-204-622 wi=.orem.
Sprzedam' przyczepę samo:zbierającą
oraz słomę. Tel. 046/838-78-83.
Sprzedam jałówkę po wycielenilL
Nieborów 205.
koslai1d 3000 zł, przetrząsacm pasowe 1800 zł, ładowacze tury 3900 zł,
Sprzedam knurka Tel. 046/838-95-20.
mieszalniki 3200 zł, śrutowniki bijakoSprzedam żyto, siano belowane i luzem, slomę we 11 kW 3700 zł, rozrzutniki 74ÓO zł,
belowaną ze stodoly. Popów 73,
brony talem>we 2400 zł, rozsiewacze
tel. 0602-875-904, 046/830-32-46.
710 zł l Inne. Gotówka, raty.
Sprzedam schladzalnik do mleka 330 ~
Tel. D44/756"'°"35, 0697..210-260.
1997 rok, zakupiony nowy w OSM.
Sprnrlun basen do mleka, poj. 525 I.
Tel 046/838-73-57.
Tel. 046/838-28-04.
Sprzedam mies:l3nkę ~
Sprzedam dojarkę mało używaną.
Gągolin Płd 63, tel. 0889-291-444.
2-konwiową. Tel. 046'830-32-69 po 20.00.
Sprzedam agregat uprawowy 4,20 m, pr71!b7.ą Sprzedam pszenżyto, plug 4, kabinę
sacz karuzelowy. śrutownik walcowy, IO'lJ2lll- blaszankę. Tel. 0600-415-353 wieczorem.
nik obornika 2-0Siowy. Tel. 0006-882-785.
Schladzalnik do mielca 430 I Alta Lava!,
Sprzedam prasę kostkę, stan bdb, 6000 z1; siew- 1998 rok. Tel. 0602-268-166.
nik zbażDwy Amazooe 2550 zl; siewkę 2-taSprzedam wózek widłowy, elektry=iy
lerznwą Rauh, 1900 zl; dmu.;łlllwę do zbo'ia
- Suchedniów. Tel. 0606-485-033.
+rury, 1400 zł. Tel. 0663-647-066.
Spr=lam rozsiewacz nawo7i>w; przystawkę Sprzedam pałąki na tunel foliowy 6 m.
Tel. 0507-958-766.
do kukwydzy; suszarnia, zasyp 3 l
Tel. 0508-363-954.
Kupię_ małą żmijkę i kabinę do C-330.
Kopac2l<a ciągnikowa 2-rzędowa - sprzedam. Tel. 0888-298-163.
Brzozów Nowy 26, tel. 0241277-37-03.
3 ha ziemi, U=; dmuchawa do siana
- spu.edam. Teł. 046'838-75-11 po 20.00.
Sprzedam ncmniaki jadalne 1rga.
Tel. 0693-543-645.
Talerzówka IO-spr1.cdam. Tel 046'831-69-12.
Dan drewniany do rozbióli<i za materiał.
Sprzedam slomę prasowaną, większą ilość.
Tel. 046/838-9543.
Tel. 0241277-38-65.
Sprzedam jałówkę na wycielenilL
Bizon. Z-056, 198111982 rok, szerokie oguTel. 046/838-23-50.
mienie, duż.o nowych podzespołów, 21 OOO zl
sprzedam. Tel. 0692-335-998.
Sprzedam 3 t żyta, 5 t mieszanki. Skaratki,
tel. 0602-133-182.
Sprzedam cheder do kukwydzy do Bizona,
Sprzedam kosiarki, opryskiwacze, 5000 zł. Tel. 0692-335-998.
agregaty. Rol-lnvest, Bielawy,
Sprzedam prasę rolującą Sipma 279/1,
tel. 0506-140-584.
199912000 rok, stan idealny, 32000 zł
Sprzedam wćn. konny, sieczkarnię. śrutownik, - lub zamienię na Ursus 3512.
Tel. 0692-335-998.
wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kultywaSprzedam wózek widłowy akumulatorowy
tor. kosiarlca zaczepiana, silnik elektryczny
W-W, 3500 zł. Tel. 0692-335-998.
4 KW, siewnik ręczny, opielacz ręczny.
Tel. 0602-657-161.
Sprzedam kolczatkę do pluga 4.
• Tel. 0692-335-998.
Sprzedam jałówkę wysokocielną. termin:
20 czerwca. Tel 0667-115447,
Kupię Ursus 3512, najlepitj ze wspomaganiem.
046/838-45-58 wieczorem.
Tel. 0692-335-998.
Ciągnik C-330, 1986 rok; C-3(,(), 1986 rok;
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu Z-224,
przyczepę D-47, HL 6 t wywrotki; prasę
dml.diawę do siana T-254. Tel. 0241282-27-62.
Z-224; rozsiewacz nawozów, 3 t - sprzedam.
Byczki, cielęta, do opasu, w różnym
Tel. 0241356-64-45, 0698-985-652.
wieku - kuplę. Tel. 0606-303475.
Sprzedam jęczmień IOt; pszenicę konsumpKuplę prasę Z-224, może być
cyjną 20 l Tel. 0241356-64-45, 0698-985-652.
do remontu. Tel. 0606-303-475.
Sprz.edamagregat uprawowy 3 m Exporn,
Jałówkę na wycieleniu.
siewnik Poznaniak 2, 7 m. Tel. 0603-897-400.
Tel. 0606-303-475.
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu
Zamienię kola od Zetora 6011, ~c
oraz krowę. Tel. 046/838-13-81.
na szerokie. Tel. 024128542-39.
Sprzcdam ciągnik Johondeere, z przednim naJałówka, wycielenie: lipiec - sprzedam.
pędem, 75 KM, stan bardw dołxy, cena
Tel. 024128540-13.
do uzgodnienia. Tel. 046/838-17-76,
Maszyna wałkowa do cebuli - spu.edam.
0501-541-206.
Łaźniki 33, tel. 046/838-72-74.
Sprzedam mieszankę. Tel. 046'838-63-04
Opryskiwacz 400 I - spu.edam.
wiec'lXlrem.
Tel. 0607-619-030.
Sprzedam śrutownik bijakowy.
Sadz.onki pomidorów grontowych - sprzedam.
Tel. 0503-639-IOI.
Tel. 0461838-75-84.
C-3(,(), kabinę do C-360, kultywator 19
Cielne jałówki - sprzedam. Tel. 046'838-74-04.
- sprzedam. Tel. 0604-576452.
Gospodarstwo rolne o pow. 15 ha z budynkaSprzedam slomężytnią(d!U.e bele).
mi. Tel. 0600-498-272, 0606-214-119.
Tel. 0691-730-140.
Sprzedam zboże. Tel. 0502-282-752.
Sprzedam Kosa do naww.ów.
Tel. 046/838-79-59.
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0667-468-883.
Sprzedaż tale1zówek, agregatów, kabin,
Sprzedam kopaczkę ziemniaczaną. kabinę
żmijek. Tel. 046/837-53-86.
Ursusa C-330. Tel. 0667-468-883.
Sprzcdam żyto. Tel. 0668-162-199.
Sprnrlun przyczepę samo:zbierajacą
Jugosłowiankę a. Tel. 0667-468-883.
Siatka lclna - tanio sprzedam.
Tel. 0503-917-532.
Spr=larn C-330, po remincie; przyr2ąlę sannzbieiającą T-OSM, 1994 rok. Tel 0663-602-629.
Sprzedam młodą krowę i jałówkę
na wycielenilL Tel. 0461838-l l-90.
Spr.redam prz.e1rzą<;acze karuzclowe-rożnetypy.
Tel. 0606-622-973.
Jałówkę na wycieleniu (15.06.2006);
dojrukę nic używaną - sprzedam. Kompina 30.
Kombajn zbożowy MF440 z kabiną
i sieczkarnią, stan bdb. Tel. 0606-622-973.
Prasę Wergel, tr,ząsałkę do siana 2 t - spu.edam.
Tel. 0601-523-572.
Kombajn zbożowy Claas Mercator 75 z kabiną i sieczkarnią, stan bdb. Tel. 0606-622-973.
Sprzedam grzejniki żeliwne, aluniiniowe.
Tel. 046/838-85-75.
Kwota ml=na 3200 kg. Tel. 046'831-14-52.

Kosirukę rotacyjną - sprzedam.
Tel. 0421719-59-36.
Przewoźny tartak oferuje usługi na mitjscu
u klienta. Maksymalna dlugość I0,5 m, maksymalna grubość do I m. Tel. 0504-013-528.
Oi1<an U i plug trzyskibowy - sprzedam.
Tel. 0421719-70-29.
Krzewy ozdobne. Tel. 0421710-73-13,
Głowno, ul. Bielawska 35.
Ślęza sadowniClll - spu.edam.
Tel. 0506-188-515.
Przyczepa D-47, trzystronny wywrot
-spu.edam. Tel. 0506-188-515.
Cięcie siana na kiszonkę. Tel. 0668-327-331.
śrutownik walcowy - sprzedam.
Tel. 0691-070-514.
Przyczepę zbierającą TO 72 i dmuchawę
do siana, stan bdb - spizedam.
Tel. 046'838-30-30.
Cielnąja!ówkę. Głowno. - sprzedam.
Tel. 0421719-24-02, 0693-350-873.
z.etor 5718,1978 rok - sprzedam.
Tel. 0667-900-236.
Kombajn ziemniaczany Bonko i l<arlika
- sprzedam. Tel. 0503491-575.
~ polską - spu.edam. Tel. 0508-364-849.
Ziemię torfową - spu.edam. Tel 0507-lOS-979.
Opryskiwacz 300 litrów, ladowacz zawieszany, mieszalnik, rozdrabniacz MR-250.
Tel. .0693-066-536.
Loszki na wyproszeniu i knurlci - sprzedam.
Tel. 0508-309-311.
P!;zenżyto - kupię. Tel. 0695-102426.
Słomę ze stodoly - sprzedam.
Tel. 0421719-63-95,"046/874-74-38.
Owies 5-6 ro,i-sprzedam. Tel 042171948-46
wieczorem.
Kombajn zborowy New Holland 133
Oajson, w pełni sprawny - tanio spizedam.
Tel. 0421719-90-02.
Pług trzyskibowy i dwuskibowy - sprzedam.
Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531.
Rozrzutnik jednoosiowy - spu.edam.
Teł. 0667-468-883.
Kola ~e Ursusa C-3(,() -sprzedam.
Tel. 0697-714-837.
Owies -sprzedam. Tel. 0512-335-957.
Wał korbowy, głowicę do silnika SW-400
(bi7.on)- sprzedam. Tel. 0421719-4145.
Obsypnik kopców. Tel. 0661-618-180.
Zbiorniki o pojemności 30 tys. litrów,
przyczepkę ro!nKzt jednoosiową do przewozu zwierząt - spizedam. Tel. 046'874-76-69,
0607-570-070.
Kupię kombajn. polówkowy do pcll'ZfC2ki.
Tel. 0510-558-754.
Class Dominator 96 z sieczłcamią, hydromat,
stan idealny. Tel. 0421719-50-06,
0502-556-050.
Prasa John Deere 550, stan idealny,
przetrzą<;acz do siana Kuhn - spu.edam.
Tel. 0502-556-050.
Rozrzutnik, przetrząsacz, 7.grab~ do siana
-spu.edam. Tel. 0421719-71-39.
Kombajn John Deere 965, 1982 rok, kabina,
cheder 4,3 melra, stan bdb, cena 28 tys.
-spu.edam. Tel. 0661-568-155.
Zetor l2145, 1985rok,4x4, 120km,stanbdb,
cena 30 tys. -sprzedam. Tel. 0661-568-155.
Jęczmień, pszenicę- spu.edam.
Tel. 0421719-66-25.
5 ton pszenżyta- spu.edam. Tel. 0601-066-904.
Sprzedam tanio silnik do T-25 bez walu
oraz przyci.epę samo:zbierającą do sianokiszo.
nek. Tel. 0421719-56-83.
Sprzedam przyczepę samo:zbierającą Jugoslowiankę PRP 3, stan bdb. Tel. 046/838-27-32.
Agregat prądotwórczy 16KWlub45 KW spalinowe, agregat sprężarkowy z silnikiem
SW400, pług Atlas 4-skibowy hydrauliczny,
silnik S231 15 KM, przekladnię do Orkana
Tel. 0510-281-982.
Sprzedam silnik 7,5 kW, wagę, śrutownik,
wialnię. Tel. 0609-761-724.
Sprzedam prasę zwijającą Claas Rollant 62.
Tel. 046/874-75-17, 0507-892-376.
Pomiot kurzy spizedam. Tel. 046/815-46-36,
0505-027-560.
Bórówka amerykańska sadzonki
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44.
Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357.
Skup owoców, nawiążę wspólpracę.
Tel. 0607-242-247.
Sprzedam jalówkę cielną (sierpień).
Tel. 046/815-71-51, 0513-929-160.
Sprzedam kosiruko - roz.drabniacz
sadowniczy. Tel. 0607-317-859.
· Sprzedam clągnlczek ogrodniczy
z osprzętem. Tel. 0665-517-443.
Sprzedam las sosnowy 1.62 ha.
Tel. 0501-598-582.
Sprzedam: dmuchawę T-204/0 z silnikiem
lub bez silnika, wentylator W0-80R, prz.c1rzą
saczo.7.grabiruk~ 7, wytwornicę pary (piec
od kolumny niemieckiej. Tel. 046/831-21-27.
Sprzedam kombajn zbożowy masy Ferguson.
Tel. 0608478-831.
Przetrząsarica do siana widełkowa
Tel. 0461831-13-88.
Sprzedam lasy. Tel. 046'814-04-32.
Sprzedam działkę rolno - rekreacyjną 12 km
od Ra~ Mazowieckitj, woda, prąd, las, pięk
na okohca dla ludzi lubiących ciszę i spokój.
Tel. 0508-940-880.
Kupię ciągnik rolniczy z Turell oraz plug
do ~eiania. Tel. Ó603-112-242.
Sprzedam pszenżyto i pszenicę.
Tel. 046/831-11-52.

Sprzedam ciągnik z silnikiem Esa 231,
15 km zapala z =ika.
Tel. 046/832-14-08.
Sprzedam kosirukę konną na gumowyd1
kołach przystosowaną do ciągnika.
Tel. 046/831-54-89.
Sprzedam ładowacz troll.
Tel. 051O-734-342.
Sprnrlun C-360, 1982 rok.
Tel. 0506-360-053.
Sprzedam siewnik Poznaniak.
Tel. 0510-734-342.
Sprzedam T-25A, prasa kostka.
Tel. 0512-838594.
R07TZUtnik obornika. Tel. 0698-716-883.
Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik jednoosiowy, przyczepę, ciągnik T-25, trola,
talerzówkę. Tel. 0661-584-307.
Sprzedam plug 3-slobowy, zabezpieczenia
od kaffiieni 2004 r„ radełka 5, opryskiwacz zawieszany 400 l Tel. 046'814-17-62 po 20.00.
Sprzedam kwotę mlecmą 16000 litrów.
Tel. 0461814-18-74, 0609-684-936.
Sprzedam kopaczkę ciągnikową, kosirukę
listwową, przetrząsarlcę do siana, maszyny
do młocki, dmuchawę do siana.
Tel. 05@-811-669.
Kupię ciągnik rolniczy z turem oraz plug
do odśnieżania. Tel. 0603-112-242.
Sprzedam 7-letni :zbiornik, 330 titrów
na mleko. Tel 0605-381-326.
Sprzedam przyci.epę samozbierającą do sianokisz.onek Mengele. Tel. 0606-986-245,
0605-633-483.

ZWIERZĘTA
Sprzedam smwcerki miniatury pieprz i sól.
Tel. 0697-930-598.
Sprzedam psa do krów. Tel. 046/838-45-73.
Sprnrlun szczenięta Bernardyny.
Tel. 0501-431-992.
BaŻ!nty. Tel. 0663467-569.
Sprzedam owczarlci niemieckie z rodowodem.
Tel. 046/83847-78.
Sprzedam Bernardyny ?-tygodniowe.
Tel. 0605-695-894.
Sprzedam 8-letnią kJac:z wielkopolską,
maści kasztanowej, bardzo spokojna.
Tel. 0602-728-686.
Pawie. Tel. 0603-226-494.
Sprzedam szczenięta owczarlca niemieckiego
po rodzicach z rodowodem oraz wyżla
3-letniego. Tel. 0241277-91-36.
West Wighland white Terier - szczenięta.
Tel. 0600-915-738.
Sprzedam szczenięta Boksera.
Tel. 0461838-57-07 po 16.00, 0509-330-848.
2'.aginęla bokserl<a (21 maja) ruda, chora.
Tel. 0508-139-618.
Sprzedam szczenięta rasy Bernardyn.
Tel. 0609-506-587.
Sprnrlun jamniki. .Tel. 046'838-9540.
Foksteriery krótkowlose.
Tel. 0506-985-783.
Owczar1<l niemieckie, szczenięta
- spu.edam. Tel. 0880-789-139.
Sprzedam kózki sześciomiasięcme i trzymiesięcme. Głowno, ul. Jodlowa 4, przy szrocie
samochodowym. Tel. 0696-836-896.
Jagnięta - sprzedam. Tel. 04217 l 0-94-40.
Trzy kucyki s:zetlaM?.kie w cenach od 1500 zł
do 3000 zl - spu.edam. Tel. 0607-174-084.
Fenna Julianów - sprzedaż kurcząt odchowanych. Tel. ()461815-46-36, 0505-027-560.
Sznaucerki rodowodowe. Tel. 0606-639-045. •
Bernardyn, suczka dwuletnia.
Tel. 0507-199-606.
Buldog angielski champion - krycie.
Tel. 0507-960-946.
Buldogi angielskie, szczenięta.
Tel. 0507-960-946.
Suki dorosle - buldog angielski, 2-letnie.
Tel. 0507-960-946.
Przyjmę szcz.eniaki również kundelki
(na działkę). Tel. 0506-840-122.
Sprzedam owczarki collie, rude.
Tel. 046/832-37-42, 0691-705-964.
Sprzedam króliki Kalifornijskie
i Tennontckie. Tel. 0605-120-479.
Sprzedam jamniki szorstkowlose.
Tel. 0606-160-609, 046/815-15-79.
Sprzedam 4-miesięcme s=nięta owczarki
podhalańskie. Tel. 046'814-40-97 rano
do 9.00. wieczorem od 20.00.
Sprzedam S2J13ucerl<i rodowodowe
czamo.srebme. Tel. 0507-012-974.
Sprzedam 8-tygodniowe =zenię rasy
bernardyn„ Tel. 0602-130-983.
Kozy, kMi - spu.edam. Tel. 046'835-34-51.
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Już dzisiaj drodzy
kącikoczytelnicy rozpocznie się
letni, łowicki maraton muzyczny.

Zakalłl100-lacla

-..-J lp6łddelnl ••cmstlal
WlewlCZ8
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Atrakcyjne nagrody - łatwe pytania!
W dzisiejszym (22/06z1.06.2006) numerze Nowego Łowiczanina
zamieszczamy ostatni już kupon z trzema pytaniami dotyczącymi łowickiej mleczami.
Prawidłowych odpowiedzi na nie mo:tna udzielić czytając publikacje na temat
OSM w Łowiczu w poprzednich numerach - Nl 19, 20 121/06.

Kupony konkursowe z odpowiedziami, wycięte z gazety, należy przesyłać
na adres redakcji: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a do 8 czerwca 2006 r.
kuponów, wredakcji Nl zostanie wylosowanych
10 poprawnie wypełnionych kuponów.

Spośród nadesłanych

i

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
podczas Festynu Mleczarskiego na Starym Rynku w Łowiczu
w niedzielę 11czerwca2006 r. ok. godz. 21.00.
Do wygrania 10 :zestawów produktów OSM Łowicz
atrakcyjnych prezentów jak torba podróżna i zegar!
~'
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wszystko z mleka

Członkowie spółdzielni - dostawcy mleka,
podczas li wojny światowej dostarczali broń i amunicję do:
a) walczącej Warszawy b} lodzi c) Płocka
2. Budowę nowego zakładu mleczarskiego w Łowiczu
przy ul. Przemysłowej 3 ukońc:Zono w roku:
a) 1965 b) 1971
c) 1985
3. lowicka mleczarnia rozpoczęła działalność pod aktualną nazwą
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu - w roku:
a) 1945 b} 1971 c) 1981

KUPON KONKURSOWY NR 3

olejne .święto łowickich żaków
przygotowano jak zwykle s1arannie. Dzięki studentom Mawwieckiej Wymej Szkoły Humanistyc:mo-Pedagogicmej od lat nadlmn7.ański gród odwiedzają gwiazdy polskiej estrady. w tym
roku nieco skromniej wygląda obsada dwu:
dniowej imprezy, jednak obejrzeć i pmxle
wszystkim usłyszeć Anię Dąbrowską
naprawdę warto.
Wokalistka srersz.ej public:mości 2.3pll>zentowała się w 2002 roku. Wtedy to była

K

jednązfinalistd<:,,ldola"ichoćgeneralnienie
przepadam za tym projektem to choćby
z powodu wylansowania Dąbrowskiej dobrz.e, re powstał. Ania ze względu na oryginalnąwokalizęzwrócilanasiebiellWllgl(tzw.
branży, co zaowocowało kilkoma propo-

l.

-

Od tego czwartku niemal do
pÓlowy lipca nasze urocze
miasteczko rozbrzmiewać
będzie wszelkiego rodzaju
dżwiękami muzycznymi
Okazji ku temu będzie bez liku:
Juwenalia, Warsztaty Muzyczne,
100-lecie Mleczarni,
Noc Świętojańska, Dni Łowicza,
a potem Biesiada Kasztelańska.
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zycjami współpracy (choćby przy płycie
Krawczyka). Artystka wystąpiła również
na opolskim festiwalu w koncercie debiuty
(2003), a potem weszła do studia Opieka
i przyjaźń renomowanych producentów
(Bogdan Kondrlcki") i muzykówoplacala
się. Nagrana w 2004 roku płyta „Samot·
ność po zmierzchu" szybko pokiyla się
złotem,adzię_kisinglowi„Tegochcialam"
cały kraj pcYZmł i pokochał nową gwiaz.dę
polskiego popu. Na krążku :znalazło się kilka

Kolonie letnie w Zako~anem 12" dni - 790 zł I JI7.ebojów. Utwory „Inna" czy „Charlie,
ZAPEWNIAMY: transport autokarem klasy lux, turnusy: 23.07-03.08, 03.oa;; Ił
zakwaterowanie w pensjonacie w pokojach 2, 3, 4-0sobowych z łazienkami ,
wyżywienie 4 x dziennie, opiekę pilota na trasie przejazdu, wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną i medyczną, ubezpieczenie Signal lduna Polska, bogaty program turystyczny

lOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1/3 np. www.bpnemezls.pl _
telJfax 046 837-41-63, 060M73-185 060M67-711 -

Charlie" podbiły listy przebojów, jednak
Dąbrowska nie była li tylko wypromowanym przed kompanię muzycmą stworem.
Jej talent doceniło dość surowe (i 2JIZdrosne
dodajmy) środowisko muzyczne, obsypu-

·

'

Kącik

Muzyczny

ASIĘ!

ZAC
ją; najważniejszymi branżowymi

nagroda- jam session właśnie z basistą
mi, w tym Fryderykami. Ania pcid koniec wroligłównej.
ubiegłego roku wesz.la do studia, a premiera
A jak tylko Pilichowski zą
drugiegokrąikamialarniećrniejscewmarcu kończy swój występ, szybko musimy biec
tego roku. Jednak na razie nadal czekamy na na Staiy Rynek Bo oto szykuje nam się big- •
jej kolejne wydawnictwo, więc sprawdźmy wydarzenie. Duma Łowicza, jedyny pojak wokalistka prezentuje się na żywo.
ważny zakład produkcyjny w naszym mieZ.anim usłyszymy gwiazdę (godz. 21.00 ście, Mleczarnia, obchodzi 100-lecie.
dzisiaj), dnia pierwszego Świl(tl ż.aków na W związku z tym organizuje na głównym
scenie zaprezentują się łowickie zespoły placu wielki konceą. W jego ramach wystą
rock'n'rollowe. W dwóch odsłonach (od pią Big Cyc, Róże Europy oraz Ingrid.
16.00-18.00 i 19.00-20.30) usl:ys;zyrny to co Ciekaw jestem prz.ede wszystkim wystqru
w Łowic:ru i okolicach najlepsze. Tojuż chu- tego pierwszego, bo przymam ~.że
ga edycja Maratonu, który w roku ubiegłym jesz.cze nie słyszałem Skiby i kolegów na
wygrała hip-hopowa formacja Inwestycja. żywo. No, a na bardz.o popularną kilka lat
W tym roku stawka z.espołów jest niezwy- temu Ingrid z pewnością czekają wszyscy
kle wyrównana i sam jestem ciekaw jak się miłośnicy muzyki dance.
zaprezenngą rodzjrni muzycy. Jey.cz.e tego
Rzecz jasna pIZe'Z całe Jato należy zaglą
samego dnia usłyszymy łódzkąkapelkę Fre- dać na właśnie co wyremontowaną Muszlę
eks, a po koncercie Dąbrowskiej ~e Koncertową i to nie tylko 7,eby podziwiać
się dyskoteka. Piątek z.dominuje cięższe ude- nowe :zadaS?.enie czy siedziska, ale 7,eby np.
rzenie. Najpierw doommetalowy Camal wziąć udział np. w Nocy· Świętojańskiej
(19.30), potem tradycyjnie ,juwenaliowy" i Pikniku Rodzinnym (wtedy min. występ
Hunter (21.00). Gwiaz.dą wieczoru będzie kabaretu Klika).
punkowy Happysad, który zagra o 23.00.
Obok jubileusz.owej imprezy Mleczami
O imprezie prz.eczytacie w Nowym Łowi niewątpliwie najatrakcyjniej zapowiada się
C'Z111lin:ie już za tydzień.
koncert grupy Myslovitz 2 lipca w ramach
1Oi 11 cz.erwca do Łowicza pizyjadą in- dni nasz.ego miasta. Miarem przyjemność
strumentalne tuzy made in Poland Wojtek Artura Rojka z pizyjaciółmi słuchać live
Pilichowski, Tomasz Łosowski, kilkakrotnie i jestem prz.ekonany, że i tym
l<lzysztof Misiak zajmą się muzyczną raz.em będziemy świadkami prawdziwego
edukacją młodych, miejscowych adeptów wydanenia.
gitaiy i perkusji, a wziąwszy pod uwagę
Natomiast jesz.cze do końca nie potwierwspaniałą frekwencję w tutejszych szko- dzono przyjazdu do Łowicza zespołu
łach muzycznych należy spodziewać się Kombi. Jednak kiedy rozmawiałem z orgaprawdziwego oblężenia Łowickiego Ośrod nizatorami Kasztelańskiej Biesiady, stwierka Kultmy. Dodajmy, że wszyscy 117.ej pa- dzili, że występ przeżywają;:ej cbugą mło
nowie to rzeczywiście jedni z lepszych dość kapeli jest wielce prawdopodobny. Jew Polsce :fuchowcy w swojej dziedzinie. śli dojdzie do skutku, na muzyczne kanikuWojtkaPilichowskiego będzie można zresztą ły nad Bzurą nikt nie będzie mógł narzekać.
usłyszeć w akcji, bo Warsztaty zakończy
Bogusław Bończak

~ KOTLY NA EKOGROSZEK

KOTLY MIALOWO.WĘGLOW
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ
wylconuJemy
l,,.,,,,aoJe o.o. z
VA1

7"

* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne

lOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837·83-93
TECHNIKA GRZEWCZA Gl OWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719·15-26

IR THERMO-STAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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www.peugeot.pl
Peugeot 107, niezły łobuz. Sprytny, zwinny, a równocześnie
w pelni bezpieczny i oszczędny. jego cena budzi taką samą syml?'ltię jak jego wygi~. Zapraszamy!
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.
Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot.
paliwa: 4, I li I OO km, emisja C02: I 09 gilem, dla silnika 1.4 HDi 54 KM.

Zużycie

JPGARAGE•
Od 1 81 roku robimy awoJt.
Profeljonałnlt.

Łódź,

Strykowska 131 <w:rimd z l:OOzi na l owk:z)
salon: 042-617-07·20 pn ..pt. 9-18, soc. 9-14
samochody używane: 042-617-07-19
serwis: 042-617-G?-17 pn.-pt. 7-18, sob. 7-15
holowanie 24h: CJ..501 206 3"7

WWW.llj'.IQlll!lge.pel.l900t.pl

&mal~com

LECZENIE·

GABINET SPECJALISTYCZNY
wJitQłylJl___J!fil'imJ!iq;

Pi"arska 3

KR~GOstUPA

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Kat.-zyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56r
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Botena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30

WOJCIECH FLORCZAK

specjalista fizjoterapii i terapii manualnej
• usuwanie bólu kręgosłupa - nastawianie
• korekcja wad postawy
(skrzyWienia kreaosłupa u dzieci i młodzieży)
• zabi~i z fizyko!erapii
(krótki termin oczekiwania, przystępne koszty zabiegów)
• w sprzedaży: żele, ściągacze, stabilizatory,
pas lędźwiowe i inne art. ortopedyczne
Lek. med. Marek Lasota

PSYCHIATRA
El:łbleta Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Wltold 'fWcłl- codziennie w godz. 8-10

(1CH2 116-17.
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·ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810

SPECJALISTA ORTOPEDA ·TRAUMATOLOG
J...sz Dubas· czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menclui- poniedziałki w godz. 16-18
dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHOR6B WEWNĘTRZNYCH
Janusz l<8,ldos · co drutwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel. 7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki - poniedziałki włodz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OOÓLNEJ IONKOLOGICZNEJ
Adam ROłOwskl-Tylman - piątki w ~odz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u. Długiej 18a)

specjallsta chlrul'łll DrazoweJ I ortopedii
wtorek 16.00-18.00; tel. kom. 604-614-709

_

Lek med. Małgorzata Sembrat

specjallsta chorób Skóry I medycyny pracy
czwartek 16.00-18.00; tel. kom. SM-524-439

ul. Armil Krajowej 2
tel. 0691-705-314, (046J 837-59-30
R-m
www.leczenie-kregosfupa.pl

Lek. med. Włodzimierz Jaworowski
Dr n. med. Andrzej Sadowski

GABINET NEUROLOGICZNY

spec)allsta rehabllltac)I chor6b namidu ruchu,
Pierwsza sobota miesiąca 10.00-13.00

DR NAUK MEDYCZNYCH

Dr n. med. Sławomir Stawicki

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36-56

specJallsta kardlologll, adiunkt AMKK w Warszawie
R~ 73
Druga sobota miesiąca 10.00-12.00

Krzysztof Ciesielski

KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU
lek.med.
JAROSŁAW KUŚMIERCZYK

Stryków, ul. Warszawska 94
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek- 16.00-18.00
POZOSTAŁE DNI PO

prywatny gabinet

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

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

w

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
sutków • jamy brzusznej • nerek
•• ••tarczycy •moczowego
USG
• prostaty •
• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~
ciąży

•

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17 .OO Łowicz, os. Tkaczew bi. 7112
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 'l<'a

optycznym

Łowicz, ul. Nowy Rynek 2
CZYNNY WPIĄTKI OD 15.30
Zapisy telefoniczne codziennie 10-17
R-762
tel. (046) 837•41•06

• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW
pęcherza

zakładzie

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

PRZYJMUJE:·
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u)
środa i sobota s00 -12 30
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadnlać telefonicznie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)
TEL. 042 7-107-400

25
Gf\·

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
BADANIA USG

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
tel. 0-601-20-6()..40 w godz. 12.00-15.00

Łowicz,

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu
PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 ;
lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537

CZYNNY:
środa

16.00-17.00
sobota
11.00-12.00
R·763

Specjalista
ginekolog - położnik - cytolog

lilTŚMIERCZl'li

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571

n. med.

specjalista
chirurg onkolog

st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób ,
Piersi lnsty1utu Centrum Zdrowia Matki Polki wlodzi
Iłowska 113, tel. 837-38-30
R"'
ponif!działek, godz. 15.30

Academos,

lek. med.

.ANDRZEJ PUCHOWSKI

~

CENTRUM ODCHUDZANIA
I ODŻYWIANIA w Łowiczu

ogłasza

nabór

na konsultantów
Zgłoszenia:

0510-083-833 ·

specjalista

PULMONOLOG

oraz AKUPUNKTURY

Głowno, Kilińskiego

9, tel. 0603-936-569
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ~

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY

R_.,,

st~'fł
• koks
• groszek EKO _..
Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

Łowicz,

OLEJ OPAŁOWY
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NAJNIŻSZA CENA

(i)@[)Q)[b ~
99-400 Łowicz,

Jastrzębia

95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10
~

e-mail: agrol_hn@wp!p/

SKUP ZŁOMU
·stalowego
·żeliwnego

• kolorowego
·KONKURENCYJNE CENY

"'

R754

fowicz, ul. D3 uga 14
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~

LEKARZ INTERNISTA
Roman Wasilewski

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

GŁOWNO,

00

Przyjmuje
• Badanie ~laktyczne, okresowe I wstępne
pracowników, uczniów, studentów
• Badania kierowców, EKG
~
Łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

"~o ~

•miał

czwartek 13.00 -14.30

KrY1str0aD1~DrO&~ik
JANOWICZ
ALEKSANDER
w godz. 10 -12 16 -18
046-838-99-70
16, 99-400
tel.
Małszyce
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASAżLECZNICZV NA FOTELU MASUJĄCYM· GRATIS

r&'
• nawozy inne
"ł\"'~o
• węgiel

DANUTA GRYCZYNSKA

lekarz medycyny
Łowicz,

SALETRZAK
MOCZNIK

;

Gabinet Lekarski

00

-

SALETRA

ARMII KRAJOWEJ 14
502 328 818

diagnoza, terapia,
dz lee I, mlodz le:.t, dorosll

00
,

• INNE MATERIAŁY BUDOWLANE
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl"'

ŁOWICZ

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTA

00

• CEMENT • WAPNO
• PUSTAKI MAX

/(\
Ilvi V o

Skierniewice, ul. Żółkiewskiego 1
ZAPISY: (046) 833-97-38, 0608-068-847

JOANNA WALCZAK SYLWIA KOŚKA
ginekołog-położnik

•!•bóle, zawroty głowy
•!• choroba Parkinsona
•!• bóle kręgosłupa
•!•nerwice
•!• padaczka
•!• stwardnienie rozsiane
•!• wizyty domowe

DIAGNOSTYKA w tym USG
oraz leczenie na miejscu
Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro
czynny codziennie godz. 15.00-20.00

nerwo~ch

EKG

USG

tel. 0-602-264-817

PEŁNA

specjalista chorób
I psychicznych

specjalista chorób wewnętrznych

os. Kostka bi 1 (obok apteki)

PRYWATNY GABINET

WIESIAWBIELECKI MARCIN FAFLIK
lekan chorób wewnętnnych
tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52

Łowicz,

GINEKOLOGICZNO-POŁOt.NICZY

PIOTR CZYI
dr

EWA GUZOISKA·BARTllAK
specjalista neurolog

liRZJSZTOF

•

Gabinet Lekarski

Promocja

Łowicz,

specjalista chorób neiwowych I akupunktury
piątek 16.00-18.00; tel. kom. 601-191-210

specjalista chirurg

• przepuklina krążkowa kręgosłupa
i skrzywienia kręgosłupa
• bóle karku, głowy i rąk
• bóle nóg, bioder, kolan
• rwa kulszowa, dyskopatia
• zwyrodnienia i bóle reumatoidalne
• nierówna długość nóg
• porażenia mózgowe i osteoporoza
• masaże sportowe (kontuzje sportowe)
• leczenie po złamaniach
• masaże odchudzające • cellulit
• przygotowanie kręgosłupa na ciąże
• leczenie kręgosłupa po ciąży

ul. ARMII KRAJOWEJ 2 :i:
Łukasz Kawcz ński, tel. 0691-705-314
ŁOWICZ,

WIZYTY DOMOWE
planowe - soboty w godz. 11.00-19.00

!

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

-
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To nie romoc·a!
wsz.YS'TKlE LEKI

Drogi
Pacjencie,
na Twoje
życzenie otworzyliśmy dla Ciebie
aptekę w drugiej części Łowicza

-ui.TUSZE

S

-

nowy
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Sport szkolny - Powiatowa Gimnazjada Szkolna w lekkiej atletyce

W„lEKKIEr WYGRALI tOWICZANIE
19 maja. Tylko pięć zespo- Kwestarz (GP Domaniewice) 1:56,26 min,
i szJ!ŚĆ chłopców wystarto- 3. Patrycja Dyszkiewicz (GP 3 Łowicz)
wało w Powiatowej Gimnazjadzie Szkolnej 2:02,03 min, sztafeta 4x100 m: l. GP 3
w lekkiej atletyce. Na stadionie łowickiego Łowicz (Anna Cichańska, Sylwia Dudziń
OSiR.rozegranomistizostwapowiatułowic ska, Magdalena Godziszewska i Ninał..azęc
kiego w biegach, skokach i rzutach, a do za- ka) 58,09 s, 2. GP 1 Łowicz 58,81 s, 3. GP
wodów rejonowych awansowały po dwie Domaniewice61,12s,skokwdal: 1.Paulina
najlepsze drużyny wśród dziewcząt i chłop Krystianik (GP 1)4,48m,2. SylwiaŻ'.ałoba
ców. Wśród dziewcząt triumfowały lekko- (SP Łyszkowice) 4,12 ro, 3. Martyna Woatletki Gimnazjwn m 3 i ,)edynki", a wśród dzińska (GP Domaniewice) 3,90 ro,~
cbłopcówGimnazjummlzł..owiczaiGim ~ 1. Dominika Strach (GP 1 Łowicz)
nazjwn z Domaniewic.
142 cm, 2. Paulina Kosińska (GP 1 Łowicz)
117 cm, 3. Karolina Kielan (GP 3 Łowicz)
• DZIEWCZĘTA:
1.QQm; 1.AnnaCichańska(GP3Łowicz) 107 cm, pchnięcie kula: 1. Agnieszka
14,20 s, 2. Aleksandra Klimczak (GP 4 Sztampke (GP Domaniewice) 8,92 m,
Łowicz) 14,37 s, 3. Anna Lisiewska (GP 2. Ewelina ŚwiąteJc (GP 1 Łowicz) 8,82 ro,
Domaniewice) 14,42 s, 300 m: 1. Justyna 3. Ewelina Boczek (GP 3 Łowicz) 8,75 ro,
Wojda 48,94, 2. Magdalena GOOzW.ewska rzutOSZ&Zępem: 1. Anita Swnińska(GP Do49,30 s, 3. Sylwia Dudzińska (wszystkie maniewice) i Marlena Szymajda (GP Łysz
GP 3 Łowicz)49,70 s,fmm; l. Nmał..azęc kowice) obie 20,00 m.
ka (GP 3 Łowicz) 1:53,61min,2. Honorata l. GP 3 Lowicz
1017
Łowicz,

łów dziewcząt

2. GP 1 ł..Owicz
3. GP Domaniewice

1OOO
918
672
494

4. GP 4 Lowicz
5. GP Łyszkowice
MistIZyniami powiatu łowickiego z.ostały
uczeoniceGirnnazjwnm3wŁowiczu:Ewe
linaBoczek(l06),AnnaCichańska(98),Ju

styna Wojda (92), Magdalena Godziszew-

ska (90), Monika Sobiesz.ek (89). Sylwia
(88), Nina ł..az.ęcka (86), Kataizyna Bończak (82), Małgorzata Łon (72),
Patiycja Dyszkiewicz (70), Maria Kalińska
(69), Magdalena Walczak (67) i Karolina
Kielan (28) - nauczycielka w-f Wioleta
Dudzińska

Płuszcz.

LekkoaUeci z gimnazjów rywalizowali w biegach, skokach i rzutach ...

W zespole Gimnazjum m 1 w Łowiczu
startowały: EwelinaŚwiątek(l 08), Aleksandra Kret (105), Dominika Strach (103), Katru:zynaŁon (1O1 ), JustynaPszkit (82), Aleksandra Barylska (78), Klaudia Leksińska
(77), Paulina Krystianik (77), Justyna Florczak (73), Pałlycja Barylska (66), Klaudia
Koza (59), Monika Czyż (50), Paulina Kosińska (47) i Milena Koza (40)- nauczycielka w-flwona Rondoś.
•CHŁOPCY:

W biegu na 1000 m zdecydowanie zwyciężył Łukasz Wróblewski (GP 1)

z dobrym czasem 2:55,85 min.

100.m; 1. Daniel Charucki (GP Bielawy)
12,15 s, 2. Kamil Milczarek (GP Bielawy)
12,18 s, Jakub Szymczak (GP Domaniewice) 12,18s, 300m: 1. DamianKielan(GP 3
Łowicz) 39,81 s, 2. Kamil Wójcik (GP 1
Łowicz) 41,40 s, 3. Pizemysław Bończak
(GP 3) 41,69 s, 1000 m: 1. Łukasz Wróblewski (GP 1 Łowicz) 2:55,85 min, 2. Witold Kapmla (GP 1 Łowicz) 2:58,22 min,
3. Robert Widawski (GP Bielawy) 3:00,47
min, sztafutł4xl00m: 1. GP 1Łowicz(Paweł
Wróblewski, Józef Szkup, Kamil Wójcik
i NOlbert Sawicla) 49,95 s, 2. GP 3 Łowicz
50, 48 s, 3. GP Domaniewice 51,05 s, ~
~ 1. JózefSzkup (GP 1Łowicz)6,01
ro, 2. Paweł Wróblewski(GP 1Łowicz)5,41
ro, 3. MateuszDLik(GP 3 Łowicz) 5,24m,

skok wzwyż: 1. Paweł Wójcik (GP 1
Łowicz) 165cm,2.AdrianOsiecki(GPBielawy} 155 cm, 3. KrzysztofUrbanek (GP l
Kamil
2. Dominik Rutkowski (GP Bielawy) 11,00 ro,
3. Łuka<>ZMik:zarek(GPDomaniewice) 10,43
ro, 1ZUt oszczępem: 1. Rada;law (]ąiizyń
ski (GP Domaniewice) 37,00m, 2. Bartłomiej
Wawrzyn (GP Domaniewice) 36,90 m,
3. Michał Bartooiak (GP Bielawy) 32,80 m
l. GP 1 LOwicz
• 1243
2. GP Domaniewice
1140
3. GP Bielawy
1123
4. GP 3 Lowicz
1082
5. GP4Lowicz
806
6. GP .Łyszkowice
684
Tytuł mistnowski obronili uc:miowie
Gimnazjwn m 1 w Łowiczu: Józef Szkup
(125), Kamil Gmosińsk:i (122), NOibert Sawicki (113), Łukasz Wróblewski (105),
Paweł Wójcik (100), Witold Kapmla (99),
Tollllm Dymek (98), Kamil Wójcik (98),
Paweł Wróblewski (87), Kamil Patm (87),
Marcin S7.CZ}'Jliński (86), Krzysztof Urbanek.(75), RafułZawadzki (70) i Andrzej Sło
ma (70)- nauczyciel w-fWaldemar Klet.
Łowicz) 155 cm, pchniecie kula: 1.
Gmosińsk:i (GP 1 Łowicz) 12,33 ro,

W wicemistrzowskiej drużynie Gimnazjum w Domaniewicach startOwali: Jakub
Szymczak (115), Łukasz Milczarek (104),
Adrian Kapusta (101 ), Radosław Chądrzyń
ski (101), Bartłomiej Wawrzyn (101), Prz.e.
mysław Rynkiewicz (99), Prz.emysław Sałuda(89),Bartek.Krakowiak(86),Artur Knera
(79), Mateusz Fabjański (73), Konrad Fabjański (66), Piotr Kosiorek (68), Tomasz
Grabowicz (66) i Marcin Rolewski - nauczyciel w-fMieczysław Szymajda.
Paweł A. Doliński

llAMA,lYP

FIAT Marea Weekend 1,6 SX
FIAT Panda 1,1 Actlve
2006
FIAT Parnia 1,1 Active
2005
FIAT Panda 1,1 Actlve azyłrf atarn.J:~ j
2005
azyłrf--. elekll)'cznie,
FIAT Panda 1,1 Actlve tirmo!WY WllOdl6d danlarlsllacyjl 2005
FIAT Parnia 1,1 Actuał
2005
UWAGI:
FIAT Panda 1,1 Actual 2 X podusl:lla paMllr2na.
2005
imnlobllizM.
FIAT Panda 1,1 Actual azyłrf . . . . .llleldrycmle.
2005
FIAT Panda 1,1 Actual tirmo!WY samochód
2005
demanaln1qJly
FIAT Panda 1,1 Actual
2005
FIAT Panda 1,1 Acłive
2004
UWAGl:2x uszka
· trzna. autoalann, cenfum zamek zdalnie sterowa
FIAT Siena 1,6 HL
1998
UWAGI: I wlaścidel, uszl<a
• invnobilizer
FIAT Siena 1,6 HL UWAGI: i
1998
AUDIB02,0
1992
FORD Escort 1,8 TD
1997
UWAGI: immobilizer ,
atermiczne, szyby sterowane
ie
OPEL Corsa 1,2
1996
POLONEZ Atu 1,6
1996
TOYOTA Corolla 1,3
1993

====-~

3900

26500
26500

niebieski
niebieski
3500
błękit metalik
10300
granat metalik
7000
wiśnia metalik
11
wiśnia metalik
12000
czerwony
10 500
niebieski
cytrynowy
, immobilizer,
atermiczne,
zielony metalik
95300

5
5
5
5
5
5
5

100 410
178 ooo
104 ooo

4
4
5

10000
9200
11900

100 800
96000
267 ooo
108000

3
4
3

8600

ooo

niebieski metalik
zielony metalik
błękit metalik
granatowy

26300
26000
25000
25000
25000
- 25 ooo
25000
22700

11500

3500
3500

•!• glazurę,

terakotę,

kleje, fugi

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

s

IAUTECHNIK

Zapraszamy wgodz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00 ~
PPHU „MEBEL PROJEKT''
PRODUCENT MEBLI KUCĘIENNYCH, BIUROWYCH,
SZAF WNĘKOWYCH itp. ·
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN)
Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ

PH~--~-- ł NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAż PŁYT I BLATÓW,

W OFĘRCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW
PROJEKTIWYCENA-BEZPLATNIE
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Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce nożnej chłopców

KARNE DECYDOWAtY OPODIUM
OKRĘG POŁUDNIOWY:

Nietypowa sytuacja miała miejsce podczas eliminacji w okręgu południowym. Po
czterech bezbramkowych remisach ekipa
Gimnazjum w Łyszkowicach (nauczyciel
w-fMarcin Rychlewski) w swoim ostatnim meczu wygrała 2:0 i pewna zwycię
stwa w całym turnieju wyjechała z Nieborowa Okazało się jednak, że w ostatnim meczu piłkarze Gimnazjum w Domaniewicach
(nauczyciel w-fMieczysław Szymajda)
także zwyciężyli 2:0 i bilans tych dwóch
zesP.ołów był identyczny. Prawo startu
w finale powiatowym miała jednak tylko
jedna chużyna i stąd decyzja o „dogrywce".
•GP 1 Kompina- GP 2 Dliengówek
0:0
• GP Łyszkowice - GP Domaniewice
0:0, w rzutach karnych 3:1.
• GP 1 Kompina - GP Domaniewice
0:0
• GP 2 Dziengówek - GP Łys:dcowi
ce 0:0
•GP 1 Kompina-GP Łyszkowice 0:2
(0:0); br.: Dawid Wolanowski 2.
• GP 2 Dliengówek- GP Do~
wice 0:2 (0:0); br.: Adrian Kapusta i Tomasz Grabowicz.
3 5 2-0
1. GP Lyszkowice
3 5 2-0
2. GP Domaniewice
3 2 0-2
3. GP I Kompina
3 2 0-2
GP 2 Dzierzgówek:
W zwycięskiej drużynie Gimnazjum
w Łyszkowicach grali: Dawid Wolanowski
(2), Adam Rosiński, Kamil Szkup, Rafał
Pająk, Tomasz Z.aręba, Bartosz Bednarek,
Marek Foks, Daniel Piotrowski, Dominik
kwiatkowski, Damian Mencel, Przemysław
Dąbrowski, Piotr Sołtyszewski, Igor Wojciechowski i Daniel Markus - nauczyciel
w-fMarcin Rychlewski.

• GP Kiemcma - GP Koder.zew 0:1
2 6 4-0
I. GP Kocierzew
2 3 3-4
2. GP Błędów
2 O 1-4
3. GP Kiernozia
· W zwycięskiej drużynie Gimnazjum
w Kocierzewie grali: Damian Taraska, DaWid Michałowicz, Michał Milczarek, Piotr
Staniszewski, Paweł Staniszewski, Adam
Scęcelek, Rafał Jabłoński, Lukasz Burzyń
ski, Piotr Miazek, Mateusz Kosmala, Cezary Pytkowski, Piotr Stańczyk, Robert
Brzoz.owski i TomaszHonkiewicz-nauczyćiel w-ftukasz Papuga.
OKRĘG WWICKJ:

Mecz.e półfinałowe:
•GP 3 Łowic:z-GP 4 Łowic:z2:0 (0:0);
br.: Przemysław Bończak 2.
•GP1Łowic:z-GP2Łowic:z3:0(1:0);

br.: Tomasz Dworowski, Milrcin Domalewski i Wiktor Wawrzyn.
Mecz o 3. miejsce:
•GP2Łowic:z-GP4Łowic:z6:1(3:0);

br.: Tomasz Janus 2, ~ Anisz.ewski,
Mateusz Jarosz, Maciej Wawrzyniecki
i Damian Kędziora - Diesel.
Mecz o 1. mitjsce:
• GPl Łowic:z-GP3Łowic:z1:1 (1:0),
w rzutach karnych 4:3; br.: Tomasz Dworowski - Mateusz Wójcik.
2 4 4-1
I. GP I Łowicz
2 4 3-1
2. GP 3 Lowicz
2 3 6-4
3. GP 2 Lowicz
2 O I·&
4. GP "4 Lowicz
W reprezmtacji Gimnazjum nr l w Łowi
czu grali: Rafał Zieliński i Jarosław Rusek Tomasz Dworowski (2), Marcin Domalewski (1 ), Wiktor Wawrzyn (1 ), Marcin Szczypiński, Bartosz Ciesielski, Michał Felczyń
ski, Tomasz Gajda, Ariel Jarosz, Mirosław
Jóźwiak, Patryk Krz.eszewski, Michał Marcinowski, Grzegorz Płacheta, Dawid Sut,
Tobiasz Sujkowski, Wiktor Wawrzyn
i Mateusz Wróbel - nauczyciele w-f Artur
Balik i Waldemar Kret

FINAŁPGS:

Na stadionie OSiR w Łowiczu odbyła się
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce
nożnej chłopców, a triumfatorami tej imprezy okaz.ali się podopieczni Pawła Tomczaka z Gimnazjum nr 3 w Łowiczu.
GrypaA:
• GP 3 Łowic:z - GP Kocierzew 1:O
(1:0); br.: Mateusz Wójcik.
• GP 3 Łowicr- GP Łyszkowice 2:0
(2:0); br.: Michał Brzoz.owski i Przemysław Bończ.ak.

• GP Kocienew- GP ŁyvJrowice 0:1
(0:0); br.: Piotr Sołtysz.ewski.
GrypaB:
•GP 1 Łowic:z-GP2Łowic:z0:1 (0:0);
br.: Maciej Wawrzyńczak (kamy).
• GP 1 Łowic:z- GP Nowe Zduny 2:1
(1:0); br.: Grzegorz Płacheta i Marcin Domalewski - Wojciech Kuc (kamy).
• GP 2 Łowicz- GP Nowe Zduny 0:2
(0:2); br.: MarcinKuśmideri Konrad Wolski.
Mecz o 3. mięjsce:
• GP 1 Łowic:z - GP Łys:dcowice 0:0,
w rzutach karnych 4:3.
Mecz o 1. mitjsce:
•GP 3 Łowic:z-GP Nowe Zduny 0:0,
w rzufach karnych 3:2.
3 1 3-0
1. GP 3 Lowicz
3 4 3-2
2. GP Nowe Zduny
3 4 2-2
3. GP I Lowicz
3 4 1-2
4. GP Lyszkowice
2 3 1-2
5. GP 2Łowicz
2 O 0-2
GP Kocienew
MistI7ami powiatu łowickiego okazali się
uc:zniowie Gimnazjum nr 3 w Łowiczu,
a w ,,złotej" drużynie :znaleźli się~
zawodnicy: Mateusz Wćtlcik(I ),MichałBrzo.

Gimnazjum nr 1 w Łowiczu
wódzkich turnieju "Coca Cola Cup 2006~

Piłkarska drużyna

Piłka nożna - VIII edycja

awansowała

do

finałów

woje-

tumiejLi „Coca Cola Cup '2006"

Łowiczanie
Bielawy, 1O maja. Prz.ez kolejną fuz.ę
eliminacji pu.ebmęła ekipa Gimnazjum nr 1
w Łowiczu, która w drugiej rundzie VIII
edycji ogólnopolskiego turnieju - Liga Piłki
Nożnej „Coca Cola Cup '2006" wywalczyła drugie miejsce.
•GP 1 Łowic:z-GP Głowno 0:0
•GPBielawy-GPNoweOstrowyl:l
• GP Bielawy - GP 1 Łowic:z 0:0
•GP Głowno-GP Nowe Ostrowy 1:0
•GP 1Łowic:z-GPNoweOstrowy1:0
(1:0); br.: Marcin Domalewski.
•GP Bielawy- GP Głowno 0:5
3 1 6-0
I. GP Głowno
3 5 1-0
2. GP 1 Łowicz
3 2 1-6
3. GP Bielawy

do. finałów
3 J 0-2
4. GP Nowe Ostrowy
Awans do finału wojewódzkiego wywalczyli uczniowie Gimnazjumm 1w Łowiczu:
JaroolawRusekiRafałZieliński-Marcin])o.

malewski (1), Wtktor Wawrzyn, Tomasz
Gajda, Dawid Sut, Patryk Kneszewski,
Michał Marcinowski, Ariel Jarosz, Tobiasz
Sójkowski, Mateusz Wróbel i Bartosz Ciesielski -nauczycielem w-fjest Artur Balik.
W reprez.entacji Gimnazjum w Bielawach
wystąpili natomiast: Bartosz Krasiński,
Tomasz Lebioda, Kamil Milczarek, Rafał
Sut, Dominik Rutkowski, Karol Dobrzyński, Sylwester Pastusiak, Piotr Pietrzak,
Kamil Tyrlro i Damian Reszka - nauczycie(,p)
Jem w-fjestArturTokarskl.

Rejonowa Gimnazjada Szkolna w mini pi/ce nożnej dziewcząt ·

Gościnne łowiczanki

z.owski(!), Przemysław Bońc:lak (I), Kamil
z.abost, Mateusz Piechowski, Dariusz CbaMECZ O 1. MIEJSCE:
Łowicz, 15 maja. Pi~ zespołów wytążka, Remigiusz ~ Michał Kar- s1artowało w Rejonowej Ginmazjadzie Szkol•GP Regnów- GP 3 Kutno 3:2 (1:1)
melita, Miłosz Dołgoruki, Mateusz Dudziń nej w mini piłce nażnej dziewcząt, a reprezen- I. GP Regnów
2 6 6-2
ski, Mateusz Dzik, Łukasz Ka>iorek i Jacek tantki powiatu łowickiego- uczermiceGimna- 2. GP 3 Kutno
OKRĘG PÓŁNOCNY:
3 2 2-3
Uczciwek-nauczyciel w-fPawełTomczak. :zjumm I (nauczycielkaw-flwona Rondoś) 3. GP Maków
• GP Błędów - GP Kocienew 0:3
2 3 4-5
(,p) zajęły w tej rywalizacji czwarte miejsce.
• GP Błędów- GP Kiemcma 3:1
2 1 2-4
~. GP 1Łowicz
MECZ ELIMINACYJNY:
0-0
l
J
S. GP l Skierniewice
• GP 3 Kutno - GP 1 Skierniewice
piłkarskiej reprezentacji Gimnazjum
w
Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna tenisie stołowym
0:0, w rzutach karnych I:O.
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza wtowiczu
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
zagrały: Karolina Szulc - Martyna Czekal(0:2)
0:3
Regnów
•GP Maków-GP
• GP 1 Łowicz - GP 3 Kutno 0:0, ska, Justyna Pszkit, Ewelina Świątek, Maja
Siekierska, Martyna Donaj, Mar1a Kosiow rziltach karnych 1:2.
rek i Klaudia Leksińska - nauczycielka w-f
MECZ O 3. MIEJSCE:
. Łowicz, 12 maja. Po trzy zespoły Bryszewska 1,5 i Katarzyna Milczarek 1 •GP 1 Łowic:z- GP Maków 2:4 (1:2); Iwona Rondoś.
dziewcząt i chłopców przystąpiło do ry- Monika Jesionowska 1.
(,p)
br.: Martyna Czekalska 2.
• Z.SP 2 Łowic:z - Z.SZ 3 Skierniewice
walizacji w Rejonowej Li<;ealiadzie Szkolnej
w tenisie stołowym, a dwie najlepsze dru- 4:3; pkt: Marzena Kędziora 2, Monika JeRejonowa Gimnazjada Szkolna w piłce nożnej chłopców
żyny w każdej kategorii awansowały do sionowska 1 i Anna Kucharek
2 2 8-4
zawodów wojewódzkich. W łódzkich fina- I. ZSP 3 Łowicz
2 I 6-7
łach dziewczęta z ZSP 3 zajęły miejsce 5-8, 2. ZSP 2 Łowicz
2 O 5-8
a ZSP 2 9-12, natomiast chłopcy z I LO 3. ZSZ 3 Skierniewice
Tytuł mistrzyń rejonu wywalczyły
wywalczyli miejsce 5-8.
Rawa Mazowiecka, 11 maja. br.: Mateusz Piechowski i Michał Brzouczennice ZSP nr 3 im. Władysława StaniDZIEWCZĘTA:
Gimnazjum nr 3 w Łowiczu zowski.
Uc:zniowie
Agnieszka
Łowiczu:
w
Reymonta
sława
• Z.SP 3 Łowic:z - Z.SZ 3 Skierniewice
MECZ O 1. MIEJSCE:
wzięli udział w rozgrywanej na stadionie
4:2; pkt: Agnieszka Wójcik 1,5, Małgorza Wójcik, Małgorzata Bryszewska, Marta
Girnnazjadzie
Rejonowej
Mazovii
rawskiej
• GP Krośniewice - GP 1 SkierniewinauczyMilcz.arek
Katarzyna
i
Kapusta
ta Bryszewska 1,5 i Mar1a K,apusta 1.
Dziewczęta z ZSP 3 i ZSP 2 awanso- Szkolnej w piłce nożnej chłopców. Pod- ce 1:0 (0:0)
• Z.SP 3 Łowic:z - Z.SP 2 Łowic:z 4:2; cielka w-fHalina Szwarocka. Drugie miej- wały do finałów wojewódzkich.
1-0
2 4
opieczni Pawła Tomczaka w meczu pół I. GP Kro.5niewice
pkt.: Agnieszka Wójcik 1,"5, Małgorzata sce zajęły uczennice ZSP 2 Łowicz: Marze3 4 5-5
finałowym zmierzyli się z ekipą Gimnazjum 2. GP 1 Skierniewice
na.Kędziora, Anna Głowacka, Anna Kucha2 2 8-5 nr I w Skierniewicach, ale spotkanie zakoń 3. GP 3 Łowic:z
1 1 2-2
rek i Monika Jesionowska - nauczyciel w-f I. ZSO Skierniewice
2 I 7-5 czyło się remisem i o awansiedo finału zade- 4.GP2RawaMaz.
2. I LO Lowicz
1 I 1-2
Jakub Zaczkiewicz.
2 O 3-8 cydowały rzuty karne, w których ostatecz- 5. GP Głuchów
3. U LO Łowicz
l O 2-3
CHŁOPCY:
Wicemistrzami rejonu zostali pingpongi- nie lepsi okazali się cywale.
W zespole Gimnazjum nr 3 w Łowiczu
• I W Łowic:z -1.SO Skierniewice 3:4;
grali: Mateusz Piechowski (1 ), Michał BrzoMECZELIMINACYJNY: ·
pkt: Piotr DaszczyńOO 2 i Michał Kalata 1. ści I Liceum Ogólnokształcącego w Łowi
• GP 1 Skierniewice - GP Głuchów z.owski (1), Mateusz Wójcik, Ptzemysław
. • I W Łowic:z - Il W Łowic:z 4:1; czu: Piotr Daszczyński, Michał Kalata,
Bończak, Kamil .zabost, Dariusz Charążka,
pkt: Michał Kalata 2, Piotr Daszczyński 1 Maciej Kalata i Lukasz Gr6decki - nauczy- 3:2 (2:0)
Remigiusz Leszczyński, Michał Kannelita, ·
MECZE PÓlFINAŁOWE:
i Maciej Kalata 1 - Krzysztof Michalak 0,5 ciel w-fJarosław Woźniak. TrzeciemiejscezajęlinatomiastuC:zniowieIILOŁowicz:
• GPKrośniewice-GP2RawaMuo Miłosz Dołgoruki, Mateusz Dudziński,
i Albert Szczepanik 0,5.
Mateusz Dzik, Lukasz Kosiorek i Jacek
• Il W Łowic:z - ZSO Skierniewice Albert Szczepanjk, Krzysztof Michalak wiecka 0:0, w rzutach karnych 4:3.
• GP 3 Łowicz - GP 1 Skierniewi- Uczciwek - nauczyciel w-f Paweł Tom2:4; pkt: Albert Szczepanik 1 i Krzysztof i Marcin Szymanik- nauczycielka w-fZO..
(p)
(,p) ce 2:2 (1:1), w rzutach karnych 4:5; czak.
fia Kucharska.
Uczniowie I LO zajęli li miejsce.
Michalak 1.

w

Awansowali do

finałów

Finał był

FIRMA
BUDOWLANA

blisko ·

„TERBUD"

Wiesław Łon,

tel. 0608-191·961

Teresew 44, 99-412 Kiernozia
POLECAMY

•

kompleksowe "1konywame

ZBIORNIKdW I PlYT
GNOJOWYCH ~: ~~o"1~3

./ Załatwiamy całkowitą dokumentację.
./ UDZIELAMY GWARANCJI. R·m

-.; LOVATO :s~=~s:l~
oraz NAPRAWY

MECHANICZNE POJAZD6W:
NAPRAWY • sprzęgieł • silników
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp.
poleca: AUTO NAPRAWA Int mech. MAREK STREllBSKI
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
Tel. Q.46 830-30-55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369
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- wojewódzka liga „Michałowicza"

REMISOWY SUKCES WBEtCHATOWIE
• GKSBelchatów-PELIKANLowkz
2:2 (1:0)

SPORT
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- wojewódzka liga juniorów młodszych

Wreszcie dobry mecz
• ŁODZIANKA Łódź - PELIKAN prosił swoich zawodników, aby nie było tak
l.owicz 0:0
jak do tej pory. Czyli najpierw tracą kilka
Szczypiński,

Jankow- bramek, a dopiero później zaczynają grać.
Młodzi piłkarze chyba wzięli sobie te proś
chowski, Wawrzyniecki, Piotrowski - Pie- by do serca.
chowski, Wróbel.
Łowiczanie praktycznie przez większość
Łódź,28maja. Wreszciedoczekaliśmy spotkania przeważali, ale nie potrafili wysię dobrego występu juniorów młodszych korzystać dobrych sytuacji. Bliscy zdobyPelikana. Młodzi zawodnicy zajmują w li- cia bramki byli: Dawid Wróbel i Matedze ostatnie miejsc.e, ale już nie raz pokazali, usz Piechowski, ale ich strzały były za
że stać ich momentami na dobrą grę. W po- mało precyzyjne.
·
jedynku z Łodzianką (11. miejsc.ew tabeli)
Juniony młodsi z ligi nie spadają, zatem
podopieC'llli trenera Leszka Sowińskie trzeba udowodnić, że jest w tej ekipie pogo zdobyli jeden punkt, ale tak naprawdę to tencjał. Do końca rozgrywek pozostały tylnalw.ały się tej ekipie 1Izy punkty. Trener ko dwie kolejki, w których praktycznie łowi
łowiczan już na odprawie przedmeczowej czanie grać będą honor.
(zły)

Po remisie w Bełchatowie ekipa Pelikana przegrała z Unią Skierniewice 2:7
kle skoncentrowani i mgrali na prawdę do- i szanse na utrzymanie w lidze wojewódzkiej praktycznie zmalały do zera.
bre zawody.
Wfęcej o tym meczu w kolejnym numerze NŁ.
Od początku pojedynku lekką praewagę
osiągnęli miejscowi. Wprawdzie nie wyni- bramki, jednak kapitalnym refleksem wy- szans ,,nmnerowi 1" GKS. Ale gospodarze
kało z niej zbyt wiele aleraz zaspała łowicka kazał się bramkarz rywala, egzekwuj~ fut- znów wyszli na prowadzenie. Cztery miobrona i bełchatowianie cieszyli się z gola bolówkęnaróg. Potemumiejętoościami tech- nuty po golu wyrównującym doszło do zaW 16. minucie, po IZUCie wolnym w okoli- nicznymi błysnął Dawki Sut. Nasz napast- mieszania pod bramką Rafała Zielińskie
cy chorągiewki, 7agl'3Die na krótki słupek nik znakomicie ograł stopera zakładaj~ mu go. Mateusz Wróbel tak niefortunnie
i napastnik GKS wykmzystąje bbp;l w kry- tzw.,,siatkę",aleprz.egrałpojedyneksamna wybił futbolówkę, że ta trafiła pod nogi graciu, wyprowadzaj~ swój zespół na prowa- sam z golkiperem gospodarzy.
cza z Bełchatowa, który silnym str7.ałem
dzenie. Łowiczanie szybko pozbierali siępo
Co nie udało się w pierwszej połowie nie- pod popmc-zkępo raz drugi daje praewagę
stracie gola i dwukrotnie slanęli prz.ed S"lJlmll długo po praeiwie dokonał Grzegorz Pła górnikom. Ale tego dnia Pelikan nie dawał
wyrównania. Najpieiw znakomitą okazję cheła. Po IZUCie wolnym i stnale Barto- łatwo za wygraną W 68.minuciekibiceobejmiał Michał Fek:zyńskl, który stoj~ na sza Cleslelsklego, pilkaodbila się odgra- neli najładniejszego gola meczu Felczyński
dwunastym metrze o1Izymał dobre poda- r:zy stoj~ch w murze, dopadł do niej Pla- podał do Suta, a ten z lewej nogi, pięknym
nie i z.dolał głową skierować piłkę w światło cheta i kopnięciem z ośmiu metrów nie dał półwolejem ustalił wynik spolkania. BoB

Piłka nożna

- wojewódzka liga „Kuchara"

Konrad kontra Concordia
I:O - Komad Wisiński (18), 2:0 - Konrad
Wisiński (23), 3:2 - Komad Wisiński (64).
Pelikan: Rosiński - Wójcik, Mitrowsk:i,
Sumiński, Czerlmiak :xardialilc, Kannelita,
Oniszk, Grenda - Wisiński, Kosiorek

•

ski, Trościanko, Zabost - Domińczak, Gro-

Dlategobiało-zieloniwyszlinaplacniezwy

•PELIKAN Łowicz-CONCORDIA

SPORT

Piłka nożna

Pelikan: Rusek -

1: 1- Gtzegon Płacheta (48), 2:2 - Dawid
Sut(68).
Pelikan: Zieliński - Ciesielski, Jarosz,
Wawrzyn, Wróbel (71 Kwiatkowski)- Gajda, Płacheta, (f>6 Janus), Domalewski, Marcinowski (61 SóJ'kowski) - Sut, Felczyński
(65 Kizesz.ewski).
Bełchatów, 24 maja. W związku
z tym, że Artur Balik ze swoi.mi gracz.ami
został zaproszony na turniej do Francji,
mecze które pieiwotnie miały być rozegrane 3 czerwca odbyły się już teraz.
Mec-z 711pC>wiadał się dla grupy starszej
niezwykle ciężko, bo gospodarze to aktualnie czwarty zespół w tabeli, który raczej nie
zwykł tracić punktów na własnym terenie.

Piotrków Trybunabki 3:2 (2:1)

e

ścia goli w tym sezonie, co wziąwszy pod
uwagę wyrównany poziom drużyn, jest na
prawdę niebagatelnym wyczynem. W sobotę Konrad ponownie błysnął talentem
i rywale WY.jechali z Łowicza bez punktu.
Prz.ed tymmeczemPelikanmiał28 punktów i zajmował szóste miejsce w tabeli.
Wydawało się więc, że łlic podopiecznym

Tymczasem od pierwszych minut lekką
przewagę osiągnęli przyjezdni, którzy choć
są niżej plasowani od biało-zielonych wcale
nie przyjechali nad Bzurę po naukę. Miejscowi jednak przyjęli ataki rywala spokoj-

nie i w 18. minucie skuteC'lllie odpowiedzieli. Konrad Grenda uderzał futbolówkę
(61 Motylewski).
_ z osienmastu metrów i uczynił to na tyle
Łowicz, XT maja. Niewątpliwie napast- trene:raArtwaBalikaniegrozi.Aleodstrefy skuteC'lllie, że ta trafiła do stojącego osiem
nik łowickiego Pelikana, Konrad Wisiń spadkowej dzieliło nas tylko sześć punk- metrów przed bramką Wisińskiego, który
ski, to jedna z największych indywidual- tów i żeby zupełnie uspokoić nastroje przed nie miał problemu z otworzeniem wyniku.
ności tej ligi. Strzelił już pneszło dwadzie- finiszem rozgrywek, trzeba było wygrać.
Kiedy w 23. minucie nasz napastnik wykorzystał sytuację sam na sam z golkiperem

Piłka nożna

- wojewódzka liga „Kuchara"

Ładna porażka

·

• GKSBełchatów-PELIKANl.owkz ków" na chwilę WY.iaśniła sytuację, jednak
1:0(1:0)
futbolówka wraca w nasze pole karne i to

Pelikan: Rosiński - Wójcik, Czerbniak,
Mitrowsk:i, Głowacki - Oniszk (56 Jaros),
Kannelita,Kanijalik, Grenda(59 Janik)- Kosiorek. Wisiński.
Bełchatów, 24 maja. Jadąc do Beł
chatowa, wiedzieliśmy i.e nie bę4ziemy faworytami tego spotkania. W końcu GKS to
wicelider rozgrywek, któryjeYienią dał nam
w Łowiczu srogą lekcjęwygrywajty:: 6:2. Ale
po środowym meczu mamy niedosyt, bo mir
gliśmy c.o najmniej zremisować - tak o śro
dowej konfrontacji z górnikami mówił trener Artur Balik.
W pierwszej połowie lekką przewaga
było po stronie gospodarzy, którzy jednak
nie umieli wymanewrować dobm: graj~
łowickiej obrony. Pelikan skuteC'lllie się bronił i wyprowad7.ał niebezpieczne kontry.
Nasza defensywa tylko raz popełniła błąd
i miało to poważne konsekwencje. W 21.
minucie akcja gospodarzy prawą stroną, której nie potrafili powstrzymać ani lewy pomocnik ani obrońca. Dopiero interwencja
Kamila Mltrowskiego, stopera ,,Ptasz-

wmiejsc.e gdzie właśniepowinien być ostatni obrońca. Brak asekuracji i bełchatowski
napastnik bez trudu i.dobywa gola Potem
gra się wyrównała, ale i.adnej ze stron nie
udało się stwonyć klarownych okazji bramkowych.
Po przerwie grały dwie równorz.ędne jedenastki, a w poważnych opałach znaleźli
się gospodarze. Bo oto w 65. minucie idealna okazja dla Pelikana. Konrad Wisiński
wykorzystał swoją szybkość i po dobrym
podaniu od partnera pomknął sam na sam
z bełchatowskim bramkanem. I pewnie za
chwilę cieszyłby się z gola, gdyby nie z.ostał
brutalnie „wycięty" tuż przed liniąpola karnego. Albiter oczywiście podyktował rz.ut
wolny i usunął gracza GKS na pięć minut
z placu (choć wydaje się, że powinien zareagować ostrzej), jednak S7.8DSa na wyrównanie pcr.epadla, bo stały fragment 'DY wykonaliś1hy nieskutecmie.
Strata punktów w ładnym stylu, tyle że
jak wiadomo w futbolu nikt za to nie premiuje.
BoB

Ekipa łowickiej nTrójkin po
li fazy w Skierniewicach.

w Łowiczu,

Concordii, wydawałosięże,,Baliki"odniosą
łatwe z;Jycięstwo. Jednsk goście zdobyli
bramkę kontaktową, Ten gol zdobyty do
,,szatni" podbudował praeciwnika, bo po
przerwie zaatakował bardziej zdecydowanie i w 45. minucie cieszył się z wyrównania Tym razem bląa przydarzył się grające
mu na ogół bardzo pewnie Kamilowi Mi·
trowsklemu. Nasz stoper źle trafił w pił
kę, w efekcie czego napastnik gości z kilku
metrów doprowadził do remisu. No i zrobiło się neiwowo. Ale od czego w naszej drużynie jest Wisiński? W 64. minucie po prostopadłym podaniu od partnera Konrad położył bramkarza i mimo, że futbolówkauciekłamuniemal na linię końcowąkopnąłjąna
tyle precyzyjnie, z taką rotacją, że wpadła
do bramki! Rzadko oglądany gol dał Pelika-

Łowicki

zespól ,,Kucharan odniósł w Łowiczu

Piłka nożna

zwycięstwo

z

Concordią

3:2.

nowi 1Izy punkty, a strzelcowi nie lada satysfakcję. Oby więcej takich snajperów
i takich talentów.
BoB

- 24. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Podopieczni trenera Leszka Sowiń·
sklego grą nie zachwycili. Jak mówił sam
szkoleniowiec: W polu było bardzo licho.
Graliśmy słabo, mało było podań, miejscoWi mieli~ przewagę. Bardzo dobrze
spisal się w bramce Kamil Kannellta i tu
jego dui,a zasługa. i.e nie przegraliśmy.
Mec-z rozsttzygnął się dopiero w samej
końcówce. W drugiej połowie na boisku
pojawił się Jakub Papuga, na którego lir:zył trener łowiczan. Papuga w 85. minucie

O: 1 - Jakub Papuga (85).
Pelikan: Karmelita - Surma, Płuciennik,
Demidowicz, Patos - Lepies7ka, Dziedziela, Jędrachowicz, Bolimowski ((i() Konrad
Wolski)- Zimecki (55 Papuga), Gajewski.
Łódi, XT maja. W sobotnim pojedynku juniony starsi P_elikana w Łodzi wykonali milowy krok do utrzymania się w lidze
wojewódzkiej. Pokonali oni piątą drużynę
z tabeli -łódzki ChKS. To było bardzo WllŻr pu.eprowadził indywidualną akcję, wsz.edł
ne zwyci~o, które napawa optymizmem w pole karne, bramkarz pomyślał zapewne,
przed ostatnimi dwiema kolejkami.
że będzie on podawał do Daniela GaJew-

wygrała także

Piłka nożn·a - VIII edycja turnieju „Coca

w turnieju

Cola Cup '2006"

„Tróika" ·w finałach

Skierniewice, 11 maja. Kolejny sukces w eliminacjach vm edycji ogólnopolskiego turnieju ~ Liga Piłki Nożnej „Coca
Cola Cup '2006" odniosła w Skierniewicach
ekipa SP 3 Łowicz. „Trójka" po trzech zwysklego, a ten zaskoczył go strzałem w krótki ci~ach bardzo pewnie awansowała do
róg i było 1:O. Jeszcze przed końcowym finałów wojewódzkich.
gwizdkiem Pelikan mógł podwyższyć wy• SP 5 Skierniewice - SP 2 Głowno
nik, ale Gajewski nie zdołał wykorzystać 1:0
dobrej sytuacji.
• SP 3 l.owkz - SP Gaj-Wojewodza
Teraz łowiczanie mająjuż 31. punktów, 1:0; br.: Rafał Sołtysiak.
ale nadal nie mogą być pewni w 1OO %, że
• SP 2 Głowno - SP 3 l.owicz 0:2; br.:
pozostaną w lidze wojewódzkiej juniorów Rafał Sołtysiak i Damian Kosiorek.
starszych (nadal z.ajmują 11. miejsc.e, r:zyli
• SP 5 Skierniewice - SP Gaj-Woj~
,,spadkowe''). Do zakończenia rozgrywek wodza2:2
już tylko dwie kolejki. W meczach z RKS
• SP Gaj-Wojewodza - SP 2 Głowno
.
.
Radomsko i Piotrcovią łowiczanie muszą 2:2
walr:zyć o zwycięstwa
• SP S Skierniewice - SP 3 Łowicz
Zbigniew Łaziński 0:2; br.: Rafał Sołtysiak 2.

Milowy krok do utrzymania
• CBKSŁódź-PELIKANl.owkzO:l
(0:0)

zwycięstwie

1.SP3UWk2
2. SP 5 Skierniewice
3.SPGaj-Wojewodz.a

3

9

S.O

3
3
3

4
2
1

3-4
4-5

4. SP2 Głowno
2-5
W zwycięskim zespole Szkoły Podstawowej m3 w Łowiczu grali: Rafał Sołtysiak
(4), Damian Kosiorek (1), Jakub Dałek,
Konrad Szufliński, Łukasz Płuska, Jakub
Łaz.ęcki, Gtzegon Czubak, Adam Pochwala i Maciej Marciniak- nauczyciele w-fDawld Ługowski i Sławomir Kannelita.
Łódi,

•

16 maja. W finałach wojewódzkich vm edycji ogólnopolskiego turnieju Liga Piłki Nożnej „Coca Cola Cup '2006''
ekipa łowickiej „Trójki" przegrała w eliminacjach grupowych dwa mec-ze i w ten sposób łowiczanie pożegnali się ztąrywali7.acją,
Paweł A. Doliński

•

34
'
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Piłka nożna - VIII edycja turnieju „Coca Cola

- skierniewickie ligi okręgowe junior~w, miodzików i orlików

ROZGRYWKI JUZ

SI~ KONCZĄ

UGA OKRĘGOWAJUNIORÓWSTAR
szycH·
23. kolęjka· Astra Zduny- C7.arni Bednary 4:2, Jutrzenka MokraPrawa-Rawka Bolimów 0:5, Mawvia Rawa ~
wiecka- Dar Placencja 3:0, Orlęta Cielądz
- GLKS Wołucza 4: 1, Unia SkiemiewiceStart 7Jaków Borowy 7:1, Widok Skierniewice - Pogoń Bełchów 2:0. Pauza: Sierakowianka Sierakowice.
I. Mazovia RawaMaz.
21 56 133-18
21 51 73-34
2. Widok Skierniewice
22 44 62-40
3. Pogoń Bełchów
4. Unia Skierniewice
21 41 90-30
5. Orlęta Cielądz
21 37 69-54
21 33 33-38
6. Astra Zduny
21 32 45-55
7. Czarni Bednary
21 24 37-78
8. Rawka Bolimów
21 23 46-62
9. Dar Placencja
10. Start Złaków Borowy 21 17 33-67 Orficy Pelikana zakończyli sezon wysokim zwycięstwem z Mazovią. ..
11. Jutrzenka Mokra Pr.
21 16 31-77
Gosz.czycki (31 Kacz.or), Gawtyjałek (31
21 13 25-79
12. Sierakowianka
UGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
21 10 31-76
14. kolę.ilca: Jutnenka Drzewce- Czar- Bcyła), Tkacz, Pochwała-Kapica (31 Soł
13. GLK.S Wołucza
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW ni Bednary 6:3, Macovia Maków - Unia tysiak), Sikora (31 Lepieszka).
Po bardzo słabym występie ekipa peliMŁODszrCH·
Skierniewice 1:10,BialkaBialaRawska-Siekana niespodziewanie pnegrała ~ Startem
16.kolę.ilca: OlimpiaCbąmo-Napnód rakowianka Sierakowice 3:0 (w.o.).
Jamno 10:1, GLKS RZD ż.elazoa- Torpe- I. Unia Skierniewice
12 30 81-14 0:1. Kierownik łowickiej drużyny-Krzysz
do Celinów0:3 (w.o.), WidokSkiemiewice- 2. Białka Biała Rawska
12 27 45-15 tof Olkopowiedział: Fatalny meczw~ko
12 24 52-34 naniuPe/ikana, młodzi łowiczanie niepodję
Pogoń Godzianów 4:0, GKS Głuchów - 3. Jutrzenka Drzewce
Sokół Regnów 2: 1.
12 21 59-17 li walki. Maże potnebna była ta porażka, by
4. Widok Skierniewice
· 14 38 68-9
I. Widok Skierniewice
12 15 26-52 zbytni.o za szybko nie uwierzyli w t0; i.e sąjuż
5. Czarni Bednary
14 27 43-22 6. Macovia Maków
2. Olimpia Chąśno
12 9 25-53 „gwiazdami"...
14 25 63-24 7. Sierakowianka
• PELIKAN Lowicz - MAZOVIA II
3. Sokół Regnów
12 O 2-105
Rawa Mawwiecka ·1s:o (7:0); br.: Rafał
14 23 36-37
4. GKS Głuchów
KLASA. OKRĘGOWA GóRSKIEGO:
14 23 27-18
5. Pogoń Godzianów
• OLIMPIA Chąśno - ŻAK Gocma- Sołtysiak 6 (3, 9, 10, 26, 31 i 43), Albert
Lepieszka 3 (4, 34 i 45), Przemysław Ka14 16 34-44 nów 2:2 (2:2); br.: Piotr Lis 2.
6. Naprzód Jamno
14 4 15-78
7. Torpedo Celinów
Olimpia: Gajda - Sebastian Witkowski, czor (11 ), Bartłomiej Tkacz (23), samobój14 4 I0-64 Wiankowski, Jarosław Witkowski, Płuska cza 07), Oktawian Gala4 (50, 51, 52 i 57),
8. GLKS RZD Żelazna
UGA OKRĘGOWA „DEYNY":
Białkowski, Koza, Matusz.ewski (31 Ko- Bartłomiej Skonecmy (57) i Mateusz Kapica (58).
18. kolę.ilca: 'hyw Wygoda- Unia Skier- tlarski), Lus - Sebam:ian Sołtysiak, Lis.
Pelikan: Gawtyjałek - Kapica, Skonec-zniewice 0:17, WJdok Skierniewice - Lak14. kolę.ib: Olimpia Paprotnia- Maz.o..
toza Lyszkowice 6:1. Pauza: Macovia via Rawa Mazowiecka 0:2, Olimpia Chą ny, Lukawski (31 Goszczycki) - Bryła
Maków.
śno - Żak Godzianów 2:2, Unia Skier- (31 Olko), Tkacz, Pochwała (40 Woźniak),
15 45 13-7
I. Unia Skierniewice
niewice - Laktoza Lyszkowice 3:0, Astra Kaczor (31 Wyszogrodzki), Sikora
15 29 55-33
2. Widok Skierniewice
Zduny - Pelikan Lowicz 0:9. Pauza: Wi- (45 Wilk )-Sołtysiak, Lepieszka(42 Gala).
14. kolejka: Widok II Skierniewice 14 22 28-51
3. Macovia Maków
dok Skierniewice.
Start Złaków Borowy 0:0, Pelikan
14 7 9-71
4. Zryw Wygoda
14 40 115-7
1. Pelikan Lowicz
14 3 12-55 2. Unia Skierniewice
5. Laktoza Lyszkowice
12 31 73-14 Lowicz - Mawvia II Rawa Mawwiecka
KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI 3. Mazovia Rawa Maz.
13 18 29-51 18:0, Widok I Skierniewice - Unia Il Skier12 17 24-54 niewiceO:O, UniaISkierniewice-Mazovial
4. Olimpia Chąśno
CZ4:
(p)
18. kolęjka: VagatDomaniewice-Olim- 5. Żak Godzianów
12 15 22-32 Skierniewice 2:0.
13 38 121-2
pia Niedźwiada 3:0, Start 7Jaków Boro- 6. Widok Skierniewice
12 14 19-47 I. Unia II Skierniewice
14 34 119-5
wy- Fenix BoaJti 1:4. Pauza: Juvenia Wy- 7. Laktoza Lyszkowice
12 5 14-38 2. Pelikan Lowicz
14 27 46-16
sokienice.
13 4 16-69 3. Widok-I Skierniewice
8. Astra Zduny
13 19 27-54
4. Unia I Skierniewice
15 31 51-26
1. Vagat Domaniewice
KLASA. OKRĘGOWA ORLIKÓW:
15 25 48-33
2. Fenix Boczki
•srARr 7Jaków Borowy-PELIKAN 5. Start Złaków Borowy 12 17 30-20
14 15 24-61
14 24 39-30 Lowicz 1:0 (1:0)
3. Juvenia Wysokienice
- 6. Mazovia I Rawa Maz.
14 IO 23-60
14 18 33-33
4. Olimpia Niedźwiada
Pelikan: Burzykowski - Olko, Wysw- 7. Widok Il Skierniewice
14 O 2-173
14 9 14-63 grodzki, Łukawski (31 Wtllc) - Skoneczny, 8. Mazovia Il Rawa Maz.
S. Start Złaków Borowy

Prognoza pogody dla rejonu
PRZYIŁOWll

Łowicza

w dn. 1-7 czerwca 2006 r.

LUDOW. O POGODZll:

Czwartek - Niedziela
1 - 4.06.2006r.

W CZERWCU, GDY PSZCZOŁY ŻADU\,
TO CZUJĄ BU~ NADCHODZĄCA"·

11

Pogodę regionu kształtuje zatoka
w weekend układ wyżowy,
w weekend będzie napływać cieplejsze powietrze.
I
17/21
•CZWARTIK·PIĄTIK:
17/ 21 r
.,.
Gostynl11
Zachmurzenie umiarkowane do dużego, przelotne-opady
'
deszczu, Jokalnie burze. Widzialność umiarkowana do dobre· ',. O ' ,
.,.
, Ff 22 / , "
zamglenia, w czasie opadów słaba.
'"· ~ ..1 '\.,59cha w
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• IOIOTA. NllDZllLA:
Pogodnie, dużo słońca oraz cieplej, lokalnie
przelotny opad deszczu. Widzialność dobra.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 19°C do+ 22°c.
Temp. min w nocy: + 12·c do+ a·c.
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• PONllDZIAt.IK ·ŚRODA:

Pogodnie, lokalnie przelotne opady deszczu
oraz wiosenne burze. Widzialność dobra i umiarkowana,
zamglenia. Wiatr zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień:+ 1a0 c do+ 21°c.
Temp. min w nocy:+ 11°c do+ 7°C.

1..-n'IUV..NOZA llOMITIOROLOGICZNA:
Warunki biometeorologiczne
na ogół korzystne. Dobra sprawność
· psychofizyczna.
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Wspaniały
Łódź, 15 maja. Do tegorocznych łódz
kich eliminacji Ogólnopolskiego piłkarskie
go turnieju „Coca Cola Cup 2006" zgłosiła
się rekordowa liczha aż 130. szkół ginmazjalnych z 22 powiatów. W wyniku eliminacji do turnieju finałowego, który odbył się
na obiektach S7lc.oły Mistrwstwa Sportowego w Lodzi 2llkwali1ikowało się osiemnaście najlepszych drużyn, a :makomicie
spisała się w nich ekipa Gimnazjum nr I
w Łowiczu. .zespół prowadz.ony pI7.e'Z trenera i nauczyciela tej szkoły Artura Balika
zająłmakomitetl7.eciemitjsceu&ępując jedynie Szkole Mistrzostwa Sportowego
z Lodzi i Gimnazjum nr 5 z Bełchatowa
GRUPAE:
• GP 1 Lowicz - GP 2 Skierniewice
6:1; br.: Marcin Domalewski 3, Mateusz
Wróbel, Dawid Sut i Tobiasz Sujkowski.
• GP 1 Lowicz - GP Uniejów 3:1;
br.: Dawid Sut 2 i Michał Marcinowski.
MECZ ĆWIERĆFINAŁOWY:
•Gimnazjum 12 Lódź- GP 1 Lowicz

ł.Dwiczanie

Cup '2006"

sukces

1:3; br.: Michał Felczynski, Dawid Sut
i Marcin Domalewski.
MECZE PÓIFINAŁOWE:
• SMS Lódź - GP Tomawa 9:0
• GP 1 Lowia - Gimnllzjum 5 Beł
chatów 2:3 (2!0, 2:2); br.: Marcin Domalewski i Wiktor Wawrzyn.
MECZ O 3. MJEJSCE:
• GP 1 Lowicz - GP Tomawa 7:4;
br.: Marcin Domalewski 4 i Dawid Sut 3.
MECZ O 1. MJEJSCE:
• SMS Lódź - GP 5 Bełchatów 9:1
Na sukces zapracowali następujący zawodnicy: Rafał Zieliński i Jarosław RusekMarcin Domalewski, Dawid Sut, Wiktor
Wawrzyn, Ariel Jarosz, Tobiasz Sójkowski,
Mateusz Wróbel, Michał Marcinowski,
Bartosz Ciesielski, Tomasz Gajda, Patcyk
Knesz.ewski i Michał Felczyń<;ki - nauczycielem i trenerem jest Artur Balik, kierow-

nikiem był Piotr Jarosz, wychowawcą.kla
sy jest Renata Balik, a dyrektorem szkoły
(p)
Jolanta Urbanek.

wywalczyli trzecie miejsce w wojewódzlwie

łódzkim.

dok ustr. 36

Przewaga topnieie
Od początku przeważali miejscowi.
Mimo, że dwa dni wcześniej rozgrywali
zaległy ligowy pojedynek z Dolcanem (notabene wyraźnie wygrany 4:2), po pruszkowskich graczach nie było widać zmęcz.e
nia To oni byli częściej przy piłce, więcej
biegali no i stwaI7.ali sobie klarowne okazje
strzeleckie. W 17. minucie bliski ~
był Łukasz Ślifirczyk, ale jego uderz.enie
ładnie obronił Robert Romanowski.
W 27. minucie swojego golkipera wyręczył
Zbyszek Czerbniak, wybijając piłkę po
strzale Mikołaja Rybaczuka z linii bramkowej. Wydawało się więc, że piłkarze
Krzysztofa Ebnanowicza za chwilę
otworzą wynik spotkania, ale wtedy tołowi
czaniepneprowadzili akcję w efekcie której
osiemnaście metrów od bramki faulowany
był Radosław Kowalczyk. Do piłki podsze<R Wilk i uderzył ładnie, ponad murem,
zmuszając Marcina Szumskiego do wybicia piłki. Golkiper gospodarzy uczynił to
jednak na tyle źle, że futbolówka zna1azla
się pod nogami Tomka Styszko, któcy
wiele się nie namyślając kopnął w stronę
bramki. Piłka odbiłasięjeszc~ od Michała
Hennana i zatrzepotała w siatce. Ogrom-

kontrower"S}'.jnej sytuacji - po IZUcie karnym któcy dla jednych był ewidentny dla
innych-absolutnie nie. Wrzntzautuw ,;;w;nastkę" gośc~· gdzie Czerbniak pnepycha
się z napastnikiem Znicz.a, któcy pada na
murawę, a arbiter kwalifikuje zagranie st<r
pera jako prz.ewinienie i wskazuje na „wapno". Pewnie w takiej sytuatji z.decydowana
większość sędziów nie zachowałaby się
w ten sposób, jednak decyzja nie została
2Illieniona i w 77. minucie Radosław Majewski doprowadza do wyrównania I dopiero wtedy obudziła się trochę nasza ofensywa. Najpierw strzał Kowalczyka fantastycznie obronił Szumski, a potem akcję
przeprowadził wprowadzony w miejsce
kontuzjowanego Wilka - Marcin Kosiorek. Ograł obrońcę, ale jegouderz.enie mów
sparował numer jeden z Pruszkowa, a dobitka Kowalczyka była zupełnie nieudana
Popularny ,,Kowal" mógł zostać bohaterem
Łowicz.a tuż przed ostatnim gwizdkiem arbitra, ale kopnął obok słupka.
Teraz łowiczanie =grają dwa mecze
u siebie i tylko zwyci~ dadzą im S1.llIISe
na baraż. Czy mamy jeszcz.e siły żeby tak
się stało ? Wiernny że tak...

naradośćnaszychgraczyi dośćlic:znej łowic
kiej części widzów. W sumie po dość bez-

Bogusław Bończak

barwnej grz.e wygrywamy i to jest najważ
niejsre.
Ale po przerwie nasza defensywa ponownie była w spocych opałach. Znów
musiał ostro popracować Romanowski.
Tym raz.em zatrudniali go i Paweł Tomczyk, i Bartosz Wiśniewski. Znów interwencjałowickiego obrońcy na linii bramkowej uchroniła łowiczan przed golem Ale
ten niestety w końcu padł. Za to w dość

O meczu po meczu:
Zbigniew Czerbniak: Nie faulowałem
pilkan.azPruszkowa. ~Zniczaoparl
się na nmie, a potem ładnie upadł na boisko
i sędzia dopatrzył się faulu. Szkoda straconych punktów, ale trzeba powiedzieć ~
rze, że Znicz miał wi~ klarownych okazji
i gdyby i ~ i ich sytuacje z.ostały wykorzystane to wynik byłby mniej więcej 6:3.
BoB
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NIESTETY JUZ NIE WALCZĄ
• START 1.-0dź - PELIKAN Łowicz
4:0(1:0)
1:O - Krzysztof Stachlewski (35), 2:0 Paweł Rożniata (75), 3:0 - Paweł Rożniata
.
(87), 4:0 - Marcin .2awadzak (90).
Pelikan: Jędrzejewski - Cichal (70 Olacz.ek), Brzózka, Burzykowski, M Plichta Knera (46 Ługowski), Górski (60 P. Plichta), Kaźmierc7.ak, Grzegorek - Kutkowski,
Kosiorek (46 Mikulski).
Łódź, 27 maja. Nie wiem dlacz.ego moi
piłkarze niepodjęli walki. Przecież w swnie
wyniki innych zespołów były dla mas dość
knrzystne i ~ięs-two na Starcie dawało
nam jeszcze szanse na utrzymanie. Ale jak
się nie walczy, nie biega, to się nie~·
Poza tym w tej n.l1ldzie większość stracanych bramek sami sobie strzeliliśmy. Rnbimy beznadziejne błędy. które rywale bezsloupułów wykorzystują, Sąjes2CZe inne przy'2)111)1 słabszej postawy niektórych piłkarzy.
nie w.szyscy grają tak jak liczyłem - powiedział po prz.egranym sobotnim meczu mocno rozgorycz.ony trener Grzegorz Majchrzak. I trudno się popularnemu ,,Maj-
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cbrowi" dziwić. Pnegrać można z każ.dym,
ale ważny też jest styl
Przed meczem w Łodzi byli wśród kibiców rezerw tacy, którzy pnestrzegali
przed lekceważeniem Startu. Mimo, że
ostatnia drużyna w tabeli zdobyła raptem 15. punktów (czyli niemal połowę
tego co Pelikan!) to pod wodzą Włodzi·
mlerza Tylaka, wzmocniona kilkoma
graczami, prezentuje się znacznie lepiej
niż jesienią. No i łowiczanie boleśnie się
o tym pnekonali.
O pierwszych 25. minutach można napisać tylko tyle, że się odbyły. Pierwszy stnał
na bramkę odnotowano dopiero po dwóch
kwadransach. Premierowy gol padł w 35.
minucie. Wtedy to błąd Kamila Górskiego wykorzystał Knysztof Stachlewski
i będąc sam na sam z Mariuszem Jędrze..
jewsklm, nie dał mu szans. Po prz.erwie
nadal na bałuckim stadionie działo się niewiele ciekawego. Łowiczanie nie umieli pu.eprowadzić groźnej akcji ofensywnej, a g<r
spodane bardziej troszczyli się o własne
pole karne niż przeciwnika. W 75. minucie

kolejne koszmarne zagranie naszego gracza.
Tym razem Michał Plichta za lekko podaje od własnego bramlCana i Paweł Roż
nlata z zimną krwią wykorzystuje tę sytuację. M. Plichta miał okazję do rehabilitacj~
bo chwilępo swoim kiksie egzekwował rzut
wolny, ale piłka po jego uderzeniu trafiła
w poprz.eczkę. Goście dopiero przy stanie
2:0 zaczęli grać ofensywniej. Dwukrotnie
szansę miał Paweł Kutkowski, ale i ten
grający ostatnio na dobrym poziomie pił
karz w sobotę nie miał swojego dnia 1Ymczasem jtlż w samej końcówce przyjez.dni
zostali upokoneni. W 87. minucie Rożniata
ograł na 20 metrze M Plichtę i zdobył sw<r
jego drugiego gola w tym meczu, a już
w doliczonym czasie gry nieporozumienie
Michała Brzózki i Jędrzejewskiego wykonystał Marcin Zawadzak ustalając
wynik spotkania.
Jak więc widać trener Majchrzak miał rację - trudno zwyciężyć, kiedy trzy z czterech goli, które stracił Pelikan padły po ewidentnych błędach. Szkoda...

• GKS Głuchów - POGOŃ Bełchów
1:3 (0:1); br.: Milczarek (55) - Kromski 2
(30 i 75) i Piotr Bombała (85).
•ASTRA7.duny-MACOVIAMaków
6:1 (3:0); br.: Jankowski 2 (29 i 41), Boń
cz.ak 2 (39 i 53), Lis (64) i Kubiak (75) Zbigniew Sałek (71 ).
• CZARNI Bedruuy - GLKS Wołu
cza 6: 1 (S:l); br.: Arlcadiusz Gtzywacz {I),
Jarosław Plichta 3 (15 kamy, 33 i 75),Pisarek (22 kamy) i Wie17.bicki (43)- Wożniak
(30).
•LAKTOZA ŁywJrowice- BIAŁKA
Biała Rawska 0:1 (0:0); br.: Łukasz K<r
I
Walski (90+3).
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka SOKÓŁ Regnów 4:0 (0:0); br.: Łukasz
Choderski (63), Daniel Niezgoda.(67), Piotr
Kazimierczak (72) i Stasiewicz (78).
• WIDOK Skierniewice - ORLĘTA
Cielądz9:2 (3:2); br.: Skrzydło {15), Adam

utarczki na boisku
(18), Górczyński (39), Dominik
Czeczko(49),Adamiec3 (69, 71 i80),0sadowski (85 kamy) i Janeczek (87) - Jakóbowski (41 kamy) i Gabriel Sypka{45).
•OLIMPIA Chąśno-ORZEŁN'iebo
rów przerwano.
Mecz został prz.erwany w 68. minucie
przy stanie i:4, a decyzję w tej sprawie
podejmie Wydział Gier OZPN Skierniewice.
Pauza: SIERAKOWIANKA Sierakowice.
I. Mazov1a Rawa Maz. (I) 24 65 114·10
2. Widok Skierniewice (2) 25 62 94-20
3. Bialka Biala Rawska (3) 24 48 41-26
4. Pogoń Bełchów (4)
25 46 65-42
5. Ast11 Zduny (S)
24 45 77-45
6. Czarni Bednary (6)
24 43 52-35
7. GKS Głuchów (7)
25 36 46-43
8. Macovia Makow (8)
24 33 37-45
9. Orlęta Cielądz (9)
24 28 40-73
Bombała
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25 25 32-54
10. Sokół Regnów (10}
11. Laktoza Lyszkowice (11) 24 25 41-68
23 24 39-47
12. Orzeł Nieborów (12)
23 Hi 36-76
13. Olimpia Cll~śno (13)
24 14 29-88
14. GLKS Wołucza (14)
24 IO 26-97
15. Sierakowianka (15)
Mistrz „okręgówki" wywalczy awans do
N ligi, a opuszczą ją drużyny z miejsc
14-15oraz w wypadku spadku Pe100m II także 13. i.espół.
W 27. kolejce skierniewickiej klasy okrę
gowej w weekend 3-4 maja zagrają: sobotagodz. 16.00: GLKS Wołucza- Sierakowianka Sierakowice, niedziela - godz. 11.00:
Macovia Maków - Laktoza Łyszkowice,
Białka Biała Rawska- Olimpia Chąśno, P<r
goń Bełchów- Sokół Regnów, godz. 15.00:
Orlęta Cielądz-GKS Głuchów, godz. 16.00:
Astra Zduny - Mazovia Rawa Mazowiecka i Orzeł Nieborów - Czami Bednary. Pau~
(p)
za: Widok Skierniewice.

- skierniewicka klasa A

Jeszcze trzy koleiki
Zalęgła 15. kolejka: Vagat Domaniewice - Witonia Osiek 0:1, Fenix Boczki Zryw Wygoda 1:4, Unia II Skierniewice Juvenia Wysokienice2: 1, JutnenkaDrz.ewce
- Pogoń Godzianów 4:3, Agroma Kutno
Waliszew - Jutrzenka Mokra Prawa 3:6,
Manchatan Nowy Kawęczyn - Olympic
Słupia 1:0, Torpedo Celinów - Muscador
Wola Pękoszewska 4:0.
21. kolę,jka: Pogoń Godzianów· Witonia Osiek 1:1, Juvenia Wysokienice - Jutrzenka Mokra Prawa 2: 1, Zryw Wygoda Olympic Słupia 8:1, Vagat Domaniewice • Muscador Wola Pękoszewska 2:1,
Fenix Boczki-Torpedo Celinów 0:3, Unia
II Skierniewice - Manchatan Nowy Kawę
czyn 8:0, Jutrzenka Drzewce - Agroma
Kutno Walis7.ew S:l.
22. koltjka: Wrtonia Osiek - Jutrzenka Driewce0:2, Agroma Kutno Waliszew
• Unia Il Skierniewice 0:3 (w.o.), Manchatan Nowy Kawęczyn • Fenix Boczki
7:2, Torpedo Celinów • Vagat Domaniewice 6:3, Muscador Wola Pękosuwska •
Zryw Wygoda 3:1, Olympic Słupia- Juvenia Wysokieruce 0:0, Jutnenka Mokra Prawa - Pogoń Godzianów 2:0.
23. koltjka: Jutn.enka Mokra Prawa Witonia Osiek 4:0, Pogoń Godzianów Olympic Słupia 3:2, Juvenia Wysokienice Muscador Wola Pękoszewska 3:1, 'Zryw
Wygoda - Torpedo Celinów 5:3, Vagat
Domaniewice- Manchatan Nowy Kawę
czyn 3:0, Fenix Boczki - Agroma Kutno
Waliszew 2:4, Unia II Skierniewice - Jutrzenka Draewce 1: 1.

I. Unia II Skierniewice (I) 23
23
2. Jutrzenka Drzewce (3)
23
3. Witonia Osiek (2)
4. Juttzenka Mokra Prawa (4) 23
5..-Juvenia Wysokienice (6) 23
23
6. Pogoń Godzianów (5)
23
7. Torpedo Celinów (8)
8. Muskador Wola Pęk. (7) 23
9. Mancbatan Kawęczyn (IO) 23
23
10. Zryw Wygoda (tł)
23
11. Olympic Słupia (9)
12. Vagat Domaniewice (14) 23
13. Agroma Waliszew (13) 23
23
14. Fenlx Boczki (12)

59 114:36
47 63-32
44 56-41
43 63-42
37 43-38
36 63-47
34 52-53
32 55-63
27 49-71
26 49-64
25 36-44
19 38-64
17 34-75
17 31-76
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Awans do klasy okręgowej wywalczą
dwie najlepsze drużyny, a z ligi spadają co
najmniej cztery ostatnie drużyny (jeśli
z „okręgówki" spadną trzy drużyny to
w klasie A nie utrzyma się także 10. i.espół).
W niedzielę 4 czerwca rozgrywana będzie24.kolejka, w której zagrają: godz. I !.OO:
Witonia - Unia II, godz. 14.00: Agroma Vagat, TOIJ'ledo - Juvenia, godz. 15.00: Jutnenka Drz.ewce - Fenix, Muskador - P<r
goń, godz. 16.00: Manchatan-'Zrjw Wyg<r
da i Olympic Słupia-JutnenkaMokra Prawa.
Paweł A. Doliński

- skierniewicka klasa B

Awans Rawki i Kopernika?
18. kolejka: Dar Placencja - Kopernik
Kiernozia 1: 1, Start Złaków Borowy- Rawka Bolimów 0:2, Victoria .zabostów - Meblomax.Zielkowice3:0 (w.o.), RTS Gągolin
Macovia II Maków 5:0, Victoria Bielawy Olimpia Niedźwiada 3:0 (w.o.). Pauza: Naprzód Jamno.
19. kQlejlca: Naprzód Jamno - Victoria
Bielawy 2:1, Olimpia Niedźwiada - RTS
Gągolin 0:3 (w.o.), MacoviaIIMaków- Victoria Zabostów 0:3 (w.o.), Meblomax Zielkowice - Start Złaków Borowy 0:3 (w.o.),
Rawka Bolimów - Kopernik Kiernozia 2: 1.
Pauz.a: Dar Placencja.
17 42 53-21
1. Rawka Bolimów (3)
17 40 49-13
2. Kopernik Kiernozia (1

e
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- 27. kolejka Ili ligi

Derby w sobotę o 16.00
sobotę 3 czerwca o godz. 17.00
Łowiczu na stadionie przy ul. Statzyńskiego 6/8 łowicki Pelikan zmierzy
się w meczu 29. kolejki ID ligi z GossoStalą Głowno. Mecz traktowany jako
derby regionu zapowiada się szczegół-

W

w

27. kn/ejkafilligi:
•MKSMława-KSParadyżl:O(l:O);

br.: Maciej Wiśniewski (32 kamy).
• UNIA Skierniewice • DOLCAN
Ząbki 2:0 (0:0); br.: Tomasz Grudzień (58)
i Danie!Jędrzejewski (61).
•RUCH Wysokie Mazowieckie nieinteresująco,arelacjęnażywoztego
spotkania pneprowadzi Radio Victoria GOSSO-STAL Głowno 4:0 (2:0); br.:
Tomasz Jakuszewski (23), Łukasz Czyżyk
103,5 FM.
W 27. kolejce ID ligi padło 18. bramek (30), Marek Gołębiewski (58) i Daniel Dy(średnia na mecz - 2,57), a łącznie w 190. lewski (90).
• HURTAP-GÓRNIKŁęczyca-LKS
meczach tego sezonu padło 497. goli(średŁomża 1:1 (1:0); br.: Krzysztof Sokalski
nia na mecz- 2,62).
-....(26) - Maciej Lesisz (90+ 1).
Z.aległe mecze 17. knlejki m ligi:
• LEGIAIIWarszawa-MAZOWSZE
• HURfAP-GÓRNIKŁęczyca-MKS
Mława 1:4 (0:1); br.: Krzysztof Sokalski Grójec0:4(0'.2);br.:G:zuy~(24),Michał
(59) - Andnej Klllpiński 3 (35, 52 i 81) Kowalczyk2(40i51)iŁukaszSiciak(90).
• MZKS Ko1ienice - WIGRY Suwałi Piotr Falencki (90+2).
• MZKS Kozienice • GOSS()..STAL ki 2:1 (1:0); br.: Eugeniusz Kołodziejczyk
(43 kamy) i Edward Czaplarski (70) - Jurij
Głowno 1:0 (1:0); br.: Kłos (19).
• DOLCAN Ząbki - ZNICZ Prusz- Tichomirow (83 kamy).
• ZNICZ Pruszków - PELIKAN
ków 2:4 (0:2); br.: Stańczyk (66) i Adam
Komorowski (85) - Ślifirczyk 2 (27 Łowicz 1:1 (0:1); br.: Radosław Majewski
i 55), Kokosiński (45) i Mikołaj Ryba- (77 kamy) -Tomasz Styszko (41).
(p)
Pauza: JEZIORAKDawa.
czuk (67).

Bogusław Bończak

- 26. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Słowne

Piłka nożna
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- 31. kolejka IV ligi

SPORT

•

17 39 59-19
3. Dar Placencja (2)
17 31 41-31
4. Naprzód Jamno (4)
18 28 40-43
5. Victoria Zabostów (5)
6. Start Złaków Borowy (6) 17 25 29-25
18 19 29-45
7. Victoria Bielawy (8)
18 19 30-48
8. RTS Gągolin {9)
17 18 25-52
9. Macovia II Maków (7)
10. Meblomax Zielkowice (10)17 9 18-46
11. Olimpia Niedźwiada .(11) 17 9 18-48
W 20. kolejce klasy B wniedzielę4 CZJ:XWca zagrają: godz. 11.15: Dar- Rawka, godz,
14.30: Start-MacoviaIIigodz.15.00: RTS
Gągolin - Naprzód. Mecze zweryfikowane: Victoria Zabostów - Olimpia 3:0 (w.o.)
i Kopernik - Meblomax 3:0 (w.o.). Pauz.a:
(p)
Victoria Bielawy.

65 54-13 20-S-I 13 36 33.7 13 29 21-6
13 20 15-9
25. 48 49-13 13·9·3 12 28 25-4
25 45 47-26 13-6-6 12 26 27-12 13 19 20-14
25 40 40-28 10-10-5 13 23 23-10 12 17 17-18
4. lluch Wysokie Maz. (4)
25 36 30-29 9.9.7 12 19 14-14 13 12 16-15
5. Gosso-Stał Głowno (5)
25 36 36-32 10-6-9 13 22 24-12 12 14 12-20
6. Znicz Pruszków (6)
25 36 29-33 10-6-9 13 19 14-16 12 17 15·17
7. MZKS Kozienice (7)
26 30 24-49 9-3-14 13 18 17-18 13 12 7-31
8. Wigry Suwałki (8)
25 28 34-40 8-4-13 13 18 19-16 12 IO lS-24
9.Legia11Warszawa{9)
25 27 32-43 6-9-10 13 16 16-21 12 Il 16-22
10. Unia Skierniewice (12)
25 26 20-33 7-5-13 13 18 12-16 12 8 8-17
Il. MKS Mława (14)
13 Il 14-19
25 26 28-28 5-11-9 12 15 14-9
12. KS Paradyż (10)
25 26 28-41 5-11-9 12 20 15-15 13 6 13-26
3. Jeziorak Iława (11)
25 24 24-32 6·6-13 13 12 13-18 12 12 11·14
4. Hurtap-Górnik (13)
26 21 23-49 5-6-15 12 12 15-20 14 9 8-29
5. Dolcan Ząbki (14)
Po nazwie dmzyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej knlejce, ilość meczów,
punkty. stosunek bramek, ilo.M zi.iycięs'tw, remisów i porażek oraz i/o.{;ć meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i nawyjazdack Mistrunvansuje do 11/igi, wicemistrz
rozgrywa mecz barażoi.ry. am ligę opuści co najmniejje.den - ostatni zespół (w wypadku
awansu dwóch zespołów do II ligi}.
I. ŁKS Łomża (I)
2. Pelłku Lowicz (2)
3. Mazowsze Grójec (3)
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Piłka nożna

- 31. kolejka IV ligi

Pożegnanie
Już dzisiaj -w czwartek 1czerwca o godz.
17.00wł..owiczuekiparezerwPelikanazagra z Orłem Plll7.C(Czew, a już w niedzielę

z IV

ligą?

• GKS Il Bełchatów - ŁKS II Łódź
2:1 (1:0); br.: Strąk (13) i Chi-Fon (56) Mężyk (88).
• OMEGA Kleszc7.Ów - MKP 7.gierz
2:1 (0:1); br.: Kunawa2 (48 i 60)- Kałużny
(42).
•WŁÓKNIARZ Pabianice-LKS Bałucz 3:0 (2:0); br.: Bartosz Dziuba {IO)
i Lechowski 2 (23 i 72).
• ORZEŁ Parz.ęczew- WOY Opoczno 0:1 (0:0); br.: Machniewski (57 kamy).
• KKS Koluszki- STAL Niewiadów
0:0
• SOKÓŁ-SYGUŁA Aleksandi-ów
Łódzki - WARTA Działoszyn 1:0 (1:0);
br.: Szymon Pińkowski (10).

4 czerwca o godz. 16.00 podopiecmi trenera Grzegorza Majchrzaka zagrają w Pabianicach z Włókniarz.em. Wszystko wskazuje na to, re będą to praktycznie pożegnałne mecze rezerw Pelikana w N lidze. Szanse na utrzymanie sąjuz chyba tylko teoretyczne...
W 31. kolejce N ligi padło 16. bramek '
(średnia na mecz - 1,78), a łącznie w tym
sezonie w 261. meczach zanotowano 717.
goli (średnia na mecz - 2,75).
.
31. kn/ejka!Vligi:
•POGOŃ-EKOLOG 7.duńska Wola
•STARTŁódź-PELIKANIILowicz
·WARTA Sieradz 0:1 (0:1); br.: Markie4:0 (2:0); br.: Krzysztof Stachlewski (35),
wicz (15).
• CONCORDIA Piotrków Tryb. - Paweł Rożniata (75), Paweł Rożniata (87)
(p)
. i Marcin .zawadzak (90).
WŁÓKNIARZ Konstantynów 0:0

31 64 73-33 20-4-7 16 37 40-16 15 27 33-17
!. Concordia Piotrków(!)
31 60 52-28 18-6-7 16 40 37-13 15 20 15-15
2. Omega Kleszczów (3)
15 39 22-7 16 20 18-16
3. Włókniarz Konstantynów (2)31 59 40-23 17-8-6
31 54 52-31 15-9-7 15 31 35-13 16 23 17-18
4. Woy Opoczno (4)
5. Pogoń·Ekołog Zd. Wola (5)31 51 51-41 14-9-8 16 29 30-18 15 22 21-23
31 50 40-27 14-8-9 15 29 27-11 16 21 13-16
6.WartaSieradz(7)
31 48 40-33 13-9-9 16 28 26-14 15 20 14-19
7. Sokół Aleksandrów (8)
31 47 52-32 13-8-10 15 27 27-13 16 20 25-19
8. LKS Bałucz (6)
9. Włókniarz Pabianice (9) 31 44 36-33 13-5-13 16 31 17-5 15 13 19-28
31 42 34-44 11-9-11 15 26 25-23 16 16 9·21
10. Stal Niewiadów (10)
31 41 50-44 11-8-12 16 31 34-15 15 IO 16-29
11. KKS Koluszki (li)
31 39 42-51 11-6-14 16 24 29-25 15 15 13-26
12. GKS II Bełchatów (12)
31 35 37-52 10-5-16 15 30 25-11 16 5 12-41
13. ŁKS II Łódź (15)
31 34 33-41 7-13-11 15 22 12-13 16 12 21-28
14. MKP Zgierz (13)
31 34 31-43 9-7-15 16 30 24-12 15 4 7-31
1S.OrzełParzęczew(l4)
31 28 28-61 8-4-19 15 24 21-19 16 4 7-42
16. Pelikan Il Lowicz (16)
31 24 25-60 6-6-19 15 18 17-24 16 6 8-36
17. WartaDziałoszyn(l7)
31 18 29-68 4-6-21 16 IO 16-29 15 8 13-39
18.StartŁódź(18)
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po popl7.edniej kn/ejce, ilość meczów,
punkty. stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i poraż.elc oraz ilość meczów, punktów
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz awansuje dom ligi, a IV ligę
Opus7.CZą co najmniej tr.zy ostatnie zespoły.

1.06.2006 r.

Piłka nożna

- 27. kolejka Ili ligi

PRZEWAGA TOPNIEJE ·

nowy

ŁOWICZANIN

Tr,iathlon - Ogólnopolskie Zawody w Wąsoszach

Sezon

rozpoczęty

Wąsosze, 27 maja. Dobrze znany trudne zadanie, ale przy dobrym przylabicom w Łowiczu Jacek Gardener gotowaniu jest możliwe do wykonania
Pierwszy sprawdzian na duż.o krót(LZS Victoria Zabostów) przygotowuje
się_ do swojego trzeciego startu w zawo- szym dystansie, łowiczanin zaliczył
dach ,,Iron Man" w Roth w Niemczech. w ubiegłą sobotę_ w W~h koło LiW tym roku, podobnie jak w ubiegłym, chenia. Zawody te odbyły się_ na dystahJacek sezon startowy rozpoczął zawo- sie pływanie - 750 metrów, jazda na rodami w Wąsosi.achk/Konina. Jesttoetap werze - 20 km i bieg - 5 km. Jacek już
Ślifirczyk, Wiśniewski.
przygotówań do morderczego ,,Iron drugi rok startuje w kategońi weteranów.
Pelikan: Romanowski 7 - GoryszewMan". Przypomnijmy, że dyscyplina ta W Wąsosi.ach zajął miejsce na podium
ski 3, Czebniak: 4, Styszko 4, Znyk 3 wymaga od zawodników świetnego przy- w swojej kategońi wiekowej. Zwycięzcą
Cipiński (70 Konrad Bolimowski), Jóź
gotowania i ogromnej kondycji. Trzeba został Dariusz Czyżowicz, który jest
wiak3, Serocki 3, Gawlik 4 -Kowalczyk
przepłynąć prawie 4 kilometry, rowerem mistrzem świata weteranów na dystan•
3, Wilk 5 (75 Kosiorek).
przejechać 180 km i na koniec biegiem sie olimpijskim.
~ował: Mariusz Wiśniewski (OlszW klasyfikacji generalnej JacekGaidepokonaćtrasę_maratonu42kmi 195metyn). Zółte kartki: Paweł Tomczyk (3) trów. Aby pokonać taki dystans trzeba ner uplasował się_ na 26. miejscu w stawZnicz oraz Lukasz Znyk (5) - Pelikan.
duż.o trenować i oczywiście odpowiedni ce 62. zawodników.
Widzów: 500.
Klasyfikajaweteranów;
się_ odżywiać. W tym roku Gardener ma
Pruszków, 26 maja. Na trzy kolejutrudnione zadanie. Cykl przygotowań 1. CzyżowiczDariusz(Si.czecin) 57:26,35
ki przed zakończeniem sezonu przewa60:39,60
zakłóciła kontuzja. Zapalenie ścięgna 2. BrettTomasz(Koło)
ga Pelikana do 3. w tabeli Mazowsza
Achillesa uniemożliwiła pne'Z prawie 3. Gardeaer Jacek (Lowicz) 66;81, 70
stopniała zaledwie do trzech punktów.
Kla.\vfikarja &ePQ'l!lna;
miesiąc trening biegowy. Jednak: Jacek ma
Łowiczanie zremisowali w Pruszkowie,
56:36,10
I. Siejakowski M. (Gniemo)
ambitne plany i nie poddaje się_.
...
a ich jedyni rywale w walce o baraż Gardener w zawodach Roth ma do 2. Migała Michał (Szczecin) 56:55,20
gracze Mazowsza Grójec rozgromili Jedyną bramkę dla Pelikana zapisano na konto Tomasza Styszko (nr 6). osiągnięcia konkretny plan. Chce pobić 3. Augustyniak IC (Polkowice) 57:04,75
w Warszawie rezerwy Legii 4:0. I choć
rekord czasowy Czyżowicza na dystan- 26. Gardeaer Jacek (Lowiu) 66:01, 711
nadal to biało-zieloni trzymają atuty ka Cyzio wrócili na właściwy tor. Tym- bo bez popularnego „Wilczka" ten ze- sie ,,Iron Man'', a wynosi on 9:45 h. To
(zł)
w rękach, patr7ąc na dyspozycję_ zapre- czasem, w rozgrywanym ze wzglę_dU na spółw ofensywie traci więcej niż połowę_
zentowaną pnez obie drużyny w tej se- dni PruSzkowa w piątek pojedynku, wi- wartości.
W meczu ze Zniczem nasz szkolenio- Wqiewódzka Gimnazjada Szkolna wbiegach przełajowych
ru~ należy z niepokojem spoju.eć . cełider zagrał słabo i można zaryzykować twierdzenie, że remis zawdzięcza wiec postawił na tych samych graczy co
na finisz.
A przecież wydawało się_ że po prz.e- swojemu bramkau.owi. Co gorsze urazu w zwycięskich zawodach z Legią. Nadal
konywującym, odniesionym w ładnym doznał najlepszy w ostatnich meczach niewpelnisiłjestMaciejWyszogrodz
stylu zwycięstwie z drugim zespołem gracz,,Ptaków" - Robert Wilk Czyzdo- ki, a więc pole manewru jest niewielkie.
Zgierz, 11 maja. W finałach Woje- 1. GP Mniszków
33:54
dok na str. 34
tegorocznegomistnaPolski, graczeJac- ła się_ wykurować na kolejny mecż! Oby,
wódzkiej Gimnazjady Szkolnej w szlafe- 2. GP Tomaszów Maz.
34:08
towych biegach pu.ełajowych reprez.en- 3. GP 43 Łódź
34:21
żaków
ligi
Koszykówka - finały wojewódzkiej
tantki Gimnazjum m 3 w Łowiczu wy- 4. ZSS Aleksandrów Łódzki
34:23
walczyły ósme miejsce w województwie,
34:24
5. GM Głowno
a w zespole startowały: Nma~ SylBoguszyce
GP
6.
34:55
wia Dudzimka, Justyna Wojda, Anna Ci35:09
chamka, F.miliaJara2nii, AgnieszkaKola- 7. GP Zelów
Lowicz
3
GP
8.
35:14
• UKS JORDAN Łódź - UMKS prowadzić jego zespół. A to dlatego, że górą byli łodzianie. Po 30. minutach na czek, Katarzyna ż.emło, Maria Kal.imka,
9. GP Bełchatów
35:15
KSIĘŻAK Łowicz 27:43 (6:13, 10:4, właśnie w tym dniu El-Wani brał ślub, tablicy byłremis25:25. w ostatniej kwar- Magdalena Walczak, Patrycja Dyszkie36:14
zatem jego podopieczni mieli okazje do cie Księżacy wyszli na parkiet najmoc- wicziMagdalenaGod:ńs:rewska-nauczy 10.GP Sieradz
9:8, 2:18)
Księ_ż.ak: Marcel Ołubek29 (lx3),Lu- sprawienia drobnego upominku. z.awod- niejszym składem i rozgromili swojego cielka w-fWIOletfa Pluszcz.
36:24
(p) l l. GP Wieruszów
kaszLaziński 4, Michał Zieliński 4, Bla- nicyniezawiedliispisalisię_namiarę_ocze.. przeciwnika. Zachowali więcej sił i po
kilku kontratakach w 36. minuciewygryżej Kosiorek 2, Norbert Major 2, Piotr kiwań. Choć nie było łatwo.
Początek spotkania należał do rywala, wali jQŻ 40:25. Taostatniakwartazakoń
Ptasiński 2, Jakub Pełka, Jakub Pemmkowski, Marcin Kowalczyk, Sebastian którypodwóchminutachwygrywał4:0. czyła się_ zwycięstwem łowiczan 18:2
Braźka, Rafał Trojanowski i P17.emysław · Jednak po pięciu minutach gry łowicza i nie było wątpliwości, komu należy się_
Czna:trJt.: I~
nie wyszli na prowadzenie 8:6 i przejęli 3. miejsce w wojewódzkiej lidze żaków.
Kolach.
e 17.00- stadion Pelikana w Łowi
• 10.00 - sladi.on Pelikana w Łowi
To był ostatni ligowy pojedynek Ksi~
Łódź, 27 maja. Najmłodsi zawodni- inicjatywę_ dzięki indywidualnym akcjom
IV czu. ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki
cy Księżaka w minioną sobotę_ walczyli Marcela Ołubka. Po pierwszej kwar- żaka w sezonie 2005/2006. Teraz przed czu, ul Starzyńskiego 618; mecz
Pelio podium w lidze wojewódzkiej żaków. cieKsię_żakiJrowadził 13:6. Drugakwar- zawodnikami przygotowania do następ ligi pilki nożnej: Pelikan Il Łowicz - oożnej ligi okręgowej „GOOkiego":
kan Łowicz - Olimpia Paprotnia;
Podopieczni trenera Adriana El-War- ta była słabsza. Tu pecha miał Łukasz nego sezonu. W sieqmiu sekcja koszy- Orz.el Panęa.ew;
.,... 2aawg:
• 16.00 - stadion Pelikana w Łowi
da musieli wygrać mecz z Jordanem Łaziński,któryw8.minutzłapał4. fuu- kówki Księżaka wyjeżdża na obóz przy• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, czu, ul Starzyńskiego 618; mecz m
~aby zająć trzecie miejsce. Do Lo- le.Lowiczanienieradzilisobiezwyższy gotowawczy nad morze do Nowęcina k.
ul. Jana Pawła 3; Powiatowa Licealiada ligi pilki nożnej: Pelikan Lowia- Stal
dzi w zastępstwie trenera El-Warda poje- mi rywalami i do przerwy wygrywali Łeby i tam będą budować formę.
(p)
Głowno.
(z) Szkolna w lekkiej atletyce;
chał trener Zbigniew Łaziński by po- tylko 17: 16. W trzeciej odsłonie również

• ZNICZ Pruszków - PELIKAN
Łowicz 1:1 (0:1)
0:1 -Tomasz Styszko (41), 1:1 - Radosław Majewski (77 kamy).
Znicz: Szumski - Ignasiński, Piotrowski, Kokosiński, Herman - Tomczyk,
Rokicki, Mikołaj Rybaczuk, Majewski -

,

Osme mieisce „Tróiki"

• •
•
Ks1ę1aka na podium
Zacy

,.....,_..

0 FACHOWIEC

Łowicz

Al. Sienkiewicza 25

