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VAT iak .kat 
Czy Pelikan przetrwa 
po kłopotach, jakie 
sprowadziła kontrola 
przeprowadzona 
w klubie przez Urząd 
Kontroli Skarbowej? 

2001-2003, po której to kontroli okazało się, 
iż prowizja od inkasa nie jest zwolniona 
z podatku WJ. Wynika to z artykułu 2 
ustawy Prawo o \:lziałalności gospodarczej, 
w myśl którego, nawet jeśli świadczone 
przez. stowarzyszenie usługi nie mają cha
rakteru działalności gospodarczej i nie służą 
celom zarobkowym, to i tak są usługami 
i podlegają działaniu ustawy VAT. Opinię tę 
podtrzymał Główny Ur7.ąd Statystyczny. 
Wpływy z inkasa targowego klub co mie

siąc wpłaca do urzędu miasta. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej otrzymuje z tego 
prowizję w określonej w tabeli wysokości 
od 2 do 35 procent, w zależności od wpłaca
nej kwoty. Aby otrzymać 2-procentową 
prowizję, klub mmi w danym miesiącu 
wpłacić minimum 19 tysięcy złotych. To 
przez. okres od stycznia do marca, natomiast 
od kwietnia do grudnia minimalna kwota 
wynosi 29 tysięcy złotych. 
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Z aległy podatek VAT za lata 2001-
2003 zapłacić musi do Urzędu Skar

bowego łowicki klub sportowy Pelikan. 
Jest to 22-procentowy podatek od prowizji 
z inkasa targowego i jak do tej poty klub w 
ogóle go nie płacił. - Jesteśmy stowanysze
niem kultury fizycznej i dzialamywoparciu o 
statut określajqpy nasze prawa i obowiązki
mówi prezes Pelikana Janusz Białas. -
Wszystkie dochody jakie osiągamy, przezna
czonesą w myślstatutu nadziałalna§ć statu
tową. Dlatego uwamJiśmy, że jesteśmy zwol
nieni z płacenia podatku VAT. 

W listopadzie klub przeszedł kontrolę 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi za lata 

Dla PIZYkładu 2 procent od wpłaconych 
do miejskiej kasy 19 tysięcy złotych wyno
si tylko 380 złotych. dok na str. 6 

Na dachu szkoły na Bratkowicach leżało średnio 20 cm śniegu, ale były miejsca, w których warstwa ta była 

Produkcjo karmy 
ruszy w dawnei paszarni 

Grupa Provimi Petfood, zajmują
ca się produkcją karmy dla psów 
i kotów, interesuje się uruchomie
niem działalności w budynkach po 
dawnej paszami przy ul. Klickiego 
w Łowiczu. Czy rzec~iście do 
tego dojdzie, okaże się wkrótce. 

W stępne rozmowy sprowadzają się 
do uruchomienia w Łowiczu pro
dukcji 60 tys. ton karmy suchej 

oraz 50 tys. ton kanny mokrej. Docelowo 
Provimi Petfood w Łowiczu chce zatrud
niać 70 osób - i to mimo tego, :ż.e produkcja 
ma być w pełni zautomatyzowana. 

Dokładnie rok temu przerwała działal
ność w budynkach przy ul. Klickiego fir
ma Dobropasz, której z kolei właścicie
lem była warszawska firma Rolimpex 
Provimi (właściciel terenu). Powodem był 
brak dostatecznej sprzedaży wytwarza-

Prawdopodobnie budynki dawnej 
paszarni przy ul. Klickiego ponow
nie ożyją. 

nych produktów, a co za tym idzie ich 
nadprodukcja. W łowickiej fabtyce Do
bropaszu zatrudnionych było 31 osób, 
w tym 15 osób to pracujące na dwu ~a
nach osoby obsługujące halę produkcyj
ną i obsada warsztatu. dok na str. 2 

dwa i pół razy grubsza. 

Tragedia w Katowicach 
przyspieszyła prace 
przy usuwaniu śniegu 
z dachów w Łowiczu 
i okolicy, choć 
z największych obiektów 
usuwano go już 
wcześniej. Mimo to 
w poniedziałek zawalił 
się kolejny dach. 

W ewnątrz hali słychać to tak, jakby 
lawina schodziła ... - mówi dyrek

tor łowickiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji Zbigniew Kuczyński o śniegu zsu
wającym się z dachu na budynku hali nu
mer 2 PIZY ulicy Topolowej. Osoby, które 
są wewnątrz sali, w momencie, gdy z po
chyłego dachu zsuwa się śnieg, słyszągło-

Jedenaście filmów na siódmym Ochl Festiwalu 
Jedenaście filmów, 
wyselekcjonowanych 
przez członków łowickiego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Bez Nazwy", będzie można 
obejrzeć podczas zbliżającego 
się, lutowego, Och! Film 
Festiwalu. Oprócz tego 
dodatkowymi atrakcjami mają 
być dwa koncerty jazzowe 
oraz spektakl teatralny 
autorstwa i w reżyserii 
Jana Machulskiego. 

F estiwal filmowy będzie trwał przez 
prawie cały luty - od dziś, 2 lu(ego 
do 26 lutego. Większość filmów 

zostanie wyświetlonych dwa razy i pew
nie będą to jedyne okazje, żeby zobaczyć 
je w łowickim kinie. SZGzegółowy festi
walowy ,,rozkład jazdy" drukujemy po
niżej. Tygodnik Nowy Łowiczanin objął 
patronat medialny nad łowickim świętem 
kina artystycznego. 

Od razu na otwarcie festiwalu organi
zatorzy przygotowali nie lada gratkę 
dla wielbicieli X Muzy- film NIE WRA
CAJ W TE STRONY w reżyserii Wima 
Wendersa. Scenariusz napisali razem 
Sam Shepard i Wim 
Wenders. W obsa
dzie będzie można 
zobaczyć między 

innymi: Jessice Lan
ge, Tima Rotha. 
Komediodramat 

produkcji Niem
cy/Francja, trwa 
122 minuty. 

Jest to histo- !!!!!I!! 
ria podstarzałe-
go gwiazdora 
westernów, któ-
1)' lata świetności ma za s<?bą. Przy ży
ciu utrzymują go zakazane używki. Ich 
nadmiar omal nie doprowadza go do na
głego tejścia z tego świata. Przerażony 
postanawia uciec z planu filmowego 
i ze swojego życia ... Jest to powieść 
o miłości, poszukiwaniu własnego miej
sca w świecie i naprawianiu błędów mło
dości. Film zostanie wyświetlony 
w czwartek i piątek, 2 i 3 lutego o godzi
nie 19.00. 

dok. na str. 24 
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śny rumor i mogą na własne uszy prze
konać się o śnieżnych niebezpieczeń
stwach. Z tego dachu nie ma potrzeby 
ściągania śniegu ręcznie. Jest on na tyle 
pochyły, że śnieg zsuwa się pod własnym 
ciężarem Kontrola dachu też nie jest pro
blematyczna, ponieważ cały dach widać 
z poziomu chodnika, nie potrzeba nigdzie 
wspinać się, żeby sprawdzić ile śniegu na 
nim zalega. Zupełnie inaczej ma się spra
wa z dachem hali nr l PIZY ulicy Jana 
Pawła II. Tam dach jest płaski. -Jako jeq
ni z pierwszych w Łowiczu Z1ZUcaliśmy 
śnieg po obfitych opadach na przełomie 
roku. Pracowaliśmy razem ze strażaka
mi z Ochotniczej Straży Pożarnej i stra
żakami zawodowymi przez trzy dni. Te
raz nie ma żadnego zagrożenia. W razie 
jakiegoś nieszczęścia, nikt by nie pytał kto 
jest winien, tylko wskazywał na dyrektora 
- jest przekonany dyrektor Kuczyński. 

- Wszystkie dachy na budynkach uży-
teczności publicznej - przede wszystkim 
na szkołach, przedszkolach i innych bu
dynląich samorządowych - będą spraw
dzone przez naszych urzędników. Sytuacja 
teraz nie wygląda źle, ale chcemy zabez
pieczyć się przed zapowiadanymi następ-

-------- REKLAMA -

rrymi opadami-powiedział nam wicebur
mistrz Paweł Bejda po poniedziałkowym 
spotkaniu w ratuszu ze strażakami z OSP 
i Państwowej Straży Pożarnej. Ekipę 
zajmującą się ściąganiem zalegającego 

śniegu ma stworzyć Zakład Usług Ko
munalnych, a strażacy mają ją wspo
magać, ułatwiać wejścia na dachy i po
magać zrzucać śnieg. 

W lntermarche 
i•st ••zplecznle 

Na największym powierzchniowo skle
pie w Łowiczu - Interrnarche w Centrum 
Tuszewska na osiedlu Bratkowicę, śnieg 
był odgarnięty już 31 grudnia ubiegłego 
roku. - Chyba jako jedyna firma w Łowi
czu odgarnialiśmy śniegjuż w Sylwestra. 
Od tamtej pory regularnie ściągamy śnieg 
i usypujemy go na parkingu. Wszy,ftko 
mamy odśnieżone. Nie lekceważymy żad
nych opadów - powiedział nam zar7.ądca 
budynku Dariusz Karski. Pnyznał też, 
:ż.e takiej ilości śniegu w centrum Polski 
nie widział od 1978/79 roku. Już w Syl
westra 2005, po pierwszych dużych opa
dach śniegu dzWonił w tej sprawie do pro
jektanta budynku z Łodzi. Uzyskał za
pewnienie, że wszystko jest w porząd
ku. Hala sklepowa Centrum Tuszewska 
ma zupełnie inną konstrukcję niż zawalo
na hala w Chorzowie. Pomimo tego, że 
powierzchnia hali jest mniejsza, zastoso
wano wewnątrz niej liczne podpoty. 

dok. na str. 4 
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ZE .STRACHU 
PRZED EKSMISJĄ? 

52-letnia Danuta W. 
powiesiła się 

w swoim mieszkaniu, 
w prywatnej kamienicy 
przy ulicy Zduńskiej 38 
w Łowiczu, przed 
zapowiadaną wielokrotnie 
przez właściciela posesji 
eksmisją. 

D o tragedii doszło w ośtatni poniedzia
łek 30 stycznia w godzinach prze.dpo

łudniowych. Lokatorzy z tego budynku 
moralnie obciążają winą za tę śmierć właści
ciela posesji - lekarza rodzinnego z podło
wickiej miejscowości - Mariusza P. - Wiele 
razy mówiła, i.ejużniemoi.e tego~ 
i i,e targnie się na swoje życie. Pocieswlem 
jakumialem, tłumaczyłem, i.eto Pan Bóg dał 
jej życie i to On wie, kiedy je odebrać, ale jak 
widać nie pomogło ... - powiedział nam na
stępnego dnia po tym tragicznym wy~ 
niu pizyjaciel Danuty W. - 33-letni B. 

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu nie do
szukała się bezpośredniego udziału innych 
osób w tej śmierci. 

W poniedziałkowe przedpołudnie, 
30 stycznia, kobieta poszła do swojego 
mieszkania na piętrze, lokalu nwner 6 na 
poddaszu. Pizyjacielowi, z którym zamiesz
kiwała, powiedziała, ż.e idzie po nowąkoł-

drę do "Swojego mieszkania - Zapal sobie 
papierosa, a ja pójdę na chwilę do siebie ... -
miała powiedzieć. l.amknęła chzwi na gór
ny zamek i powiesiła się na kaloryferze nad 
sedesem w łazience. 

O kłopotach lokatorów kamienicy przy 
ulicy .zduńskiej 38 w Łowiczu pisaliśmy 
już w Nowym Łowiczaninie z 19 stycznia 
tego roku w artykule pod tytułem „Wymra
ża i wyrzuca". Nabywca, spr=lanej przez 
miasto razem z lokatorami kamienicy, za 
wsz.elką cenę chce się pozbyć lokatorów. 
Najpierw wyrzucił okna w pustych już 
mieszkaniach, przez co w zamieszkałych 
jeszcze lokalach dotkliwie odczuwa się te
goroczne mrozy. Przed "Świętami Boż.ego 
Narodzenia dał wszystkim lokatorom wy
powiedzenia z uwagi na zagrożenie budow
_Jane w kamienicy. Z uwagi na to, ż.e Danuta 
W. nie płaciła czynszu, wymówienie otrzy
,mała już wcz.eśniej. 

l okatorzy kamienicy przy ulicy Zduń
skiej i majomi Danuty W. nie ukrywają, 

ż.e nadużywała ona alkoholu. Od wielu lat 
też nie płaciła właścicielowi kamienicy czyn
szu za zajmowany przez nią około 50-m(}
trowy lokal Od ponad dwóch lat miała za
kręconą bieżącą wodę dochodz.ącą do jej lo
kalu. W okresie zimy większość dnia prze
bywała u młodszego od siebie pizyjaciela -
wspomnianego B. -w mieszkaniu za ścianą. 
Od listopada ubiegłego roku miała przyzna
ne przez miasto mieszkanie socjalne w ka-

W GOK w Zdunach zakończył się 27 stycznia turniej bilarda. Gościem był 
mistrz Polski juniorów Piotr Kudlik (drugi od lewej). Poprowadził on ze 
swoif!! ojcem Jerzym (pierwszy od lewej) warsztaty gry w bilard. Mistrz 
zagrał także pojedynek ze zwycięzcą gminnego turnieju, którym został 
Adam Wódka (trzeci od lewej). Drugie miejsce zajął Kamil Koza (czwarty), 
trzecie Damian Guzek (piąty) a czwarte Roman Ploch (szósty). 

Upadla na plecy, 
.„ 

.> .... 

straciła przytomność ' 

Wstrząśnieniem mózgu i uszko
dzeniami neurologicznymi, a pl7.ede 
wszystkim bólem - skończył się dla 
mieszkanki Łowicza upadek na śli
ski chodnik. 

K obieta ptzewróciła się bardzo niefor
tunnie, bo na plecy, głową uderzyła 

o chodnik, straciła przytomność. Świadko
wie :zdanenia wezwali pogotowie. Do wy
padku doszło w sobotę 28 stycznia na ul. 
Długiej, naprzeciwko komendy policji. 

W szpitalu spę:dziła kilka godzin, zrobio
no jej badania, po zaopatrzeniu w środki 
przeciwbólowe wróciła do domu z zal~ 
niem zgłoszenia na kontrolę w poniedziałek. 
-Nadal lei:ywłóżku, wszystko ją boli.jest jej 
niedobrze - mówiła trzy dni po :zdaneniu 
dobra znajoma poszkodowanej kobiety. 

- Myślę, że dllJgie fatro i fatrzana czapka 
uchroniły ją przed jes=e poważniejszym 
urazem. -Nasza rozmówczyni ma nadzieję, 
ż.e gdy jej z;najoma odzyska siły po dozna
nym mazie, będzie dochodzić zadośćuczy
nienia od osób, które są cxlpowiedzialne za 
utrzymanie tego chodnika w należytym sta
nie. -Byłaby niemądra, gdyby niefJOCi4gnęła 
do odpowiedzialności tych, którzy nie wypeł
nili swoich obowiq:zkńw. 

Zdarzenie to miało miejsce przy budyn
ku, w którym kilka firm ma swoje siedziby, 
a są to biuro podróży, sklep spożywczo
przemysłowy, sklep papierniczy oraz bank. 
Jak ustafiliśmy w Łowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, która jest prawnym wła
ścicielem tego obiektu, użytkoWnikiem i fak
tycznym gospodarzem budynku jest Bank 
PKO S.A (mwk) 

mienicy przy ulicy Mickiewicza w Łowi
czu. --Bardzo bała się tam iść, nie chciała, 
a właściciel kamienicy ciągle straszył ją eks
misją. Mówił, i,e z renty będzie mu musiała 
oddawać pienk/_dz.e za to, że ją siłąprzepro
wadzi -opowiada B. 

M ążDanutyW.nieżyjeodokołoośmiu lat. Od tego C23SU mieszkała sama, 
nadużywała alkoholu, C7i(Sto nie dojadała, 
bo praepiła pieniądze, miała przyznaną kil
kusetzłotową rentę chorobową. Wiele lat 
temu pracowała w kuchni przy szkole na 
ulicy Podrz.ecmej. ~edzi wspominają, ż.e 
wtedy państwu W. powodziło się całkiem 
nieźle. - W domu mieli założoną glazurę 
w łazience, boazerię w korytarzu, zawsze 
było wysprzątane - opowiadają. Dzieci nie 
mieli. - Ostatnio, trzeba przyznać, i.e śwU{ta 
to ona nie była. Lubua sobie ~ić, ale za
w.yze spokajnie zachowywała się na klatce 
schodowej. Nie było z nią większych proble
mów. Mieszkała w tej kamienicy od trzeciego 
roku życia. Mówiła, i.eona się stąd nie "'Y
prowadzi za nic- opowiada sąsiadka Jadwi
ga O. 

Sąsiedzi mówią, ż.e spokojnie żyła wła
snym życiem, z.darnlło się, ż.e zamrocwna 
alkoholem. Jednak z życiem rozstała się 
trzeźwa - Słyszalamprzez drzwi, i.e P. (Ma
riusz P. - właścicjel kamienicy - przyp. red) 
był u niej w czwartek i w piątek Ona nie raz 
dawała mu do zrozumienia, i.e się powiesi -
opowiada Jadwiga G. (mak) 

Zgubo - nie kradzież 

K radzież portfela z dowodem osobi
stym i dowodem rejestracyjnym 
z kiesreni plasz.cza poz.ostawionego 

w domu parafialnym przy ulicy Podraecz
nej zgłosił w sobotnie popołudnie, 28 stycz
nia około godziny 17 .40 Jan S. z Łowicza. 
Portfel miał ukraść niemany sprawca. Po 
około dwóch godzinach poszkodowany sam 
odnalazł dokumenty w innym miejscu - u 
majomych - gdzie je pozostawił. Poinfor
mował o tym policię wycofując zgłoszenie 
kradzieży. (mak) 

kronika~ 
~olicyjn~· · 

• 25 stycmia ok godz. 5.40, na ul. 3 Ma
ja w Łowiczu, nieznani sprawcy włamali się 
do kiosku z gazetami naprzeciwko dworca 
PKS. Po wyłamaniu :zamka w chzwiach ukra
dli z wnętna kiosku kolorowe czasopisma, 
papierosy różnych marek oraz grzejnik elek
tryczny o łącznej wartości ok. tysiąca zł na 
szkodę Tomasz.a K. z Łowicza. 

• 25 stycznia ok godz. 10.30 zgłoswno 
wybicie szyby wystawowej p= nie:znanych 
sprawców w cukierni pizy ul. Stanisławskie
go w Łowiczu. Straty w wysokości ok tysią
ca złotych poniósł Paweł Z. z Łowicza. 

• 25 stycznia ok godz. 11 policja otrzy
mała zgłoszenie z os. Dąbrowskiego, gdzie 
nieznani sprawcy uszkodzili, dokonując za
rysowań, samochód osobowy Skoda Octa
via Do zdarzenia miało dojść pomiędzy 8 
a 9 stycznia tego roku. Właściciel pojazdu 
Kazimierz G. poniósł w z" z\viązku z tym 
straty w wysokości ok. tysiąca złotych. 

• 26 stycznia z Zdunach Nówych ok. 
godz. 7.50 ujawniono !cradzież metalowej 
bramy i furty wjazdowej oraz samochodu 
Żuk z terem.I składu węgla Nieznani sprawcy 
ukradli samochód oraz metalową bramę 
i furtę na szkodę Jerzego D. ze lihm. 

• 26 stycznia na ul. Grunwaldzkiej w Ło
wiczu zatrzymany został 15-letni Rafał M., 
który 4 stycznia w godz. 13.25-14.35 doko
nał kradzieży telefonu komórkowego o war
tości ok 300 zł na szkodę swego rówieśnika. 

2.02.2006 r. nowy WWICZANIN 

Wszyscy się spieszyli -ferie w oczach policii 
Dwa autokary skontrolowane na W tym czasie na trasach przecinających 

wniosek organizatorów przed wy- powiat łowicki policjanci z łowickiej „dro
jazdem z Łowicza, cztery spotka- ,gówki" skontrolowali 32 autokary wiozące 
nia z dziećmi na półkoloniach dzieci i młodzież na ferie. Trzech kierow
w szkołach podstawowych nr 1, nr ców tych autokarów ukarano mandatami za 
4 i w świetlicy przy kościele św. Du- przekroczenia~ lub nieprawidłowe 
cha, 20 pojazdów skontrolowanych wyprzedzanie, 5 innych pouczono za drob
przed wyjazdem w okręgowej Sta- neniedociągnięciatechniczne. 
cji Polskiego Związku Motorowego Kontroli samochodów osol10wych 
w Łowiczu - to efekt policyjnej akcji było znacznie więcej, bo aż 508 a 270 
„Bezpieczne ferie", która bwała od kierowców ukaranych wstało mandata-
14 do 29 stycznia. mi. Jak mówi Leszek Okoń, rzecznik 

Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, 

P olicjaniemiałazastrzeżeńcodostanu 70"/o tych mandatów wypisano za prze
autokarówidokmnentacjianiuwagwo- kroczenie prędkości, ponadto 7 niettzeż
beckierowcó'w. SpotkaniazmłocUie:ż:ą wym kierowcom zatrzymano prawo jaz

poświęcono dzieleniem się doświadczenia- dy, zatrzymano też 19 dowodów rejestra
mi z pracy policji i rozmowom na temat cyjnych z czego 5 za zły stan techniczny 
bezpieczeństwa, również podCUIS ferii, np. pojazdu. 
na lodowisku. (mwk) 

dok ze str. 1 

·Produkcio karmy ruszy w dawnei paszarni 

F abrykaprodukowałagłówniepaszedla tnody chlewnej i drobiu, wytwarnijąc 
przeciętnie do 3 tysięcy ton surowca 

miesięc7Ilie. Już wówczas władze firmy Ro
limpex :zapewniały, ż.e budynki nie zostaną 
sprzedane. 

Spełniają się więc prognozy, ż.e za jakiś 
Cz:as produkcja pasz będzie wzoowiona, tyle 
ż.e w innym asortymencie. Przypomnijmy 
też, ż.e władz.e firmy Rolimpex obiecywały, 
ż.ezwolnieni prz.ed rokiem pracownicy będą 
mieli pierwsz.eństwo w zatrudnieniu. 

Aktualnie firma Provimi Petfood wystą
piła o decyzję w sprawie ustalenia wanm· 

ków podłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej i opozwoleniewodno-praw
ne. Chodzi również o skomunikowanie te
renu dawnej pasz.ami z drogami krajowymi 
poprzez zezwolenie na \\jazd Tir-ów za
opatrujących nową firmę do miasta. - Pro
pazycję zagospodarowania terenu w Łowi
czu W)'SWlę/a nam spółka Provilni Rolim
pex. &ecz.ywiście, interesujemy się tym tere
nem - mówi dyrektor generalny Provimi 
Petfood Jarosław Andrzejewski. Nie chce 
wyjawić więcej szczegółów, zasłaniając się 
planem strategicznym całej grupy Proviml 
opracowanym dla Europy. (eh) 

Kradli po piianemu 
D wóch młody mieszkańców Łowicza: 

28-letni Michał C: oaz 23-letni Paweł 
W. włamali się, bęi;lącw stanie nietrz.eżwym, 
do zaparkowanego na ulicy Konopackiego 
samochodu osobowego marki Skoda Favo
rit i ukradli z niego samochodowy odtwa
rzacz płyt kompaktowych marki Micromax. 
Bezpośrednio po tym wstali zatrzymani 
przez policję. 

Przestępstwa dopuścili się w ostatni wto
rek 31 stycznia około godziny 17 - w czasie 
kiedy wiele osób wraca z pracy i na ulicach 
pamtje popołudniowy ruch. To też ich zgu
biło. Moment włamywania się do samocho-

• 26 stycznia ok. godz. 11.40 w Janowi
cach nieznani sprawcy ukradli torbę z portfe
lem, dokumentami osobistymi oraz telefo
nem komórkowym o łącznej wartości około 
700 zł na szkodę Grażyny S. 

• 26 stycznia ok. godz. 13.15 na ul. Zduń
skiej w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli 
z Fiata Punto portfel z prawem jaz.dy i dowo
dem rejestracyjnym pojazdu na szkodę Wło
dziemierza Z. z Łowicza. 

• 27 stycznia w sklepie ogólnospożyw
czym „Smak" pizy ul. Stanisławskiego w Ło
wiczu nieznany sprawca wybił szybę wysta
wową. Właściciel sklepu Sławomir G. ocenił 
straty na około 500 złotych. 

• 29 stycznia ok. godz. 23.00 na Zduń
skiej w Łowiczu nie:znany sprawca wybił szybę 
wystawową w zakładzie foto Czesława B. 

• 30 stycznia o godz. 8-40 policja otrzy
mała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do 
magazynu na terenie zakładu Agros-Nova pizy 
ul. Sikorskiego w Łowiczu. Nieznani sprawcy, 
w okresie od 29 do 30 stycznia, po przecięciu 
kłódek na drzwiach do magazynu, ukradli 
z jego wnętrza dwie szlifierki, miesi.arko-wier
tarkę, palnik gazowy i kabel elektryczny 
o łącznej wartości około 2. 700 zł na szkodę 
finny Chem-bud z Warszawy. 

• 30 stycznia ok godz. 15.20 na ul. Zduń
skiej, w jednym ze sklepów, nieznani sprawcy 
ukradli z torebki Karoliny T. z Łowicza do
wód osobisty oraz ok 15 złotych. 

• 30 stycznia ok. godz. 22.30 na ul. 
11 Listopada dwóch nietrzefwych młodzień
ców: 22-letni Kamil S. (1,23 mg/dm' alkoho
lu) oraz 21-letni Daniel S. (1,31 mg/dm') uszko
dzili za pomocą łopaty pokrywę silnika i błot
nik samochodu Audi A3. Właściciel Grzegorz 
Ż. ocenił straty na ok. 2,5 tys. zł. 

• 31 stycznia o godz. 9 .1 O policja otrzy
mała zgłoszenie o wybitych dwóch szybach 

du widział jeden z przypadkowych prze
chodniów i zatelefonowałztelefonukomór
kowego pod darmo~ numer policyjny 112 
(dla telefonów komórkowych). Patrol poli
cji wysłany natychmiast w okolice ulicy 
Konopackiego nie musiał daleko szukać. 
Obydwóch młodzieńców zatrzymano pod
czas patrolowania Łowicza na ulicy Po
drzecznej. Obydwaj byli pijani. Mieli we 
krwi ponad promil alkoholu. Odtwarzacz 
CD wrócił do właściciela-Mariana W. Poli
cja dziękuje anonimowemu rozmówcy za 
informację o włamaniu. 

(mak) 

wystawowych w sklepie wędliniarskim PIZY 
ul. Zduńskiej. Straty - ok 1,5 tys. zł. 

• 31 stycznia o godz. 21.00 policja otrzy
mała zgłoszenie kradzieży na parkingu PIZY 
stacji paliw IPO PIZY ul. Poznańskiej w Ło
wiczu. Nieznani sprawcy ukradli koło zapa
sowe z chłodni doczepionej do ciągnika sio
dłowe go MAN na szkodę firmy Belpol 
z Warszawy. Stratę - ok. 3 tys. zł. 

• W okresie od 25 stycznia do 1 lutego 
policjanci zatrzymali sześciu nietrzeźwych 
rowerzystów oraz dwóch nietneźwych kie
rowców samochodów osobowych. Tych 
pierwszych zatrzymywano: 28 stycznia 
o godzinie 16.05 w Bielawach 58-letniego 
Mariana D., u którego stwierdzono 
1,1 mg/dm' alkoholu w powietrzu wydycha
nym z płuc; tego samego dnia o godzinie 
20.30 w Bełchowie w gminie Nieborów 
53-letniego Wiesława M. (1,27 mg/dm' al
koholu); 29 stycznia w Chąśnie około go
dziny 20.50 Henryka D. (1,01 mg/dm' al
koholu) i Józefa R (0,58 mg/dm' alkoholu) 
oraz tego samego dnia o godzjnie 16.45 Ry
smrda M. we Wrzeczku w gminie Chąśno 
(0,89 mg/dm3 alkoholu); 30 stycznia 
48-letniego Mirosława B. na ulicy Warszaw
skiej w Łowiczu (0,34 mg/dm' alkoholu). 
Ponadto 25 stycznia o godzinie 18.50 poli
cja zatrzymała 45-letniego Włodzimierza S., 
który jechał nietrzeżwy Volkswagenem Gol
fem (0,35 mg/dm3 alkoholu) oraz 1 lutego 
zatrzymany został na osiedlu Bratkowice nie
trzeźwy 22-letni Mirosław B. z gminy 
Kocierzew, który jechał Fiatem 126p 
(0,32 mg/dm' alkoholu) 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o kontakt z KPP 
w Łowiczu. 

Kroni}c.ę opracował nadkom. Leszek Okoń, 
Sel«ja Prewencji KPP w Łowiczu 
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Stacja paliw na Kwiatku już w nowym wystroju. 
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Pelikan i liliika 
symbolem łowickiego ZHP 

Wraz z początkiem 2006 roku ko
menda łowickiego Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego zaczęła wy
korzystywać nowy symbol gra
_ficzny. Jest nim przepołowiona tar
cza, na jej lewej części znajduje się 
pelikan znany z herbu Miasta Łowi
cza a na drugiej harcerska lilijka. 
Tarcze zwieńcza napis Hufiec Ło
wicz. 

E mblemat został umieszczony na nowej 
naszywce, którą harcerz.e będą nosić na 

rękawie munduru. Obecnie hufiec posiada 
200 sztuk haftowanych maszynowo na
szywek, za co zapłacił 1300 zł. Nowy 
symbol od początku roku znalazł się tak
że na pismach komendy hufca. Tym sa
mym z użycia wychodzi stary, na któ
rym umieszczona była dawna siedziba 
ZHP w Łowiczu - baszta generała Klickie
go. 

Tarczę z pelikanem i lilijką opracował 
pwd Michał Kordecki, którego praca zo
stała wybrana przez komendę hufca pod 
koniec ubiegłego roku spośród czterech prac 
plastyeznych nadesłanych Iia ogłoszony 
wśród łowickich harcerzy konkurs. Prze
prowadzenie konkursu było jednym z ele-

Nowy symbol łowickich harcerzy 
zastąpi stary - basztę generała Klic
kiego. 

mentów obchodów 90-lecia istnienia ruchu 
harcerskiego w Łowiczu. Jak już pisaliśmy, 
uroczystości te odbędą się w maju tego roku 
i jak ma nadzieję komendantka hufca pwd 
Katarzyna Kordecka, do tego czasu więk
szość harcerzy będzie miała nowy symbol 
na mundurach. Harcerze będą musieli zapła
cić za naszywkę 7 zł. 

(tb) 

BLISKA'' NA KWllJKU Gmino_ Łyszkowice dopłaci do linii „3" i „5" 
11 podjęła 26 stycznia uchwałę w spra- trów daje koszt 56.486 zł. Kwota ta, po J ednogłosme Rada Miejska w Łowiczu przemnowne przez łączną liczbę kilome-

Czyli nowe oblicze (niektórych) stacji Orlenu wie współdziałania miasta z gminą zaokrągleniu tworzy kwotę dotacji na ten 
Łyszkowice w 7.akresie transportu publicz- rok 

P KN Orlen uruchomił nową sieć stacji 
paliw pod nazwą ,,Bliska". Sprzeda

wane tam paliwa mają być o kilka groszy 
tańsze na litr7.e niż w jego pozostałych sta
cjach. Najbliższa Łowiczowi ,,Bliska'' znaj
duje się w Kwiatku w gminie Domaniewice, 
tuż za skrętem z trasy do Łodzi w _stronę 
Łyszkowic. 

cepcję i szczegółową ofertę marlci premium wary motoryz.acyjne i spożywcze. Zaofe
oraz marlci ekonomicznej- ,,Bliska". Marka rowanieniższychcenstałosięmożliwedzię
Orlen ma być promowana jako tzw. marlca ki obniżeniu kosztów funkcjonowania stacji 
premium dla klientów oczekujących doclat- poprzez ograniczenie wachlarza usług do 
kowych usług na stacjach paliw. Pierwszym standardu podstawowego i rezygnacji zpro
elementem n'2lizacji strategii dlamadci 0rlen · gramulojalnościowego. 
było w~Żi!nie~owy~~ paliw ~erva ~ s półka planuje uruchomienie do 2009 
tych staąach, które spełniają kryteria stacji roku około tysiąca stacji paliw w marce 
premium. ,,Bliska". Do nowej struktury ,,rekrutowa-

J akogrupadocelowadlanowejmarlcieko- ne" .będą stacje franczyzowe, patronackie, 
pomicznej został wybrany natomiast stowarzyszone i niezależne, które będą speł

segment klientów zońentowanych na war- niaływyrnogimmkiekonomicznej.Koncem 
tość, czyli takich, którzy chcą kupować pro- planuje ponadto szukanie nowych lokaliza

nego na terenie gminy Łyszkowice i miasta Jak wyjaśnia naczelnik Wydziału 
Łowicza. Spraw Komunalnych łowickiego ratusza 

Na mocy tego porozumienia gminaŁysz- Paweł Gawroński, gmina płaci miastu je
kowice płacić będzie miastu dotację celową dynie różnicę między kosztami obsługi 
w wysokości 56.600 zł rocznie w czterech tych linii a wpływami z b!letów. W prak
kwartalnych transzach po 14.150 zł każ- tyce wygląda to tak, że najpierw gmina 
da, zaś łowicki MZK zapewniać będzie wpłaca kwartalną transzę dotacji, na
transport na liniach ,,3" i „5" mieszkań- stępnie jest ona rozliczana w zależno
com miejscowości Zawady, Seligów ści od przychodów ze sprzedaży hile-
i Łyszkowice. tów. 

Kwota dotacji wynika z kosztów obsługi W 2005 roku przychody te wynosiły 
tych tras'w 2005 roku. Rocznie autobusy łącznie 43.034 zł (z biletów jednoraz.owych 
linii ,,3" pokonują21.658 km, a linii S' - i miesięcznych), więc kwota dotacji poroz-

PKN Orlen otworzył pierwsz.e 15 stacji 
,,Bliska'' 28 listopadaubiegłegoroku. Do koń
ca roku zostało otwartych 30 stacji w no
wym brandzie, w tym stacja paliw na Kwiat
ku. Zmiana wystroju części stacji mana celu 
wdrożenie przez spółkę strategii dwóch 
marek na rynku detalicznym sprzedaży 
paliw -nie oznacza natomiast, Ż1! zmienił się 
właściciel stacji. Konsultaoci Roland Berger 
Strategy Consultants, którym fjnna zleciła 
opracowanie koncepcji wdrażania dwóch 
stacyjnych marek, rozpoczęli od tzw. seg~ 
mentacji klientów i zidentyfikowania grup 
docelowych. Następnie opracowano kon-

dukty dobrej jakości, ale w atrakcyjnej cenie. cji. 
Dla nowej mmki wybrano również nową 
nazwę, kolorystykę i logo. 

54.418 km. Koszt usług realizowanych liczeniu wynosiła 10.452 zł. 
(mak) przez MZK wynosi 1,038 zł za 1 km, co (mwk) 

PKN Orlen zarządza siecią ponad 1900 
stacji paliw o zróżnicowanym poziomie 
obiektów i:aóżnicowanej ofercie handlowej. 
Nowa marlca ekonomiczna ,,Bliska" będzie 
oferowała paliwa Eurosuper 95, Super Plus 
98, Ekodiesel, LPG o:raz podstawowe to-

Rury pękaią iedna po drugiei 
Awarie przyłączy wodociągo- posesji, którzy nie zamknęli okienek piw

wych stały się prawdziwym utrapie- nicznych, nie uszczelnili ich i nie zaizolowa
niem dla brygad wodn~nalizacyj- li rurprzyłącuniowych. Jakpowiedziałnam 
nych łowickiego Zakładu Usług Ko- wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz, 
munalnych. takie drobne prace powinny zostać wyko-

nane już w okresie jesiennym Pracownicy 

O d niedzieli 22 stycznia gdy tempera- ZUK usuwają te awarie w najprostszy 
tura spadła do - 30"C, do chwili obec- z możliwych sposobów, ogrzewając rury 
nej, zanotowanych zostało około za pomocąpahllków gaz.owych, jest to jed-

40 awarii. Obecnie :zdarzają się po około nak proces czasochłonny. 
3 takie awarie dziennie. Mają one miejsce we Dutkiewicz powiedział nam, re wmijają
wnętrzu domów jednorodzinnych, najczę- cym tygodniu pracownicy zakładu nie usu
ściej wpomies7.CZ.eniach piwnicznych, gdzie wali żadnych awarii rur sieci wodociągowej 
znajdają się rury doprowadzające wodę do biegnących w ziemi Ziemia jest nadal bar
budynku. Woda w rurach zamarza, w naj- dzo zmarznięta i prawdziwy efekt mrozów 
gorszych przypadkach powodując ich pęk- będzie można zobaczyć dopiero jak zmarz
nięcie. lina ustąpi. Wtedy wicedyrektor spodzie-
Awańe te spowodowane są jednak naj- wa się wielu poważnych awarii, tak bywało 

czę_ściej zaniedbaniem ze strony właścicieli , bowiem w latach minionych. (tb) 

Przewodniczący apeluie o krew 

W poniedziałek 30 stycznia krew od
dały w Łowiczu, w punkcie krwio
dawstwa przy Kaliskiej, 24 osoby 

- co dało 11,40 litra krwi. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński apeluje 
rownieżohonoroweoddawaniekrwiwprzy
szły poniedziałek 6 stycznia Krew z Łowi-

cza moŻJ! nie trafi do poszkodowanych 
w katastrofie budowlanej w Katowicach, ale 
uzupełni powstające w związku z takimi tra
gediami braki w krajowym banku krwi. Krew 
rnożnaoddaćwkaż.dyponiedziałekwgodzi
nach od 9.00 do 12.00 na N piętrze w przy
chodni przy ulicy Kaliskiej w Łowiczu. 

Cyrkowe szaleństwo w Zdunach 
Artyści cyrkowi chodzili na 
szczudłach, wyczarowywali 
gołębie i chusteczki, tańczyli 
połykając ogień, bawili się 
z kilkudziesięcioki/ogramowym 
wężem -"wszystko to działo się 
podczas karnawałowego balu 
cyrkowego w sobotę 28 stycznia 
w GOK w Zdunach. 

B al był podsumowaniem i zakończe
niem feryjnego program.u, który 
w ośrodku odbywał się w tym roku 

pod hasłem ,,Ale cyrle", a jednym z jego ele
mentów byk> spotkanie z cyrkową rodziną 
Jakubczyków.-Zaikgoprogramu nie udało 
nam si( tyUro zreaJiwwać jednego wyjazdu 
na basen i do kina, bo z powodu mrozu 
autobusy mmarzły-mówi Halina Anyszka, 
dyrektor GOK. 

Na bal pays:7Jo około 70 dzieci z opie
kunami, choć z powodzeniem mogłoby 
skorzystać dwa razy więcej osób. c~ któ
rzy z.ostali w domach mają cz.ego żałować -
wrażeń, jakie zapewnili organizatorzy na 
pewno cDugo by nie 7.ap0mnieli. Wstęp na 
imprezę kosztował 2 zł, ale każde dziecko 
dostawało maskę, czapeczkę i „owoc popo
łudniowy" - a było to jabłko ozdobione pa
pierowąparasoleczką. W razie potrzeby, na
poje lub słodycze można było zakupić 
w sklepiku. Prawdziwą furorę na balu zro
biły w~ - pytony tygrysie. Najpierw moż
na było je obejrzeć podczas tańca. Wtedy 
duża cu;f,ć dzieci reagowała na nie przeraź-

Pyton tygrysi będzie prawdziwą ozdobą wszystkich pamiątkowych zdjęć, 
które zrobiono na sobotnim balu w Zdunach. 

liwym piskiem, gdy tancerka- Ludmiła Ko- . Nieco innych emocji dostarczyło łoso-: 
hlczewska - była blisko widowni. Dłuższe wanie nagród dla osób, które korzystająp 
obcowania z egwtyc7nymi, ale nie jadowi- . z feryjnej oferty $odka, z.ebrały przynaj
tymi gadami, bo były to pytony tygrysie, mniej po 5 kuponów biorących udział 
było dla dzieci tak ekscytujące, re niemal w losowaniu nagrody specjalnej. Nagroda
wszystkie dotykały Wff);y, brały je na ręce, mi tymi okazały się kupony wartości 50 zł 
szyję i dopominały się pamiątkowych zdję,ć upoważniające do zakupów w miejscowej 
- nawet tacy, którzy dotąd bali się węży. Nie hurtowni artykułów sportowych. Kupony 
inaczej zachowały się mamy. te odebrały obecna na balu Luiza Gawroń-

Nie zabrakło też konkursów z udziałem ska z Wierznowic i Marysia Modzelewska • 
dzieci oraz wspólnej zabawy. z Jackowie. (mwk) 
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dnk zestr. l , • 'Pracowita niedziela 

WIELKIE ODSNIEZANIE Nowa fula zgłoszeń dotarta do strażaków 
teraz. - W sprawie usuwania nl1dmiernych 
ilości śniegu oraz zwisająpych z dachu sopli 
lodutelefonyrozdzwonilysięwniedzielęrano, 

po tragicznych wydarzeniach w Chorzowie 
- mówi starszy kapitan Cezary Krysiak. 
29 stycznia pned godziną 1 o strażacy usu
wali śnieg oraz sople lodu z kompleksu piy

watnycb budynków przy ul. z.duńskiej pod 
·numerami: 5, 9, i 13 oraznaNowymRynku 
pod numerem 4. 

O d początku zimy Centrum Tuszew
ska było jednak kontrolowane pod ką

tem zalegania śniegu na -dachu zarówno 
pnez policję, jak i Pamtwową Straż Pożar-. 
ną. - Znbaczyl~ że sprzq_tamy i nie mieli i.ad
nych uwag- mówi Karski. 

W tSM nie ma 
problemów 

-z naszymi budynkamispóldzielczymi nie 
powinno być: problemów. Na blokach nie ma 
takich dużych powierzchni, na których mógł
by zalegać śnieg i są to zupełnie inne kon
strukcje dachowe niż hala l\YS/awoWa, kt.ó
ra zawaliła się. Mogą si{ jednak tworzyć 
nawey śnieżne na krawędziach-powiedział 
nam prezes Łowickiej Spółdzielni Miesz
kaniowej Annand Ruta. Po sobotnich wy
darzeniach w Chorzowie zalecił jednak 
sprawdzenie stanów dachów, między inny
mi na spółdzielczym budynku przy ulicy 
Sikorskiego, w którym mieści się apteka oraz 
dachu na bibliotece na osiedlu Bratkowice. 
Nawisy śnleżne, o których mówił prezes, 
rzeczywiście się tw0!7ą. Przykładem moż.e 

być blok numer 2 na osiedlu Starzyńskiego. 
Znac.-zne ilości śniegu zgromadziły się na 
dachu w ~edztwie tzw. „ogniomuru" od 
strony Al. Sienkiewicza. Jeśli jednak nawis 
spadnie, to na balkon be'zp<>średnio pod nim 

Nie inaczej na Zduńskiej. 

Straiacy zrzucaiq 
śnieg i sople 

Choć teraz, po katowickiej katastrofie, 
usuwanie śniegu z dachów nabrało tempa, 
to jednak już wcześniej strażacy byli o takie 
prace prosz.eni. Tegorocznej zimy Jednost
ka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Łowiczu 
40 razy już brała udział w akcjach ratowni
czych zwią7Jmych z usuwaniem nadmiaru 
śniegu z płaskich dachów, strącaniu sopli 
lodu oraz cztery razy w usuwaniu skutków 
zawalonego już dachu pod ciężarem śniegu. 

Pierwsze, nieliczne interwencje, odnoto
wano jesz.cze pod koniec ubiegłego roku. 
Cztery razy strażacy strącali sople lodu m.in. 
z jednej z kamienic przy ul. 3 Maja oraz 
z budynków starostwa powiatowego. 
Znacznie wicµj interwencji ()(jnotowanopo 
Nowym Roku po pierwszych obfitych opa
dach śniegu w tym sezonie. 

Przypomnijmy, że w powiecie łowickim 
zawaliły się dotąd pod ciężarem śniegu już 
cztery budynki. 31 grudnia stalowa kon
strukcja dachu hali magazynowej pny 
ulicy Warszawskiej 1 w Łowiczu należą
cej do Składu Budowlanego VOX nie 
wytrzymała ciężaru zalegającego na niej 
śniegu. Na szczęście nikogo z pracowni
ków ani klientów nie było w środku. Stra
żaków nie udało się wtedy wezwać na 

czas, co mogłoby pomóc, bo przed pię
cioma laty usunięcie przez strażaków 
śniegu okazało się zbawienne dla hali przy 
ul. Warszawskiej. - Konstrukcja dachu 
została już wtedy nadwerężona - mówił 
NL po tegorocznej katastrofie starszy ka-

pitan Cezary Krysiak z PSP w Łowiczu. 
Śnieg powalił także dwa kurniki. W tym 
samym czasie, co VOX w Łowiczu, śnieg 
powalił kurnik w gospodarstwie Konra
da Gasika w Łaźnikach w gminie Zduny. 
Dach 1 OO-metrowego budynku zarwał się 

w środkowej~ na odcinku 45 metrów. 
Właściciel budynku był w tym czasie we
wnątrz.. Gdy dach =ął się niebezpiecznie 
~. wysz.edł na zewnątrz.. Po chwili dach 
pękł i pogrzebał 6-7 tysięcy młodych, 
2,5-tygodniowych kurc7.ąt. 

-...&:.. ........, W sylwestrowe przedpołudnie pod cię
~•< · żaremśniegurunąłteżkumikopowiern:hni 

' 2 tys. m2 w BIZOWwie w gminie Bielawy. 
Na budynku o wymiarach 102 m x 20 m 
i o stalowej komtrukcj~ zawalił się dach na 
całej powierzchni. Do dziś stoją tylko ścia
ny S7.Czytowe. Na ~ew budynku nie 
było ani łudzi, ani drobiu. Właściciele bu
dynkuJadwigaiJacekFJber-trzy dni Wc:zJ:}

śniej sprz.edali cały inwentarz, czyli 38 ty
sięcy kurc:ników brojlerów. I tak jednak stra
ty oszacowano na 850 tys. zł, bo tyle wart 
był budynek. 

§6 
Rozporządzenie podlega publikacji 

w Dzienniku Urzę!Jowym Województwa 
ł..ódzkiego. 

§7 
l~pódłega~ 

wdrodie~iwc&odziw~ 
z doicm oglrmmia. 

2. Dniem agłum>1ia jest dr.ial. ~ 
~ 

Od 9.41, 16 strażaków z PSP w Ło
wiczu oraz tutejszej OSP przez kolejnych 
7 godzin usuwało śnieg z dachu Szkoły 
Podstawowej nr 7. Zalegającego na dachu 
szkoły śniegu było średnio około 20 cm, 
choć miejscami zebrało się go nawet 
50 cm. Duża powierzchnia dachu -~ 
nad 2.000 m2 sprawiła, że kilkunastu stra
żaków pracowało na niej niemal cały 
dzień. Nie było to pierwsze odśnieżanie 
dachu ,,Siódemki", bo już na początku 
roku zgarniano z niego śnieg, który spadł 
31 grudnia 

Jeszcze więcej zgłoszeń z prośbą 
o pomoc odnotowano w KP PSP w Ło
wiczu następnego dnia, 30 stycziłia, bo 
aż 15. Strażacy odśniei.ali głównie dachy 
szkół z całego powiatu łowickiego. 

dok na str. 27 

Zadbaią o doiście do autobusów 

Zwały śniegu w Al. Sienkiewicza. 

Zwały śniegu- na ulicach 

P rzystanki. w Łowiczu są w ogóle nie 
odśnieżane, tak jakby o nich komplet
nie zapomniano - powiedział nam je

den z mieszkańców Łowicza, który przy
sz.edł w miniony poniedziałek 30 stycznia 
do naszej redakcji oburwny stanem przy
stanków autobusowych m.in. na ulicy Ar
mii Krajowej. Ż,ebywsiąfć dnautobusu trze
ba brnąć w śniegu. czasem oblodzonym tak, 
że mużnasięprzewrócić. A autobus nie może 
podjechać pod krawężnik. bo jest za dużo 
śniegu - skarżył się. 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komuni
kacji Bogdan Suchanek powiedział nam, że 
zdajesobiesprawęzkłopotu,jakimogąspra

wiać zwały zamarzniętego śniegu, który 
został zgarnięty z ulicy przez pługi śnieżne. 
Nie może jednak zbyt dużo poradzić, bo nie 

posiada pracowników, którzy moghby się 
zająć sprzątaniem śniegu z podjaz.dów au
tobusowych. Skierował nas do naczelnika 
Wydziału Spraw Komunalnych łowickiego 
ratusza Pawła Gawrońskiego, który ma 
możliwość wysiania tam ludzi. Ten odpo
wiedział w poniedziałek., że sprawa właśnie 
jest analizowana. Zgodnie z decyzją, którą 
podjął, od wtorku 31 stycznia na przystan
ki autobu<;owe skierowanych zostało sz.e... 
ściu pracoWI}ików zatrudnionych przez 
miasto na prace interwencyjne oraz koparlca 
i samochód ciężarowy z Zakładu Usług 
Komunalnych do Jadowania śniegu i jego 
wywożenia z przystanków. Część przystan
ków zaczęliśmy sprzątać wcześniej, teraz 
"uprzątniemy resztę - 7.apeWilił nas Gawroń
ski. (th) 

Łowiczanie uważają, 

że miasto powinno być 
lepiej odśnieżone, 
zwłaszcza dziesięć dni 
po poprzednich 
opadach śniegu. 

M iasto jestfatolnieodśnieżone, bo prze
cież odśnieżanie nie polega tylko na 

tym, aby miał jak przejechać samochód 
i przejść pieszy- mówił we wtorek 31 stycz
nia zapytany o to prz.ez nas łowicki przed
siębiorca. Najgorsze sąjego zdaniem zwały 
śniegu.jakie widać na chodnikach, drogach, 
parkingach i krawężnikach, bo one utrudnia
ją życie wszystkim. Śnieg ten powinien być 
z miasta już dawno wywieziony, tym bar
dziej, że od ostatnich opadów śniegu minęło 

.... . . ~ -... ----

już ponad tydzień. - Argument finansowy -
jeśli toki jest - dla mnie jest nie dfJ przyjęcia. 

Może to jest lekceważenie, może lenistwo, 
może opiesuiłość, a może wszystko po tro
chu -mówi nasz rozmówca podkreślając, że 
to jednak nie grzeczność, lecz obowiąz.ek 
służb miejskich, aby drogi były właściwie 
sprzątnięte. 

- Nie jest tak źle, bywało gorzej, do przy
stanków dnjście jest, chodnikisąodśni.eżane 
- mówi starszy męż.czyzaa, którego pytali
śmy o opinię, gdy czekał na autobus na przy
stanku MZK w Al. Sienkiewicza. 

fune zdanie ma inny pieszy, napotkany 
w tym samym miejscu: - Nie jest najlepifj, 
śniegu pod nogami jest tyle, że jak się idzie, 
człowiek się bardzo męczy. Te11 śnieg powi
nien być sprzqfnięty i riywiezio11y. 

Kolejną naszą rozmówczynią była star
sza kobieta, z trudem pokonująca kiepsko 
utrzymany odcinek chodnika na ul. ~ikor-

skiego, naprzeciwko sklepu mleczarskiego. 
- Przy spółdzielni (Łowickiej Spółdzielni 
Mies?kaniowej - przyp. red.) jest poodwa
lane, przy blokoch naNoakowskiego tRż, ten 

odcinek jest chyba najgorszy - mówi z tru
dem, bo widać, że jest zm~na. 

Inaczej na stan dróg patrzy kierowca, roz
wożący dostawczym Polonezem butle 
z gazem: - Główne ulice są całkiem nieźle 
odśnieżone, gorzej jest, gdy trzeba >l!iechać 
w głąb osiedli Noakowski.ego, Bratkowice 
czy Dąbrowski.ego. Gdy wskazujemy błoto 
pośniegowe, które np. na miejscach parkin
gowych na Nowym Ryiiku sięga kostek, 
nasz rozmówca jest wyrozumiały: - Rozu
miem, że z tym może być: problem, bo samo
chody cały czas tu stoją, pewnie trodno ten 
śnieg usunąć. 

Hm. .. Trudno, ale do zrobienia Na razie 
jest źle. 

' .. 
; ' I 

(mwk) 

Miasto kupi działki przy skrzyżowaniu 

J ednogłośnie Rada Miejska w Łowiczu mającą~wstaćdrogę, równoległą do ul. Pry
na sesji 26 stycznia, wyraziła zgodę na masowskiej, miastu wystarczyłyby ~ 
nabycie przez miasto czterech niem- tych działek przylegające bezpośrednio do 

chomości położ.onych u zbiegu ulic Pryma- obwodnicy łódzkiej, ale właściciele tych 
sowskicj i Jana Pawła Il w Łowiczu. Teren gnmtów nie są zainteresowani sprzedaniem 
ten małącznąpowierzchnię 1738 m2

, ale na ich cz.ęści, ale całych swoich nieruchomości, 
jednej zdziałekznajdujesiębudynek:miesz- któremają211m2,241 m2,471m2 i815m2• 

kalny oraz budynek gospodarczy. Właści- Pobudowanie drogi lokalnej przy drodze 
ciele tych działek gotowi są sprzedać miastu krajowej nr 14 jest zwią7Jme z planowaną 
gnmty pod planowaną tam drogę lokalną, przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic 
która będzie łączyć ul. Prymasowską z f.ere- Łódzkiej, Jana Pawła II i Prymasowskiej. 
nami pri.eznaci.onymi pod inwestycje. Pod (mwk) 

' " .,- I 
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Szkolenia 
dla rolników 

Ł 
owicki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego przygotował 
już harmonogram szkoleń 

, RADA MIEJSKA NIE UCHWAlltA 
REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOSCI 

, 

dla rolników na rozpoczynający się 
miesiąc. Początek miesiąca będzie 

w nie obfitował. 3 lutego 
o godzinie 1 O w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łyszkowicach dr Jacek 
Kozłowski będzie mówił na temat 
wpływu żywienia na rozród krów. 
6 lutego o godzinie 1 O w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Chąśnie wykład 
o budowie płyt obomikowych 
i do zbiorników na gnojówkę 
i gnojowicę poprowadzi Robert Durka 
z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Bratoszewicach. 
Szkolenie na ten sam temat odbędzie 
się także kilka dni później, 10 lutego 
w Urzędzie Gminy w Bielawach. 
8 lutego natomiast o godzinie 12 
w remizie OSP w Piaskach w gminie 
Nieborów specjalistka ODR Helena 
Kołodziejska wyjaśni rolnikom 
zagadnienia programów rólno
środowiskowych i kodeksu dobrej 
praktyki rolniczej. 
9 lutego o godzinie 12 w dom li 
ludowym w Świeryżu li informacje 
o funduszach strukturalnych 
i zalesianiu gruntów rolnych przekaże 
zainteresowanym Krystyna Brzeska, 
także specjalistka łowickiego ODR. 
{eb) 

Szereg pytań i wątpliwości mieli 
radni miejscy do Regulaminu utrzy
mania czystości i porządku na te
renie miasta Łowicza, który miał 
być przyjęty na sesji 26 stycznia. 
Ich obawy pokazały, że nie chcieli 
przyjmować dokumentu, który był
by tylko zapisem, nie mającym od
zwierciedlenia w rzeczywistości. 
Ostatecznie radni zdecydowali 
o wstrzymaniu przyjęcia regulami
nu, aby przyjąć go na tej samej se
sji, na której podejmowana będzie 
uchwała o maksymalnych staw
kach za odbiór nieczystości stalych 
i płynnych -czyli do końca lutego. 

O hecnie w ł.owiC"Zll sprawy ponądku 
i czystości reguluje uchwała z 2002 

roku. Jak WY.iaśniał naczelnik Wydziału 
Spraw Komunalnych Paweł Gawroński, 
prz.yjętje regulaminu to obowiąz.ek: gminy. 
Najistotniejsze zmiany, jakie ma on pizy
nieść polegają na wprowadzeniu selektyw
nej zbiórki śmieci, okrcileniu maksymalnej 
ilości odpadów, jaką mieszkańcy miasta 
i przedsiębiorstwa mogą ,,produkować" 
i przecliowywać. Ważne jest równie-ż to, że 
odpady stałe powinny być wyw(JŻJ)ne pizy
najmniej raz na miesiąc. W proponowanym 

regulaminie rozwinięta z.ostała czJefi:, doty
cząca utrzymywania psów w mieście. Wła
ściciele ich mają np. obowiązek uprzątania 
zanieczy87.Czeń przez nie spowodowanych 
z miejsc użyteczności publicznej, w fm:ZJ:,

gólności chodników, placów i parków. 
RadnaAnnaBieguszewskazwróciłauwa

gę na zapisy dotyczące obowiązku selek
tywnej zbiórki śmieci a radny Tomasz Fi
drych pytał o egzekwowanie zapisów 
o utrzymywaniu zwierząt domowych. Wła
ściciele nieruchomości zobowiązani są do 
wydzielenia takich frakcji jale papier, two
rzywa sztuczne, pusz.ki, pojemniki metalo
we i szkło. Czy więc nie oznacza to, że 
każdy będzie musiał pizygotować 6-7 po
jemników? Bieguszewska była pu.eciwna 
regulaminowi, któcy byłby tylko fikcją na 
papierze, niemożliwą do wprowadzenia 
w życie. Gawroński WY.iaśniał, że do selek
tywnej :zbiórki wystarczą worki, nie muszą 
to być pojemniki. 

U ciążliwości związane z trzymaniem 
zwierząt zgłaszala Renata Balik mó

wiąc, żewpizydomowych ogródkach łowi
czanie przetrzymują te-ż kozy czy cielaki, 
które są bardziej kłopotliwe od psów i ko
tów. 

Z kolei :Eugeniusz Fmman pytał o prak
tyczne rozumienie zapisu dotyczącego do-

Co prawda teraz jest już za późno na to, aby przyswoić cały materiał na egzaminy w sesji zimowej, ale studenci 
nMazowieckif!j" przychodzą do uczelnianej czytelni, aby usystematyzować wiedzę. 

Gorqcy okres dla studentów 
Teoria systemów i controlling 

w przedsiębiorstwie to tylko dwa 
z tajemniczo brzmiących egzami
nów jakie zdawać będą w trwają
cej od 1 do 15 lutego sesji zimo
wej studenci wydziału marketing 
i zarządzanie Mazowieckiej Wy
ższej Szkoły Humanistyczno.Peda
gogicznej w Łowiczu. 

N ajbardziej wszechstronną wiedzą 
muszą sięjednak chyba wykazać stu

denci filologii polskiej. bla przykładu stu
denci drugiego roku tego wydziału zdają 
w zimowej sesji egzaminy między innymi 
z gramatyki opisowej, historii literatury pol
skiej, więzi>w europejskich kult:w.y polskiej, 
teorii literatury, poetyki, literatury po

. wszcchnej, histońi filozofii, wreszcie języ-

ka angielskiego, informatyki i wielu innych. 
W zimowej sesji w egzaminach i zalicze
niach udział bierze około 1.800 studentów 
z wydziałów filologicznego, pedagogiczne
go, historycznego, marlcetingu i zarząizania 
oraz Wyż$zego Stiidium Polityki Spolec:z
nej. 

Jak co roku po sesyjnych zmaganiach stu
denci udadzą się na zasłużony odpoczynek. 
Będą to dwutygodniowe ferie, podczas któ
rych naładują akumulatory na kolejny se
mestr. 

W Kolegium Nauczycielskim w Łowi
C"Zllzirnowaseajaegzaminacyjnazaczęłasię 

30 stycznia i potrwa do 10 lutego. Do 15 
egzaminów pizystąpi 238 słuchaczy. 73 stu
dentów- zdawało będzie .dwa egzaminy na 
kierunku język polski, 48 studentów pny
stąpi do 6 egzaminów na kierunku matema-

tyka z informatyką oraz największa liczba 
117 słuchaczy zdawała będzie 7 egzaminów 
nakienmku pedagogika z wychowaniem fi
zycznym. Po seaji egzaminacyjnej słucha
cze będą mieli dwutygodniową przerwę 
międzysemestralną, czyli studenckie ferie 
zimowe. Do zajęć dydaktyCZllych powrócą 
dopiero 20 lutego. 

Słuchacze Kolegium Języków Obcych 
zimową seaję eg7.all1inacyjn rozpoczną ty
dzień później - 6 lutego. Z uwagi na to, że 
sesja ta jest krótka i obejmuje łącznie tylko 4 
eguiminy, została skrócona do jednego ty
godnia Studenci przystąpią do egzaminu 
z literatury angielskiej, amerykańskiej, nie
mieckiej i francuskiej. WKolegiwnJęzyków 
Obcych dzięki krótkiej sesji zajętja dydak
tyczne prowadzone są dłużej o cały tydzień. 

(eb, wcz) 

pusz,czalności mycia samochodu na pose
ajach. - Czy zgodnie z prawem mogęjechać 
np'. na posesję Krzysztofa Górskiego i myć 
tam swój samochód? - spytał dosłownie. 

Radnych takie pytanie rozbawiło. Ewa 
Zbudniewek radziła radnemu, żeby jechał 
do myjni a Krzysztof Górski odparł: -Spr<'r 
buj tylko! - Naczelnik Gawroński w odpo
wiedzi mówił, że gdy regulamin zostanie 
przyjęty, prawnie będzie to możliwe tylko, 
jeśli woda zużyta do mycia pojazdu odpro
wadzana będzie do szamba lub kanalizacji 
sanitarnej. Radna Bieguszewska zabierając 
ponownie głos pytała o sens wywożenia 
odpadów raz w miesiącu, jeśli np. ktoś wy
jedzie na urlop i nie wytwarza wówczas 
śmieci - Umo»y z 7.akładami oczyszaania 
przewidują, i.e:za ichodbiórw takiej sytuacji 
równieżsięplaci-mówilnacz.elnik Wydzia
łu Spraw Komunalnych. 

N a zakończenie dyskusji najpierw gło
sowano wniosek Gtz.egou.a Michala

ka, aby nie przyjmować regulaminu jeszcze 
na tej sesji. Wniosek ten poparło 8 radnych, 
5 było przeciw, 5 osób wstrzymało się od 
głosu. Przewodniczący Rady Krzysztof 
Kaliński WY.iaśnił jednak, że głosowanie 
uchwały jest konieczne. Wniosek Michala
ka nie pu.eszedł, bo poparło go 8 radnych, 
co jest zwykłą większością. Tymczasem do 
rezygnacji z głosowania nad uchwałą po
winna być bezwzględna większość usta
wowego składu Rady, czyli przynajmniej 
11 głosów. Wynik drugiego głosowania 
oddalił temat regulaminu utrzymania czy
stości i porządku do następnej sesji, bo 
za przyjęciem uchwały głosowało 5 osób, 
przeciw było 7, od głosu wstrzymało się 
5 radnych. 

(mwk) 

Baumit będzie szukał pracowników 
Spółka Baumit, która 14 grudnia 

ubiegłego roku kupiła w przetargu 
od miasta Łowicza blisko 3-hekta
rową działkę na miejskich terenach 
inwestycyjnych przy ulicy Pryma
sowskiej- niedaleko od skrzyżowa
nia z ulicą Jana Pawła li i Łódzką, 
podpisała 11 stycznia akt notarial
ny finalizujący kupno nieruchomo
ści od miasta. 

D ziałkakosztowałafinnę383.800zło
tych i została kupiona po jednoraz.o
wym pocfuiciu ceny. Na działce ma 

powstać zautomatywwany zakład produ
kują;y mieszanki budowlane - o czym NŁ 
pisał w grudniu 2005 roku. 

Baumit nale-ży do międzynarodowego 
austriackiego koncernu Schmid fudustrie 
Holding, który w Polsce ma już dwa zakła
dy produkcyjne i główną siedzibę we Wro-

cławiu. Budowa zakładu i unądzenia, które 
zostarlą w nim zamontowane, mają koszto.. 
wać około 50 milionów złotych. Firma ma 
ruzpocząć produkcję w grudniu tego roku. 
W pieiwszym roku działalności fuma chce 
zatrudnić około 40 pracowników. Już w lu
tym, we współpracy z łowickim Powiato
wym Urn:.dem Pracy, fuma zamierza roz
począć rekrutację i wstępne przygotowanie 
ekipy pracowników, która pojedzie na 6-8 
miesięcme szkolenie w zakładzie Baumitu 
do Piotrkowa Trybunalskiego. - Przedsta
wiciel .finnyzapamał już nas z profilem dzia
łalności izapewnil, i.e będzie zatrudniał ludzi 
z naszego terenu. Mamy zamiar wspólnie 
organizować szknlenia, m~ innymi dla 
operatorów wózków widłowych. Szcz,egóły 
jesz.cze nie są domówione-powiedziałanam 
kierownik łowickiego Powiatowego Uizę
du Pracy Martyna Szpiek-Górzyńska. 

(mak) 

Wodociąg w Bolimowskiei Wsi 

D o końca zbliż.a się blldowa wodocią
gu w Bolimowskiej Wsi w gminie 
Bolimów. Kiedy tylko pozwoli na 

to pogoda, wykonująca prace fuma Tade
usia Sowika z Rawy Mazowieckiej wyko
nać miała przecisk pod drogą wojewódzką 
na wysokości drogi pr.zez: jaz i przymocuje 
rury do tego jazu. 

Inwestycja kosztować ma 90 tysięcy zł 
brutto. Jest to odcinek 757 metrów, na k:t6-

rym wykonane zostaną trzy pnyłącza. Jak 
mówi Wioletfa Grebelska z Urzę:du Gminy 
w Bolimowie, w ten sposób zniknie ostat
nia na terenie gminy nie zwodociągowana 
,,enkla\V3.". 

Pierwotnie prace zakończyć miały się do 
30 grudnia, jednak termin ten przesunięty 
został z powodu nie sprzyjających warun
ków atmosferycznych. 

(wcz) 

-----------------...:_-"--- REKLAMA -
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·vAT JAK KAT 
Bajor 23 lutego 
N a czwartek, 23 lutego prz.esunięty 

został koncert Michała Bajora, któ
ry miał odbyć się w niedzielę, 

29 styC'lllia w sali widowiskowej Łowic
kiego Ośrodka Kultury przy ul. Poclrzecz
nej. Decyzja o przełożeniu koncertu zapa
cDa po katastrofie budowlanej w Katowi
cach i ogłoszeniu ż.ałoby narodowej. Bilety 

z.akupione na minioną niedzielę 7.aehowują 
ważność. Koncert pod tytułem ,,30/30 -
największe prz.eboje", podcz.as którego ar
tysta wykona 30 najpopularniejszych swo
ich piosenek, jakie śpiewał podczas IIzech 
dekad swojej pracy artystycznej ~e 
się zatem 23 lutego o godzinie 18.00. 

A le już w pierwszych IIzech miesiącach, 
j~li klub wpłaci powyżej 24 tysięcy 

złotych miesil(CZllie, osiągnąć może maksy
malnie 8.400,35 zł otych miesil(CZllie. Od 
kwietnia do grudnia minimum wypracować 
może 580 złotych, maksymalnie zaś aż 
12.950,35 złotych - także miesil(CZllie. Do
tychczas Pelikan od tych kwot nie płacił 22-
procentowego podatku VAT. 

- To co będziemy teraz musieli zapłacić do 
Urzędu Skarbowego jest dla nas olbrzymią 
swną - mówi prezes Białas, jednak wyso
kości tej kwoty nie chce na razie podać. 
- Gdybyśmy wiedzie!~ że musimy placić VAT, 
byłoby nam lżej odprowadzać te pieniądz.e 
comiesiąc,niżterazwpłacićjejednorazowo 
-dodaje. 

U KS posiada uprawnienia do kontroli 
działające pięć lat wstecz od daty zło

żenia przez danypodmiot rozliczenia rocz
nego. Jednak co z latami 2004-2005, któ
rych UKS nie kontrolował, a w których 
Pelikan także nie płacił podatku VAT? -
Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o tym, że 
ciążą na nas takie obowiązki, złożyliśmy 
deklarację VAT-owską, dotyczącą VAT-u 
należnego. Nie wiemy co dalej będzie ze 
spłatami. Obecnie a.ekmnyna decyzję U-rzę
du Skarbowego - mówi prezes, dodając 
iż od 1 grudnia 2005 roku zobowiązania 
VAT klub reguluje już na bieżąco. Jego 
zdaniem klub nigdy nie uchylał się od pła
cenia podatku VAT i nie powinien pono
sić konsekwencji za niespójność przepi
sów podatl:owych (VAT-u od sprzeda
nych biletów klub, zgodnie z prawem, nie 
musi płacić). 

Wrazzdeklaracją VAT-0wskązalata2004 
-2005,zal7.ądPelikanazłożyłdołowickiego 
Urzędu Skarbowego podanie o dogodną for
mę spłat Jednocześnie złożył też pismo do 
UKS o wstrzymanie decyzji pokontrolnej. 
W odpowiedzi UKS wydał postanowienie 
o wstrzymaniu decyzji i wstrzymaniu nali
C2.31li.a odsetek. Teraz Pelikanowi pozostaje 

zwrócić się do łowickiego Urzędu Skarbo- w terminie, pamiętać trzeba też o karze, któ
wego z podaniem o zastosowanie ulg. Jak ra może zostać nałożona Ponadto do zapła
informuje nas pracownik urzędu Elżbieta ty obok VAT-u z lat 2001-2003 jest jeszcze 
Nitwrocka, zgodnie z artykułem 67 ordyna- podatek za lata 2004-2005. . 
cji podatkowej, organ podatkowy na wnio- o czywiście jest możliwe, że faktycz
sek podatnika może w takim przypadku nakwotautargów,awię_ciprowizjijest 
rozłożyć kwotę na raty, umorzyć w ~ mniejsza, ale i tak wymagalne zobowiązania 
lub całości zaległy podatek lub odsetki za tego rzędu to dla klubu ogromna kwota. 
zwłokę. Na ostateczne ustalenia trzeba bę- Czy jest to koniec klubu? - To jest nasze 
dzie jednak jeszcze poczekaĆ. - Jest zbyt być albo nie być- mówi bez ogródek prezes 
wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek=- Białas. - W klubie trenuje banko dui.agrupa 
gółach -mówi wI02'JllOwie z nami Jarosław dzieci i młodzieży, działa on społecznie, ża
Zawira, naczelnik Urzędu Skarbowego den z nas nie pobiera wynagrodzenia - <lo
w Łowiczu. Naczelnik nie może nam udzie- daje. _ Chcemy utrzymać klub za wszelką 
lić ·żadnych infonnacji dotye7.ących podat- cenę_ dla tej młodzieży, dla wizenmku mia
nika, ·dlatego nie dowiedzieliśmy się w ło- sta. Będziemy bronić Pelikana przed upad
wickiej skrubówce jaką kwotę zapłacić musi kiem - zapewnia w rozmowie z NL. 
Pelikan. Gdyby łowicki klub przez cały czas pła-

' 

ę kwotę da się jednak w przybliżeniu cił podatek VAT, miałby corocznie prawo 
oszacować. Przy założeniu, że klub pomniejszyć VAT należny o VAT naliczo

zbierał opłaty targowe w maksymalnych ny, wynikający z zakupów, remontów, in
przewidzianych umową z miastem wyso- westycj~ kosztów transportu itd - a z tego 
kościach, mógł otrzymywać rocznie nawet . nie korzystał. Jest to, zdaniem zarząpu klu
ok. 140 tysię_cy złotych. W ciągu trzech lat bu, poważny argument w rozmowach 
daje to 420 tysię_cy - a należny VAT od tej z Urzędem Skarbowym, od decyzji którego 
kwoty przekracza 90 tysięcy złotych. Do wydaje się być uzależnione dalsze istnienie 
tego dochodzą odsetki karne za niepłacenie Pelikana (we.z) 

Starosta nie został odwołany 
Dziewięcioma głosami za i dwu

nastoma przeciw, zakończyło się 
1 lutego tajne głosowanie Rady Po
wiatu Łowickiego nad odwołaniem 
starosty Cezarego Dzierżka, a co 
za tym idzie, także całego zarządu. 

B yła to druga w tej kadencji próba od
wołania starosty. Tak obecnie, jak 

i przed rokiem wniosek o odwołanie złożyli 
opozycyjni radni z klubu niezależnych. Pod 
wnioskiem podpisali się: Artur Balik, Jolan
ta Kępka, Bolesław Kowalski, Janusz Mi-

chalak, Andrzej Płacheta, Kazimierz Rak 
i Waldemar Wojciechowski RMny Płacheta 
przygotowywany właśnie projekt budżetu 
nazwał finansowym gniotem. ?.auważył, że 
być może brak roztropności i g~ 
ści nie jest czymś karalnym, ale nie może 
mieć miejsca u osoby zajmującej wysokie 
stanowisko publiczne. Nawiązał też do 
oświadczenia majątkowego starosty. - Pan 
także w życiu prywatnym ma kiopoty z ogra
nicuniem ~ i przenosi pon to na 
życie publiczne. Przypomnijmy, że powo
dem złożenia wniosku o odwołanie, był 
m.in. plan 7.llCiągnięcia przez powiat kolej
nego kredytu, któty zdaniem opozycj~ nie 
jest potrzebny. 

- Takie sąprawa demokracji - skwitował 
krótko po głosowaniu całą sytuację Ce2ary 
Dzitriek. (we.z) 

(mwk) 

Gmina Kocierzew 

Obeirzeć film „Jo wam pokażę" 

W s~edzibi~~ Biblioteki w ~o- w Kocierzewie mówi, że książkiKatarzy
cterzewie przyjmowane są zaplS)' ny Grocholi są tak popularne wśród doro
na wyjazd do łódzkiego multikina słych czytelniczek w Kocierzewie, jak ko

na komedię romantyczną ,,Ja wam poka- lejne~ przygód Harreg'? Pottera wśród 
żę'', będąca kontynuacją „Nigdy w ży- młodzieży. Pierwsza c:;ai;ć bardw podoba
ciu" - filmu nakręconego na podstawie ła się osobom, które skorzystały z możli
książki Katarzyny Grocholi. Film będzie wościzorganizowanegowyjazdu, wtedydo 
tam grany od 10 lutego, ale wyjazd kina pojechał pełen autokar - 44 osoby. 
z Kocierzewa planowany jest około 20 - Przyjmujemy zgłoszenia od osób powyżej 
lutego. Może z niego skorzystać około 18 roku życia, górnej granicy nie ma - za-
40 osób - tyle, ile jest miejsc w autokarze. chę_caHanna Samek. 
Hanna Samek, dyrektor ośrodka kultury (mwk) 

Szkoła w Błędowie Pf zyciągnęło dzieci 

B ardzo dużą frekwencją w zajęciach, 
które w czasie ferii zorganizowali na
uczyciele dla uczniów może pochwa

lić się Zespół Szkół w m<;:dÓwie. Przez trzy 
dni pierwszego tygodnia ferii, w godzinach 
od 9 do 13, gdy odbywały się zaję_cia, Co
dziennie przychodziło na nie ponad 40 
uczniów szkoły podstawowej. ajmowało 
się nimi w sumie 9 nauczycieli, którzy po
świę_cili dla nich wolny czas całkowicie nie
odpłatnie. Uczniowie brali udział w zaję-

ciach plastycznych, teatralnych i sporto-
wych. · 

Drugiego tygodnia ferii z powodu mro
zów nie odbyła się wycieczka dla uczniów 
gimnazjum, w czasie której mieli zwiedzić 
m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Powodem były mrozy. Z kilkunastu osób, 
które zadeklarowały, iż pojadą z hauczycie
lami, na dworzec PKP przyszło tylko sz.e-
ścioro. 

(tb) 

Rodzice pomalowali klasy 

P olegający na uzupełnieniu braków 
w tynku i malowaniu sal lekcyjnych,. 
remont został przeprowadzony z pie

niędzy Rady Rodziców oraz prze-z rodzi
ców dzieci w Szkole Podstawowej w Bo
cheniu wgminieLowicz.-Możenasz.aszlrola 
nie jest zbyt dui.a, ale za to ładna i przytulna 
dlaua.niów-powiedziałanamRmataMasz

tanowicz z SP Bocheń. Remont został pr.re
prowadzony w ferie zimowe i pomimo 
wyjątkowo niskich temperatur rodzice zdą-

żyli go zakończyć zanim uczniowie wrócili 
do szkolnych ławek. 

Malowanie dwóch sal prz.eprowadzone 
zostało ponadt.o w Szk.ole Podstawowej 
w Zielkowicach w gminie Łowicz. Pomalo
wane zostały te sale, w któtych wymienio
na została w ciągu roku szkolnego podłoga 
i w zwiąOOi z tym wymagały one odświe
żenia. Koszt malowania został pokryty 
z pieniędzy zielkowickiej Rady Rodziców .. 

(mak) 

Turniei rodzin w Bielawach 
Po raz pierwszy w tym roku szkol- z członków drużyny musiał przenieść 

nym, 28 stycznia, w Gimnazjum dwóch pozostałych na plecach. Zwycięz
im. Józefa Chelmońskiego w Biela- . camiokazalasięrodzinaFabjańskichzOiru
wach odbył się Turniej Rodzin pod ślina: 15-letniJarek, 13-letniTomekorazich 
haslem:,,Mamo, Talo,bawsięznami''. tata Marek. Drugie miejsce :zajęła rodzina 

pindów z Bielaw, Walczaków z Bielaw, Ko
laczyńskich z Brzomwa oraz Dziedzielów 
z Bielaw. 

Wszyscy startujący w Turnieju zostali 
nagrodz.eni upominkami, ufimdowanymi 

P omysłodawcami i ocganizatorami tej no
wej formy nmywki w ramach progra

muferyjnego był zespół nauczycieli w skła
dzie: Artur Tokarski, Izabela Tokarska, Mi
rosława Popławska, Elihieta Dębska i Ane

Zatrzymujemy się na znaku nstop" i po chwili dalej ruszamy. Na zdjęciu ta Tarkowska. _ Chcemy, aby turniej ten or-
Sylwia Klimek z klasy IV SP nr 7. ganizowany był co roku w ramach oferty 

Rowerowy trening w „Siódemce" 
zajęć feryjnych dla dzieci. Jest to banko do
bry czas na integrację c:alych rodzin w s7kJ:r 
le - mówi Izabela Tokarska. Nauczyciele 
postawili sobie za "cel kształtowanie nawyP rawidłowąjazdę na rowerze, w której 

zwraca się uwagę na sygnalizowanie 
zmiany kierunku ruchu, zatrzymywa

nia się a także przestrzegania znaków, ćwi
czyli we wt.orek 31 stycznia uczniowie kla
sy IV Szkoły Podstawowej nr 7. Zaję_cia 
organizowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego ze Skierniewic oraz Ko
mendę Powiatową Policji w Łowiczu odby
wały się na sali gimnastycznej. Spotkanie 
ro:zpoczęło się projekcją filmu o bezpiecz
nej jeździe rowerem, po nim sierż. sztab. 
SławomirSobieszk z sekcji ruchu drogowe
go omówił najważniejsze zagadnienia 

,Przygotowano miasteczko ruchu drogo
•·"""w_ęgQ,a~ną w_tń!ń~!!C?!Ji~ 

pokonywali na rowerach. - Zwracamyuwa-

gę zwłaszcza na elementy prawidłowej ~ 
gnalizacji zmiany kienmku ruchu i czytanie ku aktywności ruchowej w rodzinie, stwo

rzenie możliwości czynnego udziału rodzi
znaków- mówi Roman Wencek, specjalista ców w życiu szkoły oraz integrację społecz
do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego ności lokalnej. 
w WORD. Wyjaśnia, że zaję_cia te są ele- Na propozycję udżiału w turnieju oc1po- . 
mentem wychowania komunikacyjnego, wiedziało 9 rodzin, z których trzyosobowe 
które realizowane jest w ramach przedmio- drużyny wzięły udział w zawodach spor- Uczestnicy imprezy dzielą się wrażeniami z organizatorami. Wywiad prze
tu technika. - Szkoda, że nie Jest 10 odrębny towych i wykonały plakat o tematyce pro- prowadza dyrektor A. Krysicka. 
blok, który trwałby np. przez drugi semestr- filaktycmtj ,,stoppizetn0cy-reaguj na zło". 
mówi nasz rozmówca. Wtedy można było- w atmosfa?.e życzliwej rywaliz.acji spor- Kasińskich z Chruślina Nowego: 14-letni w większości przez GOPS a także pozy
by nawet wprowadzać elementy ratownic- towej wyłoniono zwyci~w konkurencji Bartek, 11 ~letni Miłosz oraz ich i_nama Re- ~ymi od sponsorów. Mł~ z .gimna
twa. zn::cznościowo-sprawnościowych. awod- nata. TrzecralokatatosukcesrodzinyChleb- ZJWI1 wystąpiła przed zawodnikami z pro-

Czwart.oklasiści, którzy poko~ywali ro- nicyrzucalidokOS'UI, snzelali ,gole" do bram- nych z Walewic: li-letniego Radka, 13-let- gramem artystyC2Jlym. Organizatorzy za
v:erem ~ę ~c~oną ~rzez ~trukto- ki minihokeja, rzucali rin~o, brali udział niej Karoliny oraz ich~ ~fu. Ko- ~!ei o to, aby po sportowych ~jach 
row, na razie m~ ~JąswoJego pierw~~ ~ • .......m..,.w,.;<lWVl:n. ~śawl)'.~ 1, 1 jne '°jat;y ~W ro4zWll Mil~~. ==232~~
~~j~~gtJcarta_m~erow~"&e:"~:-'~~Riłc~~ ~~~ • ~~ ~..: .-.<-1- ~) 
mogąje zdobyć jeszcze w tym roku. (mwk) 
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KTO OGRZEJE NASZE BLOKI ·Nowy samochód dla OSP Bielawy 
30 stycznia wieczorem, zgodnie wach. Część pieniędzy pochodziła będzie 

z zapowiedziami, do jednostki z WFOŚiGW. Łącznie pojaz.d ma koszto
OSP Bielawy trafił nowy samochód wać 340 tys. zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
wycofuje się z łowickiego Zakładu Energetyki Cieplnej 

pożarniczy typu średniego, ze zbior- - Bardzo ważne jest wyposażenie OSP 
nikiem na wodę o pojemności Bielawy,jakojednostkinale:żqpejdoKrajo-
2,5 tysiąca litrów. wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

w nowy-samochód - mówi wójt Sylwester 
Kubiński. Przed trzema laty nowe samo
chody typu lekkiego marki Ford Transit 
ottzymały dwie jednostki OSP w gminie: 

Zarząd Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Łodzi podjął decy
zję o wycofaniu się ze spółki Zakład 
Energetyki Cieplej w Łowiczu. Infor
macja o tym wpłynęła do Urzędu 
Miejskiego w Łowiczu 26 stycznia. 
W Funduszu potwierdziliśmy, że 
decyzja wynika ze strategii WFO
ŚiGW polegającej na wycofywaniu 
się ze wszystkich spółek-córek, 
w które angażował się poprzedni 
zarząd, a które nie mają wiele 
wspólnego z ekologią. Fundusz 
otrzymał na to zgodę ministra śro
dowiska i decyzja ta już zapadła. 

W takiej sytuacji możliwe będą różne 
rozwiązania. Teoretycznie miasto 

będzie mogło rozważyć możliwość zwięk

szenia lub zmniejszenia swoich udziałów 
(obecnie ma ich 40%, WFOŚiGW 606/o) lub 
ich zbycia Można jednak się spodziewać, 
że miasto będzie dążyć doiakończeoia pod
jętych już wcześniej działań w celu wniesie
nia w fonme aportu kotłowni na osiedlu Ko
nopnickiej wraz z gruntem, siecią i wyposa
żeniem oraz łąc7ników na osiedlu Dąbrow
skiego i na Bratkowicach a także stacji wy
mienników i sieci ciepłownicz.ej na os. Bro
niewskiego, Noakowskiego i StaIZyńskiego 
i w dwóch blokach kommalnych. Zakoń
=ie tego procesu byłoby korzystne, bo 
możliwe byłoby zwięks7.enieudziałówmia

sta w spółce. W perspektywie zhYcia udzia
łów WFOŚ w ZEC, trudno byłoby się spo
dziewać, że fi.mdusz dokapitaliząje spółkę. 

Jak m'ówił na sesji Rady Miejskiej 26 
stycznia burmistrz Ryszard Budzałek, 

udziałami ZEC należącymi do funduszu in
teresuje się francuska finna ciepłownicza 
Dalkia, która już raz, w połowie lat 90., była 
zainteresowana łowickimZEC. Dalkiaobec
na w Polsce od 1997 roku jako producent 
i dystrybutor energii jest właścicielem min. 
85% akcji Zespołu Elektrociepłowni Po
znańskich S.A, które zakupiła w 2004 roku 
i Z,espołu Elektrociepłowni w Łodzi, które 
nabyła w 2005 roku. Rzecznik WFOŚ PIZe
mysław Witkowski nie pątwierdza na razie 
tej informacji mówiąc, że fundusz prowadzi 
rozmowy z potencjalnymi oferentami, jed
nak jest to zbyt wczesny etap, aby ocenić 
szanse ich powodzenia - Na razie nie ma 
J.l:YCeny i nie wypowiedziało się zgromadze
nie wspólników - mówi. 

Decyzja więc zapadła, ale na razie nie 
wiadomo, kiedy będzie zrealizowana i kto 
będzie nabywcą udziałów fimduszu. 

Pytaliśmy burmistrza Budzałka, jakie 
w tej sytuacji byłoby najlepsze rozwiązanie 
dla miasta. - Najlepszym rozwiązaniem by
łoby takie, że miasto wprowadzi do ZEC aport 
a wojewódzki ji.uuiurz dokapitalizuje spó/kr{ 
lub zgodzi się na zmianę struktury udzi.aJów 

N owy wóz jest już zarejestrowany 
' i ubezpieczony, cz.eka tylko na wpro-
- wadzenie do przydziału bojowego. 

Niebawem wyruszy do pierwszej akcji. 
.zarząd Główny OSP już w połowie grud
nia przydzielił samochód jednostce w Biela
wach i będzie współfinansował jego zakup. 
Gmina przeznaczyła na zakup nowego po
jazdu 55 tys. zł, z czego 30 tys. zł ma po
chodzić z rezerwy budżetowej, 20 tys. zł 
z niewykonanego zadania w postaci karosa
żu samochodu pożarniczego jednostki OSP 
w Sobocie, 5 tys. zł z oszcz.ędności w bi-
bliotece gminnej. 26 tys. zł ma pochodzić ze 
spI7.edaży 30-letniego samochodu Star, któ
rym obecnie dysponuje jednostka w Biela-

Bielawy oraz Waliszew. 
Na karosaż samochodu cz.eka-natomiast 

OSP Sobota. Jeżeli .zar7.ąd Główny OSP 
nie przy:zm w 2006 roku pieniędzy na ka
rosaż pojazdu w OSP Sobota, strażacy 
z Bielawy będą chcieli przekazać kolegom 
z Soboty samochód Star z 1984 roku, które
go wartość o.kreślono na 25-30 tys. zł. 
W prqpadku, gdyby kiirosacja okazała się 
możliwa, jednostka OSP Bielawy spneda 
jeden z wykorzystywanych dotychczas 
samochodów. 

(eh) 

Pomóż ofiarom. trggedii w Kotowicoc~ · 
Millenium S.A; Nr konta: 56 1160 2202 
0000 0000 7174 6816; z dopiskiem „CIIO
RZÓW". 

Największa kotłownia będąca w dyspozycji ZEC - dawna syntexowska. 

245 złotych zebrali do puszek 
wolontariusze Polskiego Czerwo
nego Krzyża w czasie dwugodzin
nej kwesty na ulicach Łowicza we 
wtorek 31 stycznia. 

Ks. Dariusz Krokocki, dyrektor Caritas 
DiecezjiŁowickiejpowiedziałnam,żemga
nizacja w Łowiczu nie będzie prowadziła 
kwesty. Z.achęca jednak, by osoby chcące 
pomóc za pośrednictwem Caritas wpłacały 
pieniądze na konto: Caritas Polska - PKO 
BP SA I O/Centrum Warszawa; 70 1020 
1013 0000 0102 0002 6526; z dopiskiem: 

- odpowiedział burmistrz, co w kontekście 
decyzji Funduszu wydaje się myśleniem 
życzeniowym. Do przyjęcia byłaby rów
nież możliwość pojawienia się nowego 
wspólnika, ale z mniejsz.ościowym pakie
tem udziałów w ZEC. Miasta nie stać nato
miast na odkupienie całości udziałów od fun
duszu, stąd- według bunnisttza - nie jest to 
najlepsze rozwiązanie. Zresztą nie po to 
zakład budżetowy,jakim wcześniej byłZEC, 
poddano przekształceniom i znaleziono 
wspólnika strategicznego, aby powracać do 
stanu sprzed kilku lat Ostateczne stanowi-

nowy wspólnik będzie dążył do maksyma
lizacji swoich zysków kosztem rozwoju 
spółki oraz interesu mieszkańców miasta. 

z.claniem Józefa Sz.cz.epanika, fiu.ewod
niczącego Komisji Gospodarczej, miasto 
powinno mieć decydujący głos w spółce, tj. 
powinno dążyć do uzyskania pakietu więk
sz.ościowego udziałów. Obawia się, że gdy 
udziały Funduszu kupi ptyWatna firma, na 
pewno nie będzie jej zależało na grubości 
portfela mieszkańców miasta. (eh, mwk) 

Z-bierającymi było 20 uczniów z Gim
nazjum nr 1 w Łowiczu. Pieniądze 
zostaną wysłane na konto zarządu 

głównego PCK z przeznaczeniem na po
moc dla ofiar katastrofy w Katowicach. Za
nim to się stanie, zostanie przeprowadzona 
jutro, w piątek 3 lutego jeszcze jedna kwe
sta. W godz. od 10 do 12 na ulice z puszkami 
PCK wyjdzie młodzici z I Liceum Ogólno
kszlałcącego w Łowiczu. Osoby, które chcia
łyby wspomóc PCK w pomocy ofiarom 
mogą wpłacić pieniądze na konto Banku 

KATOWICE. · 
Obie organizacje wykorzystają pieniądze 

na doraźną i długofulową pomoc dla ofiar 
i ich rodzin a w szczególności na rehabilita
cję, porqoc psychologiczną i zapewnienie 
opieki innym osobom dotkniętym p~ 
katastro~ (tb) 

sko miasta w tej sprawie pojawi się dopiero,.---------------------------------------
po konsultacji z Radą Miejską. 

P rzewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kaliński uważa, że zbyt 

wcześnie na typowanie rozstrzygnięć 
w kwestii ZEC. -Jest wiele możliwości, któ
raz nich jest naj!epsz,a dowiemy się po do
głębnej analizie sytuacji spółki - mówi. Do 
takiej ma dojść na poniedziałkowym posie
dzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
na które zaproszeni zostali przedstawiciele 
ZEC. 

-Nie mam pełnych informacji, czy istnieje 
jesuze możliwość współpracy między do
tychczasowymi wspólnikami, bo takie roz
Wiązanie byłoby najlepsze - mówi przewod
niczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miejskiej, Eugeniusz Funiian. Ocenia on 
współpracę z fi.mduszem jako dobrą, gdyż 
większościowy wspólnik miasta nie działał 
tylko w celu wypracowania jak największe
go zysku, lecz inwestował w spółkę. Dzięki 

temu, w ocenie Furmana, rozwiąi,any zo
stał problem zaopatrzenia miasta w ciepło 
i to tanie ciepło. - Teraz, kiedy najgorsze za 
nami i wystarczyłoby tylko czuwać nad tym, 
aby spółka nie przynosiła strat, w miejsce 
Funduszu może pojawićsięjakaś inna .finna 
- mówi radny. Furman obawia sięjednak, że 

-Eugeniusz Furm.an 
dyrektorem łódzkiego szpitala 
Od 1 stycznia tego roku radny 

miejski z ramienia SLD, były wice
burmistrz Łowicza, Eugeniusz Fur
man objął stanowisko dyrektora 
Wojewódzkiego Centrum Ortope
dii i Rehabilitacji Narządów Ruchu 
w Łodzi przy ul. Drewnowskiej. 

Marszałkowskiemu, które 
zostało pozytywnie rozpa
trzone. 

Przypomnijmy, że Euge
niuszFUł11lan od 2002 roku 
pracował· w Urzędzie Mar
szałkowskim na stanowisku 
zastępcy dyrektora depar
tamentu polityki zdrowot
nej, wcześniej był zastępcą T wierdzi,żeskorzystałznadarzającej się · 

okazji. Na stanowisko to był wakat po 
odejściu poprze<hńego dyrektora - Intere
sowała mnie praca samodzielna, w finnie 
prowadzącej działalność gospodarczą -
mówi w rozmowie z Nowym Łowiczani
nem Furman - W pracy w administracji 
i samo'f'Zą!izie nie dostrzegałem już nowych 
wątków, które umożliwiłyby mi dalszy roz
-wój zawodoi.ry. - Z tego powodu złożył po
danie o przyjęcie na stanowisko dyrektora 
łódzkiego szpitala podległego Urzędowi 

burmistiza Łowicza a w la- Eugeniusz Furman 
tach 1992-1995 również 

niusz Furman ocenia, że 
wprowadzony za po
przednika program re
strukturyzacji jest bardzo 
realny. Nowy dyrektor 
dokonał już analizy planu 
finansowego na ten rok. -
Priorytetem na ten rok 
będzie dla mnie pozyska
niedlaszpitala nowoczesne
go spnętu medycznego -
:zdradza·Eugeniusz F= 

pracował jako zastępca dy-
rektora departamentu polityki zdrowot
nej Urzędu Wojewódzkiego. 

- Bardzo dobra kadi-a me
dyczna praage na przestarzałym sprzęcie. 
WCOiRNRpodlegajądwiekliniki Uniwer
sytetu Medycznego. Pracownikiem szpi
tala jest wybitny specjaiista prof. Ma
rek Synder, kierownik Kliniki Ortope
dii i Ortopedii Dziecięcej. 

Wojewódzki.e Centrum Ortopedii i Re
babilitacjiNarządów Ruchowych jestwdużo 
lepszej kondycji finansowej od łowickiego 
szpitala Z całej działalności za rok 2005 
szpital wypracował 5Ó tys. zł zysku. Euge- (eh) 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~_J 

siiilD 
NA ULICY SKtADOWEJ 

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł 

+ ~GIEL kostko, orzech, miały 
+ EKO-GROSZEK workowany 

+orazNAWOIY . [fJ 
a wszystko to w bardzo ~.lt lłJ . 
atrakcyinych cenach !!! · „ · · 

Dowóz orlinońodunek11DS Te/„ 830· 22·$5, ,.„ 

CECH RZEMIOSŁ I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOWICZU 

lb:fi:&~'; Bal Karnawałowy 
który odbędzie się w dniu 18 lutego 2006 r. 
w Restauracji ,,zacisze" w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5. 
Koszt imprezy - 230 zł od pary. 
Zapisy przyjmuje Biuro Cechu (Łowicz, ul. Plac Przyrynek 2) 
codziennie w godz, 9.00-14.00, tel. (0-46) 837-36-47. 
Jl:.OśC MIE..}SO.QGBAt-łlCliQNA!· • , • • _ ~ . R<11s 
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Na spo~aniu noworocznym mieszkańców os. Starzyńskiego zajęte były wszystkie miejsca, a przygotowano ich 102. 

. , 
PONAD STU GOSCI . 

Tym razem zarząd osiedla.$tarzyń
skiego zaprosił swoich mfeszkań
ców na noworoczne spotkanie do 
Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza. 
W piątkowy wieczór, 27 stycznia z za
proszenia tego skorzystalo ponad sto 
osób. 

W gronietymbyla91-letnia:ZOfia Wud
kiewicz, która zaskoczyła wszyst

kich swoją dobrą pamięcią i kondycją. 
Wszystkich gości przywitała dyrektor szko
ły Jolanta Urbanek, która skladając ży~ 
nia w imieniu społeczności szkoły wręczyła 
każdemu ławkę i cz.ekoladę. 

Organizatorzy z.apewnili strawę dla ciala 
i ducha Personel kuchni przygotował obiad 
z dwóch dań, stale donosząc kawę i herbatę. 
Na stołach nie· zabrakło słodyczy i owo
ców. Przed mieszkańcami os. Starzyńskie
go wystąpił zespół ,,Masovia" działający 
przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Hu
manistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, 
prezentujący łowickie przyśpiewki i tańce 
oraz kolędy. Spotkanie było też okazją 
do wręczenia nagród 20 osobom, które 
sz.cz.ególniedbają o wygląd ogródków przed 
blokami. Każda z osób dostała kwiaty 
doniczkowe. Kilkanaście nagród książko
wych ufi.mdowanych prze-z Wojciecha Olej-

niczaka trafiło w ręce piętnastu wolontariu
szy z.niefonnalnego stowarzyszenia ,,Mło
dzi przyjaciele'', którzy włączają się w dzia
lania samorządu tegoż osiedla. Upominkiem 
obdammy został też Kamil Sobol, którego 
Dariusz Mrocz.ek pnedstawił jako jednego 
z na3banlziej znanych mieszkańców osie
dla, dzięki jego kajakowej wyprawie w dół 
Wisły i planowanej w tym roku wyprawie 
do Rzymu. 

W ostatniej cz.ęści spotkania muzykę na 
żywo z.apewnił zespół Alis, w którym grają 
uczniowie Gimnazjum m 1. Nie zabrakło 
chętnych do tańca 

(mwk) 

2.02.2006 r. 

Łyszkowice 

Kolędowali przy wspólnym stole 

O koło 40 osób brało udział w nowo- 3 miesiące temu sąsiadka wyciągnęła ją 
· rocznym spotkaniu parafialnym, ja- z domu i od tego czasu należy do Klubu 

kie odbyło się w niedzielę 29 stycz- Seniora. - W ldubie jest 50 osób, nie tylktr 
nia w GOK w Łyszkowicach. Organizowa- kobiety, ale też panowie. W nim również or
la je parafia i personel miejscowego ośrodka ganizowaliśmy spotkanie noworoczne. Było 
zdrowia, z którego pięć osób - lekarlci i pie- na nim bardzo wesolo- chwali sobie działal
lęgniarlci piekły ciasta i przygotowały salat- ność w klubie. (mwk) 
ki. Imprezę finansowo wspada fabryka far
maceutyczna Altana. 

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, któ
rą poprowadził ksiądz proboszcz Robert 
Kwatek. Witając wszystkich mówił, że od
bywa się ono jeszcze w atmosferze Bożego 
Narodzenia, która sprzyja życzliwości. - To 
też jest cel, aby to nie był wyjątek, że raz do 
rola.tpokazujemy, że mamy serce. Jezus przy
szedł na świat pokazać nam, że potrzebuje
my miłości i życzliwości wobec siebie. Dlate
go Ul[Jraszamy innych, zostawiamy im wol
ne miejsca, aby mogli do nas przyjść- mówił 
odwołując się do Wigilii i_do niedzielnego 
spotkania. 

- Warto się z domu mszyć, choi: jest ślisko 
- mówiła 80-Ietnia Wiktoria Urbańska. 
W ubiegłym roku, gdy byla po raz pierwszy, 
odbywało się ono w szkole. - Spotkania są 
potrzebne, bo starsi ludzie się rozerwą. Życie 
samotne jest ciężkie, nawet gdy rodzina jest 
blisko. Podczas kolędowania w Łyszkowi-

Janina Kania na noworoczne spotkanie cach na gitarze grał ksiądz pro
parafialne przyszła pierwszy raz. Jakieś boszcz Robert Kwatek. 

Gmina Chąśno . 

Wymiano okien w Błędowie 

G mina Chą,mo jest w trakcie przygo
towywania dokumentacji do wnio
sku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Łodzi o pożyczkę 
na wymianę okien i docieplenie budynku 
Zespołu Szkół w Błędowie. Prace będą kosz
towały około 200 tys. zł. :zostaną wykona
ne na najstars7.ej ~i budynku, w której 
uczą się dzieci ze szkoły podstawowej. By 
otrzymać pożyczkę na roboty gmina musi 
wykazać m.in. efekt energetyczny, który 

uzyska dzięki wymianie starych drewnia
nych okien i dociepleniu ścian oraz stropów. 

Jeśli gmina uzyska pożyczkę, która może 
wynieść nawet do 800/o planowanego zada
nia, to najprawdopodobniej już w wakacje 
wymienionych zostanie ponad 50 okien. Po 
wakacjach przeprowadzone będzie docie
planie. Wniosek trafi do WFOŚ po przyję
ciu prze-z Radę Gminy budżetu na ten rok, 
stanie się to najprawdopodobniej na sesji 
Rady Gminy w lutym. (tb) 

O problemach społecznych globalnie 
Gmina Sanniki 

Jak zrobić model samolotu 
i karmnik dla ptaków Pytaniami o problem 

bezrobocia i dom 
seniora, poprzedzone 
było na sesji 26 stycznia, 
głosowanie nad 
przyjęciem Gminnej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów -
Spółecznych. 

ak mówiła Maria Więckowska, na
czelnik Wydziału Spraw Społecz
nych łowickiego ratusza, opracowa

nie strategii było ustawowym obowiązkiem 
miasta, ale dobrze się stało, że musiała 

być ona opracowana, bo na niektóre pro
blemy można było spojrzeć może nie sze
rzej, ale bardziej globalnie. Tom.in. przy
czyniło się do zauważenia, w jakim tem
pie starzeje się społeczeństwo Łowicza. 
Obecnieponad 19%populacjiŁowiczaprze
kroczyło 61. rok życia i z tego mogą wyni
kać problemy, którymi dotąd miasto się nie 
zajmowało. 

Strategia opraeowana została przez 
8-osobowy zeSpół, w skład którego weszli: 
Zbigniew Sitkowski -prodziekan wydziału 
pedagogicznego Mazowieckiej Wyższej 
Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej, 
Martyna Szpiek-Oórzyńska - dyrektor Po
wiatowego Urzędu Pracy, Dariusz Rełek z 
Komendy Powiatowej Policj~ Teresa Kwie
cień - wicedyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Maciej Mońka - wice-

bmmistrz, Maria Więckowska, Alina Gusz
lewicz - naczelnik Wydziału Spraw Lokalo
wych Urzędu Miejskiego i Marek Dziem
dziela - dyrektor Miejskiego Qśrodka Po
mocy Społecznej. 

Przygotowane prze-z nich opracowanie 
składa się z diagnozy sytuacji społecznej 
i opisu głównych problemów, jakimi są be:l
robocie,bezdomność, alkoholizm, niepełno
sprawność i przestępczość oraz ich skutki 
dla społeczeństwa Główny cel strategii -
doskonalenie systemu polityki społecznej, 
podzielony jest na bardziej precyzyjne cele, 
odnoszące się do każdego z tych proble
mów. 

RadnaAnnaBieguszewskapytałaodzia
łania miasta, które byłyby propozycją dla 
osób starszych, jak np. dom seniora, w któ
rym emeryci mogliby spędzać cały dzień 

lub popołudnie c;z;y wiecWr. Maria Więc
kowska mówiła, że w strategii jest zapis 
zgodny z tym postulatem. 

Radny Tadeusz Żacr.ek pytał natomiast 
o odpowiedzialność bwmistrza i Rady Miej
skiej za bezrobocie, bo problem ten jest 
opisany i dostneżony w strategii. w odpo
wiedzi wicebunnisttz Maciej Mońka sug~ 
rował, aby oddzielić problem bezrobocia· 
od jego skutków, choć miasto może two
rzyć warunki sprzyjające powstawaniu 
miejsc pracy, a tym samym oddziaływać 
naminimaliwwanie bezrobocia. 

Ostatecznie strategia przyjęta została 
13 głosami za, przy 6 wstrzymujących 
się (troje radnych z SLD, ponadto Da
riusz Mroczek, Krzysztof Zieliński, 
Marzena Rokicka). 

(mwk) 

W świetlicy GOK w Sannikach 
i w świetlicy w Nowym Barciku 
podczas feńi odbywały się zaję

cia. W Barciku instruktor ZHP Wiesław 
Stańczak uczył dzieci robienia karmników 
dla ptaków oraz modeli samolotów, a Bar
bara Szulborska pokazywała, jak samemu 
można zrobić oryginalny świecznik. Na 
ostatnie z wymienionych zajęć zaproszo
ne były panie z Koła Gospodyń Wiej
skich. W Sannikach zaś odbył się turniej 
szacliowy, gry w warcaby, a komendant 
hufca Stańczak prowadził zajęcia mode
larskie. Nie mniejszą frajdą był wyjazd 
do płockiego kina na film pt. „Opowieści 
z Narnii". W obu świetlicach odbyły się 
też karnawałowe dyskoteki. (mwk) 

~IMJ 

IfiVNl,@Cff~ 
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ZAPEWNIAMY: 
./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę, 
./ posUki .palce lizać" ./ wiejski stół 
./ dwie sale (sala taneczna i sala jadalna) 
./ piękne udekorowanie sali 
./ niepowtarzalną i mUą atmosferę 

Tel. (046) 837-5M9, 0503-977-175, 0505ł77-275 
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POOBIJANI, PODRAPANI, ALE ZYWI 

Głownianie ranni w katastrofie budowlanej w Katowicach, Łowiczanie zdążyli opuścić halę przed tragedią. 

65 ofiar śmiertelnych, 141 ran
nych, los dwóch osób. nieznany-to 
wczorajszy, 1 lutego, bilans trage
dii, jaka rozegrała się w sobotę, 
28 stycznia w Katowicach, kiedy to 
na uczestników Targów „Gołąb 
2006" w ciągu kilku sekund runął 
dach hali Międzynarodowych Tar
gów Katowickich. Szczęśliwie 
wśród zabitych nie było nikogo 
z hodowców gołębi z naszego rejo
nu, choć byli oni tam obecni. Zna
leźli się jednak wśród rannych. 

O ogromnym szczęściu w nieszczę
ściu mówić może głownianin Cyprian 

Jagielski, któremu wraz z żoną i dwoma ko
legami udało się wydostać z zawalonej hali 
targowej. Pan Cyprian - znany w Głownie 
miłośnik: gołębi - tym raz.em prezent.ował na 
katowickich targach, zresztą nie po raz 
pierwszy - ofertę swej fumy z akcesońami 
i karmą dla tych ptaków. Cała czwórka wy
brała się do Katowic już w czwartek, 
26 stycznia, by zagospodarować się na udo
stępnionym przez oQ5clllizatora targów sto
isku. Bylem tam już szósty albo siódmy raz. 
To co si{ tam teraz wydarzyło, to był praw
dziwy szok - powiedział zaledwie dzień 
po powrocie ,;z piekła" CypriaJJ Jagielski -
Usłyszeliśmy wielki huk To były sekundy. 
Zgasły światła - wspomina moment, gdy 
:wrientował się, że coś nie jest tak. 

Cała czwórka tak jak stała rzuciła się 
oo ucieczki powstawiają; całe stoisko i~ 
madzony na niej towar, pieniądze, doku
menty. Ż.Ona uciekała w kapciach, byliśmy 
bez kurtek- opowiada pan Cypńan. - Prze
biegliśmy tok z dziesięć metrów zanim to 
w.szystka si{ na nas zwaliło. 

z miejscowych hoteli. ~jęliśmy pokoje, 
by przenocować - wspomina. 

W miniony poniedziałek, 30 stycznia 
powróciłzż.onąikol~doGłowna Wciąż 
nie może otrz.ąsnąć się po tym, czego przy
szło mu doświadczyć. Radość z cudownego 
ocalenia przyćmiewać zaczyna jednak świa
domość utraty dorobku całego życia. Zo
stawili tam wszystko - towar i pieniądze. 
Wprawdzie żona dostała telefon, że znalazła 
się jej torebka z dokumentami, ale saszetki, 
z pieniędzmi, którąpozostawiliśmy.obok tej 
torebki już się odnaleźć nie udało -nie kryje 
goryczy pan Cyprian. - Jakoś trudno mi 
uwierzyć w przypadek Jedna pani, która 

Cyprian obUIZOny jest dziś także zaniedba
niami administratora hali w postaci choćby 
zamkniętych i zablokowanych śniegiem 
drzwi ewakuacyjnych. 

Na wystawie w Katowicach byli też inni 
hodowcy gołębi z Głowna Na szczęście halę 
targową opuścili oni przed katastrofą - wy
jechali w sobotę po 14 - poinformował nas 
pan Cyprian. 

Strykowianie 
wyiechali na czas 

Podobnie jak hodowcy gołębi z Głowna, 
również strykowianie mieli sz.częście opu-

tragicznie. Moment zawalenia się dachu za
pamiętał tak - Grzmot, huk, podmuch wia
tru i śniegu, który nas uderzjł z ogromną 
siłą, aookoła wszystko się waliło. Rzuciliśmy 
si{ w stronę ściany, która była jakieś 5 me
trów od nas i przywarliśmy do niej. Po dal
szych selamdach huku, zgrzytu, świstu pusz
czających śrub, które wiązały stalową kon
struktję, zaległa cisza, w której coraz gło
śniej słychać było krzyki i nawoływania: 

Dach nad nim i jego kolegami zamknął ich 
w stalowej pułapce, byli w niszy, ale niko
mu nic poważnego się nie stało. Dopiero po 
chwili zaczęli szukać wyjścia W ciemności 
dostnegli j~ poświatę i ruszyli przez ru-

godziny przed zawaleniem się dachu. Nie · 
mogłem w to uwierzyć, zadawałem sobie 
pytanie -Jak to, zawaliło się, przecież tam 
byliśmy i wszystko było w porządku? 
Dopiero po tym jak dotarłem do domu 
i zoboczyłem to w telewizji, dotarło do mnie 
co się stało - opowiada. Mężczyzna nie 
chciał, by w gazecie zamieszczać jego imię 
i nazwisko. O jego wyjeidzie do Katowic 
wie tylko żona, dzieci nic nie wiedzą i nie 
chce im na razie tego mówić, by nie przeży
ły szoku. On oraz jeszcze jedna osoba 
z naszego rejonu była w Katowicach z gru
pą 14 hodowców gołębi z rtjonu Skiernie
wic. Po zwiedzeniu wystawy, odjechali stam
tąd o godz. 15. Było bardzo dużo wysta
wiających i oglądających ptaki, w godzi
nach południowych. w hali mogło być kil
ka tysięcy osób, trzeba było się miejscami 
przeciskać by przejść - opowiada. 

Nie doiechali 

Druga grupa 25 osób, w której mia
iem być także i ja, miała przyjechać na 
wystawę w nkdzielę - powiedział nam An
dnej Gawrysz.czak z Łowicz.a, przewodni
cący łowickiej sekcji Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział 
Skierniewice- Głowno. Z wiadomości, któ
re posiada, nikogo spośród około 30 człon
ków łowickiej sekcji organizacj~ nie było na 
wystawie, gdy runął dach. 

-To ~ "11%tawa gołębi poczto
wych w Polsce, byłem tam kilka razy -
opowiadał nam w poniedziałek 30 stycz
nia. Wcześniej dzwonił do niego kolega 
ze Śl11,5ka, informując o śmierci kilku zna
jomych z tamtego rejonu. - To bardzo 
smutne, też mogłem tam być, ale w sobotę 
byliśmy jes=e na nartach. Ta tragedia 
dotknęła nas wszysddch, my hodowcy zna
my się, choć mieszkamy w różnych czę
ściach kraju, spotyka.my na różnych wy
stawach, często się kontaktujemy. 

To, że czwórce głownian bez większych 
obrażeń udało się W'Jdostać z gruzowiska 
pan Cyprian określa mianem .~a od 
Boga".-Naszestoiskobyłooddal.oneodglów

nego-wyjściaojakieś30metrów. Chcieliśmy, 

żebybyło głębiej, ale toknamje~no 
i tak zostało - wspomina. Dziś mo:żna po
wiedzieć - że na sz.częście. Dopóki si{ nie 
z:awalilo, biegliśmy. Potem próbowaliśmy si{ 
przeczołgać pod zawaloną konstrukcją 

Gawryszczak powiedział nam, że ło
wiccy hodowcy na pewno podejmą ja
kieś kroki, by pomóc poszkodowanym 

Na Blichu w Łowiczu także regularnie odbywają się wystawy gołębi, organizuje je Łowicki Związek Hodowców 
Gołębi Rasowych i Pfaków Ozdobnych. Hodowcy z naszej okolicy mieli wielu znajomych wśród tych, którzy 
ucierpieli w Katowicach. 

kolegom, będzie to prawdopodobnie 
mowisko w jej stronę, przez cyef;ć drogi na- zbiórka pieniędzy, na chwilę obecną cze
wet cz.ołgając i przeciskając się pomiędzy · kają na ustalenia władz związku. 
stalowymidźwigarami.Dotarlidobaruznaj- Fakt, że w Katowicach nie było łowi
dującego się w hali, stamtąd przez wybite czan, zawdzięczać można temu, że w tym 
już okna wydostali się na zewnątrz. - Nie samym czasie w Szczecinie odbyWała się, 
wiem ile to trwało, dookoła była paniko, lu- podobna ilością wystawiających i zwie
dzie byli przerażeni, krzyczeli, dzwonili do dzających ogólnokrajowa wystawa pta
siebie przez komórki, spod zawalonej kon- ków, ale organizowana przez Związek 
strukcjidochodziłyjęki, krzyki-tobyłostrasz- Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
ne. Po chwili jediiak pojawiło s~ opanowa- Ozdobnego. Prezes łowickiego oddziału 
nie i ludzie rusżyli, by wyciągać rannych- i skarbnik zarządu Głównego Zbigniew 
Naprawdę_ wszyscy sobie pomagali, wielu · SalainonzBobrownik,którybyłwSzcze
przyłączyło si{ do ratownik/Jw i było na m~f- cinie, powiedział nam, że informacja o tra
scu do godziny 23 - opowiada gedii dotarła tam w momencie, gdy wrę-

. w kienmlał wyjścia - relacjonuje ocalały 
z katastrofy głownianin. Udało się. Poobija
nym, podrapanym, ale - co najważniejsz.e -
żywym mieszkańcom Głowna stosunko
wo szybko udało się wydostać z rumowi
ska. Pan Cyprian o własnych siłach dotarł 
do najbł.im,ego szpitala, gdzie udzielono mu 
pierwsz.ej pomocy. Wraz z kolegami i żoną 
spędził noc z soboty na niedzielę w jednym 

zidentyfikowała zwłoki swego męża nie zna
lazła na jego palcu obrączld. - dodaje. 

Dziś Pan Cyprian i jego żona dochodzą 
powoli do siebie. Korzystają z konsultatji 
lekarskich, ale o psychologu na razie nie 
myślą. Tragedii, jakiej byli świadkami nie 
zapomną. Są przekonani, że przynajmniej 
jednym z powodów, jeśli nie głównym -
była zalegająca na dachu hali 5Ckentyme
trowa warsiwa zlodowaciałego śniegu. Pan 

Angielski 
Rosyjski 

Niemiecki 
Oła wpisana do rejestru 

orium Oświaty 

Informacje i zapisy: 
ŁOWI CZ 

www.perfect.szkola.pl 

SKIERNIEWICE 
ul. H. Sienkiewicza 10 

ul. Bonifraterska 3 (budynek LO (budynek LO im. B. Prusa) 
im. J. Chełmońskiego, wejście od szczytu) tel. 046 83-2-43-43 
teł. 046 830-34-23 

ścić teren Międzynarodowych Targów Ka
towickich przed katastrofą, Piętnaście osób 
ze strykowskiej sekcji skierniewickiego od
działu Polskiego Związku Hodowców Go
łębi wyjechało z targów około godz. 15.10. 
O tym, co się stało, zawiadomił ich telefo
nicznie właśnie Cyprian Jagielski. - Z po
CZ4!i<U trudno nam było uwierzyć w to co 
nam przekazał. Każdy popadł w zadumę 
i zamyślenie. Nie wiedzieliśmy co z pozosta
łymi ludźmi. Ogrom tragedii zaczął do nas 
docierać dopiero po przyjeździe do domów, 
po rel.acjach telewiZJ!inych-wspomina Woj
ciech Mirys; który hoduje gołębie ozdobne 
prawie przez całe życie, a pocztowe - od 2 
lat. Na wystawy jeździ co roku. Mówi, 
że przez myśl mu nawet nie przeszło, iż 
może dojść do takiej katastrofy. - Tam było 
w dole tyle ciekawych rzeczy do oglądania, 
żeniktniepatrzyłnatocodziejesięw górze. 
Wszyscy byli na pewno totalnie zasknczeni. 

lilka inul ocl śmierci~ 
Miałem już wychodzić, poszedłem po 

płaszcz, znajomi poprosili mnie, byśmy zro
bili sobie wspólne zdjęcie. Staliśmy w grupie 
6-7 osób, twarzą do miejsca, w którym zaczął 
pękać dach, nie wiedzieliśmy co się dzieje -
opowiada nam Stanisław Biś, mieszkaniec 
Jastrzębia .zdrój, działacz Polskiego Związ
ku Hodowców Gołębi Pocztowych, z któ
rym skontaktowaliśmy się za pośrednic
twem Andrzeja Gawryszczaka z Łowicz.a, 
przewodniczącego łowickiej sekcji związ
ku. Biś był w sobotę na wystawie od rana, 
nic nie wskazywało, że zakonczy się ona 

On sam stracił pod dachem hali Między- czane były nagrody. Zadzwonił telefon 
narodowych Targów w Katowicach kilku komórkowy kolegi, wnuczekpytałzdener
ptZyjaciół i znajomych. Wystarczy powie- wowanym głosem - Dziadek, gdzie ty je
dzieć, że w miejscu gdzie stał kilka minut steś? W Szczecinie czy Katowicach? -po
przed zawaleniem się dachu, wszyscy z.o- tem powiedział co się stało - opowiada 
stali zabici. Salamon. Wspólnie z innymi organi.zato-

-To był już koniec dnia, zwiedzających nie rami podjął decyzję, byw niedzielę o godz. 
było zbyt dużo, na hali byli właściwie tylko 14 przerwać wystawę. 
hodowcy, sprzedający pasze i niewieluzwie- Z jego informacji wynika, że spośród 
dzających,przedewszystkimzokolic, którzy około 70 osób zrzeszonych w oddziale, 
korzystali z tego, że zrobiło się luźno i mogą nikt nie pojechał do Katowic, ale w latach 
spokojnieog/ąfla!:ptaki. Wgodzinachsz.czytu ubiegłych z.darz.ało się, że jeź.dziło tam od 
było na hali kilka tysięcy osób- dodaje. kilku do kilkunastu hodowców. Ale i tak nas 

dotknęła ta tragedia, straciliśmy killałznajo
mych, na przyklad z Rzeszowa, którzy zaj
mowali s~ sprzedażą karmy dla ptaków -
mówi. Zll7.ąd oddziału łowickiego, podej
mie na dniach decyzję o przekazaniu pienię- • 
dzy na rzecz ofiar katowickiej tragedii. 

Zdqiyli wy1echać 
-To był szok, dowiedzieliśmy się o tym 

z komunikatu w radiu, gdy już byliśmy na 
wysokości Częstochowy, w drodze powrot
nej z wystawy do Łowicza - opowiada je
den z łowiczan, który był na wystawie 
w Katowicach, ale opuścił ją na dwie 

RenataPiechut-Machnicka, 
Lilianna Jóźwiak-Staszewska, 

Tomasz Bartos 
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PRZYJDŹ I DOKONAJ 
DOBREGO ZAKUPU 

nieważna cena przed · teraz 

Zarząd Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedai nieruchomości niezabudowanei 
poloionei w mieiscowości Zielkowice, gm. towicz 

składaiqcei sit z działek: 
Działka oznaczona Nr ewidencyinym 628/1 o pow. 1.0900 ha, KW Nr 23464; 
Działka oznaczona Nr ewidencyinym 662/3 o pow. 0,5487 ha, KW tir 23464 

}l>- Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 13.400,00 zł 
}l>- Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie spółki 

w Łowiczu przy 111. Topolowej 49 w pokoju Nr 14 (świetlica) 

}l>- Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu w wysokości 1.340,00 zł należy wpłacić gotówką 
w kasie spółki najpóźniej do dnia 28.02.2006 r. 

}l>- W/w działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz znajdują się 
na terenach gruntów rolnych. 

}l>- W/w działki nie posiadają żadnych obciąź~ń oraz zobowiązań. 

}l>- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się· bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 
podanym w zawiadomieniu o akcie notarialnym Zarząd Mazowieckiego Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

}l>- Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie spółki · 
w Łowiczu, ul. Topolowa 49, pokój Nr 11, tel. (0-46) 830-06-75. 

Zarząd spółki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
R-221 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS
• ceramika budowlana • cement • wapno 

• materiały hydrauliczne • piece c.o. 
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy 

BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A 
tel. (042) 719-93-63, fax (042) 719-93-64 

NOWO 01WAR'IY llAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
tel. !042) 719-49-60, (042) 719-49-89 „ 

www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl ~ 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘC~YCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł · 

95-015 GŁOWNO, UL ŁOWICKA 52 
tel. 0-696-016-005 

• brykiet drzewny dębowy do kominków • grzejniki aluminiowe • preparaty 
kominiarz w proszku • wentylatory do kotłów c.o. • programatory temp. 
kotłów c.o. • program a tafy pomp c.o. • regulałOfY ciągu kominowego 

_, Zapl'llSZlllllJ do hurtowni w godz. 8 •. 17 • • .,,, 

ŁOWICZ, ul. Długa 2, tel. 046 830 20 89, 
046 830 21 53 
www .skokstefczykapl 
infolinia: O 80 I 600 I OO lub 058 782 93 OO 

SPRZEDA% OTRĄB 
JAMNO 16, MŁYN SOBOCKA WIEŚ 

tel. 046 838-90-12 0603-061-839 

2.02.2006 r. 

MIGDA ZATRUDNIMY 
pracowników 

· NA .STACJĘ 

1:urbo 
CAR 

BENZYNOWĄ 
TURBO-CAR Jerzy Migda -t 

Łowicz, ul. Poznańska 26/30, tel. (046) 83G-32·23 ~ 

atrakcyjne kredyty 
dla każdego 
~ GOTÓWKOWE • przy dochodzie od 400 zt 

~ HIPOTECZNE • na oświadczenie o dochodzie 

~ KONSOLIDACYJNE 

~ KREDYTY DLA FIRM 
Z MIKRO FUNDUSZU 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

1ol!@ge1 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

Tel. 0-46 837-02-58, O 502 278 722 

ZAPRASZA 
NA KURS PATRONAT 

PRAWA JAZDY ł" KAT.A,B,B+E 
Rozpoczęcie kursu: 

10.02.2006 r. godz. 15.00 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ~ 

• LEADERPRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 
PRACOWNIKOW 

MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• książeczka do celów epidemiologiczno-sanitamych 
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane 

~entrum Dystrybucji Leader Price 
Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW 

tel. 421714-28-1 O 
e-mail: rekrutacjastr@leaderprice.pl 

R-216 

~1:f.i i~~~:~rt~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46) 837-61·09, 0·501-074·060 !. 

. zatrudni pracowników na stanowiska: 
• KIEROWNIK PRODUKCJI 

- wykształcenie wyższ.e, 
- min. 5 lat pracy w przemyśle owocowo-warzywnym 

• 1ECHNOLOG PRODUKCJI DwNOŚCI 
- wykształcenie wyższ.e tub średnie, 
- min. 2 lata pracy w przemyśle przetwórczym 

• ELEKTRYK lub ELEKTRYK-AUTOMAHK 
- wykształcenie wyższ.e lub średnie 

•WÓZKOWY 
- uprawnienia na wózek elektryczny - wysokie składowanie 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH" 
w Bielawach, ul. Warszawska 1 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedai przyczepy 
SANOK D·SO wywrotka 

rok prod. 1988 - cena wywoławcza 9.800 zł 
~ Pnetarg odbędzie się dnia 10.02.2006 r. 

o godz. 12.00. 
°' Wadium w wysokości 10% należy wpłacić najpóźniej 

w dniu przetargu do godz. 11.00 w kasie Spółdzielni. 
°' Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za wady 

ukryte i braki w wyposażeniu. 
°' Zastnega się prawo unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyn. _ 

LICEUM 
Ogólnokszlatcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne 

Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 
Tel. (0-46) 838-87-18 

Budynek Szkoły Podstawowej ~ 

~~J&~~~IA. 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ •studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelk9 

·łączone na zapraw9 
i;::::I=:tJ • stropy terlva C? • kr9gl, przepusty 
~ • kostk9 brukową 
~ •bloczki betonowe 
l,J_____:j,I •pustaki zasypowe 

•nadproża 

D • gatanterl9 betonową 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl; 

internet: http://www.winkhaus.com.pUsib 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 
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Tylko Nikonem Zdunytei są w rankingu 
Pisząc w ubiegłym tygodniu 

o ogólnopolskim rankingu szkół 
średnich pism „Rzeczpospolita" 
i „Perspektywy", nie zwróciliśmy 
uwagi czytelników na pozycję Ze
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduń
skiej Dąbrowie. 

Na pozycję szkoły złożyły się sukcesy: 
Kamila Strzeleckiego, ubiegłorocznego ab
solwenta Technikum Rolniczego, który był 
laureatem bloku produkcja roślinna Olim
piady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 
Marcina Kaczora, obecnego ucznia klasy IV 
Technikum Weteryruuyjnego, który był lau
reatem w bloku produktja zwierzę_ca tej sa
mej olimpiady oraz Moniki Kluski, finalist
ki OlimpiadyTeologiiKatolickiej.Doudzialu 
w olimpiadzie Kamila przygotowywała 
Maria Skibińska, Marcina - Bogumiła Ła
niecka, Monikę-katecheta Aleksander Fran
kiewicz. 

·· naichętniei owady 
Wzrok osób wchodzących 
do biblioteki w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zdunach 
przykuwa wystawa zdjęć 
autorstwa Magdy Tarkowskiej, 
dwudziestopięcioletniej 
mieszkanki Maurzyc. 
Fotografie zdradzają, że 
autorka jest osobą ciągle 
poszukującą nowych 
pomysłów, dążącą, by za 
każdym razem uzyskać nowe, 
ciekawe ujęcie. 

O glądamyfotografiekwitnących maków 
wykonane pod słońce, ze światłem 

rozsz=piającym się na delikatnych wło
skach łodyg, krajobrazy, kilka fotografii ar
chitektury, ludzi w różnych sytuacjach 
i portrety owadów. Te ostatnie Magda naj
bardziej lubi fotografować. 

Magda Tarkowska swoją przygodę z fo
tografią rozpocz.ęła zaledwie dwa lata temu, 
choć oglądając jej zdję_cia można odnieść 
wraż.enie, ż.e zajmuje się nimi od ładnych 
kilku lat Jeszcze większym zaskoczeniem 
okazał się fakt, ż.e jej pierwszym aparatem 
był aparat cyfrowy, a nie analogowy (na 
błonę fotograficzną). Z tego też 
względu należy do nowego po-
kolenia fotografików. - Aparat 
cyfrowy daje tę ogromną pne-
wagęnad tradycyjnym, ieodrazu 
po zrobieniu zdjęcia można je 
obejrzećiwtensposóbmiećktm

trolę nad tym co się robi. Gdy 
coś nie wychodzi, można zmie
nić parametry, inączej skadro
wać i spróbować jeszcze raz -
opowiada nam. Jej pierwszym 
aparatem był Nikon Colpix 4(i()(), 

później zamieniła go na dający 
większe możliwości aparat Ni
kon 5800. Przy okazji przyzna
ła się, ż.e jest zwolennikiem tej 
marki i w przyszłości chce robić 
zdjęcia na jeszcze innym mode
lu Nikona, ale tym raz.em już lu
strzance z możliwością wymia
ny obiektywów. Jej wybór już 
padł na Nikona D50. 

-Zaparatemwłaściwiesięnie Magda Tarkowska swoją przygodę z fotogra
rozstaję, mam go w plecaku na- fią rozpoczęła od aparatu cyfrowego. 
wet gdy jadę rowerem do pracy 
w Łowiczu. Zdarza się bowiem, że dostrze
gam coś ciekawego i muszę się zatrzymać, 
by zrobić zdjęcie. Nie mogę się temu po pro
stu oprzeć - opowiada Magda. Najczęściej 
zatrzymuje się, by fotografować przyrodę. 
Szczególnie inreresująją owady, w tym naj
bardziej pająki. - To przecież takie fajne 
i niewinne stworzenia. .. -mówi-na pierwszy 
rzut oka niepozorne, ale po zrobieniu zdję
cia i powięksuniu go do rozmiaru A4, ro
biące ogromne wrażenie. 

GOK Kiernozia 

G dy wchodzi na łąkę i „poluje" na jakiś 
ciekawy okaz, jej znajomi cierpliwie 

crekająaż skończy. Magda zdaje sobie spra
wę, ż.e jej hobby czasami śprawia małe kło
poty bliskim, zwłasz.cza gdy zwykły spa
cer zamienia się w sesję fotograficzną Nie 
wyobraża sobie jednak, by jakikolwiek wy
jaz.d mógł obyć się bez aparatu. 

Magda zaC2:ęla też ostatnio bardziej wy
korzystywać komputer, bawi się programa
mi do obróbki zdjęć. Uważa, ż.e dla osoby 

Bez rywalizacii tei f ainie 
O koło 15 osób kotjstało w cz.asie 

ferii z oferty Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kiernozi. To wystarcza

jąco duż.a grupa, aby każdemu dać zajęcie, 
ale też o połowę mniej, niż przychodziło 
w latach poprzednich. Przyczyną mniejszej 
frekwencji był oczywiście duży mróz i oba
wy rodziców, czy pozwolić dzieciom wyjść 
z domu. 

W ferie miały odbywać się turnieje: war
cabowy, szachowy, tenisa stołowego, gier 
video i piłkarzyków. Z planów rywalizacji 

jednak zrezygnowano, wię_c wszystkie za
bawy i gry nie były przeliczane na punkty. 

Zgodnie z planem dyrektorki Bożeny 
Olczak, udostępniona została już wystawa 
poświę_cona 30-leciu kiemozkiego GOK. 
Eksponowane są na niej kroniki ośrodka 
i zespołu ,,Kiernozianie'', opraeowania o hi
storii gminy, dyplomy, jakie placówka otrzy
rnala w ciągu minionych lat, a także prace 
magisterskie. Wystaw będzie czynna do 
końca lutego. 

(mwk) 
~· ... ···--- •• - „ .,.._ 

Szczególnie fotografie maków podo
bają się odwiedzającym wystawę 
w zduńskim GOK. 

robiącej zdję_cia aparatem cyfrowym z.astę
pujeto tradycyjną ciemnię fotograficzną Daje 
to jednak większe możliwości i tak na przy
kład pochłania ją w tej chwili zamienianie 
wykonanych przez siebie portretów na gra
fiki. 

W ystawa w zduńskim GOK jest jej 
pierwsz.ą, O pokazanie prac popro

siła ją dyrektorka ośrodka Halina Anyszka, 
która stara się „wyławiać" utalentowanych 
ludzi z terenu gminy. W przypadku Magdy 
usłyszała od kogoś, ż.e robi ona ciekawe zdję
cia i to wystarczyło. Warto wybrać się do 
GOK, by je zobaczyć. Wystawa będzie 
czynna do końca lutego. (tb) 

S zkoła ta znalazła się na 126. miejscu 
w gronie 387 szkół średnich w Polsce, 
dochowując się 2 laureatów i 1 finali

sty w dwóch olimpiadach przedmioto
wych. Zduńska Dąbrowa przeskoczyła 
wrankirlgu z miejsca 242., na którym była 
w poprzednim rankingu o 106 „oczek" 
w górę. 

Za przeo=nie to przepraszamy, gratu
lując nauczycielom i uczniom sukcesu. 

Mirosława Wolska-Kobierecka 

Stypendia dla 35 studentów 
Już wkrótce rozpocznie się wy

płacanie unijnych stypendiów wy
noszących 170 zł miesięcznie dla 
studentów powiatu łowickiego, 
którzy zostali zakwalifikowani do 
programu „Nowa szansa dla 
żaka!:. 

J ak się dowiadujemy w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowi- . 
czu, który prowadzi sprawę tych sty

pendiów, narok akademicki 2005/2006 po
wiat nasz ma do dyspozycji 55.518,75 
zł. Stypendia wypłacane są przez 9 mie-

GOK J(jernozia 

sięcy, a pierwsza wypłata będzie praw- · 
dopodobnie za dwa miesiące. Zaintereso
wanie stypendiami wśród młodzieży jest 
bardzo duże, o czym świadczy 138 po
dań, jakie do PCPR wpłynęło. Wśzyst
kie spełniały kryterium dochodowe, któ
re określono dochodem na I osobę w ro
dzinie nie przekraczającym 350 zł netto. 
O tym, kto je otrzyma decydowała komi- -
sja, która wyłoniła osoby z rodzin o n~
niższych dochodach, z rodzin wielodziet
nych, a także z rodzin, w których są oso-
by niepełnosprawne. 

(mwk) 

N~we stroie, nagłośnienie i estrada 
Ponad 200 tysięcy złotych dota

cji z Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego otrzymał 
w grudniu Gminny Ośrodek Kultu
ry w Kiernozi. 

cówki. Gdyby nie programy operacyjne 
(zgodne z Narodową Strategią Rozwoju 
Kultury na lata 2004- 2013), z których gmi
na skorzystała, placówka nie mogłaby sobie 
pozwolić na taką inwestycję ani w poprzed
nim roku, ani w obecnym. Rok 2006 jest dla 

P ieniądze zostały prż.eznaczone na za- GOK w Kiernozi rokiem wyjątkowym, bo 
kup nowych strojów ludowych dla placówka obchodzie będzie jubileusz 30-le
Zespołu Pieśni Ludowej ,,Kiernozia- cia, a zespół ,,Kiemozianie" - 10-lecie. Im

nie", a także na profęsjonalny sprzęt nagła- prezajubileusz.owaplanowanajestwewrze
śniający i profesjonalną, aluminiową, zada- śniu. Nieco wcześniej, bo już 23 czerwca, 
szoną estradę wraz z oświetleniem Sprzęt w Noc Świętojańską, w parku Łączyńskich 
ten będzie wykorzystywany podcz.as gmin- w Kiernozi z.obaczyć będzie można zespół 
nych imprez plenerowych. w nowych strojach, na nowej scenie i z wy-

Dotychczas podczas imprez plenero- korzystaniem nowego nagłośnienia 
wych korzystano ze sprzętu występają- Czy nowy sprzęt będzie wypożycza-
cych na nich zespołów. ny na inne imprezy niż te, które organi-

Dyrektorośrodka kultury Bożena Olczak · zuje GOK? - taka możliwość będzie roz
podkreśla, ż.e kwota dotacji była bardzo duż.a ważana. 

i znacznie przekraczała roczny budż.et pia- (mwk) 

Fascynat Pana Samochodzika 
pojedzie na Węgry 

„Przeżyj przygodę z Panem Sa- -nikach, Oszkowicach, SP m 3 w Łowiczu, które wyrażą chęć udziału w przedsięwzię
mochodzikiem" - pod takim ha- Kocierzewie, Mastkach, Nowych Zdunach, ciu, wysłane zostaną testy, które należy 
słem odbywać się będzie w tym Kiernozi, Waliszewie, StacWewie, SP nr 4 rozwiązać w etapie szkolnym. Przygoto
roku w pijarskiej Szkole Podsta- w Łowiczu, SP w Bąkowie i podstawówki wuje je właśnie narczycielka szkół pijar
wowej konkurs mający promo- pijarskiej. Należało się wykazać znajom<>- skich i osoba odpowiedzialna za organiz.a
wać wartościową literaturę ścią pię_ciu kfiląż.ek o przygodach Tomkat cję kookursu Marta Malejka Nie zapadły 
wśród dzieci i młodzieży. „Tomek w krainie kangurów", „Tomek na jesz.cze ustalenia, ile pytań liczył będzie test 

Wroku ubiegłym, kiedy to kon
kurs z.organizowany wstał po 
raz pierwszy, jego bohaterem 

był Tomek Wtlmowski, główna postać cy
klu książ.ek o przygodach Tomka, autor
stwaAifredaS:zklarskiego. Obecnieucznio
wie szkół podstawowych z terenu powia
tu łowickiego wykazać się będą mogli wie
dzą na temat cyklu książ.ek o przygodach 
Pana Samochodzika napisanych przez Zbi
gniewa Nienackiego. Jest o co walczyć, gdyż 
zwycięzca pojedzie na kilkudniową wy
cieczkę do stolicy Węgier - Budapesztu. 

Przed rokiem w konkursowe szranki sta
nęli uczniowie z podstawówek w Bobrow-

wojennej ścieżce", „Tajemnicza wyprawa i ile piioktów kwalifikuje ucznia do ucz.est
Tomka", ,,TomekuźródełAmazonki" i ,,To- nictwa w finale. 
mekw grobowcach faraOnów''. W poprzedniej edycji konkurs skiero-

Podczas finału rozwiązywali test składa- ·wany był do uczniów klas V - VI, w tym 
jący się z ponad 30 pytań i zagadnień, oraz roku jest inaczej. Startować w nim mogą 
musieliwypowiedziećsiępisemnienajeden ućmiowieklasIV-VI. -Me popełnimy już 
z trzech tematów. Na całość mieli 90 minut . takiego błędu jak poprzednio - mówi dy-

Nie inaczej będzie w tym roku. C~ któ- rektor szkół pijarskich Pnemysław Jabłoń
rzy chcą wziąć udział w konkursie muszą ski, mając na myśli sytuację, kiedy to star
przeczytać następujące pozycje z ponad tujący poza konkursem czwartoklasista 
20 książ.ek o przygodach Pana Samochodzi- z pijarskiej podstawówki okazał si« najłep
ka: ,,Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyń- szym zawodnikiem. Nie mógł być nomi
ców'', ,,Pan Samochodzik i Templariusze", nalnymzwycięzcą, takwię_cwn;nnachkon
,,PanSamochodzikiKsięgaStrachów"„,Pan kursu zwyciężyła Martyna Czapnik zło- • 
samochodzikiniesarnowitydwór"„,PanSa- wickiej Szkoły Podstawowej nr 3. 
mochodzik i zagadki Fromborka". Do szkół dok na str. 12 
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KADRU NIE WARTO RYZYKOWAC 
W

ostatnią sobotę, gdy późnym napatoczyć, choć byłoby elegancko 
popołudniem zaczęły napły- i wystarczająco, gdyby szefowi rządu 
wać informacje o tragicznej w tym akurat momencie towarzyszyli 

katastrofie w Katowicach, razem z trzy- wyłącznie przedstawiciele organizato
clziestorna tysiącami widzów bylem ·na rów imprezy. Ale faceci z BOR-u rnu
zakopiańskiej Wielkiej Krokwi. Tym ra- sieli się wykazać. Dostało się więc Bogu 
zern oglądałem konkurs skoków nar- ducha winnemu młodemu włoskiemu 
ciarskich z zupełnie innej perspektywy. skoczkowi, a na sall})<oniec, gdy pre
Z trybun, a nie z ciepłej komentatorskiej rnier już wracał na swoje miejsce; po
kabiny. Siedziałem jakieś pięć - siedem walony został na ziemię fotoreporter, 
metrów od pana premiera Kazimierza który śmiał podejść zbyt blisko foto
Marcinkiewicza i podczas drugiej serii gratowanego ·.obiektu". I na nic mu się 
skoków widziałem, jak niezwykle spo- zdało pokazywanie dziennikarskiej 
ważniała mu twarz. Wiedział już za- akredytacji. 

pewne o tym, o czym pozostali widzo- wspominałem nie tak dawno na 
wie na stadionie jeszcze nie wiedzieli. tych łamach swoich dziewięć 
Nic dziwnego, że zaraz po wręczeniu dotychczasowych igrzysk 
nagród zwycięzcom pojechał na Śląsk, olimpijskich. Na igrzyska zaś zjeżdżają 
na miejsce tragedii. często niezwykle ważn.i goście: pre-

Niewielka na pozór 
nieścisłość we wniosku 
o dopłaty bezpośrednie 
dla rolników, może być 
przyczyną bardzo 
przykrych konsekwencji. 

P u.ekonala się o tym Renata s. z Łowi
cza, użytlatją;:a 2,(i() ha ziemi pod Ło

wiczem. z.ostała ona wezwana w styC7lliu 
na policję, w celu złożenia wyjaśnień, 
w związku z podaniem nieprawdziwych da
nych. Pani Renata jest sprawą bard7.o pae
jęta, bo poczuła sięjak przestępca. Chciała
by, ostrzec innych rolników, aby dokładnie 
czytać to, co we wnioskach jest napisane, 
nawet wtedy, gdy wydrukowano to drobną 
czcionką, 

Pani Renata wsponmiany kawałek.ziemi 

traktuje raczej jako zabezpieczenie na przy
szłość dla któregoś z dorastaj~ch dzieci. 
Ziemia ta jest dość dobrej klasy, ~ ~ 
szam jest zalesiona. Poz.ostałej żal było nie 
uprawiać, więc obsiewano ją złxrż.em. 

Z relacji nasz.ej czytelniczki wynika, że 
w 2004 roku, już po złożeniu wniosku 
o dopłaty bezpośrednie, zdecydowała się 

dok ze str. 11 

posadzić na tej ziemi około 400 drzewek 
owocowych. Dość pechowo jednak zloka
lizowała ten sad, nie wydzielając go z całego 
obszJiru, ale sadzą; kilka ~w w tak du
żej _odległości od siebie, że między nimi była 
możliwość posiania zboia Z wniosku zaś 
wynikało, że cały ten obszar obsiany jest 
zbożem Czyudasięjej dowieść, kiedywnio
sekzostał:złożóny, a kiedy zasadwnedrzew
ka - tego nie IOOŻna na razie paewidzieć. 

Akurat pole to objęto został:o kontrolą, 
zdaniem której stan filk.tyC'ZDy użytkowa
nia gnmtu jest inny niż podany we wnio
sku. Skutkiem tego było nieplZ)'ZDanie do
płaty oraz nałożenie kary w wysokości 5(i() 
zł. Kara ta zostanie potrącona z kwoty do
płaty za 2005 roku, o ile zostanie ona wła
ścicielce gruntu przyznana Na razie nie 
otrzymała ona decyzji w tej sprawie, ale 
mów miała okazję gościć kontrolę. 

N ie chcą: narażać się na ewentualne kon
sekwencje, lepiej byłoby drzewa za

sadzić w kolejnym roku. Powinny one ro
snąć w takiej odległości, aby tworzyły sad, 
który powinien być we wniosku wys:a:a> 
gólniony. Jeśli powieu.chnia danej dziaJki 
rolniczej wynosi przynajmniej 10 arów, 
IOOŻ.naotr.zymać na nią dopłatę. W tym przy-

padku nieprawidłowość polegała tel na tym, 
że dopłata do areału obsianego zbożem jest 
wyższ1l niż do sadu, bo oprócz kwoty pod
stawowej rolnik otrzymuje też kwotę uzu
pełniającą, wyis:lJt o około 200 zł za l ha. 

K ierownik: powiatowego biura Agencji 
Restrukturyzacji i Modemi2.acji Rol

nictwa w Łowiczu, Małgornrta Górczyń
ska mówi, że wśród około 8.000 wniosków 
o dopłaty bezpośrednie, które rolnicy slda
dali w2004 roku, różnego rodzaju nieprawi
dłowości stwierdzono w 40 przypadkach. 
Dotyczyły one m.in. stwierdzenia innego 
przemac7.e11iagnmtówniżpodanowewnio

sku lub innej powier.zchni. Konsekwencje 
błędów mogą być poważne, np. jeśli blą:l. 
w podanej powierzchni wyilosi ponad 500/o, 
rolnik taki dopłaty be7pośreclniej nie otrzy
ma przez; 3 Jata. 

Informację o wszystkich nieprawidłowo
ściach łowickie biuro prz.ekiizuje do woje
wódzkiego biura ARiMR w Łodzi, skąd tra
fiają do Warszawy, gdzie sąpoddawane ana
lizie. Biura powiatowe nie dysponują dany
mi dotyczącymi ilości wniosków, w któ
rych nieprawidłowości były przyczyną 
zgłosz.enia sprawy do prokuratury. 

(mwk) 

p rernier, jako jedna z najważniej- zydenci, premierzy, królowie, następ
szych osób w kraju, podlega cy tronu. Podczas zimowych igrzysk 
oczywiście szczególnej ochro- 1992 roku w hotelu .Calgary" w alpej

nie. I nic w tym dziwnego. Jednak za- skiej stacji Les Saisies, dokładnie vis 
wsze, gdy widzę w akcji .goryli" ochra- a vis mojego pokoju miała swój aparta
niających prezydenta czy premiera, coś rnent pani premier Norwegii. Niezwykle 
się we· mnie burzy. Nie wiem, jak dobie- sympatyczna, zawsze uśmiechnięta 
rani i szkoleni są ci faceci, nazywani (pewnie i dlatego, że norwescy biega
czasern sarkastycznie melomanami (od cze wygrywali na tych igrzyskach nie
słuchawek w uszach), ale tyle jest mal wszystko), i - w co pewnie na
w nich trudno wytłumaczalnej agresji, szyrn VIP-om trudno byłoby uwierzyć -
że myślę sobie czasem, że jednym bez jakiejś specjalnej ochrony. Podczas 
z głównych kryteriów charakteru po- uroczystości otwarcia ostatnich letnich 
żądanych u takich gości jest nienawiść. igrzysk w Atenach miałem okazję sie
i wrogość do wszystkiego, co dookoła. dziać tuż obok możnych tego świata. 
Nie wspominając o całkowitym braku Z całą pewnością było to wówczas naj
zaufania do współobywateli. Współo- lepiej strzeżone miejsce na ziemi. Tyle, 

Fascynat · Pono Somochodziko poiedzie no Węgry 
bywatela zaś należy traktować suro- że ochrona była niezwykle dyskretna o rganizatorzypostmowilijerlnakułxr 
wo i z góry, żeby dobrze wiedział i od- i żadną miarą nie rzucająca się w oczy. norować tald:ie wysiłek Michała. Na 
czuł (najlepiej na własnej skórze), kto Nikomu, chyba tylko poza prezydentem wycieczkę do Wiednia pojechała 
tu rządzi. Na zakończenie wspornnia- Kwaśniewskim, nie towarzyszyli pod- dwójka zwycięz.ców, z tym, że Martyna 
nego sobotniego konkursu na Wielkiej czas drogi na wyznaczone miejsce 

w nim udział przesiany zostanie test Etlpy 
szkolne winny zostać zorganizowane na 
początku kwietnia, po sprawdzianach klas 
szóstych. Finał odbędzie się na początku 
maja. 

nych, które uczniowie i tak pomają na lek
cjach języka polskiego. -Zależy nam napro
mmmniuczytelnictwa, aletokżepuzytywnych 
wzorców zachowań, które można noś/ado
mJĆ w życiu codziennym. Tomek "ff'ibnow
ski, czy Pan Samochodzik mieli olbrzymią 
wiedzę, ale korzystali. z tej wiedzy w życiu 
codziennym i spędzali czas w fascynujqpy 
sposób. Chcemy wtem także dać młodym 
ludziom"altematywęd/aspędzania tego CUJ

su. 0$oczywać, ale także UCZ}i si.ę i l\yko
~zónbytą wiedzę-mówi Jabłoński. 

Krokwi panowie (podobno) oficerowie w loży ochroniarze. Jedynie w Japonii, Czapnikpojecbalazadarmowrazzeswoją 
z Biura Ochrony Rządu po raz kolejny gdy na zawodach zjawiał się cesarz opiekunką Małgor.zatą Siekieą, natomiast 
pokazali na co ich stać demonstrując bądź następca tronu, spotykaliśmy się rodziceMicbalamusielizaswójwyjamm
przy tym swoje wyszkolenie w spor- z nadzwyczajnymi środkami ostrożna- płacić. W tym roku wycieczka do Buda
tach walki. Gdy premier Marcinkiewicz ści. Ale drugą Japonią to- my przecież pesztu będzie be:zpłatna tylko dla zwyci~ 
udawał się w stronę podium dla zwy- nie jesteśmy, choć marzyło się to kie- skiego zawodnika 

- Konkurs będzie kontynuowany także 
w przyszłości - mówi Prz.emyslaw Jabhń
ski. -Dziś jeszc:ze nie wiemy, jaki autor bąfJź 
postać literocka bęfiziejegobohaterem. Chęt
nie skorzystamy z sugestii uczniów- dodaje. 
Jak mówi, może to być wartościowa litera
tura polska bądź zagraniczna, wa2ne abY 
były to ksiąiki spoza kanonu lektur szkol-

cięzców, towarzyszył mu wianuszek dyś Lechowi Wałęsie. No i nie marny Poferiachregulaminkookursurmesłany 

ochroniarzy i nie daj Boże było się komuś cesarza, choć chętnych do posady miał zostać do szkół podstawowych po-

~p_rz_y_p_a_d_ko_w_o_na_tr_a_si_e _te_j_rn_a_r_sz_r_uty __ ce_s_a_rz_a_pe_wn_ie_b_y_n_i_e _z_ab_ra_k_ło_._-'--' wiatu łowickiego. Tym, które zechcą wziąć 

W związku z przygotowywanymi w roku bieżącym obchodami 

100·1ecia OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI 
MLECZARSKIEJ W ŁOWICZU 

celem upamiętnienia wsżystkich ważnych etapów i wydarzeń, 
zwracamy się z prośbą do wszystkich członków i byłych członków Spółdzielni, 

jak również czytelników • sympatyków naszej Spółdzielni, 
posiadających w swoich domach lub zbiorach dokumenty, wycinki z gazet, fotografie itp. 

na temat Spółdzielczości Mleczarskiej na Ziemi Łowickiej w latach 1906-2006 
o udo~tępnienie ich dla potrzeb przygotowywanej monografii i wystawy. 

Prosimy o kontakt z Działem Skupu nr tel. (046) 830-36-41 
lub Działem Samorządu - Monika Zabost nr tel. (046) 830-36-06 

R-175 

1. DLA KOSZTORYSANTA 
chętnie student 
lub absolwent kierunków technicznych . 

2. DLA MĘZCZVZNY 
DO NADZORU PRAC 
branża sanitarna, ciepłownicza 

3. DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

R· 140 

....,.,...._ tel./fax (046) 837-52-83 
ECOTHERM so ., (046) 837-57-50 

biuro@ecotherm.com.pl 

DO WYNAJĘCIA 
MAGAZYN 

900 m2 w Sochaczewie 
w dobrym punkcie miasta, korzystne warunki 

Tel. 503·95·88·50 R-12a 

, -. ---

PRZEDSIĘBIORSTWO 
-~rw"r.!!!!=,--. KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 
w Skierniewicach Sp. z o.o 

PLAcówKA IERENOWA W t.OWICZU 
ł.owlcz, ul. Armil Krajowej 49 
teł. (046} 837-38-13 
POLECA USŁUGI: 
0 przewozy osobowe 

krajowe i zagraniczne 
0 przewozy okolicznościowe i zorganizowane 
0 naprawy autobusów i pojazdów ciężarowych 
o sprzedaż części zamiennych 
0 sprzedaż oleju napędowego i silnikowego 

SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY ~ 
dyspozytor całodobowo tel. (046) 837-38-13 fax (046) 837-38-57 

Sprzedaż miodu 
z własnej Pasieki 

' . -

JERZY GARCZARCZYK 
Łowicz, os. Dąbrowskiego 1012, tel. (046) 837-50-58 

... ' 
ul. Kaliska 73, tel. (046) 837-89-09 R-200 

' ,.. ) „ ... j '" 

-ii.• „ - - -

("Ha) 

KREDYT GOTÓWKOWY 
* Proste i szybkie procedury 

KREDYT KONSOUDACYJNY 
* Łączenie wszystkich 

* Wysokie kwoty bez zabezpieczeń 
* Stala miesięczna rata 

kredytów w jeden · 
* Jedna, niższa rata - zamiast wielu 
* Pozbycie się zbędnych zobowiązań 
* Dodatkowa gotówka Dobry Kredyt 

OTWARTE CENTRUM kfłEOVTOWI! 

* Możliwość wcześniejszej spłaty 
kredytu bez dodatkowych opiat 

* Dogodna forma wypłaty 

ZATRUDNIMY 
DllADC~ KLIENTA 
- W BRANŻV ROLNICZEJ 
I ROLNICZO· TECZNICZNEJ 

Wymagania: 
• wykształcenie. min. średnie • znajomość branży 
• komunikatywność i samodzielność 
• Mile widziane doświadczenie zawodowe 
Gwarantujemy: 
• umowę o pracę • niezbędne szkolenia 
• dobre zarobki 

CV na adres: „AGROFARM" sp.j. 
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9 

tel. 046-837-37-53, 046-837-94-54 
e-mail: agrofarm@op.pl 

R·1 

MIAlES WYPADEK 
•jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarl wskutek wypadku • BEZPł.ATNE 
• 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 niewspólmieme do wyrządzonej szkody 

ZGlOS sic Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
'r które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

(046) 857-70.94, kom. 0604-693-723 ~ 

granit z całego świata 
w różnych kolorach i wzorach 

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapii manualnej, 

refteksoterapil i laseroterapii 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, fW'/ kulszowej, 

barkowej, kononków. Uśmienamy nerwobóle. 
• nastawiamy kręgosłup, pomagamy w zwalczaniu skoliozy u dzieci 

CODZIENNIE, godz.17.30-18.30 0 

Głowno, ul. Wojska Polskiego 10, (0-42) 719·19-56, 0601-22-68-62 a: 

. -. . . -. . -. ~ . 4 • • ' ' ""',, „ .. , ''1 I \I 
... . 
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RfJ(}ZI ;1/;1/,1 ŁOWICZ, ul. KURKOWA 3 
tel. (046) 830-21-57 

pn.-pt. 8-19, sobota 8-14 

Nazwa leku 
cena u NAS Nazwa leku 

cena u NAS Nazwa leku zwykła zwykła 

Acard 60 szt. 6,80 5,50 Ceny leków wydawanych na podstawie Betaloc ZOK 1 OO 
Amol 100ml 16,20 13,80 
Apap x 12 szt. 4,87 3,85 

recepty lekarskiej: Betaserc 8 mg 1 OO szt. 
Accuprp 10 26,64 19,94 

=5 Aspargin 6,40 4,90 Accupro 20 27,54 21,47 melt5 Capivit A+E forte 7,50 5,85 Accupro5 23,97 18,60 Cardin 10 Cholinex 6,70 5,50 Accu-Chec paski 7,56 0,01 Cardin20 Coffepiryna 1,30 0,90 
Etopiryna 1 O szt 2,50 1,80 

Agapurin 600 15,28 13,00 Cardura XL4 
Amaryl 1 9,64 5,98 Cavinton forte Fastum 19,90 13,70 Amaryl 2 18,70 11,70 Cavinton Ibuprom Max 12 szt. 5,69 4,90 Amaryt 3 28,78 19,00 Concor5 Modafen 24 szt. 17,70 9,50 Amaryt 4 38,94 27,00 Controloc 20-28 szt Nurofen forte 12 szt. 5,85 3,95 Amlopin5 7,32 5,75 Controloc 40 28 szt Raphacholin 6,20 4,95 Amlozek 10 18,07 12,41 Diapreł MR Sylimarol 350mg i 70mg 7,60 5,85 Amlozek5 12,66 9,62 Diaprel m 89 mg Polopiryna S 5,30 3,50 Apo-doxan 2 12,66 9,90 Duspatalin retard Pyralgina x6 tabl. 4,90 3,19 Apo-doxan 4 14,24- 11,70 Effox Long 50 Ranigast Max 5,70 3,50 Atossa wszystkie 3,20 0,01 Effoxlong75 
Betaloc zok 50 22,50 19,95 Essentiałe forte 

GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Winczyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -~56) 

SPECJALISTA CHORÓB Pt.UC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bożena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

PSYCHIATRA 
Eltllleta Boł..owska- środy w godz_ 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~eh- codziennie w godz. 8-10 

(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
JalKISZ Dubas- czwartki w godz. 16-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej Mendui- poniedziałki w godz. 16-18 

dr IL med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CłlORÓB WEWNĘTRZNYCH 
.a-sz Ka;dos - co dru'Ś3 wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 7-~56) 

SPECJALISTA DERMATOLOG 
Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w łodz. 15-16, 

piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

' dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowski-Tylman - piątki w godz. 16-19 · 

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a) 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 _ 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FENC-BffiLECliA. 

Przvięcia: 
•poniedziałek. środa, piątek: 900-1200 i 153'l_17oo 
•wtorek, czwartek: 900-1200 

r 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837~54-76 ~ 

Dr nauk medycznych 

J-OLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 

\... Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~~ 

> ~ CHOROBY KRE;GOSŁUPA, GŁOWY, 
U)~ KRĄżENIA I UKŁADU NERWOWEGO 
- Ił> Oddział Neurochirurgii Q. ~ Szpital Wojewódzki w Zgierzu 

C:C g ctr mect. ANDRZEJ STAWOWY 
N...: PRZYJMWE: czwartki w godz. 16.00-18.00 

.B ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39 R-32 

ORTOOONCJA KOOSULTACJE 
lfK.·5TCM. \tt0fl(OW5KI PA'łtt 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,fi! 
0501-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16"" 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 

• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 
• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej • nerek 
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

I GINEKOLOGII 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

tel. gabinetu: (042) 710-72-67 
tel. domowy: (042) 719-11-67 

PRZYJMUJE: "' 
pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 ~ 

MAŁGORZATA ICULCZVCl<A·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

APARATY STAŁE 
I ZDEJMOWANE 
ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771 

GABINET lARYNGOLOGlaNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

Łowia, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-)600, tel. 0-608-239-777 ~ 

dr n. med. 

MARCIN FAFLIK 
specjalista 

chirurg onkolog 
st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób 

Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
Academos, Iłowska 113, tel. 837-38-30 

poniedziałek, godz. 15.30 R-so 

ŁOWICZ, os. KOSTKA 1 
tel. (046) 837-51-32 

pn.-pt. 8-19, sobota 8-14 

cena u NAS Nazwa leku 
cena 

zwykła zwykła 

34,50 29,50 Flixotide dysk - wszystkie 3,20 
76,00 . 56,00 Foradil 60 szt. 31,55 
9,78 7,20 Gensulin M,N,R 3,20 
9,10 6,60 Gopten 2 22,78 

14,17 8,16 lnhibace 2,5 24,32 
20,23 11,00 Kaldyum 100 szt 20,46 
32,53 19,96 Lacipil4 x 28 szt. 19,46 
23,30 17,50 LanzulS 13,78 
23,70 17,50 Lanzul 30 mg x 14 szt. 13,78 
21,00 17,50 Lamitrin wszystkie 
37,89 10,82 Logest 21 szt 36,50 
60,54 18,84 Madopar wszystkie 3,20 
23,45 15,70 Megace 240 ml 6,40 
15,17 9,10 Memotropt 1200 x 60 szt. 33,50_ 
29,70 24,00 Mercilon x 21 szt. 27,00 

5,52 3,20 Metazydyna 28,12 
7,86 3,96 Metocard 50 mg 4,41 

36,30 26,70 Miflonide wszystkie 3,20 

GABINET CllOllÓ8 SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

towicz. os. Noakowskiep 1/39 
wtOFki, piątki 16°°-1&· 

Głowno, Ili. llJailń*illl I (za Szpitalem! 

poniedziałki 9'°-11 00
, czwartki 1500-17°° 

Tel. C).:.602-276-728 R-79 

- SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZYI 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 

Gabinet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętrznych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota s00 -13°0 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ;')'. 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
lEL. 042 7-107-400 R-1 

DR MED SIA WOMilł 
KACZOR 

specjalista reUJDatolog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
sr. 15.00-17.00 
1>ł. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

Łowicz, Topolowa 30 
tel. (046) 837-07-70 
0-506-01-00-0S e 

"' 

>~CHOROBY_ SERCA. 
U)~ TĘTNIC I ZYŁ. O: ~ Specjalista Kardiochirurg 

-' ~ dr meCI. Ml ROSŁA W BITNER 
"""' o Adiunkt Kllnlkł KardlochlrurgO AM lódt Im. sterlinga 
N Ci> PRZYJMUJE: środy -w godz. 16.00-18.00 

.... 1:.0WICZ, os. Noakowskiego 3/39 R-'-' 

u NAS Nazwa leku 
cena u NAS zwykła 

0,01 Mono-Mack depot x 28 12,06 5,51 
0,01 Novynette 21 szt. 26,42 23,20 
0,01 Ortanol 20 28 szt. 16,17 14,76 

16,59 Oxis4,5 23,68 0,01 
17,59 Oxis9 31,54 0,01 
14,97 Prestarium4 25,78 18,75 
17,00 Preductal MR 51,37 39,50 
7,74 Quinax 23,30 18,35 
7,71 Ranigast 150 60 szt 8,59 6,46 
0,01 Serevent dysk 21,00 0,01 

26,50 Tertensif SR 9,91 7,24 
0,01 Topamax wszystkie 3,20 0,01 
O,o1 Zafiron - 3,20 om 

29,50 Zalasta 5 mg i 10 mg 0,01 
23,20 Zolafren wszystkie 3,20 0,01 
19,95 Przy zakupie powytszych lelr6w wymagana jest 
3,00 recepta z odpowiednią odpłatnością. 
0,01 DROGI KLIENCIE U NAS ZAWSZE NISKJE CENY/I . 

N.Z.O.Z. 
T ..O.'l'm~o cz na 

Łowicz ul. 3 Maja 2/11 
Tel. (0-46) 837-44-12 

Leczenie stomatologiczne pacjentów 
w ramach ubezpieczenia w NFZ: 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
•usuwanie zębów zatrzymanych, 
złamanych korzeni. 

• resekcje korzeni, usuwanie torbieli zębowych 
• podcinanie wędzidełek u dzieci i dorosłych 
• zabiegi periodontologiczne 
• zamykanie połączeń ustno-zatokowych 
• leczenie urazów twarzoczaszki 
•i inne. 

LECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 
DO 18. ROKU ŻVCIA 
SZKOLNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
• Szkoła Podstawowa nr 4 

Leczenie ponad standard 
ubezpieczenia w NFZ: 
• protetyka protezy, mosty porcelanowe 
• stomatologia kosmetyczna, 
wkłady szklane i porcelanowe 

• mosty adhezyjne 
(bez konieczności szlifowania zębów) 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~ 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ . 
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70 

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ . I DOROSŁYCH 
MASAż LECZNICZY, RELAKSUJĄCY :; 

NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG BÓLE GŁOWY0 
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OSP Łyszkowice· 

Zmiany we wladzdch straiy · 
Nowym ·prezesem Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łyszkowicach zo
stał lokalny przedsiębiorca - właści
ciel sklepu w Łyszkowicach, członek 
straży od wielu lat, Kszysztof Ruta. 

Z mianie nie uległ cały z.arz.ąd łyszko
wickiej straży, a tylko jego r:zęfić. Pod

czas zebrania głosowano w sposób tajny, 
wybierając łącznie siedmiu strażaków, któ
rzy mają tworzyć z.arz.ąd jednostki Po wy
braniu siedmiu osób, z.arz.ąd już we własnym 
:zakresiercm:lzielił stanowiska. Gospodarz.em 
budynku strażnicy został wybrany Wacław 
Oraczewski (tak jak do tej pory), sekreta
l7.elll straży Piotr Klimkiewicz (kierownik 
miejscowego ośrodka kultury), kronikau.em 
Kazimier.z Rak (radny powiatowy), komen-

dantem Jerzy Oraczewski (bez zmian), 
skarbnikiem Leszek Nezdropa (bez zmian) 
i członkiemz.arz.ąduMarekDańczak. Zmia
ny we władz.ach dokonały się na odbywają
cym się co cztery lata zebraniu sprawoz
dawczo - wyborczym w sobotę, 21 stycz
nia 

W drugiej części zebrania nowy z.arz.ąd 
dał strażakom pod rozwagę pomysł rozpo
częcia pl"Ze'Z Ochotniczą Straż Pożarną dzia
łalności gospodarczej. Jednym z luźno rzu
conych pomysłów na taką działalność było 
zakupienieużywanegosamochodu,naprzy

kład Żuka i rozwożenie nim na terenie gmi
ny gazu butlowego. Teraz nad rozpoczę
ciem działalności g~j będzie za
stanawiał się zarząd straży. 

(mak) 

Harcerze .organizowali ferie 

Choinkowe spotkanie z najbliższymi w Zakładzie Karnym wielu osadzonym dodaje sił, aby zmienić swoje życie. 

- Ponad 20 druhów i druhen, któ
rzy nie wyjechali z miasta na zimo
wy wypoczynek, brało udział co
dziennie, od poniedziałku do piąt
ku, w godz. od 10do16, w zajęciach, 
które zorganizował łowicki hufiec 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

na Wawrzyńczak - harcerze poznawali 
na nich m.in. prawo harcerskie w języku 
angielskim oraz pwd. Cezary Szczepa
nik, który zorganizował dla młodzieży 
zwiad po Łowiczu ,,Pseudonim Cyfra". 
W jego ramach dwie grupy miały za zada
nie rozpoznać po otrzymanych wska
zówkach kolejne punkty zwiadu wyzna
czone przy miejscach związanych z hi
storią łowickiego ZHP._ Trasa wiodła 
od siedziby hufca przy ul. Mostowej, pod 
muzeum w Łowiczu, tablicę na ul. Kur
kowej, pomnik Artura Zawiszy w Ale
jach Sienkiewicza i pomnik rozstrzelanych 
harcerzy na ul. Warszawskiej. 

Zobaczyć naibliiszych P rogram zajęć był bardzo urozmaico 
ny. Oprócz tego, że każdego dnia 

młodzież mogła oglądać filmy, odbywały 
się zajęcia na których mowa była m.in. 
o historii łowickiego ZHP, gry, pląsy, 
wspólne śpiewanie harcerskich piosenek, 
a także zabawy na wolnym powietrzu. 

Pozaregulaminowe 
spotkanie z dzieckiem, 
żoną i chrześniakiem 
w Zakładzie Karnym 
w Łowiczu. 

D wa miesiące trwały przygotowania 
w łowickim Zakładzie Karnym na 

Czajkach do spotkania choinkowego, które 
odbyło się w niedzielę 29 stycznia Przyje
chało na nie około 150 osób, w tym ponad 
80 dzieci, niektóre bard7.o małe. Nie zabra
kło wolontariuszy-studentów z MWSH-P, 
którzy organizowali konkursy dla dzieci, 
wręczali im prezenty. Spotkania te organi
z.owane są od wielu lat i zrobiły się tak po
pulame, że coraz więcej osadz.onych chce 
zaprosić na nie swoich najbliższych. Aby 
ograniczyć iląść osób biorących w nich 

Łyszkowice 

udział,administracjazakładuzmuszonabyla 

ograniczyć ilość osób dorosłych przyjeżdża
jących z dziećmi do jednego opiekuna. Osa
dzeni zwykle sami zgłaszają do wychowaw
ców chęć zaproszenia swojej rodziny na cho
inkę. Nieraz inicjatywa spotkania wycho
dzi ze strony rodziny osadzonych. Tak było 
w przypadku dwóch nastolatek, które przy
jechały do Łowicza z domu dziecka, pod 
opiekąpani psycholog. Bardw chciały spo
tkać ze swoim tatą. 

Te trzy godziny to dla pozbawionych 
wolności czas wyjątkowy. Przytulają swo
je dzieci, próbują z nimi rozmawiać, choć 
nieraz jest to trudne. Aparatami przyniesio
nymi pl7.e'l rodzinę robią sobie z nią 7.djęcia, 
co w więziennej rzeczywistości jest czymś 
niezwykłym. - Najbardziej cieszą nas te 
zdjęcia - mówi 40-letni Roman z warszaw
skiej Pragi, zagoraały labie CWKS Legia, 
do którego przyjechał 5-letni chrześniak, Se-

bastian. - Czas mija, dzieci rosną i będzie to 

dla nas prawdziwa pamiątka. To dla nas 
rzadka okazja, aby przyjechały nasu lwbie
o/. a spotlwń takich powinno być więcej, 
2-3 w roku. Roman w zakładach karnych 
przebywa od 3 lat, koniec kary ma w 2009 
roku, ale ma nadzieję, że wyjdzie wcześniej. 

C hoinka była t.eż okazją do przyjaz.du 
13-letniej Magdy do 34-letniego 

chrzestnego. Magdzie tow.uzyszyła ciocia, 
a z wizyty tej bardzo cieszył się F.dward 
z Błonia - Wzdzimy się dwa razy w ro/al, na 
choince jestem czwa11y raz. Dzięki temu wi
dz.ę, jak rośnie. w zakfodzie karnym jestem 
od 5 lat, od 4 lat w lnwic:zu - mówi. Nastcr 
latka nie Ukrywa, że bard7.o kocha swojego 
wujka, przytula się do niego jak do taty. 

Komendantka hufca pwd. Katanyna 
Kordecka powiedziała nam, że najciekaw
sze zajęcia przygotowali pwd. Katarzy-

Zajęcia zimowe prowadziło nieodpłat
nie, na zmianę, 8 harcerzy starszych i in
struktorow. (tb) 

s.poro chttnych na angielski 

Kolejny nasz rozmówca to 43-letni łowi
czanin, do którego przyszła żona z 15-letnią 
códcą i 2-letnim synkiem Do więzienia tra
fił, gdy synek miał 2 miesiące, dziecko prak
tycznie go nie zna. Teraz widzi, ile stracił, 
nie będąc z rodziną i dlatego zdecydował się 
całkowicie zmienić swoje życie. - Ostatni 
raz przebywam w zakfodzie karnym, takie 
życie nie ma sensu - mówi, mamy nadzieję, 
że ~- Zrobił już sporo, aby to posta
nowienie spehrić. Pracaje na terenie więzie
nia, za co otrzymuje pieniądze na alimenty 
dla swoich dzieci. Zrobił kurs operatora 
wózków widłowych, co ma nadzieję, przy
damu sięna wolności. Do końca kary zosta
łomu 1,5 roku, ale ma nadzieję wcześniej 
wrócić do-swojej rodziny. (mwk) 

P onad 40 osób wyraziło, jak do tej pory, 
chęć nauki języka angielskiego metodą 

Callana, która ma być prowadzona 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łysz
kowicach. Pierwsze spotkanie organiza
cyjne odbyło się na początku roku, jed
nak nie wszyscy na nie dojechali z uwagi 
na zaśnieżone dragi. Dlatego też kolejne 
spotkanie organizacyjne ma być zorgani
zowane kilka dni po feriach zimowych -
o ile znowu nie zostaną zasypane drogi. 
Na spotkaniu organizacyjnym· będzie moż-

GOK Domaniewice 

Palce lizać 
Kilka wspaniałych przepisów na 

pyszne desery poznała 25 stycznia 
młodzież z Domaniewic w ramach 
feryjnega spotkania w miejsco
wym Gminnym Ośrodku Kultury. 

P okazkulinamypoprowadziłajakzwykle w Domaniewicach Mariola Woj
ciechowska z Łódzkiego Ośrodka Doradz
twa Rolniczego w Bratoszewicach. Mło
dziw tow~~ ~ri ~ię, s:K;\ca
we kulinarnych nowości. Wszyscy świet-

na zapisać się na kurs językowy oraz będą 
ustalane godziny spotkań. z.ależnie od tego 
ile osób będzie w grupie, koszt jednej, 
50-minutowej lekcji będzie wynosił około 
5-8 złotych. 

Finna Awans Polska, która jest organiza
torem kursu, nie pobiera wpiso~ego. Prze
widywane są dwa spotkania tygodniowo 
po dwie godziny lekcyjne w grupach 8 - 12-
osobowych. Więcej informacji można uzy
skać bezpośrednio w GOK Łyszkowice. 

Feryjne zajęcia w hufcu ZHP obfitowały w gry, pląsy i śpiewanie harcerskich 
piosenek. Na zdjęcieu uczestnicy ostatnich piątkowych zajęć, na gitarze 
gra druhna Magdalena Kozioł. · / 

(mak) Barth a nie Bart i nie tylko 
Droga Redakcjo, Błędem jest, jakoby ks. Lech Tranda był 
Piszę w związku z artykułem pt ,,Dro- proboszczem zgierskim. W Zgierzu nie 

gadojedności",będącymrelacjąznabożeń- ma Parafii Ewangelicko-Reformowanej, 
~a ekumenicznego, jakie miało miejsce ks. Tranda jest natomiast~ Pa
w Łowiczu w dniu 19 stycznia 2006 r. rafii Reformowanej w Warszawie (www. 

Z przykrością stwierdzam, iż w tekście reformowani.org.pl). 
nie się bawili przy przygotowywaniu po- wystąpiło wiele błędów, będących wyni- Autor artykułu użył wielkiego skrótu 
traw,dzieciniemogłydoczekaćsięichdegu- kiemprawdopodobnieniedokladnej znajo- myślowego, kiedy powołał się na słowa 
stacji. Było na co czekać. Po trzech godzi- mości tematu. · KarolaBartha (a nie Barta). Czytamy ,y„ten 
nach pracy wszyscy zasiedli do stołu i de- Wraz z mężem, byliśmy niezwykle starotestamentowy tekst. .. ". Jaki starotesta
gustowali: napój pomarańczowy, lody do- zaskocze11i, kiedy zobaczyliśmy swoje mentowytekst?Niemawartykuleżadnego 
mowe,kisielzsurowychjabłek,sypanąszar- nazwisko na początku artykułu, a nie cytatu ze Starego Testamentu 
lotkę, deser z kaszy manny, zapiekankę se- znaie'Ź!iśmy nigdzie nazwiska ks. Mar- Odniosłam wrażenie, jakoby nikt nie do
rową z jabłkami oraz serek truskawkowy. cina Undasa (którego można zobaczyć konał korekty tekstu, pojawiło się w nim 
Panie zachwycały się sypaną szarlotką na zdjęciu), będącego proboszczem Pa- bowiem dużo tzw. literówek (sen zamiast 
z uwagi na łatwość i szybkość przygotowa- rafii Ewangelickiej w Zgierzu oraz admi- sens, komilia ... ), z których największą jest 
~~oiy.~fl\iastlJjljbardziejR3ł5o- ~9l"~ · ~arafti-_1ł(_Kit1Die i ii!.iaht ~IJaZWY~~.~
wałylody. • - (ebJ .... wt:OW:i~("~ę.p~- ... Wi~ - ~e&nl ~tha 

to być Eneas, w rzeczywistości chodzi 
o Eleos (www.eleos.prv.pl). 

Mam nadzieję, iż powstałe błędy nie są 
wynikiem złej woli autora, lecz jak już to 
wcześniej zaznaczyłam, pobiei:Ilej analizy 
tematu. 

Z poważaniem, 
Monika Cieślar 

-wolontariuszka Parą/ii Ewangelidw
AugYburskiej w Kutnie, filiał w lnwic:zu 

Od autorki: Zgodnie z przypuszcze
niami, wskazane powyżej błędy, jakie po
pełniłam w tekście ,,Droga do jedności", nie 
były wynikiem złej woli. Za ich pojawienie 
się w artykule zainteresowanych serdecz-
nie~_',. 'L _ ,'. 

l'f "" .. c '~ • ~ * „ ~B~k 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

ALICJA BOGDAN U 949-2oos1 
A licja Bogdan z domu Kryściak pocho

dziła z Pomorza, ale większ.ość swo
jego życia spędziła w Strykowie. Urodziła 
się 13 kwietnia 1949 roku w małej nadmor
skiej miejscowości Kuźnica_koło Jastarni 
na Półwyspie Helskim. Była najmłodszą 
z trzech córek Macieja i Marii Kryściaków. 
Jej ojciec był rybakiem pracującym na ku
trach, a matka zajmowała się domem Lata 
dzieciństwa i wczesnej młodości upłynęły 
pani Alicji nil życiu wplecionym w rytm 
życia i pracy rybackiej wioski. Wspólnie 
z siostrami uczyły się, a w wolnych chwi
lach pomagały ojcu w naprawie sieci, sprr.e
dawały turystom wędzone ryby •wprost 
z podwórkowej wędzarni. 

Pani Alicja miała zaledwie 18 lat, gdy 
w jej życiu pojawił się przyszły mąż - Mie
czysław Bogdan. Pan Mieczysław skończył 
właśnie Studia w Wyższ.ej Szkole Morskiej 
i po wakacjach spędz.onych w rodzinnym 
Strykowie, postanowił pobyć przez ostat
nichkiłka dni przedrtjsem wmukliwej Kuź
nicy. Panią Alicję zobaczył pierwszy raz 

Nie wtedy czas na opłatki 
Szanowna Redakcjo 
Za Twoim pośrednictwem chciałabym się 

podzielić moim osobistym, a myślę, że nie 
tylko osobistym odczuciem, jeśli chodzi 
o organizowanie spotkań opłatkowych 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na wstę
pie serdecznie dziękuję organizatorom aza 
zaproszenie, bo z tych zaproszeń skorzy
stałam Ale ... - tak się wzorujemy na innych 
krajach, a pl7.ecież tradycje polskie są bar
dzo piękne. Dlaczego te spotkania są w okre
sie adwentowym, w czasie, w którym po
winno być wyciszenie w oczkkiwaniu na 
narodzenie Jezusa? Na ten właśnie czas są 
pieśni adwentowe. My - uczestnicy takich 
spotkań - wyśpiewujemy kolędy, które na 
pewno nie mają takiego uroku, gdyby śpie
wane były w oktawie Bożego Narodz.enia 
aż do Matki Bożej Gromnicznej. Wystar
czający jest zgiełk reklam telewizyjnych 
przedświątecznych i reklam pod naszymi 
drzwiami mieszkalnymi. 

Czy i my mamy włączać się co roku 
w ten „bałagan''? Teraz, właśnie w oktawie, 
te spotkania byłby naprawdę piękne, na
strojowe, prawdziwy czas na kolędowanie. 
Być może jest to podyktowane rozdyspo
nowaniem budżetu przewidzianego na tego 
typu spotkania przed końcem roku. Ja my
ślę, że dobra gospodyni potrafi swoim, na
wet skromnym budżetem, zarządzić 
od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. 
Uważam, że i ten budżet, który jest prz.e
znacz.ony na nasze, tak miłe spotkania, moż
na przenieść ze starego na Nowy Rok, wte
dy byłby prawdziwy urok tych spotkań. 

Ciekawa jestem, jak reagują na to zapra
szani księża. 

Taka jest moja refleksja, którą chciałabym 
się podzielić, a może jest ktoś, co też tak 
myśli. Całej Redakcji NŁżyczę Szczę.5liwe
go Nowego Roku, Błogosławieństwa Boże
go i dalszej owocnej pracy redakcyjnej. 

Stała cz.ytelniczka. E. G., emerytka 
(imię, nazwislw i adres znane redakcji) 

To tak, iakby zbudować 
dom rozrywki na cmentarzu 
Przyłączamy się do protestu Radnego 

Powiatu Łowickiego Bolesława Kowalskie
go wyrażonego w NŁ z dniu 12.01.2006 r. 
pt „Nie mają grobu ... ". ~e.Jllltją,wbu, 1Jle 

. w tym,snieis,cu wsiąkła w Ziemię ich krew. 
'"·..} ... a ;s. 

przy kutrach na przystani. Do dziś pamię
ta, że zamuczył go jej dziewczęcy uśmiech 
i zalotne spojrzenie spod kaptura kapoka 
Na zawarcie znajomości nie mieli wiele cza
su, pan Mieczysław wyruszał na kilka mie
sięcy w rtjs. Pani Alicja otrzymała od niego 
jednak obietnicę, że wróci i będąjuż razem. 
Pół roku później, w lutym 1968 roku odbył 

M
. "chślub. 

łodzi zamieszkali w Strykowie 
z matką pana Mieczysława Odtąd 

teściowa z młodziutką synową wspólnie 
znosiły długotrwałe rozłąki z marynarz.em. 
Ż.Ona już przed ślubem wiedziala, że życie 
u boku marynarza nie jest łatwe. Jednak do
skonale sobie radziła w fl;j roli. Nie praco
wała zawodowo, a mimo to nigdy na narze
koła. Z wielkim zaangażowaniem wycho
wała nasze dzieci. Dbała o dom i czekała na 
mnie - wspomina pan Mieczysław. 

Pani Alicja mudziła dwie córki - w 1969 
roku Bożenę oraz dwa lata później - Małgo
rnrtę. Kiedy ja byłem na morzu, ona zs«ax>
wała im maik{ i ojca. Zaw.sze nie mogłem się 

doczekać, kiedy po rejsie wrócę do domu, do 
żony i do dzieci, to było jaknajwi{ksześwięto 
- mówi pan Mieczysław. 

Przywieziona przez męż.a z Pomorza, 
najpierw osamotniona w nowym miejscu -
Strykowie, pani Alicja dQść szybko z.dołała 
sobie zaskaibić sympatię sąsiadów, otoczyć 
się wianuszkiem znajomych. Była bardzo 
pogodna, zaw.s.ze uśmiechnięta i to przycią
gało do niej innych - wspomina mąż pani 
AlicjiNoibylabardzodolxąkucharką.Nikt 
nie potrafił tak przyrządzać ryb, jak ona 
W czasach, kiedy na naszych półkach skle
powych był tylko ocet, ona przed każdym 
rtjsem prosiła swojego męża, aby przywo
ził jej rozmaite przyprawy, z którymi lubiła 
eksperymentować. Była także rodzinną 
rn!§trzynią w wypieku ciast 

C horobazmogła ją niespodziewanie. Za
raz po 55. urodzinach, na które zjecha

ła cala rodzina, pani Alicja źle się poczuła. 
Badania wykazały nowotwór. Zmarła 
wszpitału3 listopada ubiegłego roku wwie
ku 56 lat (ljs) 

20 grudnia 1943 roku w Skierniewicach się zbrodni. Rlzypominamy, że każ.de miej
przy ul. Rawskiej I pod murem, hitlerowcy sce uświęrope krwią bohaterów poległych 
rozstrzelali 40 Polaków - patriotów, w tym w obronie Ojczyzny to narodowe Relikwie, 
wielu żołnierzy Armii Krajowej i Szarych którym nie tylko powinniśmy oddać nale:żną 
Szeregów, którzy zostali przywiezieni sa...__ c;zrii;, ale szanować jako symbol dla potom
mochodami ciężarowymi z Warszawy nych i natchnienie dla młodych pokoleń, 
z gestapowskiego więzienia na Pawiaku. Jest z których czerpią lekcje historii i liczą siępa
to miejsce uświęcone krwią męczeńską - triotymru. W C21ISllCh, gdy wichno pienią;lza 
miejsce Pamięci Narodowej. Jest to cząstka prowadzi na manowce nie tylko poszczegól
martyrologii-wobec ogromuzbrodni doko- nych ludzi, ale i calekultuiy jestto szczegól
nanych przez agresorów na narodzie poi- nie wa:żne. Z nadzitją i szacunkiem przyjęli
skim w czasie II wojny światowej. Naj- śmy reakcję Pana Prezydenta Ryszarda Bo
wyiszącenęwwalceowolnośćplaciliwów- gll'lZll, który wbowiązał się, by na tym placu 
czas nasi rodacy, wstępując ochotniczo do niepowstalabuOOwlamągającapowddzetego 
Wojska Polski Podziemnej - Armii Krajo- miej!OI. . . . 
wej. Pomysł budowy kawiarni, czy w ogóle P~teng~~ mw~~m przypo~
jakiejkolwiekzabudowywmiejscudokona- my, ze na IIDe.Jscach ka2ni okupant starał SJę 
nej zbrodni, to tak, jakby ktoś chciał budo- jak naj~ej :zllcierać ślady i uni~ 
wać na cmentarzu dom rozrywki. Mamy C7.CZellle ty~h ~wych Relikwii Ale na
nadzieję, że. Radni Miasta Skierniewic po- ~et w czaSJe WO.JllY _chętnych na te~
dejmą niebawem odpowiednie uchwały na CJe ~ strony Polakow trudno ~yło znale:l.C, 
powyższy temat i zabezpieczą teren wraz gdyż dwna ~wa przyzwo~ obywa
z pomnikiem przed jakąkolwiek dewasta- te~omnatorue~ ~surruerue~ 
cją,aPanJanuszChojecki-biznesmenskier- ~?NIE .. ~CJa ~ „upannęt
~ewicki zrezygnuje odpłatnie ze swoich m~. tego~e_i~pize:z~ębtorcę"".Y
praw do części lub całej działki Tego wyma- daje SJę ~em dla wielu daleko rue-
gają cienie pomordowanych i interes Polski. prz.emł'8lan~ . . . . . 

To nie jest przesada, bo tego rodzaju ,,pa- .1:1ańxl !O ~na,~~· 1.ICZ.Cl-

miątki" po okupacji hitlerowskiej muszą wt t zacm l~e· 1:3~ ~ 1.~ 
pozostać jako dowody rzeczowe, gdyż prz.eb~wywac. Ziemt ~~ ~ 
w Niemczech Pani Erica Steinbach chce za- deptać me wolno. Dlatego też głęboko wte
mazać zbrodniepopełnioneprz.ezNiemców rzymy, że~ Miasta w trosce o ~ęć, 
w czasie ostatniej wojny, itp. Dowody zbrod- ~ I zwykłą ludzką. ucz.crwość ~
ni muszą pozostać na miejscu. mą ~o, by w ~<_'Ili za sukcese.m: ruę 
Prezes Zwiq~Ja.t"Żołnierzy Armii Krajowej utractc~ynarodowejtfegocopołskietdla 

kp · · nz · · h 11 · ·ki nas Święte ( ) 
t wsp. znz. rrOJCU!C. mar;ans Czypo62.~odtegowydarzeniakom-

Powinniśmy 
szanować to mieisce 

Szanowny Pan 
Jacek Zwierzchowski 
Przewodnia.qpy Rady Miasta Skierniewic 

Radni Powiatu Łowickiego zwracają się 
za Pana pośrednictwem do Radnych Miasta 
Skierniewic, o podjęcie działań mających na 
celudqJrowadzeniedounimiożliwieniaPanu 
Januszowi Chojeckiemu realizacji planów, 
które w konsekwencji doprowad7.ą do profu.. 
nacji miejsca ka2ni Synów Ziemi Łowickiej, 
gdzie 20 grudnia 1943 roku okupant dopuścił 

batanci powinni znowu stanąć w obronie tego 
co polskie, co święte i zmagać się z pizepisa
mi, planami, pomysłami nieprz.emyślanymi 
Czy Ci tak mocno zasłużeni, tak: boleśnie 
doświadc=i ludzie po latach mają znowu 
stanąć w obronie godności, dumy narodo
wej? My wszyscy powinniśmy odpowie
dzieć NIE, nie ma takiej potrzeby, bo żyjemy 
w Kraju, w którym oni walczyli, ginęli~ 
z zakneblowanymi ustami, gdy ich ostatnim 
tchnieniem z dumą w oczach był okrzyk ,;z.a 
Polskę". Niech ich okrzyk echem się niesie. 

Przewodnia.qpy Rady 
Stanisław Olępld 

REKLAMA -

H. SKRZIDLEWSKA 
1e ą ;i 11a1 :1!s • ,!, a•t1e • ~i·l!t.i.;1 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę) 
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę) 

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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t ODESZLI OD NAS (19-30.01.2006 r.) 
19 stycznia: Franciszek Jurkiewicz, I. 64, Głowno; 21 stycznia: Helena 

Znyk, I. 84; 22 stycznia: Zygmunt Kopiński, I. 86, Domaniewice; 23 stycz
nia: Władysław Szcześniewski, I. 90; Marian Kostusiak, I. 69, Głowno; 24 stycznia: 
Stanisław Pełka, L 77; ~sława Słomska, I. 91; Andrzej Bandruzy, I. 48, Stryków; 
25 styczeń: Marcjanna Śnieguła, I. 78, Głowno; Leokadia Banasiak, I. 90, Głowno; 
26 styczeń: Tadeusz Zawlik, I. 50, Głowno; 27 stycznia: Julianna Szymajda, I. 91, 
Czatolin; Marianna Misiak, I. 87, Bocheń; Tadeusz Kowalski, I. 76, Stryków; 
28 stycznia: Marianna Kosmala, I. 91; Józef Kapusta, I. 96, Warszewice; Jakub 
Rydlewski, I. 3, Stryków; 29 stycznia: Franciszka Gawinek, I. 83; Stanisław Ziółkow
ski, I. 71; Helena Szulc, I. 78, Głowno; Mieczysław Kunikowski, I. 66, Głowno; 
30 stycznia: Stanisław Podsędek, I. 79; Kazimiera Wlażłińska, I. 77, Dmosin II. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 
za okazane serce, wsparcie, pomoc w chorobie 
oraz udział w pożegnaniu i ceremonii pogrzebowej 

R-237 

Ś.P. 

ZYGMUNTA 
WIELICZKO 

żona, córki I najbliższe rodziny 

Z głębokim żalem żegnamy 

· Ś.P 
STANISUWA PEtK~ 
Kierownika Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu w latach 1970-1976 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski, Pracownicy Administracji i Obsługi 

R·212 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu 

Wyrazy współcżucia Pani ANNIE PEŁCE 
z powodu śmierci 

/ 

• MlljZA 
składają: 

R-213 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski, Pracownicy Administracji i Obsługi 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu 

Paniom dr FRĄTCZAK i dr RABSZTYŃSKIEJ 
serdeczne Bóg zapłać 

za okazaną pomoc i serce w ostatnich dniach życia mojej Matki 
Ś.P. , 

CZEStAWY STOPCZYNSKIEJ 
R·233 

składa córka 

GOK Zduny . 

Z Walentym w konkury 

D opiero co Gminny Ośrodek Kultury przewidziano wiele konkursów, które do 
w Zdunach zakończył program fe- dnia imprezy mają pozostać dla ucz.estni
ryjny, a już zaprasza mieszkańców kówniespodzianką,Zwycięz.cytumiejuwa

Zdun i gmii:iy na kolejną imprez.ę. Tym ra- lentynkowegoottzymająwnagrodępodwój
zem związmą z przypadającym na 14 liite- ne zaproszenia do kina w Łowiczu, tytuł 
go Dniem Świętego Walentego, czyli świę- filmu będą mogli wybrać samodzielnie. Na 
tern zakochanych. GOK zaprasza do siebie uczestników spotkania czekać będą stoliki 
jednak tydzień wcześniej, we wtorek 7 lute- z napojami i ciastami. Całość poprowadzi 
go, na godzinę 16. Zgodnie z nazwą impre- znane w Zdunach małżeństwo aktorów Jo
zy ,;z Walentym w konkury", w programie anna i Marcin Gałka-Walczykiewicz. (tb) 

Łyszkowice 

Uchwałą płacą za samochód 

O pomocy finansowej w wysokości 
25 tys. złotych dla powiatu brzeziń
skiego zdecydowali jednogłośnie, 

na ostatniej sesji w piątek 27 stycznia, radni 
gminy Łyszkowice. Skąd taka nagła potrze
ba wsparcia finansowego powiatu, na tere
nie którego Łyszkowice p!7.ecie'i: nie leżą? 
Otóż przekazane starostwu 25 tysięcy zło
tych ma być fuktyczriie 'Zapłatą za n7'nLa-
~~ . ~·· 

ny samochód Volkswagen Transporter T 4 , 
który łyszkowicka jednostka Ochotniczej 
Straży Po:larnej pozyskała z Komendy Po
wiatowej Straży w Brzezinach, która pod
lega pod tamtejszy powiat Samochód już 
jest w straży w Łyszkowicach. Ma być wy
korzystywany jako lekki pojazd ratownic
twa drogowego. Teraz gmina zamierza ku-
pil: wyposażenie do nieg0. (mak) 

'"<'. (; {" ~ J ' tV A 
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18 stycznia 2006 po południu Trybunał Konstytucyjny wstrzymał 
wykonanie kary trzech miesięcy więzienia, wymierzonej 
Andrzejowi Markowi, dziennikarzowi i wydawcy gazety Ktoś dostrzegł samochód i zna

nąjuż dobrze z relacji medialnych 
twarz redaktora „Wieści Polic
kich". Samochód ze skazańcem 
i jego najbliższymi podjechał z in
nej strony niż większość przewi
dywała. Dlatego nagle prawie set
ka żurnalistów z całego kraju rzu
ciła się z aparatami, kamerami, 
mikrofonami przez śnieg w kie
runku Andrzeja Marka. Ten zaś 
opanowany wyszedł z auta i za
trzymując się co chwila, by odpo
wiedzieć na pytania reporterów, 

Marka prezydentowi, gdyż nie 
zgadzają się na to sądy, które roz
strzygały w pierwszej i drugiej 
instancji. 

„ Wieści Polickie". Marek został skazany za pomówienie urzędnika. 
Trybunał będzie orzekał, czy paragraf kodeksu karnego, 
na podstawie którego skazan9 dziennikarza, jest zgodny Skazaniec po stawieniu się 

w areszcie trafia na poczekalnię. 
Zostaje sprawdzona jego tożsa
mość. Następnie sąd przejmuje 
pisemny wyrok sądu i nakaz sta
wienia się w areszcie. 

z konstytucją. Po dwóch dniach w więzieniu Andrzej Marek 
wyszedł więc ponownie na wolność. Poniżej publikujemy 
trzy teksty na temat tej bulwersującej sprawy, 
która - oby nie· chwilowo - znalazła swój szczęśHwy koniec. 
Zami~szczamy reportaż z więzienia, do którego trafił, 
zwięzłe przypomnienie o co chodziło i opinię prawnika. 

Skazańcy najpierw trafiają do 
celi przejściowej. Są badani przez 
lekarza. Mogą mieć zegarek i róż
ne drobiazgi osobiste. W celach 

Chiny, Kuba, Białoruś i Pol
ska: w więzieniach tych krajów 
siedzieli w połowie stycznia 
dziennikarze i wydawcy prasy 
zamknięci za to, co napisali 
w swych gazetach. Krytyka dzia
łań Urzędu Miejskiego w Poli
cach została przez Sąd Rejono
wy w Szczecinie uznana za po
mówienie zasługujące na karę 
trzech miesięcy więzienia i prze
prosiny. Andrzej Marek - uzna
jąc, że ma prawo do pisania tego, 
co myśli - nie wydrukował naka
zanych przez sąd przeprosin, 
ponieważ z ich brzmieniem się 
nie zgadzał. Przedstawiciele wy
miaru sprawiedliwości są oburze
ni lekceważeniem prawa. W po
niedziałek 16 stycznia za wydaw
cą „Wieści Polickich" zamknęła 
si.ę brama więzienia. 

m 
ndrzej Marek krytykował fakt za
trudnienia Piotra Misiły w gminie na 
stanowisku naczelnika Wydziału 

Promocji i Informacji. To, że Piotr Misiło jed
nocześnie prowadził prywatną agencję 

reklamową i był naczelnikiem wydziału pro
mocji w Urzędzie Miejskim w Policach oce
nił jako kombinatorstwo. Krytycznie odno
sił się do planów wydawania przez gminę 
gazety samorządowej. Piotr Misilo przysłał 
sprostowania, ·których druku .Ą.ndrzej Ma
rek odmówił, ponieważ nie były sprosto
waniami a interpretacjami (tekstów nie speł
niających kryteriów sprostowania redak
cja nie ma obowiązku drukować). 

8 listopada 2002 roku Sąd Rejonowy 
w Szczecinie zawyrokował, iż Andrzej Ma
rek pomówił pracownika Urzędu Gminy Pio
tra Misiłę o właściwości lub postępowanie 
mogące poniżyć w opinii publicznej lub na
razić na utratę zaufania potrzebnego do 

isał Andrzej Marek 
zajmowanego stanowiska. Sąd uznał, że 
Andrzej Marek .umieścił w treści gazety 
nieprawoziwe zarzuty, wyrażające się 
w zestawieniu czytelnej fotografii biletu wi
zytowego Piotra Misiły z Wyraźnie widocz
nym jego imieniem i nazwiskiem z tytułem 
.Promocja kombinatorstwa", a nadto 
w stwierdzeniach, że .( ... )tylko jakiś szan
taż, niezrozumiale partyjne szachy mogły 
wynieść Misiłę na funkcję naczelnika" oraz 
że Piotr Misilo pozwala sobie .(„.) na znie
chęcanie klientów do współpracy z innymi 
nośnikami reklamy, czyniąc sobie niedo
zwolony użytek z pełnionej funkcji publicz
nej". 
Sąd przyjmując, że czyn ten stanowi 

występek z art. 212 par 2 k.k. w zw. z art. 
12 k.k, za przestępstwo to, na podstawie 
art. 212 par 2 k.k. wymierzył karę 3 (trzech) 
miesięcy pozbawienia wolności, przy czym 
karę zawiesił warunkowo na okres 
2 (dwóch) lat próby. Zobowiązał również 
skazanego do przeproszenia pokrzywdzo
nego poprzez zamieszczenie na pierwszej 

stronie Tygodnika regionalnego .Wieści 
Polickie» - w terminie miesiąca od uprawo
mocnienia się wyroku - oświadczenia na
stępującej treści: 

Oświadczam, że informacje dotyczące 
Piotra Misi/y podane przeze mnie do pu
blicznej wiadomości w n Wieściach Polic
kich" nr 6 (38) z dn. 11 lutego 2001 r„ mó
wiące o kombinatorstwie oraz zniechęca
niu klientów do współpracy z innymi no
śnikami reklamy i czynieniu sobie niedo
zwolonego użytku z pełnionej funkcji pu
blicznej są nieprawdziwe i mogły narazić 
Piotra Misiłę na utratę zaufania potrzeb
nego do pełnionych przez niego funkcji. 
Przepraszam wszystkich, Których wprowa
dziłem swoimi artykułami w błąd. 
Wydawcę .Wieści Polickich» skazano 

więc za trzy rzeczy: opublikowanie dwóch 
opinii (.promocja kombinatorstwa" oraz opi
nii o kulisach zatrudnienia) i jednego faktu 
(zniechęcanie), a wyrok wyraźnie zakła
da, iż opinia może być prawdziwa bądź 
nieprawdziwa. (D.K.) 

Andrzej Marek podjechał 
wraz z najbliższymi pod ar~szt 
śledczy w Szczecinie około 
13.30. Mógł jeszcze przedłużać 
chwile swego bytu na wolności 

przez dwie godziny, ale posta
nowił przyjechać nl;I ul. Stoisła
wa wcześniej. W ten sposób :za_ 
oszczędził dziesiątkom dzienni-

karzy czekających na rozpoczę- brnął przez tłum trzymając wy
cie tego wydarzenia, marznięcia soko w ręku nakaz stawienia się 
przed szczecińską placówką pe- 16 stycznia 2006 r. w areszcie śled-

obok prycz są podstawowe me
b Ie i lustro, a na każdych 
drzwiach od wewnątrz są zeszy
ciki z wewnętrznymi przepisa
mi porządkowymi i kodeksami. 

nitencjamą. 

Łowicz, ul. Zduńska 45, tel. (046) 837-35-84 
OFERUJE: · leki dermatologiczne i przeciwalergiczne 
pełny asortyment leków leki homeopatyczne 
leki recepturowe zioła i preparaty ziołowe 
insuliny humany i odżywki dla dzieci 
szczepionki środki higieniczne i opatrunkowe 
parafarmaceutyki kosmetyki firm VICHY, ZIAJA 

Apteka uczestniczy w ~rogramach, np. „Zyskaj Zdrowie", „Apteka Dobrych Cen", 
„Centrum Diabetyka" skierowanych do osób o zwiększonym 

zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup. 

ŻYCZLIWY I ~CHOWY PERSONEL APTEKI SERDECZNIE ZAPRASZA 

czym. 
Przed przekroczenie!Il bramy 

więziennej Andrzej Marek poże
gnał się z rodziną obejmując jej 
członków. Wśród ludzi skandują
cych sprzeciw i wśród błyskają
cych fleszów ruszył dalej. Poma
chał ręką znajomym i poszedł do 
środka. 

W poniedziałek przed 16.00, 
kiedy dziennikarz był już za krat
kami, przed aresztem w Szczeci
n ie wciąż pozostawali liczni 
dziennikarze i obserwatorzy, 
czekając z nadzieją, że w War
szawie podjęta zostanie decyzja 
o ułaskawieniu - gruchnęła bo
wiem wieść przekazywana z ust 
'do ust, że prezycłent jeszcze raz 
przyjrzy się aktom sprawy. 
Ktoś jednak powiedział na !Ilro
zie: - Jak już tam wszedł, to już 
go stamtąd nie wypuszczą. 

O 17.07 podano w mediach in
formację, że Minister Sprawie
dliwości Zbigniew Ziobro nie 
przedłoży akt sprawy Andrzeja 

Jeżeli trafiłby do rąk dyrekto
ra aresztu akt uwolnienia więź
nia z łaski prezydenta, to jesz
cze tego samego dnia jego benefi
cjent IIloże wyjść zza krat. Co 
zaś do ułaskawionych, to major 
Tadeusz Kozak, zastępca dy
rektora Aresztu Śledczego, po
wiedział, że w Areszcie Śled
czym w Szczecinie, gdzie w ska
li roku siedzi około 3500 skazań
ców, przez ostatnie 4 lata miał 
miejsce tylko jeden akt ułaska
wienia. 

Andrzej Marek zaszeregowa
ny zostanie przez komisję peni
tencjarną.jak ocenia zastępca dy
rektora szczecińskiego aresztu, 
już w pierwszym terminie, gdyż 
skazany wcześniej nie był kara
ny i nie będzie stwarzał, jak się 
zakłada, żadnych problemów. 
Trafi do jednego z bliskich Szcze
cinowi zakładów karnych o zła-

2.02.2006 r. 

godzony!Il rygorze. Major Tade
usz Kozak oczywiście nie wie: 
dział, jaki to zakład będzie. Po
prosiłelil go, by wytypował naj
bardziej prawdopodobne miej
sca. Zastępca dyrektora wymie
nił Zakład Kamy w Starogardzie 
Szczecińskilil, następnie jakiś 

areszt śledczy półotwarty, gdzie 
obostrzenia są łagodniejsze. To 
były jednak tylko hipotezy. 
Zresztą dzień póżniej pojawiła 

się też opcja Zakładu Karnego 
w Chodzieży. 

c -. 
Co do przydziału osób do po

szczególnych cel, to major powie
dział, że jest ściśle zapisane w ko
deksie karnym wychowawczym 
kogo, do jakiego zakładu się skie
ruje i z kim jest on w celi. - Dla 
osób odbywających karę po raz 
pierwszy: jeśli taką się jest, to nie 
spotka się z recydywistą - powie
dział zastępca dyrektora Tadeusz 
Kozak. Nie oznacza to jednak, że 
nie spotka się z osobą, która już 
kiedyś w więzieniu przynajmniej 
jeden raz była (po 20 latach od 
końca poprzedniego pobytu 
w więzieniu kara ulega zatarciu 
i gdy dopiero po takiej przerwie 
skazany trafi za kraty kolejny raz, 
nie jest on już traktowany jak re
cydywista). 

Skazańcy mogą korzystać z te
lewizora w świetlicy w wyzna
czonych godzinach i w określo
nych grupach. Jeśli dyrektor od
działu wyrazi zgodę, -skazaniec 
może mieć osobisty telewizor, 
a nawet komputer, tyle że bez In
ternetu. W wyznaczonych porach 
i pod kontrolą zakładu może roz
mawiać telefonicznie. Jak mówi 
podpułkownik Andrzej Sza
dłowski z Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej , dopiero po 
6 miesiącach można liczyć na prze
pustkę z więzienia. Ale nie jest 
wcześniej wykluczone, że taką 
przepustkę dostanie, jeśli zgodzi 
się na to komisja penitencjarna. 

Pierwsza informacja, jaką An
drzej Marek przekazał z wiezie
nia, brzmiała: Siedzę w celi ośmio· 
osobowej. 

w Polic • 
Dzień póżniej spacerowałem 

po rynku w Policach, czyli 
w siedzibie gminy, o której przej
rzystość życia publiqnego to
czy walkę Andrzej Marek. Py
tałem mieszkańców, co myślą 
o zamknięciu w więzieniu wy
dawcy „Wieści Polickich". 

- Niby mamy demokrację i nie 
powinno takiego czegoś być. Po
winna być wolność słowa i wol
ność wypowiedzi. A nawet, gdy
by nawet faktycznie tak było, że 
komuś ubliżył, to są przecież jesz
cze inne kary. Np. grzywna. Prze
cież jest tyle afer korupcyjnych, 
zbrodniarze chodzą po ulicy i nic 
im się nie robi, a tu za tak błahe 
przewinienie wsadzają kogoś do , 
więzienia. Wychodzi na to, że 
u nas już demokracji nie ma -
powiedziała pani Anna Bejma, , 
pracująca w jedny!Il ze sklepów 
z artykułami dla najmłodszych 
w Policach. A Cezary Step
czyński, śpieszący się na auto
bus miejski policzanin, dodaje: -
W Sejmie to dopiero prawdziwe 
głupoty gadają, a ich za to [sło
wa nie do druku] nikt nie zamy
ka. 

Karol Ga2ińskj_ -
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------™·-------------------------------------------------------------------------------------------------------
N iebawem odżyje zapewne 

społeczny dyskurs na te
mat karania dziennikarzy 

za wypowiedź. Na 16 stycznia 
2006 r. Sąd Rejonowy w Szczeci
nie wyznaczył Andrzejowi Mar
kowi - dziennikarzowi i wydaw
cy lokalnej gazety „Wieści Polic
kie" termin stawienia się w Aresz
cie Śledczym celem wykonania 
kary trzech miesięcy pozbawie-

. nia wolności orzeczonej na pod
stawie art. 212 § 2 k.k. 
Zgodność tego przepisu z Kon

stytucją RP jest w odniesieniu do 
wypowiedzi w mediach kwestio
nowana przed Trybunałem Kon
stytucyjnym (por. S. Podemski, 
,,Pojedynek na cepy", Rzeczpo
spolita z 22.07.2005r.), choć zda
nia na ten temat są podzielone. 
W mojej ocenie sankcji karnej ta 
wypowiedź dziennikarska nie da 
się pogodzić z art. 14 Konstytucji 
(,,Rzeclzpospolita Polska zapewnia 
wolność prasy i innych środków 
społecznego przekazu") oraz art. 
31 Ust. 3 „Ograniczenia w zakre
sie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustana-

- wiane tylko w ustawie i tylko wte
dy, gdy są konieczne w demokra
tycznym państwie dla jego bezpie
czeństwa lub porządku publiczne
go, bądź dla ochrony środowiska, 

z art. 212 § 2 k.k. i wymierzyły 
mu karę 3 miesięcy pozbawienia 
wolności. To rozstrzygnięcie spo
tkało się z źywiołowym sprzeci
wem środowiska dziennikarskie
go, czego wyrazem było spekta
kularne zamykanie się znany<;:h 
postaci w symbolicznej klatce 
przed Sejmem. 

Mam nadzieję, że tamta nieko
niunkturalna manifestacja pokaza
ła również to, że media nie sąjuż 
jak w nieboszczce PRL „ustami 
władzy", że wypowiedź dzienni
karza jest relacją jego własnego 
poglądu, nie zaś komunikatem 
rządzących. Obawiam się, że tak 
jak wielu ludzi w Polsce tęskni za 
starym, jedynie słusznym syste
mem, tak też wielu czytelników 
chciałoby ciągle widzieć w prasie, 
zwłaszcza codziennej, gwarancję 
informacji z jedynego i słusznego 
źródła. W konsekwencji takich 
oczekiwań wielu Polaków skłon
nych jest prawdopodobnie akcep
tować stosowanie sankcji karnej 
za wypowiedź „niesłuszną''. ·1 ednak według współczesnych 

europejskich standardów 
prawa karanie za wypowiedź 

w mediach jest uznawane w zasa-
dzie za naruszanie podstawowych 
praw i wolności obywatelskich. 
Orzecznictwo Międzynarodowe-

Dzienn · '"arz . 
za kratan1i 
to ~styd dla 
Pol. ki. 
f)ołączyli · n1y 
do iałoru ~j~ 

Kuby: Chin. 

Przeciw san cii 
• 

zdrowia i moralności publicznej, go Trybunału Praw Człowieka jest 
albo wolności i praw innych osób. jednoznaczne i zdecydowanie 
Ograniczenia te nie mogą naru- broni prawa dziennikarzy do swo
szać istoty wolności i prav.l'. body wypowiedzi, zwłaszcza 

W rzeczy samej ściganie w dro- w sprawach publicznych. 
dze karnej dziennikarzy i (w pew- Swoboda wypowiedzi stanowi 
nych wypadkach) polityków gło- jeden z fundamentów demokra
szących swoje poglądy w mediach tycznego społeczeństwa oraz jeden 
wydaje się środkiem dość prze- z warunków jego rozwoju i samo
starzałym, a przede wszystkim realizacji jednostki (Handyside v. 
nieadekwatnym do zagrożonych Wielka Brytania, 17.12.1976; 
wartości, zwłaszcza gdy wypo- A.25, par. 49). 'Zasady dotyczące 
wiedź dotyczy spraw pub licz- swobody wypowiedzi są szczegól
nych, a krytyka kierowana jest nie ważne odniesieniu do prasy 
pod adresem innego polityka lub (The Observer i Guardian v. Wiei-
dziennikarza. ka Brytania, 26.11.1991, A.216, 

idać to obrazowo na przy- par. 59-60). Granice swobody wy
kładzie sprawy Andrzeja powiedzi są znacznie szersze, gdf 
Marka. Czyn skazanego wypowiedź dotyczy sfery życia pu-

polegał na_zarnieszczeniu w lokal- blicznego (Lingens v. Austria, 
nym tygodniku „Wieści Polickie" 8.07.1986, A. 103, par. 42). Swo
krytycznych wypowiedzi wobec boda dziennikarska obejmuje 
P. M., Naczelnika Wydziału Pro- również możliwość odwołania się 
mocji i Informacji Urzędu Gminy do zastosowania pewnqj przesady 
w Policach, wyrażających się lub nawet prowokacji (Jersild v. 
w zestawieniu czytelnej fotogra- Dania, 23.09.1994, A.298, par. 
fii biletu wizytowego P. M. z wy- 31). Wladzapublicznajestpodsta
rażnie widocznym jego imieniem łą kontrolą obywateli i każdy po
i nazwiskiem z tytułem: ,,Promo- winien mieć możliwość zwrócenia 
cja kombinatorstwa" oraz publicznie uwagi - w dobrej wie-. 
w stwierdzeniach, że „( ... ) tylko rze - na jej działanie niezgodne 
jakiś szantaż, niezrozumiałe par- z prawem (Vides Aizsardz bas 
tyjne szachy mogły wynieść M na Klu~s przeciw~o Łotwie, orze
fankcję naczelnika" i, że ,,P. M po- czerue z 27 maJa 2004r., Izba I, 
zwala sobie na zniechęcanie klien- ~skarga nr 57829/00). 

tów do współpracy z innymi no- bogatego orzecznictwa Try-
śnikami reklamy czyniąc sobie bunału wynika ogólny wnio-
niedozwolony użytek z pełnionej sek, iż karę wiezienia za wy-
fankcj i publicznej." Na skutek powiedzi w zgodzie z art. 10 Kon
wniesionego przez P. M., jako wencji orzeka~ można absolutnie 
oskarżyciela prywatnego aktu wyjątkowo i w przypadku narusze
oskarżenia, Sądy orzekające we nia innych praw ·podstawowych, 
wszystkich instancjach uznały np. siania nienawiści czy podżega-

- .._Ą.nwja. blfąrk.a wiunym c.zJQI11 nia do p~ępstwa lub.przemocy. 

Na tle tego orzecznictwa w spra
wie Andrzeja Marka rysuje się 
zdecydowanie przesadna ingeren
cja Państwa. Zastosowanie przy
musu Państwa w procesie karnym 
do osądzenia wypowiedzi dzien
nikarskiej zamieszczonej w lokal
nej prasie pod adresem urzędnika 
kierującego innym lokalnym ty
tułem, nie jest środkiem ani ko
niecznym, ani subsydiarnym, ani 
proporcjonalnym. O ile można 
ostatecznie rozważać zastosowa
nie prawa karnego wobec wydaw
cy rażąco i w sposób zawiniony 
naruszającego dobre irnięprzecięt
nego obywatela, nie dysponują
cego praktycznie innymi skutecz
nymi możliwościami obrony, to 
nie ma żadnej rzeczowej potrze
by, aby w drodze postępowania 
karnego chronić prawa jednego 
wydawcy wobec drugiego wy
dawcy. Wydawca takiej szczegól
nej ochrony nie wymaga, gdyż 
może w każdym czasie przy po
mocy środka przekazu, jakim dys
ponuje, zaprzeczyć godzącej 
w niego wypowiedzi tak,jak uzna 
za stosowne. W ostateczności 
wydawca dysponuje całym sze
regiem innych środków przewi
dzianych prawem, takich jak po
zew cywilny, sprostowanie czy 
odpowiedź, którymi może bronić 
swoich praw, z pewnością nie go
rzej, niż w procesie karnym. 

Zwolennicy wsadzenia Marka 
do więzienia twierdzą, że bezpo
średnią przyczyną zarządzenia 

przez Sąd wykonania orzeczonej 
kary 3 miesięcy pozbawienia wol
ności nie była sama wypowiedź 
lecz niewykonanie orzecz.i!rifa'Sądu 

• arne1 
Lingens nazwał urzędującego 
Kanclerza Austrii ,,idiotą"). Dzierr-
nikarze rumuńscy Constatnin 
Cumpana i Radu Mazare, kwe
stionując legalność umowy o usu
wanie nieprawidłowo zaparkowa
nych samochodów zawartej mię
dzy Konstancą z prywatną firmą 
„Vmalex" zamieścili rysunek sędzi 
na ramionach zastępcy mera, trzy
mającą torbę z pieniędzmi z napi
sem „Vinalex" (zob. Marek No
wicki, „O czym sędzia i dzienni
karz wiedzieć powinni'', Rzeczpo
spolita z 15-16.0l.2005r.). I choć 
dziennikarze nie potrafili przed 

- nieprzeproszenie oskarżyciela 
prywatnego. Nie zmienia to za
·sadniczo oceny sprawy, bo prze
cież skazanie nastąpiło właśnie za 
wypowiedź. Samo zaś nakazywa
nie przez Sąd wygłaszania oświad
czenia określonej treści musi budzić 
dodatkowe wątpliwości. 

P rzede wszystkim Sąd naka
zał Markowi przeprosić za 
czyn, do którego od począt

ku i konsekwentnie się nie przyzna
wał. Sam obowiązek przeproszenia 
pokrzywdzonego nwusza prawo do 
obrony, które polega na prawie do 
utrzymywania, że jest się niewinnym, 
nawet po uprawomocnieniu się wy
roku. Akt nakazanej przez sąd eks
piacji osłabia to prawo (cyt. za 
J. Skupiński w pracy „Warunkowe 
skazanie", str. 286-287). 

Sam akt przeprosin może być 
zachowaniem sztucznym, by nie 
powiedzieć komediowym; nie moż
na zaś tak konstruować środka 
karnego, aby istniało niebezpie
czeństwo, że przerodzi się on 
w odegranie komedii. Wówczas le
pi ej takiego środka karnego 
w ogóle nie ustanawiać. Aprio
ryczne zakładanie zaś, że wyko
nanie takiego obowiązku ma cha
rakter „ weryfikujący", czyli po
zwala ocenić, czy przyjęta przez 
sąd prognoza kryminologiczna 
okazała się trafna, jest dość po
ważnym nieporozumieniem (za ko
mentarzem do Kodeksu Karnego 
pod red. G. Rejman, Wyd. CH 
Beck, Warszawa 1999, s. 1131 ). 

Andrzej Marek, między inny
mi, tak właśnie pojmował wyko
nanie tego nałożonego przez Sąd 
zooowiązania. "Cżując_się niewin-

• 

nym, nie chciał przepraszać po- Sądem swojej tezy udowodnić 
krzywdzonego, widząc w tej i zostali skazani na karę pozba
czynności fałsz i nieprawdę. wienia wolności to w konsekwen-

We współczesnym rozumieniu cji wygrali w Strasbourgu sprawę 
zasad wolności i podmiotowości przeciwko Rumunii (Cumpana 
człowieka można też bronić po- i Mazare przeciwko Rumunii, 
glądu, że żadna władza, nawet są- orzeczenie z 17 grudnia 2004r., 
dowa, nie może zmuszać człowie- Wielka Izba, skarga nr 33348/~ 
ka do określonych wypowiedzi. Trzeba też zwrócić uwagę, że 
Można oczywiście zastosować wypowiedzi, za które Marek zo
przymus i go wyegzekwować dla stał skazany na karę więzienia, 
przykładu poprzez nakazanie były sądami ocennymi. Poglądy, 
określonej publikacji na koszt ska- z samej swojej istoty są wynikiem 
zanego. Jednak skazywanie wy- subiektywnej oceny i nie podle
rokiem na obowiązek wypowie- gają weryfikacji. 
dzenia się w określony sposób ,,Należy starannie odróżniać 
budzi zasadnicze wątpliwości fakty i sądy ocenne. Istnienie fak
moralne. Pozbawiając wolności tów można wykazać, podi:zas, gdy 
w przypadku niepodporządkowa- prawdziwość ocen nie nadaje się 
nia się orzeczeniu Sądu, ·należy do udowodnienia. ffymóg udo
zważyć znaczenie dla demokra: wodnienia zgodności ich z praw
tycznego społeczeństwa zapewnie- dą nie da się zrealizować i naru
nie wykonania obowiązku zaś sza swobodę opinii będącąfunda
z drugiej zaś strony - prawa jed- mentalnym elementem prawa za
nostki do wolności (Raport Veight gwarantowanym w art. 1 O Kon
i inni v. Wielka Brytania, 8022, wencji" (Lingens v. Austria, 
8025, 8027177). 8.07.1986, A.103, par. 46). 

Można oczywiście i trzeba po- B yć może szczególne potrak-
szukiwać odpowiedzi na pytanie towanie sprawy An~; 
dlaczego Andrzej Marek został Marka przed Sądami wiąże 
skazany nakarę pozbawienia wo!- się z wyjątkowym napięciem, ja
ności. Na tle innych, rozlicznych kie na tle tej sprawy powstało 
i codziennych wypowiedŻi praso- między wymiarem sprawiedliwo
wych, jego czyn nie wyróżnia się ści a opinią publiczną. 
przecież jakąś szczególną społecz- Być może Andrzej Marek nie 
ną szkodliwością, ani też szczegół- zdając sobie z tego sprawy i zu
ną potrzebą angażowania przymu- pełnie bez takich intencji stał-;ię 
su państwowego z taką siłą, centralną postacią tego tyleż waż-

We wszystkich cytowanych nego, co dla niego osobiście nie
wyżej sprawach zawisłych przed bezpiecznego zwarcia pomiędzy 
Trybunałem w Strasbourgu cho- przywilejem i interesem wolnÓści 
dziło o wypowiedzi zdecydowa- słowa, a prawem i interesem wy
nie bardziej dosadne, niż te któ- muszania posłuszeństwa. 
~eh uźyt. Ancit'zej Marek•( nt). • ·: • 
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W końcowym fragmencie 
obszernego uzasadnienia 
orzeczenia oddalającego 

skargę kasacyjną Rzecznika Praw 
Obywatelskich w tej sprawie Sąd 
Najwyższy ocenił, że Andrzej 
Marek wywarł ,,świadomą presję 
(. . .) na Sąd w celu zmuszenia go 
do wyboru pomiędzy rozstrzygnię
ciem o całkowitej bezkarności, 
a zarządzeniem wykonania kary" 
i dalej: „( .. . ) Skazany, hołdując 
bezrefleksyjnym poglądom o ab
solutnej wolnośd wypowiedzi zmie-

- rzał w ten sposób do otwartej kon
frontacji z wymiarem sprawiedli
wości( ... )". 

Nie rozumiem obojętności Kan
celarii byłego Prezydenta w sto
sunku do wniosku Ministra Spra
wiedliwości złożonego z urzędu 
w trybie art. 567 § 1 k.p.k. o uła
skawienie Andrzeja Marka, szcze
gólnie w kontekście innych uła
skawień. Wytykam obojętność 
urzędnikom, bo nie chce mi się 
wierzyć, by sam były Prezydent 
dokładniej badał całą sprawę. Nie 
chcę też dopuszczać myśli, że 

-chodziło o p0zostawienie nowe
mu Prezydentowi „trupa w sza
fie", bo podobny wniosek o uła
skawienie złożony został u nowe
go Ministra Sprawiedliwości, 
a zaprzysiężony niedawno Pre
zydent miał przecież z identycz-

-- nym zarzutem karnym osobiście 
do czynienia. 
Niewątpliwie i przed Prezy

dentem RP, i przed Trybunałem 
Konstytucyjnym staje do roz
strzygnięcia ważki, wrażliwy 

i precedensowy problem. Roz
strzygnięcie będzie z pewnością 
uważnie obserwowane i komen
towane przez polskie i zagrani'14(:
ne media publiczne, będzie też 
przedmiotem osądu Trybunału 
Praw Człowieka w Strasbourgu. 
Jurysprudencja polska może w tej 
sprawie pokazać swoją tolerancję 
i odwagę lub zachowawczość. 

W moim skromnym, choć uroz
maiconym zawodowym życiu, 
dane mi było obcować zarówno 
ze światem mediów, jak i z wy
miarem sprawiedliwości. Do
świadczenia z tego obcowania są 

.,..!Pżne, lecz prowadzą do wniosku, 
że rola, jaką pełnią dziennikarze 
i pra~icy we współczesnym de
mokratycznym państwie prawa 
jest bardzo podobna - obydwie 
grupy zawodowe przy pomocy 
dostępnych im środków kontro
lują i regulują mechanizmy wła
dzy, choć same nie rządzą. 

Zasadnicza różnica między 
dziennikarzami a politykami wy
nika z ilości czasu do namysłu, 
którego ludzie wypowiadający się 
w mediach mają niestety (Ż regu
ły) za mało, a ludzie stosujący 
prawo; niestety (zbyt często) 
za dużo. 

To jest signum temporis rze
czywistości, którą sarni sobie tak 
urządziliśmy. Pora już, by pozo
stawić karanie za naruszanie ósme-

. ~ przykazania w mediach sądo
wi ostatecznemu, zaś sprawy do
czesne poddać wyłącznie orzecz
nictwu cywilnemu. Postulat ten 
jest dzisiaj tym bardziej aktualny, 
że dla tolerancji i poczucia humo
ru czasy nie są chyba w Rzeczy
pospolitej najlepsze. 

2.02.2006 T. 

OG~OSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 

SAMOCHODOWE 
Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 

uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-n2. 

Opel Vectra, 1991 rok, gaz, hatchback 
- sprzedam."Tel. 0606-463-540. 

AUTO-SKUP, WSZVSTKIE MARKI, 
NAJLEPSZE CENY. TEL 0506-174--076. 

· Fiat Siena 1.4, 1998 rok, po wypadku 
- sprtedam. Tel. 0660-663-327. 

Opel Astra I .6, 1994 rok, gaz, biały, 
3-drrwiowy- sprzedam. Tel. 0600-741-147. 

VW Passat 1.8, 1996 rok, granatowy, kraj 
- spr7.cdam. Tel. 0889-344-873. 

Lanos, 2000 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0508-953-694. 

Kupię comb~ 2000-2002 rok, diesel. 
Tel. 0508-953-694. 

Polonez Caro, 1993 rok, gaz, hak - spr.t.edam. 
Tel. 0661-937-432. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok, I OO tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Fiat Pw1to 7 5 ELX, 1996 rok, bordo metalik, 
bogate wyposażenie, stan idealny- sprzedam. 

Tel. 0606-768-837. 

CC 700, 1995 rok, cz.ciwony, 94 tys. km, 

bezwypadkowy, stan bdb, 3700 zł 
- spr.redam. Tel. 0500-026-841. 

Dwa lanosy 3-letnie - sprzedam. 
Tel. 0421616-12--01, 0601-299-980. 

Seicento 1.1, gaz, 2000 rok, metalik, I właści

ciel - sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Seicento 900, 1999 rok, I właściciel, 
bezwypadkowy, metalik - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Uno I.O, 1996 rok, 70000 km. metalik, 
bezwypadkowy, 5-drLWiowy - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Nissan Micra, 1984 rok, nowy gaz Citroen Berlingo 1.9 D, VI 1998 rok, bezwy- · Fial Uno I.O, 1993 ".'k, wiśniowy metalik, Lanos 1.5, Sedan, 1998 rok, metalik, wspo-

- sprzedam. Tel. 0505--065-046. padkowy _ sprzedam. Tel. 046183 7 _83_ 52, 5-0rzwiowy, bez śladów korozji, zadbany, stan ntaganie, gaz, bezwypadkowy - sprzedam. 

Żuk, l982rok-spm;clam. Tel.046/837-14-27. 0607_383_180. dobry,3700zł-sprzedam. Tel.0608-40')-744. Tel. 0512-342-494. 

Opel Calibra 1992 rok, gaz- tanio sprzedam. 
Tel. 0503-141-414. 

Polonez Caro Plus 1.6, stan dobry; agregat 
uprawowy - sprzedam. Tel 046/838-77-76. 

Suzuki Maruti 800, 1993 rok, 2800 zł Lanos 1.5 16V,Sedan, t999rok,gaz,metalik, 

- sprzedam. Tel. 0694-794.sSS. bezwypadkowy, wspomaganie - sprzedam. 

Opel Astra 1.4 benzyna, gaz, 1994 rok, elek
trye211e szyby, radio, 175 tys. km - sprzedarn. 
Tel. 0600-818-296. 

VW Golf ID 1.6 benzyna, 1994 rok, czarny, 
wspomaganie, c.zarnek, elektryka szyb, ogrze
wanie tylnej szyby, 9400 zł - sprzedam. 

CC 700, 1997 rok, czerwony • sprze- Tel. 0606-395-256. 

dam. Płaskocin 15, tel. 0507 ~27. Polonez, I 997 rok, gaz - sprźedam. 

Volvo 340 GL 1.7 benzyna, gaz, 1988/1993 
rok - sprzedam. Tel. 0660-934-416. 

Tel. 0502-259-435. 

Peugeot 405 1.9, 1991 rok, gaz, elektryC7Jle 
szyby, centralny zamek - pilnie sprzedam. 

Części - Ducato, Ford Escort i Scorpio, 
Hywidai, Renault 11 D, Polonez, I 25p, 126p, 
Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Opel Astra n 2.0 TOL combi, 1999 rok, 
bogate wyposażenie - sprzedam. Tel.. 0507-267-179. Kupię każ.dy samochód, może być rozbity 

Tel. 0660-934-416. - BMW 524 TO, 1990 rok, czarny, alufelgi, lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 

komplet opon zimowych, stan dobry, 7200 zł rok. Tel 0605-695-882. 
VW - sprzedam na czę,ści. Tel 0668-167-315. 

Kupię osobowe - cale, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391-405. 

-sprz.edam. Tel. 0660-513-236, 0660-513-439. Polonez Caro, 1995 rok, gaz-taniosprzedarn. 

Ford &cort 1.6, 1992 rok - pilnie sprzedam. Tel. 046/838-65-47. 

Kuplę każdy samochód. 
Tel. 0605-848-751. 

Polonez Caro, 1995 rok, gaz, 2300 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-741-485. 

Tico, 1998 rok, I 05 tys. km, ciemnozielony 
- sprzedam. Tel. 0693-157-108. 

Tel. 0501-270-197. 

Palio Weekend HL 1.6 I 6V, 1998 rok, gaz 
-sprzeclarn. Tel. 0501-133--067. 

Fiesta 1.3, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

BMW 2.5 TO, 1991 rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

Kuplę absolutnie każdy samochód 
cały, uszkodzony lub skorodowany. BMW 318, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0668-421-165. Tel. 0608-457-113. 

Seat Ibiza 1400, 2001 rok, salonowy 
·sprzedam. Tel. 0503-1~. 

VWGolfl.9TO, 19954rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

Peugeot 309, 1987 rok, benzyna, gaz, 
centralny :zamek, elek:trye211e szyby 
- sprzedam. Tel. 046/838-64-76. 

126p,naczę,ści-sprzedam. Tel. 0668-262-745. 

Renault Megane RL, 1998 rok, I właściciel 

-sprzedam. Tel. 0697-318-689. 

Łada Samara 1.3 gaz; Maluch, na czę,ści 
- sprzedam. Tel. 0880-781-201. 

Opel Kadett Łezka 1.6 O, 1986 rok, stan 
dobry· sprzeclarn. Tel. 046/830-32--00. 

Części: Astra t.4, 3d i t.6, 5d; ce 100 

Opel Astra 1400, 2000 rok, I właściciel 
- sprzedam. Teł. 0668-421-165. 

VW Transporter T4 2.4 D, 1995 rok, bialy, - sprzedam. Tel. 0604-569-679. 

15000zł brutto-sprzedam. Tel 0692-601-689. 

Fiat Palio 12, 1999 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0668-421-165. 

_ Absolutnie kupię auta po 1990 roku, 
wszystkie marki, 100% satysfakcji 

126p, 1996 rok, 400 zł; Skoda Favorit, 
1991 rok, gaz, 800 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-428-521. 

i dojazd natychmiastowy. 
Tel. 0511-371--000. 

Sprzedam przyczepkę samochodową 300 kg. 
Tel. 046/838-76-87. 

Honda Civic, 1995 rok, gaz, bogate wyposa- Tico SX, 1997 rok _tanio sprzedam. 
ż.enie, 9000 zł - sprzedam. Tel. 0605-680-709. Tel. 0461837_ 7549_ 

Fiat Uno 1.4, 1995 rok, 5-0rzwiowy, 4800 zł 
-sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Renault 19 1.4, 1993 rok, gaz, 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Opel Astra 1.4, 1997 rok, gaz, Sedan, 
10800 zł - sprzedam Tel. 0601-804-616. 

Opel Corsa 1.2, 1996 rok, 8800 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-804-616. 

Nubira O Sedan 1.6 I 6V, 2000 rok, gaz, 
bordowy, 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-204-034. 

Fiat Uno 1.4, 1997 rok, 5 drzwi, 4500 zł 
- sprzedam. Tel. 0504-129-814. 

Ford &cort combi 1.8 TO, 1997 rok, granat, 
klirnaly"Lacja, ABS, wspontaganie, centralny 
zamek, el. szyby, 2x poduszki., 10800 zł 
-sprzedarn. Tel. 0607-273-734. · 

Polonez na wtrysku, gaz, stan dobry, 
1995d998 rok - kupię. Tel. 0692-252-931. 

Fiat Brava 1.6 I 6V, 1996 rok, benzyna+ gaz, 
stan idealny - spr.redam. Tel. 0660-680-306. 

BMW 3181, 1993 rok, gaz, stan dobry, 
alufelgi 16", nowe opony- sprzedam. 
Tel. 0502-730-030. 

CC 700, 1997 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0509-156-794. 

BMW 520 24V, 1991 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0668-477-763. 

Polonez 1500, gaz - sprzedam. 
Tel. 0510-090-480. 

Audi A2 1.4 benzyna, 2002 rok, salon, 
bogate wyposażenie - sprzedarn. 
Tel. 0668-425-645. 

Audi A4, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

BMW 520i, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

Opel Corsa, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Seat Toledo, 1993 rok, gaz-sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

Renault Mcgane. 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

Seat Cordoba t .4 benzyna + gaz, 1997 rok; 

Opel Astra 1.8 benzyna+ gaz, 1992/ 1993 rok, 
bogate wyposażenie - sprzedam. . 
Tel. 046/830-30-37. 

GolfII, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 

CC 900, 1993 rok, do remontu - sprzedam . 
Tel. 0691-090-215. -

Ford Focus 1.8, 199912000 rok, salon, 
możliwość kredytowania - sprzedam 

Tel. 0602-370-470. 

Renault Megane Classic, 1997198 1.6, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0504-057-366, 

Tel. 046/838-65-08. 

Polonez, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 

Łada 2107-1300, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0692-711-208. 

Polonez, 1996 rok, gaz, hak - sprzedam. 
Tel. 046'837-12-77. 

Fiat l26p, t 997 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-662-915. 

Opel Vectra 1.6, 1989 rok, benzyna, gaz, 
wersja C.D„ stan technie211y bdb - sprzedam. 

Tel. 0606-675-608. 

CC 900, 1996 rok, niebieski, 4800 zł; CC 700, 
1998 rok, r&ż.owy metalik, 4700 zł; Opel Astra 

1.4 8V combi, 2000 rok, 11900 zł, szary meta
lik - sprzedam. Tel. 046/863-06-1 O, 

0694-547-204. 

Fiat 1500 po kapitalnym - niedrogo 
sprzedam. Tel. 046/838-62-12. 

FordEscortTO, 1997rok,9500zł-sprzedam. 
Tel. 0695-301-081 , 046/838-84-18. 

Polonez, 199 l rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0888-826-199. 

Peugeot, 1989 rok, diesel - sprzedam. 

Tel. 0888-826-199. 

Opel Astra 1.4, 1992 rok, bordo - sprzeclarn. 

Tel. 0504-416-742, 046/838-84-30. 

Daewoo Tico, 1998/1999 rok, I właściciel, 
zielony metalik- sprz.edam. Tel. 0502-507-768. 

Opel Corsa I.O, 1999 rok, I właściciel, 

5-drzwiowa, niebieski metalik, bezwypadko
wa, 13800 zł- sprzedam. Tel. 0604-564-269. 

Opel Astra combi 1.6, 1996 rok, zielony 
metalik - sprzedam. Tel. 0604-884-494. 

Fiat Punto 11 OO, 1997 rok, 5-drzwiowy, zie
lony metalik, elektrye211e szyby, alann, cen

tralny zamek - sprzedam. Tel. 046/863-28-48. 

Opel Vectra B Sedan I . 7 TD lsUZ1J, 1996 rok, 

C7.erwony, 11800 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Renault Meganc Coupc 1.6, 1997 rok, 
granatowy metalik, 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Volvo 960 2.5, 1995 rok, gaz, grafit metalik, 

pełna opcja, 12500 zł - Sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam. 

046/83 1-8 I -22. 
Nissan Almera 1.6 SX, !996 rok, pełne Mercedes 140, 3.5 TD, 1993 rok, pełna Oj1!:ja, 
wyposażenie,girz-sprzedam Tel.0504-697-531. Opel Astra combi 1.6, 1993 rok- sprzedam 28500 zł_ sprzedam. Tel. 0888_261433. 

Tel. 0512-199-706. 

Seicento, 2001 rok, błękitny metalik 
- sprzedam Tel. 0607-504-067. 

126p, 1997 rok- sprzedam 

Tel. 0607-504-067. 

Mercedes 123 200 D, 1978 rok, „weteran 
sws'', stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0604-970-429. 

Alufelgi 02 15" z oponami 195/50 - sprzedam. 
Tel. 0609-135-463. 

Ford Escort l.3i, x:n 1991 rok-sprzedam. 
Tel. 0696-417-148 po 17.00. 

Nissan NX 100, 1993 rok, zdejmowany dach 
-sprzedarn. Tel. 0602-123-360. 

Skupuję silniki SW-400 Leyland 
Tel. 046/838-76-45. 

oraz czę,ści. Tel. 0602-123-360. Seat Toledo TOI, 2000 rok, bogate 

Duży wybór Suzuki Swift, samochody z Nie- wyposażenie - sprzedam Tel. 0888-285-477. 

miec. Tel. 0421716-04-27, 0602-292-093. Peugeot 205, 1991 rok - sprzedam. 

Fiat Uno, 1997 rok, 4800 i- sprzedam. 
Tel. 0602-107-529. 

VW Passat combi 1.9 TOi, 115 kM, 2000 rok, 
- sprzedam. Tel. 0692-124-434. 

Peugeot 406 2.1 TDi, 1998 rok, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, alann z pilotem w kluczy
ku, zielone szyby i lusterl<a, elek:trye211e szy
by i lusterka, 2x airl>ag, stan idealny, 18800 zł 
- sprzedam. Tel. 0500-200-115. 

Mercedes 608 O, 1980 rok- sprzedam. 

Tel. 0601-722-979 po 16.00. 

BMW 525 TOS diesel, 1994 rok, klimaty7.a
cja, skóra EL, alufelgi, stan bdb, nie wymaga 
wkładu finansowego. Tel. 0501-428-565. 

Opel Astra, 1994 rok, combi, instalacja gazo
wa, klimatyzacja, elek:try=e szyby i luster
ka, 6500 zł - sprzedam. Tel. 0501-428-565. 

Opel Kadett combi 1.6 D, 1985 rok + hak, 

czerwony, stan dobry - sprzedam tanio. 
Tel. 0696-716-922 . 

VW Golf 1.6 TO, 1987 rok, bialy, 3-0rzwio- Tel. 0692-101-989. Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-038-645. 

wy, 5000 zł - sprzedam. Tel. 0608-516-735, Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
046/838-90-26 po 16.00. 

Xsara combi 1.6, silnik elek:trye211y 5 kW, 
XI 1998/1999 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-10-49. 

Opony używane - importer. 
Tel. 0602-133-182, 046/837--01~0. 

- auta osobowe, dostawcw, cięiarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

Opel Astra Classic, 200 l rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-21-82 po 17.00. 

VW Vento 2.0, 1996 rok, srebrna perła, pełna 
elektryka, alufelgi po tuningu, I 0500 zł 
- sprzeclarn. Tel. 0888-261-433. 

Fiat Siena 1.6 I 6V, 1998 rok, srebrny metalik, 
gaz, stan bdb- sprzedam. Tel. 0606-490-951. 

Daewoo Lanos 1.5 l 6V, 1999 rok, zielony 

metalik, gaz, stan bdb ' sprzedam. 
Tel. 0606-490-951. 

Audi 90, 1991 rok, pełna opcja, berizyna 
+gaz, CZ1111y - sprzedam. Tel. 0511-487-994, 
046/863-52-62. 

Fiat 126 el, 1996 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Daewoo Espero 1.8 kat, 1999 rok, benzyna 
+ gaz, wspomaganie, autoalann, centralny 
zamek, elektryczne szyby i lusterka, sllUl 
dobry, pełna dokwnentacja, 7900 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-033-656, ()<161863-34-24. 

Daewoo Matiz, 2000 rok. zielony metalik, 
garażowany, pełna dokwnentacja, I 00'/o 
bezwypadkowy, 8400 zł - spl7..cdam. 
Tel. 0694-633-656, 046/863-34-24. 

Fiat Punto li ELX, 2000 rok, 5-dtzwiowy, 
zielony metalik, 80 tys. km, 13500 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-226-519. 

Opel Vectra 1.6 16V, 1998 rok, gaz, biały. 
centralny zamek, ABS, 2x airbag, radiomagne
tofon, I właściciel, cena do uzgodnienia 
- sprzedarn. Tel. 0604-973-904. 

Daewoo Matiz, 1999 rok, autoalann, radio
magnetofon, kolor rudy, zderntki w kol0!7.C, 
li właściciel, cena do uzgodnienia - sprzeclarn. 
Tel. 0608-427-135. 

Fiat Punto ELX 1.2, 75 KM 30, 199611997 
rok, bordowy metalik, elek:trye211e szyby, 
centralny :zamek, alann, zdemlki w kolorze, 
welLU"Owa tapicerl<a, stan bdb - sprzedam. 

Tel. 0880-948-646. 

VW Vento 1.8 B + gaz, 1993 rols wspomaga
nie, bezwypadkowy, salonowy, stan bdb, 
7200 zł-~. Tel. 0880-~. 

Fiat Seicento 900, 200 I rok, 45 tys. km 
- sprzedarn. Tel. 0692-489-339. 

Renault Thalia 1.4, 2000/2001 rok, 
65 tys. km - sprzedam. Tel. 0502-482-511. 

Renault Megane 1.6, 2000 rok, I właściciel 
- sprzedarn. Tel. 046'863-54-20 po 15.00. 

BMW 525 24V, gaz sekwencja, 1990 rok 
-sprzedarn. Tel. 0604-100-375. 

ABC kupię osobowy, cały, uszkodzo
ny. Tel. 046.1831-8>71, 0501-681-906. 

Skoda Favorit, gaz, 1995 rok, idealna, czer
wona, 4800 zł - sprLCdam. Tel. 0603-512-417. 

Całe i uszkodzone kupię, Głowno. 
Tel. 0606-238-179. 

Suzuki Super Carry 970 cni',' 1994 rok 
-sprzedam. Tel. 0421719-27-88. 

Fiat I 26p, 1991 rok - spmxlam. 
Tel. 0693-566-219. 

Skoda Felicia 1.3 combi, 2000/2CXJI rok, 
cena I 1500zl-spr,c'Chun. Tel. 0501-591-261. 

Kia Sportage 2.0 TDI 4x4, 1999/2000 rok, 
ccna30000?J-spm:dam. Tel. 0501-591-261. 

Renault Megane li 1.416V 98 kM, 

X 2003 rok, srebrny metalik, 6x air
bag, ABS, el. szyby, wspomaganie, 
centralny zamek, alann, 3-<lrzwiowy, 
salonowy, I właściciel, bezwypadko
wy, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0502-584-766. 

BMW E39, Xll 19% m~. lx:1vyna. hogatc 
wyposa/,cnic, gmlitowy, stan banl10 dobry. 
Tel. 0509--061-804. 

Scat Tolc<lo 2.0, 1992 rok, granatowy, 
sum dobry· spm.'tl:un. ICI. 0607-iilJ-259. 

Renault 19 1.7 !§!/,sum dobry - spm.'<lam. 
Tel. 0693-322-719. 

Audi 80 1.8 gaz, 1990/1994 rok - spm.xlam. 
Tel. 0511-315-179. 

Fiat 126p, 1996 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0602-820-852. 

VW Golf 1.9 TOI combi, 1995 rok, klima, 
bogate wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 04217193-981, 0502-425-820. 

Hyundai Lantra, 1992 rok, gaz - spm:dam. 

Tel. 042/719-61-48, 0601-206-664. 

Cinquecento 900, 1996 rok - sprL.edam. 
Tel. 0692-387-028. 

Opel Vectra 1.7 TD Is uzu, 1993 rok, 
ABS, szyberdach, 2x airbag, elektlycz· 
ne lusterka, wspomaganie kierowni
cy ·sprzedam. Tel. Q693.835..i05. 

Punto I.I SX, 1996 rok, 5-<lrzwiowy; Felicia 
l.3MPI, l998rok;FordFiesta 1.3, 1995/1996 
rok; Passat combi 2.0i, 1991 rok - sprzedam. 

Kupno, sprzedaż, zamiana samochodów uży
wanych. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 

Fiat I 26p 650, 1990 rok, cena 350 zł· 
- sprL.Cdarn. Tel. 0421710-73-56. 

Fiat Punto I. I 30, 1998 rok - sprL.edam. 
Tel. 0691-939-911. 

Ford Focus 1.8 combi, 1'999 rok - sprtedarn. 

Tel. 0601-250-350. 

Bartłomiej Soc hański CC powypadku-sprz.cdarn. Tel. 088-609-809. 

• Adwokat 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROżNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 

• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA 

.BODEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ 

W CHRUŚLINIE;• SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACH I NIEBOROWIE; •SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; 

•KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI;• SKLEP P. BEJDY W OST-ROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE;• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE 

I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; • SKLEP GS 

W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; 

• SKLEP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK 

W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; .• SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; •SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; •SKLEP P. GREFKOWlCZ W HUMINIE; 

•SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; •SKLEP SPOŻYWCZY W SANNIKACH, UL. WARSZAWSKA 165; •SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH 

Sochański i Manik Citroen BX 1.4, 1985 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-15-26. 

Kancelaria Adwokacka sp. j. 
ze Szczecina 

Skrócona wersja tego tekstu 

Opel Vectra, 1998 rok, wersja angielska, · 
pch1e wyposażenie oprócz skóry, 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-288-075. 

ukazała się w Rzeczpospqlitej Mercedes 200 D, 1994 rok, kremowy kolor 

:- z i(stydma 20Ó5. ___ -~ ' ___ -~~-Tel. Ó46/838-89-ll. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA OOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POJ.SKIEGO 24; 

•SKLEP SPOŹYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIDSK PRZEMYSŁOWY 

~ ~T~~o~~ PLA~ ~UKASIŃSKIEGO:~:"·~~ ~ ~!_:~~czo~~~~r'if~b~~~~~~~~~-j~(~,~ .r:t~!-; :·„.~„ ~ .~:. ~ •. :„ ~ ~ .;_~~~~~.:_ 
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Star 1142 do prn:wO"ZU żywca, Lublin 
skrL}'lliowiec oraz Żuk kontener - sprz.edam. 
Tel. 0510-15S-924, 0502-313-91 l. 

Volkswagen Polo - zamienię na grubościów
k~. Tel. 0661-867-514. 

Opel Corsa typ A, silnik skrzynia biegów, 
instalacja garowa i resztę - sprz.edam 
na ~i. Tel. 0512-397--020. 

Opel Vectra, 1993 rok, na~i lub w całości 
- sprzedam. Tel. 0506-119-91?-

Ford T ransi~ 2.5 D, 1995 rok, kJÓtk.i podwyż

szany - sprzedam. Tel 0503-528-M5. 

Skoda Felicia, 1.3, 2000/2001 rok, I właści
ciel, przebieg 33 tys. km, srebrny metalik, bez
wypadkowy - sprzedam. Tel. 0600-394-592. 

Cinquecento kuplę. Tel. 0500-420-702. 

Tico kuplę. Tel. 0500-420-702. 

Laguna 2.2 D, 1995 rok, granatowa, 9100 zł 
- sprzedam. Tel. 0667-745-502. 

Audi SO, I .SB, 1991 rok, 33000 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-S37-633. 

Volkswagen Passat combi, 1991 rok, spro
wadway, zarejestrowany, 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0500-272--055. Renault 1.9, 1994 rok, l.S, 120 tys. km, 

BMWE36325, 1991 rok,C7.8111y,sprowadzo- cen. zamek, ABS, wsp. kierownicy 
ny, :zarejestrowany-sprzedam. - sprz.edarn. Tel. 046/831-11-36 po 17.00. 

Tel. 0509-4S2--065. 

Seicento 1.1, 2002 rok, 1-właścicie~ serwiso
wany, bezwypadkowy - sprledam. 
Tel. 0665-977-562. 

Corolla 1.3, benzyna+ gaz, 1991 rok, 
5-drzwiowa - sprzedam. Tel. 0609-106-500. 

Opel Vectra Sedan l.6 l 6V, 2000 rok, gaz, 
srebmymetalik-sprzedam.,Tel0697-725-85S. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, 10700 zł, moż- Golf!, diesel, stan dobry - sprzedam. 

liwość zamiany na 126 E• Cinquecento, Tel. 0510--038--050. 
Poloneza lub inny tańszy. Tel. 0509-369-540. 

Punto l.l, 1996 rok, 5-0rzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732.ffl'.2. 

Fiat Brawo 1.9 TO, 199611997 rok 
- sprzedam. Tel. OSSS-445-679. 

Działka budowlana O,S2 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 

Okazja! Mies:zlcanie M-2, 35 mkw. c.o., 
N piętro, os. Kostka, 35000 zł. 
Tel. 0512-255-421, Oi2/S38-7S-5l. 

Działka budowlana w Lowi=i, 3000 mkw., 
infrastruktura, bliskość handlu, usług, dwor
ców (kolejowego, autobusowego). Zaintere
sowanemu inwestorowi wyślę ofertę z doku
mentacją Tel. 022/633-69-46. 

3 ha ziemi w Janinowie k. Bielaw. 
Tel. 0605-SS9-l 75. 

Dom piętrowy z działką, ul. Warszawska. 
Tel. 046/S37--09-12. 

2 ha ziemi przy trasie Warszawa-Poznań 
(połowa odrolniona). Tel. 050S-953-694. 

Dom - zabudowa bliźniacza (Głowno), 
76 mkw. (3 pokoje) z dzialką 550 mkw. 

Sprzedam, wynajmę dzialkę, pow. 640 mkw., i domem wolnostojącym 50 mkw., media, 

Łowicz, os. CJ?rki Tel. 0661-630.. 735. garaż, budynek gospodarczy. 

26 mkw., Saks terier - sprzedam. 
Tel. OSS0--037-474, 046/837-59-12. 

Mieszkanie dwupokojowe 51 mkw. 
przy ul. Kwiatowej. Tel. 046/S37-Sl-14 

po 17.00. 

Sprzedam działkę budowlaoą PfZY trasie 
na Bielawy. Pilaszków 2. 

Kiosk 13,5 mkw., bez lokalizacji. 
Tel. 0607-517--065. 

Tel. 0421719-11-41 po 17.00. 

Działkę budowlaną pow. 519 mkw. 
(Głowno, ul Kasztanowa), wszystkie media. 
Tel. 022/6Sl-36-25 po lS.00, 0607-945-243. 

Sprzedam M-2, 27 mkw., Głowno, os. Sikor
skiego bi. 10, llI piętro. Tel. 042171Q..S3-35, 
0608-657-5SS. 

Bliźniak, Głowno. Tel. 042171-92-771. 

Sprzedam tanio dzialkę w Cielądzu 3.13 ha, 
(2.45 ha lasu). Tel. 0661-452-303. 

Opel Vectra, XII 1999 rok, l S600 zł 
Renault 19, 1993/1994 rok - sprzedam. 
Tel. OSSS-445-679. SprzedamM-5, 75,5mkw. Tel.0668-157-179. Działka budowlana 1200 mkw., w Łowiczu. 

Tel. 0502-278-760. 
Sprzedam ziemię I ha w Ossowicach. 

- sprzedam, możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Skoda 120~ stan dobry, cena 600 zł Dzialki budowlano-inwestycyjne w Biela-

- sprzixJam Tel 0607-1@958, 046/835-33-55. wach. Tel. 046/S38-25-93, 0604-235-514. 

Dae-Mxi I..aoo;, Sedan- kupię. Tel 0694-216417· Absolutnie cały, uszkodzony, Mieszkanie 72 mkw., N piętro, środkowe, 
osobowy - kuplę. Tel. 0461831-85-71, os. Bratkowice. Tel. 046/837-55-42. 

Tel. 069S-236-2SO. 
Lokal handlOMHJSługowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy targowicy. Sprzedam nowy dom. Tel. OSSS-267-523. 

Tel. 0461837-42-&ł, 0602-192-463. Sprzedam dom w Rawie Mawwieckiej 

Opel Astra l.S, 1992 rok, benzyna + gaz, 
rozbity, cena 1900 zł do uzgodnienia 

Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 

Tel. 0695-502-62S. 

Cinquecento 900, l 996- l 99S - kupię. 

Tel. 060S-l08-139. 

0501-581-806. Sprzedam 2,5 ha ziemi. Jadzień 11, 

Ford Transit 2.5 diesel, 1996 rok-sprzedam. gm. Kiernozia Tel. 0660-967-161. 

S3 mkw cegła, ul Bolim wska ~--'·· na działce 4300 mkw., stan zamknięty. 
., · 

0 
- ,.,.~n Tel. 046/Si4-25-36. 

lub zamienię na mniejsze na os. Tkaczew. 
Tel. 0604-172-273. Sprzedam dom w Rawie Mawwieck:iej. 

Tel. 0512-102-284. - sprz.edam. Tel. 0609-282--0S9. 
Tel. 0604-l 5S-52S. 

Renault 21 Newada combi, 1991 rok, stan Opel Corsa, 5-0rzwiowy - kupię. 
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0609-890--084. Tel. 046/S34-S l-l 4. 

50 mkw., c.o., Il piętro, os. Kostka 
Naprawa automatycznych sknyń biegów, Tel. 0607-32S--007. 
Pu=za Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst-

Mieszkania 32 mkw. i 34 mkw. - sprz.edam 
lub zamienię na większe do 50 mkw. 
Tel. 0694-Sl4-Sl9. 

kie marki. Tel.046/831-84-39,0501-461-936. S6 mkw., os. M. Konopnickiej. 

CC 700, 1996 rok, niebieski metalik, stan Daewoo Nexia, Sedan, gaz-kupię. Tel. 0461s37-46-ll po r5.oo. M-5, parter, cegla, 76 mkw. 

bardzo do.__, _ sp--'·-. Tel. 060S-697_,,,„. Tel. 0606-436-231. Kupię każde auto uszkodzone powyż.ej 1990 Tel 0694-7,„ nss 
~ J """'""" """' roku. Tel.0602-685-613. Sprzedam PfZYczą>- Sprzedam dom parterowy, stan surowy, dział- . ......., . 

Seiccntn do 6 tys. zł- kupię. Tel. 0695-509-226. kę 125 x 230_ Tel. 0692_309453_ ka 920 mkw., Bełchów. Tel. OSSQ..280-797. Sprzedam bliźniak w Łowiczu. 
Opel Omega 2.3 D Sedan, 1990/1991 rok, 
bogate wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0661--025-360. 

Golfll 1.6, 1991 rok, gaz, =Y metalik 
- sprzedam. Te). 0609-S54-7SO. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy Sprzedam działkę budowlaną I OOO mkw., Tel. 0502-549-997. 

Tel. 0692-s29-ss2. - kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-5S l-906. światło, woda, ogrodzona, mały domek drew- Kawalerka 16 ·mkw., własnościowa 
Punto5-drzwiowe-kupię. Tel.0606-472-251. niany, 7 km od Łowicza. Tel. 0501--068-291, Tel. 0663-72l-342. 

Silnik Siara 200, budę do Osinobusu, Orkan 046/S37-67-50. 
Toyota Corolla l.4, 1999 rok, bezwypadko
wy, IJ właściciel - sprzedam lub :zamienię 

i sortownik bębnowy - sprzedam. 
Tel. 046/813-17-37. Sprzedam mieszkanie 25 mkw., IJ piętro, 

Sprzedam lub wydzici7awię I~ 
os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-S52. 

Sprzedam nowy dorn w Rawie Mawwieckiej. 
Tel. 060S-456-5SS. 

Sprzedam clżialkę budowlaną o pow. 
5800 mkw., w miejscowości Machaty, 
cena 12000 zł. Tel. 0660-416-423. 

Spc7.edam 4 ha sadu w miejscowości Narty, 
cena 120 tys. zł. Tel. 0660-416-423. -Nowy wykoóczony dom w Skierniewicach. 
Tel. 0604-612-Sl 7. 

Polonez Caro Plus 1.6, l 99S rok, gaz, niebie
ski, Rawa-sprz.edam. Tel. 0512-140-873. 

Polonez 1500, I 9S7 rok, stan dobry 
-sprzedam. Tel. 046/815-7S-14. 

na tańszy. Tel. 0504-221--035. 

Fiat Uno, X 200 I rok, gaz, 5-0rzwiowy, 
bezwypadkowy, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-5S6--017. 

os. Broniewskiego 1/11. Tel. 0507--071--041, 
Spracdam silnik li KW. Tel. 0503-441--012. 
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_ Dorn murowany 2-piętrowy, ~iowo 
wykoóczony, na działce 760 mkw. 

Sprzedam dorn w Skierniewicach. 
Tel. 0606-336-104. 

Fiat I 26p, I 99S rok, kolor czerwony 
-sprzedam. Teł.046/814-29-92,0694-818-514. Toyota Corolla 1.6, 1997 rok, bordo metalik 

- sprzedam. Tel. 0601-3S5-894. 

Sprzedam silnik, diesel od Lublina 
Tel. 0607-774-729. 

Sprzedam opony do samochodów ciężaro
wych 20"/o zużycia Tel.046/815-66-48. 

MOTOROWE 

Mieszkanie 32 mkw., os. Starzyńskiego 6!71 . 
Tel. OS3/355-46-6 I. 

M-3 w Łowiczu. Tel. 0604-175-920. 

Mies:zlcanic 60 mkw., os. Bratkowice. 
Tel. 0603--099-826. 

Łowicz, os. Górki, ul. l.agórska 20, 
tel. 046/837-76-79, 0505-663-306. 

Mieszkanie 75 mkw., cegła, ul. Bolimowska 

- sprzedam. Tel. 0508--096-941. 

Segment 180x300 m, działka 320 m, 

Skierniewice. Tel. 0603-SOS-300. 

Sprzedam mieszkanie 65 mkw., osiedle 

Przydworcowe przy ul. Sobieskiego 
- cegła, I piętro. Tel. 0605-303-753. 

Wydzierżawię lub sprzedam gospodarstwo Sprzedam dom, 2 garaże stan surowy, 
Fiat CC 700, 1993 rok, gaz, cena 3200 zł, 

z okolic Rawy Mawwieckiej - sprzedam. 
Tel. 0603-53S-903. 

Skoda Felicja, 7llkupiona w salonie 2001 rok, 
bezwypadkowa - sprzedam Tel.0603-588-228. 

Astra combi 1.7 TD, 1995 rok, cena S500 zł, Audi B4 22, 1993 rok, ·cena 8500 zł 

lllO"Żliwośćrat-sprz.edam. Tel.0512-614-314. -sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Dom 115 mkw., działka 2200 mkw. w Mysla

Skutery, motocykle, akcesoria, sprowadzone. kowie (wieś) - tanio. Tel. 0509-838-356. 

rolne z budynkami: mieszkalnym, gospodar- ~iowo wykończony, Rawa Mawwiecka. 

czymi w Popowie. Tel. 0606-624-547. Tel. 0603-201-621. 

Renault Clio 1.1 , 1992 rok, pierwszy właści
cie~ Rawa Mawwiecka - sprz.edam. 
Tel. 0508-479-970. 

Łada Samara, 1989 rok - sprz.edam. 
Tel. 0607-521-39S. 

Opel Corsa, 199611997 rok, salonowy, 
5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 0603-588-228. 

Mercedes 124 3.0, 1991 rok, gaz, automat 
- sprzedam. Tel 046/831-85-71. 

Ford Fiesta I.S D. 1994 rok, 5-0rzwiowy 
-sprzedam. Tel. 0501-586--017. 

Fiat Punto 12, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-586--017. 

Hyundai Lantra combi 1.6, 1999 rok, gaz, 
15400 zł - sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Mazda 121, 1.2, 1994 rok, gaz, 5500 zł 
-sprzedam. Tel 0601-804-616. 

Polonez 1.6, 1993 rok, gaz, 1500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Skupujemy samochody, całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0608-506-174. 

Tel. 0509-4S2--065. 

GARAŻE 
Sprzedam g;iraż murowany na os. Szarych 
Szeregów. Tel 0608-391-49S, 0665-437--008. 

Sprzedam g;iraż przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/S37-47-94. 

Sprzedam garaż, os. Szarych Su:regów. 
Citroen Jumper 1994 rok, 2.5 D, dubel kabi- Tel. 0606-764-495. 

na, 10300 zł- sprzedam. Tel. 0509-S37-633. Sprzedamg;irażnaos. Bratkowice. 

Auta z Holandi, BMW 31Si, 1995 rok, VW Tel. 0606-447-777. 

Golf Il, 1.60, 1991 rok, Ford Fiesta I.SD, Sprzedamgarażnaos.Bratkowicepaycmen-

1996 rok, Ford Scorpio 2.0 DOHC, VW Pas- tarzu. Tel. 046/837-70.. IS, 0694-7S3-932. 
sat 1.9 TOI combi, 2000 rok - sprzedam. 

Ford Brawa 1216Y, 1999rofsgaz, 12500zł Tel. 0694-745-543. Sprzedam garaż, os.Bratkowice. 

-sprz.edam. Tel0602-685-613,0503-126-774. Peugeot Partner, I.SB, 1999 rok, osobowy, Tel. 046/837-S9-7l. 

Seicento 900 gaz, 1998 rok, 7500 zł 15900 zł - sprzedam. Tel. 0509-S37-633. Garaż do wynajęcia Tel. 046'861-26-62. 

-sprzedam. Tel.0602-685-613,0503-126-774. 

Opel Vectra l.S l 6Y, combi, I 997 rok, bogate 
wyposażenie, sprowadzony, zarejestrowany, 
15500 zł - sprzedam. Tel. 05()1)-482--065. 

Sprzedam PfZYc:z.epę S ton, Siara 200. 
Tel. 046/831-62-%. 

Peugeot 405 ORD, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 046/835-00-49 po 16.00, 0693-366--069. 

T4 l.9TD, 1998 rok, długi przeszklony 
6 miejsc, Ford Transit 2.0 TOI, 2003 rok, 
pełna opcja - sprzedam. Tel 0600-555-55S, 
046/S15-60-26. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mies:zkanie 32 mkw. Tel. 0241235-1048. 

Mies:zkanie 43 mkw. Tel. 0660-469-758. 

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

OLE] 
o-PAlOWY 

oferuje autoryzowany dystrybutor oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 
Firma „KOPER" Spółka Jawna PILASZKÓW 18 k. tOWICZA 

. tel./fax (046) 837·13·58, bezpłatna informacja 0800 50 50 39 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA KREDYT! 
DLA STAŁYCH KLIENTÓW: ../'upusty i rabaty 

HURTOWNIA PASZ 

w~c: 
--------~ W OFERCIE 
~~----"- •koncentraty 
StosUJ • premixy 

na:m.L •mączki 
I razefł! z ·otręby pszenne 

KOCIERZEW POŁUDNIOWY 25 • śruty sojowe, rzepakowe 
• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: • olej rybny, sojowy 
• doradztwo żywieniowe poniedziałek - okolice Soboty • dodatki zakwaszające 
• układanie dawek pokarmowych wtorek - okolice Złakowa 
• dostawa towaru do klienta środa - okolice Waliszewa • wysłodki buraczane 
• sprzedaż bezpośrednio z samochodu czwartek - okolice Bąkowa • lizawki solne, minęrąll'.le 
SPRZED.AŻ w TERENIE: 0609-467:348 BIURO 046) 830-37-$, o4b7-26J-282 ·: „ inne dodatki paszow~ 

1,96 ha ziemi z lasem, z możliwością zabudo
wy, gm. Bielawy. Tel. 0504-ISl-667. 

72 mkw., IV piętro, środkowe, os. Bratkowi
ce. Tel. 046/837-72-1 l. 

Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw., 
m piętro, os. Bratkowice. Tel. 046/837-76-94. 

Sprzedam działkę 3000 mkw., obręb 
Wyskoki. Tel. OSS5-126-665. 

Dom, osiedle Północna - sprzedam. 
Tel. 0691-911-914, 0606-990-597. 

Mies:zlcanie 60 mkw., N piętro, Widok, 
wraz z garażem. Tel. 046/832-7048. 

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE 

P.EUGEOT 307 Z 2005 ROKU 

OSZCZĘDZASZ NAWET 

www.peugeot.pl 

WIĘCEJ ~ 
PEUGEOT 
W PEUGEOT 

MODELE Z 2005 ROKU: 

OSZCZĘDZAJĄC 

KONKRETNE SUMY! 

S J,. ·PtACĄC NISKĄ RAll 
W KORZYSTNYM KREDYCIE! 

PEUGEOT 'IOOT-OSZCZĘDZASZ NAWET 17 ZŁ 

PEUGEOT 20tJ - OSZCZĘDZASZ NAWET 2 5 ZŁ 

PEUGEOT 407 - OSZCZĘDZASZ NAWET 5 ZŁ 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ. 

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie. Peugeot 307 - zużycie paliwa: 
4 ,8 li I OO km, emisja C02: 126 g.lkm, dla silnika 1.6 HOi 11 O KM. 

A'GARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

' -Profesjonalnie. , (J , , 

· Łódź ul. Strykowska 131 
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17 
Części (42) 617 07 18 Fax (42) 617 07 21 

, ,, ._,~ , :w-WW.ópgarage,.peygeątpf 
- -·-- - i 



OGŁOSZENIA DROBNE 

Sprzedam mleszkanie M-5, 72 mkw., V piętro, 
Widok. Tel. 046/832-85-39. 

Spiz.edam dom w stanie surowym, 
nienakryty dach, Skierniewice, Skłodowska. 
Tel. 0604-135-138. 

Działkę z fundamentami, ok. Widoku. 
Tel. 046/833-74-27. 

Działka budowlana 21 OO m, Winna Góra 
- sprzedam. Tel. 046/831-54-90. 

Sprzedam mieszkanie 65 mkw., osiedle Przy

dworcowe przy ul. Sobieskiego - cegła, 

I piętro. Tel. 605-303-753. 

Sprzedam M-4, 60 mkw. w Skierniewicach. „ Tel. 046/833-78-55. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 046/833--03-00, 0602-039-865. 

Do wynajęcia lokale w Łowiczu, 
ul. Nowy Rynek (I piętro}, 56 mkw. 
i 170 mkw. Tel. 046/837-42-64, 
0606-111-651. 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najcbęmiej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia mieszkanie. Tel 046/837--02-98. 

Do wynajęcia lokal. 71 mkw., w .pawilonie 
przy ul .. Dworcowej i ul. Waiszawskiej. 
Tel. 0605-578-502. 

Wynajmę lokal w Głownie do 30 mkw. 
Tel. 0510-156-709. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
Łowicza - na gabinety lekarskie. 
Tel.0602-674-$1. 

Domusługowo-mieszkalny+clomstansuro- Poszukuję kawalerki w Łowiczu (1-VUI 

wy, w centrum Białej Rawskiej_ sprzedam, 2006). Tel. 046/837-31-52. 

cena 280000 zł. Tel. 0504-907-382. 

NIERUCHOMOŚCI 
·KUPNO 

M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach 
- kupię. Tel. 0668-105-890. 

Kawalerkę. Tel. 0692-101-989. 

Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 

~pię mieszkąnie w Łowiczu, I-II piętro, 
powyżej 45 mkw. Tel. 0605-578-488. 

Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie. 
Tel. 0509-700-328. 

Kupie mieszkanie w Skierniewicach 
do 55 mkw. Tel. 0503-566-102. 

Kupię gospodarstwo rolne ok. IO ba 
z domem i budynkami gospodan::zymi 

- w. ładnej okolicy. Tel. 0504-531-593. 

Kupię działkę budowlaną na ul. Waryńskie
go. Tel. 0501--042-860. 

Kupię lub wynajmę domek w Skierniewicach 
lub okolicy ~ być do remontu. 

Tel. 0691-846-12Q. 

Dom, scgmenJ, du7.e mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. ó461833-78-55. 

Poszukuję lokalu w Skierniewicach, Rawie 
Mazowieckiej. Tel. 0508-909-732. 

Górne piętro budynku, osobne wejście 
- dla finn lub os6b prywatnych, trasa Łódź 

- Łowicz (Krępa) lub sprzedam. 
Tel. 0660-437-510, 

Wynajmę kwatecy__pracownicze (Głowno). 
Tel. 0602-630-316. 

Do wynajęcia lokal 70 mkw. (Głowno). 
Tel. 0421719-44-22. 

Do wynajęcia mieszkanie 70 mkw„ Stryków. 
Tel. 0602-802-205: 

Wydzierżawię - spr7.edam kwiaciarnię 
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0509-440-390. 

Szukam mieszkania do wynajęcia w Rawie 
Mazowieckiej M-3 lilb M-4. 
Tel. 0661-452-303. 

Do wynajęcia lokal na działalność handlo
wo-usługową, w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-12-38, otiol-470-295. 

Do wynajęcia lokal gastronomiczny 
150 mkw., Skierniewice. Tel 0509-849-465. 

Lokal do wynajęcia 25 mkw., wszystkie 
media w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jerozolimska 27. Tel. 046/815-11-6<1. 

Od zaraz wynajmę pomieszczenia 
na biura lub gabinety - Stary Rynek. 
Łowicz, oraz porniesuŻenia dla flnn. 
Tel. 0600-36>799. 

• OGLOSZENIA DROBNE 

Sprzedam maszyny do produkcji skarpet 
i formy. Tel. 046/838-28--07, 0889-910-053. 

Sprzedam pierze gęsie. 
Tel. 042f119-56-38. 

PrZY.im« cbałupnictwo stebnówka, overlock, 
dwuiglówka, mereszka. Tel. 0511-971-809. 

Sprzedam sofę Beatę; futro karakułowe, stan Sprzedam pi.larl<ę taśmową do drewna liony z.atrudnię szwaczki. Tel. 0608-037--060. 
bdb. Tel. 046/837-52-27. Mctabo. Tel. 0888--039-182. 

Sprzedam witrynę chłodniczą, :zamra7arkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-08-90. 

Wciągarkę budowlaną. Tel. 046/838-91-28. 

Nagrzewnice powietrza, wózki pale
towe, sprężarki, skrzynki owocowe. 
www.famapl.com. Tel. 046/833-03-10. 

Piec c.o. stalowy, stan dobry, można palić 
miałem lub węglem. Tel. 046/837-38-62. 

Sprzedam przycz.epę do pczew02ll koni 
- 1700 zl. Tel. 0663-250-586. 

Sprzedam suknię ślubną rozm. 38/40. 
Tel. 0505-067--099. 

Sprzedam segment 4-<:zęściowy, 2 wer.;alki 
rozkladanc, wilka, tłocznię do mię,o;a. 
Tel. 0601-063-404. 

Sprzedam tanio Casio Cf -080. 
Tel. 0693-830-178. 

Zatrudnię do pracy w gospodarstwie rolnym. 
Tel. 0602-073-181. ' 

P.O.M. Eko-Serwis Sp. z o.o. zatrudni 
osoby na stanowisko kierowca-omia
tacz (wymagania: prawo jazdy kat. C) 
oraz na stanowisko ~latacz (wyma
gania: prawo jazdy kat. B). Mile wi
dziane: aktualne świadectwo kwalifi
kacji, prawo jazdy kat. E. CV na ad
res: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/3. 
Tel. 046/830-35-25. 

2.02.2006 r. 

Miody, wykształcenie średnie - matura, 

uregulowana służba wojskowa, stolarz 
meblowy z praktyką, prawo jazdy kat B 
- podejmie pracę. Tel. 0501-707-057. 

Operatora koparki, kopark<rladowark i 
- :zatrudnię. Tel. 0691-021-0'JS. 

z.atrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ulańskiej 2, gab. 7. Przxjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawodowe; zaświadcz.enia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Spawarka 220/380 170 A, wiertarlca stołowa 
220 V, komplet do spawania gazowego. Sprzedam pilę tarc:zową 600 mm przmośną 

na torze dl. 380 cm. Tel 0421719-87-74. 
z.atrudniędziewczynę(nieuczą:ąsię).dopracy Tel.0696-022-697. 

Tel. 0602-366-564. w pizzerii, wiek do 24 lat. Tel. 046'837-56--07. Zatrudnię mężczyznę na stanowisku kucharz

Lada chłodnicza, regały, waga, lada sklep<>- Sprzedam trawę nasienną Raigras. z.atrudnię pracownika do :zakladu blacharsko- kelner. Tel. 0602-192-572. 

wa.. Tel. 0602-171-903. Tel. 0241277-02--04. 

Okna „ Wołomińskie" po wymianie - tanio. 
Tel. 046/837--05-07. 

Sprzedam pilnie 2 fotele, stan bdb. 
Tel. 046/837-74--01, 0502-029-406. 

Drewno kominkowe. Tel 046/838-68-24. 

Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 0886-427-375. 

Sprzedam piły spalinowe Partner Drużl\a, 

lakierni=go. Tel. 0506-152-437. 

Zatrudnię kucharza do restauracji i grill baru 
w Juracie na okres od kwietnia-września 
lub tylko na czas wakacji. Tel 0501-794-279, 
058/675-27-92. 

Sprzedarn do remontu agregat 4 kW, tokarkę 
rewolwerówkę. Tel. 0698-367-366. 

ma!mlc rehabilitacyjny wież.a kohmmy Rawa. Apteka pilnie zatrudni magistra i tech-
Tel. 0698-898-708. nika fannacji. Tel. 0502-705-828 

Sprzedam bale dębowe. Tel. 0500-385-907. 

Drewno kominkowe. Tel. 0503-068-193. 

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

Sprzedam Owerlok 5-nitkowy. 
Tel. 046/814-07-88. 

Sprzedam taśmociąg do obornika. 
Tel. 0605-090-901. 

Sprzedam szalę dębową, maszynę do szycia 
Łucmik. 'fel. 0605-090-90 I. 

po 16.00. 

z.atrudnię kelnerłcę do Restauracji i Grill Baru 
w Juracie na okres od kwietnia-września 
(wymagany jęz. angielski) i kelnai<l na czas 
wakacji - lipiec, sieqiień. Tel. 0501-794-279, 
058-675-27-92. 

Zatrudnię teclmika fiumacji. Antena CB President, nowa Tel.()888-718-102. 

Piec akumulacyjny, materac odleżynowy 
(nowy). Tel. 0502-7li8-100. 

Sprzedam zgrzewarl<ę do okien PCV Uiban. Tel. 0602-255-161. 

Akordeon Hochner ~erdi 3. 
Ttj. 0665-243-247. 

Sprzedam termę 100 I i dwa garnki kamienne 
po 40 L 50 I. Tel. 046/838-65-13. 

Sprzedam silnik 207 2.4 D. 
Tel. 0609-171-736. 

Fotel gabinetowy. Tel. 0600-768-405. 

Tel. 0888-267-523. 

Sprzedam bale dębowe. Tel. 0604-854-955. 

Sprzedam komputer. Tel 0504-641-284. 

Sprzedam piec do ogrzewania folii. • 
Tel. 0503-441--012. 

Sprzedam segment pokojowy szaro-biało-
czamy 3 częściowy+ szalit. ,-
Tel. 0661-038-525. 

Sprzedarn tanio nową iiralko-wiffiwkę. Sprzedam TV 36 cali ,,Philips" cena 1400 zł, 
Wiadomość: Otolice 64. Tel. 0880-175-562. TV 25 cali ,,SOOy" cena 400 zł. Rawa Mazo.. 

Silniki elek1Iyc:me: 4,s KW, 5,5 KW, I KW. wiecka Tel. 0601-366-072. 

Tel. 0694-695--011. 

Z,agi;szczarka gruntu 90 kg; pila stołowa 
do cięcia betonu kostki. Tel 0601-303-279. 

Sprzedam małą elektrownię wiatrową, 
Tel. 0603-184-796. 

Sprzedam piekarnik ,,Z,anussi" z~ 
giern 2 letni Rawa Mazowiecka. 
Tel. 0601-366-072. 

Kupię barakowóz lub Osinobus. 

Tel. 048/668-13-98, 0606-101--047. 

Zatrudnię mężczyznę do samodzielnego 
prowadzenia składnicy maszyn rolniczych. 
Tel. 046/837-47-85. 

Młody, wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat B, C, uregulowana służba wojskowa 
- podejmie pracę. Tel: 0607-048-682. 

Zatrudnię pracowllików, wykształcenie 
rolnicze lub ogrodnicze, prawo jazdy kat B, 
praca - teren Łowicza. Tel 0604-230-734 
po 11.00„ 

PrZY.im« do pracy w gospodaistwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 

Poszukuję elektryka-automat Kiernozia, 
tel. 0606-410-952. 

l.atrudnię operatora kopark<Hadowarki, 
murany i pomocników budowlanych. 
Tel. 0667-728-283. 

Szukasz dodatkowej pracy? Lubisz k06il» 

tyki? Oritlame jest SlllJlS'I. dla Ciebie. 
Tel. 0501-153-323. 046/839-02-11. 

Dziewiarza, mec:l)m1lla - skarpety Ma
lec DE - poszukuję Tel 0602-869-719. 

Zatrudnię deklllzy i pomocników. 
Tel. 0609-846-316. 

Zatrudnię piekarza do pieca 
Tel. 0509-877--081. 

Zatrudnię szwaczki - I, li zmiana 
Tel. 0600-052-348.. 

Serwis zatrudni na korzystnych 
warunkach mechaników i eleldrome
chanlka samochodowego. 
Tel. 042f119-29-37. 

PrZY.iiw szwaczki, Głowno. 
Tel. 0668-183-608. 

Avon - bezpłatne zapisy, super 
prezenty. Sms/Tel. 0501--032-348, 
042f11M447. 

Avon - konsultanlki, super promocja. 
Sms~ 

Poszukuję do pracy samodzielnego mecha

nika samochodowego, Głowno. 
Tel 0507--053-230. 

Poszukaję do pracy we Wb;;zecb kobiet 
- praca w fubryce i mc;;żczym - praca w polu, 
wiek do 40 lat,~ być malżmslwa, wyjazd 
po 10.032006. Tel. 0609-752-511. 

Podejmę pracę na Polonezl Trucka 1,70 
wys. i 2 m dl. Tel 0512-397--020. NIERUCHOMOŚCI 

-WYNAJEM 
Wynajmę lokal na działalność- Skierniewice 
trasa na Łódź, 85 mkw. -i' parking 100 mkw. Wełniaki. Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam sanie i bryc'zkę do kucy. < 
Tel.046/8 15-25-14. Przyjmę szwaczki, szwaczy, prasowaczki, 

prasowaczy. Tel. 0601-035-056. 

Osoba z doświadczeniem w zakresie 
prawa pracy, płac, rozliczeń z ZUS 

Lokal pod działalność, 40 mkw. 
Tel. 046/837-10-09. 

Wynajmę lokal w Łowiczu, min. 50 mkw„ 
centrum lub okolice, z możliwością dojazdu 
dużym samochodem dostawczym. 
Tel. 0609-457-800. 

Lokal do wynajęcia o pow. 44 mkw. 
w centrum Łowicza. Tel. 046/837-12-14, 
0663-065-733. 

Wynajmę lokal 45 mkw., ul. Długa 
Tel. 0660-699-025. 

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza. 
Tel. 0887-002-881. 

Tel. 0609-837-144. 

Lokal na dzialaloość 35 mkw. Rawa Ma:ro
wiccka -wynajmę. Tel. 046/814-22-93, 
0502-955-459. 

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

Książeczki mieszkaniowe, realizacja. 
Tel. 0603-692-230, 0601-255-153. 

KUPNO • RÓŻNE 
Kuplę złom. Tel. 0504-350-641. 

\Vyru!jmę mieszkanie dla studentów lub ml<>- Kupię zbiornik na olej opałowy do I OOO J. 
dym osobom pracującym. Tel 0500-231-554. Tel. 046/837-12-14, 0663--065-733. 

Wynajmę pomieszczenie na biuro lub gabi
net w fowiczy, ul. Stary Rynek 24/30c (obok 
ratusza). Do wynajęcia dla lion są również 
mieszkani~ w bloku w Łowiczu. 
Tel. 0600-365-71}9. 

Lokal do wynajęcia, ul. Krakowska. 
Tel. 0692-722-045. 

Wynajmę pomieszczenie gospodarcze, budy
nek inwentar.>ki 250 mkw„ budynek składo
wy 300 mkw. + teren przy budynkach. 
Rogóżno 30, tel. 046/838-31-35. 

Do wynajęcia, sprz.edaży. sklep w Łowiczu. 
Tel. 0506-190-291. 

2 pokoje - do wynajęcia w Łowiczu. 
Tel. 046/861-00-18. 

Do wynajęcia lokal na dzialaloość 50 mkw„ 
światło, woda, c.o. - w centrum Zdun. 

-~· 046/838-78-30. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-06-24. 

Do wynajęcia nowe pomieszczenie 
na gabinet dcotystyczny, centrum Łowicza 
Tel. 0600-377-018. 

Pokój wolny. Tel. 0692-101-989. 

Do wynajęcia kiosk, ul. Długa 5127. 
...... 046/837-36-24. 

Dowynajęciagarażzdużympomieszc=iiem. 

Tel. 0691-620-837. 

Do wynajęcia kawalerka w Łodzi. 
Tel. 0609-418-933. 

Stao~j" dla pani. Łowicz, os. Starzyńskiego 
4/43. Tel. 046/837-42-76. 

Do wynajęcia mi~e na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-68-90. 

Kupię drewno iglaste tartaczne. 
Tel. 0605-142-474. 

Kupię silnik 7,5 kW lub li kW 2-rzutowy, 
w rozsądnej cenie. Tel. 0660-228-151. 

Kupię wagę inwentarzową I -tonową. 
Tel. 046/838-89-34. 

Opony Michellin 15/195/55 - 2 szt 
Tel. 0500-385-907. 

Kupię, wymienię militaria, pamiątki po woj
nie i wojsku (mundury, hełmy, bagnety) ilp. 
Tel. 046/838-61-87, 0607-311-060. 

Skupujemy używany S]Ul<! rebabilitacyjno 
ningowy. Tel 046/862-18-12, 0509-867-229. 

Skup zlomu: metale kolorowe, maku
latura, folia biała i kolorowa, butelki 
po napojach (PET). stryków, ul. Ozor
kowska 10. Możliwość własnego trans
portu. demontaż konstrukcji stalo
wych. Tel. 0606-238-181. 

Kupię konstrukcję szklarni do demontażu. 
Tel. 0606-377--034. 

SPRZEDAŻ-RÓŻNE 
Pralki, lodówki, zmywarki (gat. 11). 
Tel.0510-1~. 

Sprzedam kanapę narożną i komplet 
wypoczynkowy, stolik rozkladany. 
Tel. 046/837-45-64. 

Sprzedam komplelne wyposażenie zakładu 
fryzjerskiego w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 0509-258-866, 046/832-01-51. 

Sprzedam witrynę chłodniczą 
Tel. 0603-897-110, 046/839-29-00. 

Nowe i używane k0mputcry, monitoiy, lapto
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarancja firmowa i S<lwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 L komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27--05 llO 16.00. 

Sprzedam Hohner 80 Weltmajs112° 120. 
Tel. 0692-967-81 O. 

Wóz konny na drewnianych kołach. 
Tel. 0500-385-907. 

Akordeony 120 basów. Tel. 0504-199-580. 

Nowa cbłodziarko-zarnrażmka Indesit, 
1,80 m x 0,60 m; hak holowniczy 
do Cinquea:nto. Tel. 0504-861-133. 

Sprzedam meble. Tel. 046!837-30-80 po 15.0Q. 

lady i regały sklepowe. Tel. 046/837--02-98. 

Sprzcdam bardzo stare slazypce. 

Tel. 0691-265-469. 

Rower stacjonarny treningowy - sprzedam. 

Tel. 046/837-57-13. 

Wyposażenie sklepu spożywczego: lada 
chłodnicza, półka chłodnicza, waga elektro
niczna, krajalnica, kosze metalowe. 
Tel. 0693-126-258. 

Poszukuję odbiorcy podłoża ~pieczarko
wego, 50 t tygodniowo. Tel. 0503-158-403. 

Wózek dwufunkcyjny dziecięcy. 
Tel. 0513-464-277. 

Kurtkę damską z lisów - sprzedam. 
Tel. 0694-695--011. 

Tanio sprzedam dwa fotele bordowe, stan bdb. 
Tel. 046/837-84-91, 0510-413-232. 

Rury 2,5", 8 zl/mb. Tel. 0508-823-182. 

Radio samochodowe NC 4x45 W. 
Tel. 0508-823-182. 

Sprzedam suknię ślubną, rozm. 46. 
Tel. Ó46/837-51-0l. 

Tanio sprzedam suknię ślubną, rozm. 38 . 
Tel. 0502-418-790. 

1OOmpr;,ewodu4-żylowego gumowego; dwa 
silniki do motorówki J 9 i 25 MK. 
Tel. 0601-297-775. 

Sprzedam regały magazynowe, silni.ki elek
tryczne, motoreduktor, szlifierkę stołową, 
Tel. 0421719-59-36. 

B=ki po olejach silnikowych 60 I, 30 I 
- sprzedam. Tel. 0421719-37-42. 

Sprzedam akwariwn 45 li!Iów z wyposażt>. 
niem cena 150 zl. Tel. ,046'833-10-94. 

Stemple budowlane, drewno sosnowe, drzwt 
balkonowe, drewniane, spmxlam tanio. 
Tel. 0607-318-187. 

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 40 - tanio. 
Tel. 0602-286-529. 

Zatrudnimy do obsługi klienta. 
Tel. 0609-999-685. 

Zatrudnię sprzedawcę - branża hydrauliczna. 
Tel. 0691-991--000. 

z.atrudniękicrowcęC+ E. Tel. 0604-212-720. 

Zatrudnię kierowcę C + E - na pół etatu. 

i US, znajomością rozliczenia czasu 
pracy kierowców podejmie pracę. 
Tel OGCM-780-752. 

Czterdziestoletni rencista poszukuje pracy, 
dozorstwo, opieka, ochrona, ltd 
Tel. 0504-138-342. 

Do stałej pracy w systemie zmianowym 

Sprzedam piec do pizzy, stan nowy, opiekacz Tel. 8604-212-720. na bali produkcyjnej w Brwinowie pasz.u
kujemy osób z wykształceniem eJektnHne. 
chanicznym (obsługa maszyn). Umowa 

do kebabu. Tel. 0509-849-465. 

Sprzedam regał i telewizor. 
Tel. 046/833-70-25, 0600-827-789. 

Sprz.cdarn fortepian antyk, sprawny w clolxym 
stanie. Tel. 046/833--01-63, 0697-999-307. 

Sprzedam maszynę stolarską wieloczynno
ściową, 1.800 zl. Tel 046/838-04-13. 

Sprzedam tanio korńputer Celeron 23 Gefor
ce 6600 GT 80GB, nagiywarlcę DVD, moni

tor. Tel. 0665-467-1 OO 

Sprzedam płytę gazową do :zabudowy Ariston 
PH6 4CMSV (nowa). Tel 0504-520-152 

Bieżnię nową Tel.0604-158-528. 

Spr=larn drewno opałowe. 
Tel. 046/838--06-54, 0501-l 79-357c 

PRACA 

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
z.achodnia. Tel. 071-385-20-18. 

z.atrudnimy handlowca - znajomość języków 
obcych mile widziana. Praca w Spichlerz.u 
przy Pałacu w Nieborowie 6 dni w tygodniu, 
wolne poniedziałki. CV, fax 0421640-78-51, 
e-mail: biuro@hepi.pl. 

z.atrudnię szwaczki (możliwość wysokich 
:zarobków, ubezpieczenia). Bielawy, 
tel. 0600-312-701. 

AGROPLUS Łowicz 

Zatrudnię elektronika (telewiwry). 
Tel. 0600-947-707. 

Przxjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601-439-657. 

Międzynarodowa firma finansowa poszuku
je konsultaotów do obsługi klienta. Wyma
gania: wykształcenie wyisze-średnie, 
23-55 lat Praca dodatkowa/stała, od 1000 zl. 
Tel. 0512-274-237. 

Podejmę pracę z własnym samochodem 
dostawczym. Tel 0509424-432 

Szukam pracy, posiadam wykształcenie 
średnic ekonomiczne. Tel. 046/837--01-99. 

Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Tel. 0602-527-481. 

Z,aopiekujęsiędzieCkiem. Tel.0660-318-692. 

Zostań konsultaotką Avon, a otrzymasz 
7 produktów oraz biżuterię, zegarek, torbę. 
Tel. 046/838-00-60, 0663-766-602. 

Dodatkowy zarobek, si-zedaż periinn, 
wysoka prowizja. Tel. 046/838-00-00, 
0663-766-602. 

Zatrudnię gitarzystę basowego, 20-25 lat, 
wesela. Tel. 0691-979-287. 

Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów 
kąpielowych Tel. 0609-837-130. 

z.atrudnię elektryka. automatyka. 
Tel. 0606-410-952, 0241277-92-42. 

o pracę. Zgłoszenia do 28.022006 
na fax 0221729-38-80, e-mail: 
lesiak.b@buster.pl, lub listownie Buster 
Sp.zo.o, ul. Piłsudskiego 23a. 
05-840 Brwinów 

Z.atrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy. 
Teren kraju. Tel. 046/831-02-96. 

Zatrudnień mecbanłka samochodowego 

z doświadczeniem. Tul. 0607-295440, 

046/835-38-35. 

Agencja towarzyska w Katowicach 
zatrudni przystojnych mężczym 
do 26 lat. Bardzo wysokie zarobki, 
zakwaterowanie. Tel. 0668-289-505. 

Zatrudnię kobietę do prac porządko
wych na stale w Skierniewicach.. 
Tel. 0510-139-731. 

Poszukujemy do pracy w l:baraktc= hostes
sy, zarobki do 500 zl dziennie z zakwa1fro. 
waniem. Tel. 0665-727-711. 

Avon- bez wpisowego. 
Smsffel. 0502-016-468, 046/832-74-42. 

Avon- atrakcyjna oferta dla nowych 
konsultaotek. Sms/Tel. 0512-115--030. 

Zatrudnię pracqwnika w gospodarstwie 
sadowniczym na stałe z zamieszkaniem. 
Tel. 0606-833--036. • 

REKLAMA -

Sprzedam w całości 
CZVNNY · 

sklep spożywczy 
WYPOSAŻENIE + TOWAR 
w Głownie, ul. Kopernika 33A 

(lokal dzierżawiony) 
ul. Poznańska 158, tel. (046) 837-47-85~ tel. 0693-830~ 154, (042) 719-33-58 



2.02.2006 r. OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 21 

Student prawo jazdy B, obsługa komputera. 
Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443. 

Firma budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
- układanie kostki i krawężnika. 
Tel.0601~. 

Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty d~ 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowle na terenie caie9o kraju. 
Tel. 0461833-98-28 wew. 18. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
\\-)'cena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Układanie glazury, terakoty; wymiana imta
lacji elektrycznych, hydraulicznych, kanali
zacyjnych, sufity podwieszane - fuchowo. 
Tel. 0602-048-497. 

Firma zatrudni kierownika robót dro- Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
gowych. Tel. ~wew. 11. i inne wykończenia Tel. 046/838-20-56, 

Firma zatrudni wykwalifikowanych 0600-626-760. 

cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 Hydrauliczne usługi. 
wew. 11. Tel. 0506-064-122, 046.'837-19-29. 

Zatrudnif operatorów maszyn Usługi hydraulicznie, solidnie, w nowych 
budowlanych (koparko-ładowarka, technologiach. Tel. 0505-775-266. 

równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 

Firma zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym I drogowym. Tel. O 46/1133"-98-28 
w.11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kal B, C, D, E. 
Tel. 0609-837-100. 

USŁUGI WIDEO 

Tel. 046/862-84--00, 0502-370-226. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046.'837-62.:SS. 

Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, mialo
wych i na eko-groszek Zakup pieca 
z montażem 7"/o VAT). Zduny 9, 
tel. 046/838-75'53, 0601-379-355. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-11 O. 

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo-
wanie, pełna obróbka komputerowa, Docieplenia, gładzie, tynki, malowanie 
DVD. Tel. 046/837-94-$, ~79. - wolne terminy na 2006 rok. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel 0606-852-557. 

Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94 

Balustrady ze stali nierdzewnej. 
Tel. Q504.065-376. 

Ogrodz.enia, bramy, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Glazura, terakota, gipsy, inne. Tanio. 
Tel. 0604-757--072. 

Panele podłogowe i ścienne, boazeria, 
malowanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 

Panele podłogowe, ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT". 
Tel. Cl600-984.'.398. 
Tynki, remonty, malo..;.,,ie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-ll-49, 0696-601-132. 

Ocieplanie i adaptacja podd=y, gip;, sufity 
podwieszane, panele podłogowe. U nas 
za materiał wraz z montażem zapłacisz 
tylko 7"/o VAT. ,,Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972, 
0604-645-981, 046/863-31-74 po 18.00. 

Przyłącza, elektroin.<talacje, pomiary, wideo
domofony, RJV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarl<a, 
poddasza, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. 

Elektryk - montaż, naprawa 
Tel. 0607-725-830. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Usługi remontowe, faktury VAT. 
Tel. 0511-310-909. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 

Kompleksowe remonty pomieszczeń \\-)'kończenia wnętrz - wszystko, elektryka 
i elewacji mwnętrmych • kosztorysy, i poddasza. Tel. 0508-213-801. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-22--04 
po 18.00, 0604-245-722. 

projekty, referencje. Tel. 0601.a12-262. Nowe systemy uz.ew=. wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogn=k. miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

7.esp6I muzyczny: wesela, przyjęcia 
Tel. 0607-777-304. 

Zaginęła legitymacja studencka. NR 5052/Z. Matematyka. Tel. 0668-379-885. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-n1-238. 

7.espól - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
(wiecrorem). 

7.espól- wesela, bale. Tel. 0502-473-091. 

Naprawa silników i pras polskich u klienta 
Tel. 0601-965-191. 

Naprawa sprzętu AGD. Łowicz, 
ul. Annli Krajowej 44. 
Tel. 046.'837-91.SS, 0691-961-244. 

Prawnik - porady, pozwy, wnioski. 
Tanio. Tel. 046.'837-70-96, 0512-443-696. 

Naprawa ciągników rolniczych. 
Tel. 046/838-39-68. 

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

KOMPUTERO 
-PISANIE 

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

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

NAUKA 

Qiemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Angielski - powtóri<a przed malur.!, egz.arni-
ny. Doświadczony nauczyciel 
Tel. 0606-295-590 po 15.00. 

Język niemiecki, bułgarski - tlumaczenia 
przysi<;głe, profesjonalne i zwykłe. 
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820. 

Korepetycje - język niemiecki - tanio. 
Zginęła legitymacja studel1Cka PŁ nr 101048. Tel. 0888-971-634. 
Tel. 0512-328-813. 

Angielski dla dzieci i młodzieży, profesjonał-
Saksofonista. Tel. 0692-101-989. nie - korepetycje, wypracowania 
OJ profesjonalnie poprowadzi każdą impre- Tel. 046/837-53-15. 

zę, bale, wesela, bankiety, imprezy okolic-z- Korepetycje z języka niemieckiego. 
nościowe. Tel. 0604-281-361. Tel. 0508-186-351. 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powieizonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953--048, 0513-529-864. 

Matematyka - student UL, 90 mini 25zł. 

Tel. 0606-647-491. 

Korepetycje z języka polskiego. 
Tel. 0603-758-271. 

Angielski dla opornych. (tylko grupy) 
także z podręcznika ucznia 
Tel. 046/832-65-39, 046/832-65-18, 
0695..610-541. 

Angielski- profesjonailtie. 
Tel. 0604-782-165. 

Korepetycje niemiecki. Tel. 046/833-17-83. 

ROLNICZE 

Spizedam ziemniaki Velox, Vmeta, Salina 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613--045. 

Dojarki przewodowe, hale udojowe 
Polanes, wygrodmnla do obór, zgar
niacze obornika Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 

ŚWietllkl kalenicowe, drzwi skrzydło
we, przesuwne-do budynków inwen
tarskich. Tel. 046/838-17-19, 
0609-7~73. 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833--07-27, 
0505-039-888. 

Spizedam kombajn ziemniaczauo-bw-aczany 
Bolko Z..643/1, mało używany; pług· 
3-skibowy grudziąilzki. Tel. 0696--059-903. 

Sprzedam slomę. Tel. 0606-324-970. 

Zginął indeks nr 914. Zna1=ę proszę 
o kontakt Tel. 0668-112-696. 

Język niemiecki - matura, korepetycje, 
tłumaczenia zwykle. Tel. 046/837-34-87, 
0695-774-273. Spizedam kombajn bw-aczany Neptun ZA 13, 
Student PW udzieli korepetycje z matematy- kupię agregat bronowy 2,8 m. 
ki, fizyki, chemii. Tel. 046/837-74-21, Tel. 0241285-39-73. 

Wesela: muzyka na żywo. Tel. 0691-979-287. 0500-104-432. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. Jęz. polski _ szkola podstawowa, gimnazjum. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. Tel. 0600-852-174. 

Krajowy przewóz osób, busy, Statystyka, matematyka - student 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602.Q1~1. Tel. 0691-961-143. 
046/838-7~2. 

Spizedam siano, pszenżyto jare, mi=iikę. 
Bednary 141. Tel. 046/837-86-14, 
046/838-60-06. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, 

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, doeie
plenia budynków. Tel. 046/837--08--07, 
0607-168-196. 

komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. \\-)'konuję wykończenia wnętn, docieplenia 

Profesjonalne układanie paneli podłogo-
wych, ściennych, zabudowy, remonty miesz- ~ • wesela. Tel. 046/838-6646. 

Angielski - tylko w weekendy. 
Tel. 0607-3?5-953. 

Beczki asenizacyjne, oeynkowane, Orlean, 
glebogryzarka 2,5 m, gruber 2,5 m, kombajn 
buraczany Neptun, przyczepy do siano-kisze>. 
nek, wycinaki do kiszonek, nmiewac7.e 

nawozu, sieczl<amie do kukurydzy jedoorz.ę
dowe Pottinger, PZ, Meogcle. Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, budynkowe. Tel. 0603-992-432. kań. Tel. 0609-890--084, 046/814-38-62. 

montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profuajooalnie i tanio. 
Tel 046/837-79-81, 0606-302-466. . 

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048. 

Wideofilmowanie. Tel 0608-475-473. 

Wideofilmowanie cyfrowo, montaż 
komputerowy. Tel 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Wideofilmowanie cyfiowe - DVD. - tanio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na plytęDVD. Tel. o~. 

Regeneracja kartridży, naprawa 
drukarek u klienta. Tel. O~ 
w godL 8.00 - 20.00. 

Kredyt w 15 minut, gotówka do ręki . 

Tel. 046/833--00-85. 

Vi<l<;o- filmowanie, tanio. Tel. 0608-244-400. 

Video- filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Wideo Foto. Tel. 0696--011-351. 

Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, 
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, 
wirtualne tla), cyfroW"d obróbka obrazu; sta

cjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD, 
CO, SVHS, VHS,montażnazlecenie. 
Biała Rawska, uL Mickiewicza 12h. 
Tellfux 046/815-83-98, 0604-588-132, 
c-mail: eduk@wp.pl 

Video filmowanie, DVD, foto. 
Tel. 046f832-1Q.-06, 0509-105-004. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

CykUnowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891 

Dach-Łux, Grzegorz KOS1110W$ki ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach traPe
zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWiadczymy uslugi błacharsko-dekar
skie, krycie dachów. Łowicz, ul Jana 
Pawia li 23. Tel./fax 046/837-51-31, 
0509-729-619. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Instalacje technicmej ochrony mienia: alar
mowe, przeciwpożarowe, telefoni=ie, Wro
fony, bramofony, telewizja dowrowa Moo
taż, naprawy, koose.warja. Profesjooalizm 
w przystqn:j cenie. Tel. 0601-207~. 

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

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia, 
murarstwo. Tel. 0691-715-543. 

Gama proponuje usługi hydraulicz
ne wraz z materialem, nowoczesne 
piece na eko groszejs,.i uniwersalne. 
Tel. 046/83(}-05.48, 0602-587-341. 

Imtalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., faktu. 
ry VAT. Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360. 

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

Panele podłogowe, ścienne, glazura, 
terakota - tanio, montaż, malowanie. 
Tel. 0694-787-447. 

Odnawianie wanien, żaluzje, rolety. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

Gładź gip;owa, malowanie, płyty k/g. 
dokładnie, tanio. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

\\\mny - odnawianie, gwarancja. Remonty mies2kaó, gładzie gip;owe, 
Tel 0603-753-973, 046/830-37-61. malowanie, prace wykończeniowe, tanio, 

żaluzje, rolety, verticale. Tel. 046'830-37-61, solidnie. Tel. 0880-686-602. 

0603-753-973. Usługi remontowe - gładź, płytki, malowa

Glazura, terakota, gl<ilź, panele. Ceny 
do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43. 

Remonty - wykończenia. 
Tel. 0600-225-256. 

Usługi etdcttyczne, automatyka, sterowanie, 
naprawa sprzętu AGO. Tel. 0509-428-521. 

Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podłogi, siding. tynki. 
Tel. 0502-095-691. 

Gładzie gip;owe, glazura, murowanie komin
ków. Tel. 046/838-69-25, 0607-244-358. 

Cyklinowanie, polerowanie - nowo
czesny sprzęt Tel. ~7. 

Usługi remontowe - malowanie, gładzie, 
pły1ki - tanio, solidnie, fuchowo. 
Tel. 0500-738-600. 

Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 

Usługi remontowe - glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwi=ne, gładź, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651. 

Nadzory budowlane, przeglądy 

obiektów budowlanych, kosztorysy. 
Uprawnienia konstrukcyjno-budow
lane bez ograniczeń - mgr inż. 
Andrzej Terebiński. Tel. 0505-9211-424. 

Zakład stolarski - schody, poręcze, dmvi, 
podłogi, inne (wyrób i montaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
046/830-08-64. 

Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprawy, 
konserwacje. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 

Usługi wykońc?~io .... e, malowanie, glad.7, 
montaż płyt gik, glazura, •erakota, panele. 
Tel. 0698-022-624. 

Montaż płyt gik. gipsowanie, malowanie, 
panele - solidnie. Tel. 0507-267-l'.9. 

nie prace wykończeniowe, tanio i solidnie. 
Tel. 0500-738-600. 

Murowanie, tynki, oeieplanie. 
Tel. 046/815-75-85. 

Instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, mon
taż i wymiana piecy, glazura, montaż płyt gik, 
gładź, malowanie, układanie paneli. 
Tel. 0504-572-431, 0506-799-445. 

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wień 2006 rok, konkurencyjne =iy. 
Tel. 0880-201-924. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 

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

INNE USŁUGI 

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiarni przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
fuktwY VAT. Tel 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 

Spawanie aluminium, żeliwa, mosiądzu 
i kwa.sówki. Tel. 0698-467-889. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. ~91--092. 

Kucharka przyjmie wesela, komunie oraz im
prezy okoliC2'110ŚCiowe. Tel. 046/837-84-46. 

Śluby- C7.31nY Mercedes. Tel. 0600-741-147. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowCJ. Tel. 0461837-73--07. 
0694-876-103. 

Spawanie alwniniwn Jastra;bia 45, 
1cl. 0504-065-376. 

Naprawa spizętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-880. 

',.', \ "t-' „ r- ,, • ' - ,, ) ~ 

Projekty graficzne, przygotowanie do druku, Prace zaliczeniowe, magisterskie, 
banery, szyldy. Tel. 046/837--09-37 od IO.OO licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382. Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 
do 18.00, 0694-646-915. 

7.esp6I muzyczny, wesela 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854..670. 

7.espól muzy=iy, wielołelnie doświadczmie. 
Tel. 0606-908-346. 

Makijażllł. Tel. 0504-729.ai1. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838--050. 

Terapia bólów kręgosłupa, udary, 
Głowno, dojazdy. Tel. 0607-452~. 

Ześp61 wesela. Tel. 0241285-41--08. 

Stopniowanie i konstrukcja szablonów. 
Tel. 0663-790-688. 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowdllie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Kucharl<a weselna i inne imprezy okoliczno
ściowe, również pieczenie ciast 
Tel. 046/831-61-51. 

D.J. wesela. Tel. 0606-760-599. 

Odśnieżanie dachów. Tel. 0607-610-786. 

Usługi sztukatorslcie. Tel. 0600-964-563. 

Mycie okien, sprzątanie, prace gospo
darcze, prace fizyczne i inne. 
Tel. 0889-130-636. 

Auto Alanny - tanio. Tel. 0604-200--002. 

Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 

Wesela, usp6ł z wodzirejem- najtaniej. 
Tel. 0604-630-793. 

Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814. 

Projektowanie, anumicja wnętrz. 
Tel. 0607--074-605. 

Lincoln Czamy, nowy model, śluby 
i inne okazje. Tel. Cl604.a69-878, 
042/637-61-30. 

Profesjonalna obsługa imprez 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
e-mail: www.marluszkozlowski.c;om 

Regeneracja kartrldży, naprawa dru
karek u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00-20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową wyposażyć drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki
nem Polonez. Tel. 0509-620-300, 
0508-132-608. 

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

Matura ustna, wypracowania (korepetycje 
gratis). Tel. 0693-738-382. 

Marema!yka. Tel. 046'837-85-96. 

Korepetycje - język polski - sobota, 2 godz. 
7.Cga!OWC 30 zł (maturzyści liceum, techni
kum). Skierniewice, tel. 046/833-66-55. 

Siewnik zbo'ixlwy Amazone 07 4 m, siewnik 
P<Ymaniak, siewniki do kukurydzy pnewna
tyczne, rnechanic7J1e, pług 4-skibowy zag<r 

nowy, zabezpieczenia spiężynowe. 
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 

Sprzedam 1,8 ba łąki nad B:zwą. siano w kost
kach. Bednary 78, tel. 0691-715-496. 

Korepetycje z języka angielskiego, nauczy
ciel. Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267. 

Sprzedaż kolczyków dla zwierząt 
hodowlanych. Najtańsze ceny. 

Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 
nauczyciel. Tel. 046/837-31-83, 
0693-398-514. 

Tel. 046/838-62-19, 0668-131-109. 

Spizedam =tnik obornika jednoosiowy, 
siewnik konny, kabinę ciągnikową. 

Prace z polskiego, historii. Tel. 0602-490-715. Tel. 046/838-45-73. 

Magisterskie, zaliczeniowe, wypracowania 
Tel. 0693-803--050. 

Kupię owies, mieszank« 
Tel. 046/838-13-62. 

-----------~-----OGŁOSZENIA PŁATNE -

„SAMO ŻYCIE TO WIEl.!KIE 
JEST UMIEĆ DAWAĆ CZĄfTK§ • 

STOWARZYSZENIE FORUM MŁODYCH ŁOWICZAN 

serdecznie dziękuje 
za udzielonę wsparcie rzeczowe i finansowe oraz pomoc 
w organizacji N edycji „Choinki dla Jasia i Małgosi" 

• Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Kalińskiemu, 
• Radnemu Miasta Łowicza Krzysztofowi Olko, 
• Firmie ZHU JAKMAR, 
• Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach o/Łowicz, 
• Zakładowi Projektowo-Wykonawczemu BUDOWA, 
• Firmie Inwestor Sp. z o.o., • Firmie BAKOMA S.A., 
• FirmieAgros Nova,• Firmie KOLO,• Pani Marcie Kroc, 
• Firmie KOALA Państwa Rogieckich, • Stacjom Paliw Haczykowscy, 
• Firmie KOPER Pana Marka Kopra, • Supermarketowi lntermarche, 
• Firmie SANDY Pana Adama Szafarowicza, 
• Pani Teresie Sokalskiej-lebiodzie, 
• Państwu Dorocie i Arturowi Michalakom. 
& 
Szkole Podstawowej nr 1 Pani Dyrektor Beacie Stabryle, 
Pani Iwonie Górskiej, 
Samorządowi Uczniowskiemu. 

R-234 Beziniiiinyjest nasz dług wdzięczności ... 

Rada Pedagogiczna, dzieci oraz rodzice organizujący choinkę 
w Szkole Podstawowej w Bocheniu 

.za iyczuwość, fwjność 
i otwarte serce izięl(ują 
tfyrekfji i wfaśdcielom nas~jącydi firm: 
• Bank Spóldzielczy Ziemi Łowickiej 
• Agros Nova • OSM Łowicz • Firma Sandy 
• Firma Gurnitex • Firma Bracia Urbanek 

. • Hurtownia Henko • Piekarnia p. Zakrzewskiej z Głowna 
• Apteka Avena • Hurtownia Cytrus • Cukiernia Keksik 
• Sklep w Bocheniu • Sklep w Ostrowie 
• Zakład Wędliniarski p. Podsędka 
• Firma Bożeny Gajdy z Dąbkowic 
• Firma Jana Pawliny z PiłaŚzkowa • Hurtownia Viva 

,, ,. " 
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U NAS· WA.RTG 
Sprzedam jałówkę 'kysokocielną. 
Tel. 0506-142-964. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914. 

Spm:dam beczkę asenizacyjną 6000l 
ocynkowana, stan bardzo dobry. 
Tel. 0606-641-506. 

Sprzedam słomę prasowaną. 
Tel. 0697-693-616, 046/838-14-35 
(wieczorem). 7 

Sprzedam pług 2-skibowy grudziądzki. 
Tel. 0660-294-210. 

Sprzedam kwotę mloczną 3000 kg. 
Tel. 0510-281-359. 

Przyjmujemy zapisy na krnczęta odchowane, 
ogólnoużytkowe. Tel. 046/838-28-07, 
0889-910-653. 

Sprzedam 20000 I kwoty mlecznej. 
Tel. 024/285-41-09. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-13-14. 

Sprzedam widlak przystosowany do ciągni
ka, udźwig 700 kg, wysokość podnoszenie 
3,20 m, agregat uprawowy sztywny 2, I O m. 
Tel. 046/838-11-74. 

Sprzedam zboże. Tel. 046/838-76-87. 

Sprzedam silnik do C-360 i C-80 (3,5 tys. 
zł/szt). Tel. 0608-329-841. 

Sprzedam agregat uprawowy 2,20 m 2-le1ni 
i pług 2-skibowy. Tel. 0241285-37-97. 

Sprzedam pług 5-skibowy Grudziądz 
i 2-skibowy, dwukółkę do przewozu 
zwierząt. Tel. 024/285-38-79. 

Sprzedam pszenżyto Videlio. 
Sprz.edamslomębelowaną.Zielkowicell I04. Tel. 046/838-65-70 po 16.00 

Wydziei7..awię lub kupię kwotę mlec=ą. 
Tel. 0668-162-199. 

Sprredam siano belowane i luzem. 
Mysłaków 183. 

Wydzierżawię kwotą mleczną. 

Tel. 046/838-63-96. 

Sprzedam śrutownik i dmuchawą do zboża. 
Tel. 0503-639-1 O I. 

Kupię, wydzierżawię hurtową kwotę mlecz- Sprzedam opielacz 5-skibowy do warzyw. 
ną 6500 I, woj. łódzkie. Tel. 0602-512-587 Tel. 0503-639-101. 
po 20.00. 

Kupię kombajn do czarnej porz=ki, 
hydrauli=iy. Tel. 0500-385-907. 

Sprzedam siano belowane. Arl<adia 49. 

Sprzedam słomę ży1nią 80 gr/belkę. 
Domaniewice, tel. 0607-090-232. 

Spu..edam siewnik Poznaniak. 
przctrzą,saczo-zgrabiarl<ą ?-gwiazdkową. 

Tel. 0602-216-854. 

Sprzedam tura do Ursusa C-360. 
Tel. 0691-753-392. 

Sprzedam siano, bura!.. 1 zboże. 

Tel. 0605-679-209. 

Sprzedam 5-lctnią krowi; na wycieleniu, 
termin: 13 luty. Tel. <Wi/838-36-87. 

Sprzedam maszt widlaka do ciągnika. 
Tel. 046i838-9 l-28. 

SprL.Cdam jałówkę spod kontroli użytkowo
ści mlecznej, tcmun wycielenia około 
20 lutego. Tel. 046/838-75-30 po 20.00. 

Sprzedam slomę żytnią. Jamno 14, 
tel. 0607-736-51 I. 

Sprzedam słomę z mieszank~ pszenżyta, żyto, 
pszenżyto, mieszankę. Tel. 0600-415-353. 

Sprzedam kwotę mice-mą 28 OOO kg. 
Tel. 046/838-48-61. 

Sprzedam kwotę mleczną. 
Tel. 0461838-83-53. 

Kupię drewno iglaste tartaczne. 
Tel. 0605-142474. 

Sprzedam warchlaki duńskie, waga 
25-30 kg. Gasik - Niedźwiada. 

Tel. 0504-210.aso. 

Spu.edam ciągnik rolnic-.cy Zetor 7011. 
Tel. 0504-270-890. 

Sprzedam praso; f".-224, stan idealny. 
Tel. 046/838-14-40. 

Sprzedam kombajn Anna i 50 t pszenicy. 
Tel. 0241285-82-25, 0693-824-736. 

Sprzedam =tnik obornika jednoosiowy. 
Tel. 024/277-35-47. 

Sprzedam kwotę mleczną 3000 I. 
Tel. 046/838-49-85. 

Kupią lub wydzicr7.awię kwotę mice-mą 
do 15 tys. kg z woj. lódzk.icgo. 
Tel. 046/838-47-13. 

Spu..edam Biwna Z-56, 1983 rok; pług 
5-skibowy grud.ziądz.ki. Tel. 046/838-49-05 
po 18.00, 0693-824-664. 

Sprzedam 3 ha łąki. Chruślin 3. 
Tel. 046/839-21-94. 

Sprzedam schlad1alnik do mleka, używany, 
stan bdb, 350 I. Tel. 0241277-95-84. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 024/277-95-84. 

Pług do podorywki, opryskiwacz, dmucha
wa do siana, silniki elektryczne, kompresor 
-sprzedam. Tel. 0694-695-011. 

Sprzedam siano luzem. Mysłaków 162. 
tel. 046/838-51-25. 

Sprzedam pszenicę Jarą do siewu. 
Tel. 046/838-75-17 (wieczorem). 

Sprzedam śrutownik bijakowy ssąco-tlocz.ą
cy 11 kW, rozsiewacz nawozów Amazone 
600 I, pszenżyto, badyle z brukselki. 
Tel. 0606-792-712. 

Sprzedam siano i słomę belowaną. 
Nieborów 82. Tel. 046/838-57-ll 

Beczki asenizacyjne, wybieraki do kiswnek, 
pług obrotowy, inne - sprzedam. 
Tel. 0601-454-759. 

Sprzedam kwotę mleczną 7000 kg. 
Tel. 046/838-18-19. 

Sprzedam krajzcgę jednoosiówkę do ciągni-

Sprzedam kwotę mleczną, woj. mazowieckie, ka; oś do przyczepy. Tel. 0603-184-796. 

6000 kg. Tel. 046/861-13-68, 0663-474-301. Ciągnik MTZ80 1990 rok, duia kabina 

Sprzedam krowę na ocieleniu - likwidacja Tel. 0501-254-694. 

hodowli. Tel. 046/838-14-79. 

Sprzedam Zetor 5211, 1989 rok, stan bdb. 
Tel 0887-147-903. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P. Wygoda 8. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-31-72. 

Sprzedam siano w kostkach. 
Tel. 046/838-50-86. 

Sprzedam limit buraczany 70 L 

Tel. 0693-025-952. 

Kupię kwotę mleczną dla dostawcy 
be-zpośrednicgo. Tel. 0604-114-248. 

Kupię kwotę mleczną 1500-2000 kg. 
Tel. 0660-813-000. 

Spr.lCdam jałówk<; wysokocielną (ocena 
użytkowości mlecznej). Tel. 046/838-74-45. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę. 
Tel. 0696-011-813. 

Zetor 3320, 1998 rok, 1800 MTG lub 5245, 
1990rok,4x4;prasaZ-224/I Sipma, l998rok, 
siewnik zboż.owy Poznaniak - sprzedam. 
Tel. 0608-420-169. 

Niedrogo sprzedam parnik elektryczny. 
nowy; siekacz do buraku Jemioł. 
Tel. 0500-839-393, 0500-351-318. 

Kwotę mleczną 15000 I -sprzedam. 
Tel. 0608-108-206. 

Prasa Welgar, z szerokim podbieraczem, 
ciągnik Ursus C-360. Tel. 046/838-77-76. 

Bielarl<a ciągnikowa - sprzedam. 

Teł. 0692-101-989. 

Sprzedam przyczepy 3,5 I, niskie wywrotki. 
Kocierzew Południowy 15. 

Sprzedam kukurydz.ę, jęczmień, pszenżyto. 

Tel. 0602-287-648. 

Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, 
do remontu - kupię. Tel. 0506-713-289. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu (Juty). 
Tel. 046/838-98-12. 

Sprzedam jałówkę. wycieloną z cielakiem. 
Nowy Kozłów li 9, tel. 046/861-26-79. 

Sprzedam bardzo malo używaną, polską 
sadzarkę do 1icnmiaków i dwurzędową 
kopaczką do ziemniaków. Tel. 0692-498-283. 

Taśmociągi z silnikami, stacja śrutowania, 
mieszalnia i'tMA - sprzcdam. 
Tel. 0504-199-580 

Sprzedam kozą. Tel. 0506-664-914. 

Sprzedaż rozrLUtnik.ów I -osiowych, 
tandemów, kabiny, agregaty 
Tel. 046/837-53-1!6. 

Anna ziemniaczana, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-24-18 po 19.00. 

OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 

DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach' z Głowna i Strykowa, ukaże się 
t~kże we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Gło: Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam żyto z pszenżytem, mieszankę, 
słomę. Tel. 046/838-99-25. 

Sprzedam prasę Z22412, Orkan. 
Tel. 0604-976-452. 

Sprzedam C-360. Tel. 0880-090-717. 

Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 0693-824-664, 046/83~-49-05 po 18.00. 

Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę. 
Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam 2 byki. Tel. 0691-090-215. 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 046/838-45-30. 

Sprzedam mi=nk.ę. Tel. 046/837-33-81. 

9 jałówek wysokocielnych - sprzedam. 
Tel. 0693-157-117, Kocierz.ew. 

Ursus 2812, 1996 rok lub C-360, 1985 rok 
po remoocie- sprzedam. Tel. 0692.(i()l-689. 

Zetor 8211, 1985 rok lub 3320, 1998 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Siewka nawozowa Amozone, dwutal=wa; 
siewnik zbożowy Amazone; dmuchawa 
do zbo2a niemiecka - sprzedam. 
Tel. 0601-272-521. 

Wycinaki do kiswnek dwumicczowe t pług 
zagonowy z zabezpiecz.eniami sprężynowy
mi - sprzedam Tel.0601-272-521. 

Sprzedam C-360. Tel. 0241389-46-80. 

Sprzedam beczkę asenizacyjną 4000-5000 I 
ocynkowana; rozsiewacz nawozu Amazorn>. 
Rauch. Tel. 0601-297-783. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-90. 

Sprzedam jałówką na wycielenilL 
Tel. 0698-967-471. 

Sprzedam jałówkę na wycielcnilL 
Tel. 0661-611-384, 046/837-74-78. 

Sprzedam przód od 4011 oraz kompletne 
koła 18". Tel. 0600-911-512. 

Sprzedam piec c.o. uniwersalny, nowy, 
na węgiel, miał, drewno, 500 zł; silnik ciągni
kowy C-360, mało używany. 
Tel. 024/277-93-35. 

Sprzedam większą ilość psz.enicy 
i pszenżyta. Tel. 0507-345-593. 

Kwo tę mlecmą 14000 kg - sprzedam. 
Tel. 0512-784-778. 

Sprzedam ciągnik T-25, praso; Z-224, C-330, 
C-360, przyczepę do styropianu. Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg. 
Tel. 0608-354-272. Tel. 0421710-90-38. 

Sprzedam ciągnik C-385, stan bdb. 
Tel. 0606-265-082. 

Sprzedam praso; Z-22412 hydrauli=ią, 
2000 rok. Tel. 0606-726-152. 

P=żyto, owies - sprzedam. 
Tel. 0600-624-412. 

· Suche wysłodki rnelasowane 
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71, 
0887-133-395. Beczka do Ślęzy sadownicz.ej - sprzedam. 

Sprzedam suche wysłodki granulo- Tel. OS06-l 88-515
· 

wane. Tel. 046/837-12-02 po 18.00. Naprawa pomp, rozdzielaczy, przygotowanie 

Sprzedam zboże paszowe. Siedniki 35, 
tel. 0605-128-019. 

Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego 
typu, duży wybór. Tel. 024/356-27.(i(). 

opryskiwaczy do atestacji, ~i. 
Tel. 0506-188-515. 

Kupię wał do ciągnika C360. 
Tel. 0693-025-952. 

Sprzedam ciągnik C355, stan bdb. 
Beczki asenizacyjne, ocynkowane, różnego Tel. 0603_104-803_ 
typu, od 4000-8000 !. Tel. 024/356-27-60, 
0509-282-300. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor
towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 

Zetor 7211 - sprzedam. Tel. 0421719-95-82, 
0605-410-185. 

Sprzedam owies i pszenżyto. 
Tel. 05012-335-957. 

Sprzedam agregat prądotwórczy 40 kW 
lub 16 kW diesel, stan bardzo dobry. 

Tel. 0510-281-982. 

Kupię w bardzo dobrym stanie siewnik 
Poznaniak lub podobny, głębosz 3-korpu
sowy, brony 3 ciężkie, pług 4-skibowy 
zachodni, średniociężki. Tel. 0510-281-982. 

Sprzedam nowe i używane dojarl<i przewo
dowe, schladz.alniki mleka, zgarniacze obor
nika, stanowiska dla laów. 
Tel. 0421719-82-65, 0601-253-921. 

Kupię kwotę mloczną lub wydzierżawię. 
Tel. Q46/838-73-00, 0697-953-808. 

Sprzedam ziemniaki. Tel. 046/838-78-46. 

Kupię kabinę do C360. Tel. 0605-350-355. 

Sprzedam owies, żyto, pszenżyto, słomę 
· w kostkach re stodoły. Tel. 046/838-82-56. 

Sprzedam 360-3P, 1987 rok, przyczepę 
zbierającą, dmuchawę. Tel. 046/838-39-12, 
0887-313-278. 

Sprzedam bób. Tel 0502-370-026. 

Sprzedam mieszankę zbożową około ł O t. 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam siewnik 2 m, agregat 
przedsiewny 2,80 m, suszarl<.ę zbożową. 
Tel. 046/838-46-19. 

Sprzedam siano w małych belkach. 
Tel. 0608-726-253. 

Sprzodam kapustę bralą 1 włoską. Kupię ślęzę Słomę w balotach ze sterty - sprzedam. 

Sprzedam basen na mleko 750! i kiswnkę 
z kukurydzy. Tel. 0241277-95- ł 2. 

ogrodniczą. Tel. 0502-103-033. Tel. 046/874-74-28. Sprzedam burak pastewny i siano. 

Sprzedam jałówką cielną. Tel. 046/838-14-87. 

Sprz.edaln jałówkę na wycielenilL 
Tel. 046/~38-14-14. 

Opony 11,2/28 do T-25 - sprzedam. 

Kompina 62. 

Skup tuczników od 50 szt. Gasik, 
Niedźwiada Tel. 0504-270-890. 

Oś - sprzedam. Tel. 0694-695-011. 

Sprzedam prasę Z-224, stan bdb; 
opryskiwacz. Tel. 0512-274-583. 

Sprzedam siewnik konny, poszerzony. 
Tel. 046/839-14-33. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 024/285-39-8.8. 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 024/285-39-88. 

Sprzedam prasę rolującą, walcową Aroballa 
120xl20. Tel. 024/285-38-68. 

Sprzedam wysłodki buraczane. 
Tel. 024/285-39-73. 

Sprzedam mieszankę kukurydzy, owies 
i siano. Tel. 046/838-45-80. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Bednary. Tel. 046/838-63-41. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. Sypień 83. 

Sprzedampraso;rolującąKrone 125, 120/120. 
Tel. 046/838-20-14. 

Sprzedam jałówkę na wycielenilL 
Tel. 0602-660-785, 046/838-80-90. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam 2-kółkę ciągnikową. 
Tel. 0696-930-205. 

Sprzedam ciągnik MTZ 80, 1978 rok, 
z komfortową, kwadratową kabiną, 13200 zl. 
Tel. 0889-387-323. 

Sprzedam siłowniki, łyżki podsiębierne, 
ramię do koparki Bialoruś. Tel. 0889-387-323. 

Sprzedam jałówką wysokocielną. 
Tel. 046/863-53-05. 

Sprzedam ciągnik rolniczy C-330. 
Tel. 0694-144-309. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 0697-054-347. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96. 

Sprzedan1 jalówkę wysokocielną i 5-letnią 
krowę wysokociclną. Tel. 0461838-11-90. 

Sprzedam prosiaki i jałówkę cielną. 
Teł. 0241277-96-76. 

Pług 4-skibowy zrywny AKPIL, siewnik 
Poznaniak, sadzarka czeska, opryskiwacz 
400 I, kojec porodowy dla loch. 
Tel. 0600-047-954. 

Tel. 0600-568-177. 

Sprzedam siano prilsowanc. 
Tel. 0693-307-763. 

Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy Kwcr- 0510-238-788. 
neland, zabezpieczenia resorowe Vario, 2002 
rok, pług 4-skibowy zagonowy Kwemeland, SprL.Cdam ciągnik T-25A, brony 5. 

Tel. 024/277-95-37. zabe-lpieczenia resorowe, zestaw uprawowo
siewny bierny z hydropakiem 4-metrowy, 
rozrzutnik obornika jednoosiowy, pług 
5-skibowy zagonowy. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam wały doprawiające Kroskil 4,5 m 
hydraulicznie składane, Gruber ściernisko
wy 3,2 m Konkskilde, 2000 rok, opryskiwacz 
Hardy 550 I z atestem, deszczownię. 

Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0601-449-617. 

Sprzedam słomę belowaną re stodoły. 
Tel. 042/719-63-49. 

Kupię kwotę mleczną. 

Tel. 0607-14Hl13. 

Sprzedam kwotę mleczną 2743 kg. 
Tel. 0691-849-374. 

Dojarl<a samojezdna, silnik do Żuka 
- sprz.e<!am. Tel. 0421710-88-14 po 18.00. 

Sprzedam kury nioski młode rasy sasexs 
12 szt. Wola Błędowa 53, k. Bratoszewic. 
Kontakt czwartek, piątek i niedziela 

Kwotę mleczną sprzedam. Tel. 0693-359-116. 

Kwo tę mleczną sprzedam - 11 tys. 
Tel. 0608-284-758. 

Sprzedam słomę idojarl<ą. Tel. 0603-609-674. 

Sprzedam pszenżyto i jęczmień. 
Tel. 046/874-61-62. 

Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
środki ochrony roślin, belki heibicydowe 
- super ceny. Chanfil, Dmosin 124. 
Tel. 046/874-72-88. 

Masey Fergusson 520 z sieczkarnią, 
l5000 zl +remont 2000 zl. 
Tel. 0505-Ci67-099. 

Sprzedam przyczepę sztywną, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/874-76-23. 

Sprzedam siano. Tel. 0421719-62-03 
(wieczorem). 

Si=.kamia Forschnitt, prasa zwijająca 
New Holland zmiennokomorowa - sprzedam. 
Tel. 0604-191-027. 

Sprzedam agregat uprawowy i Gruber. 
Tel. 0604-191-027. 

Siewnik do zbo7.a 3 m + siewki do nawozu. 
Tel. 0604-191-027. 

Sprzedam siano w belkach, rozsiewacz 
do nawozów Ley, przyczepę 4,5 tony. 
Tel. 0512-186-255. 

Sprzedam Ursus 28/12, 1997 rok, 1800 mtg, 
przyczepa 3 stronna wywrot. 
Tel. 0694-759-401. 

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 t. 

Tel. 0607-578-436. 

Spm:dam beczkę asenizacyjną 9000 I, 
8000 zl, siewnik sześciorzędowy 
do kukurydzy. Tel. 0503-528-645. 

Sprzedam slomę, siano. Tel.046/814-63-61. 

Kupię marchew jadalna każdą 
ilość. Tel. 0603-070-533. 

Kupię ziemniaki paszowe drobne z okolic 
Rawy i Skierniewic. Tel. 0693-551-321. _____ , 
Sprzedam duż.ą ilość siana. 
Tel. 046/815-66-48. 

Kupię lub wydzierżawi« kwotą mleczną, 
sprzedam siewnik Kos i kombajn dwu redli
nowy. Tel. 046/813-71-81. 

Sprzedam kwotę mlecmą 3990 kg. 
Tel. 0461814-23-88 po 18.00. 

Sprzedan/ Żuka, Simsona Enderso, 
Kombajn Anna. Tel. 046/831-40-72 

Sprzedam kwotą mloczną 2.500 kg. 
Tel. 0608-479-988, 0602-325-987. 

Sprzedam ciągnik C-360 stan bardzo dobry 
z kabiną komfortową. Tel. 0506-360-053. 

Sprzedam jałówką wysokocielną. 
Tel. 046/835-30-53. 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 
okrągle bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam krowy mleczne. 
Tel. 046/815-80-09. 

Sprzedam agregat pr4dotwórczy 44 KVA. 
Tel. 0609-106-500. 

Sprzedam kwotę mleczną 2600 kg. 
Tel. 0461835-23-54. 

Sprzedam kwotę mleczną 4500 kg. 
Tel. 046(831-62-26. 

Sprzedam krowę mleczną. 
Tel. 046/815-80--09. 

Sprzedam siano, sianokiswnkę, słomę 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Kupię kabinę C- 360 - wieczorem. 
Tel. 046/831-45-63. 

Kupię olchę. Tel. 0603-403-533. 

Kupię lub wydzier'L.awię kwotę mloczną 
po 19.00. Tel. 046/831-55-12. 

Kupię - wydzierżawię kwotę mleczną. 
Tel. 0697-693-678. 

Kupię kwotę mloczną. 

Tel. 0605-381-326. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam Vorlra. Tel. 046/837-57-21. 

Kupię kozę dojną. 

Tel. 046/838-17-21. 

Pawie, ozdobne kaczki, bażanty. 
Tel. 0603-226-494. 

Oddam dwie kotki 2-le1nie w dobre ręce. 
Tel. 0501-068-291 , 046/837-67-50. 

Sprzedam owczarki niemieckie 
porodowodowe. Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam ogiera 16-miesięcmego 
z dokumentacją rasy huculskiej. 
Tel. 046/839-14-42. 

Sprzedam szczeniaki Owczarka 
Nowoazjatyckiego i półroc.znego Charta. 
Tel. 0665-094-217. 

Sprzedam ryby - palclki. 
Tel. 0600-229-986. 

Sprzedamowczarkinianieckieszczenięta. 

1e1. 046/838-60-21. 

Sprzedam bernardyny i sznaucery 
szczeniaki. Tel. 046/839-63-42. 

Sprzedam szczeniaki owczarka Kaukaskiego. 
Tel. 0602-123-360. 

Bernardyny, Westy. Tel. 0663-467-569. 

Sprzedam szczenięta Sybetian Huski. 
Tel. 046/838-60-68. 

Berneńczyki - szczenięta - sprzedam. 

Tel. 0606-752-762. 

Sznaucery miniatury- sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 

Owczarek Niemiecki 2-miesięcmy. 
Tel. 0888-285-477. 

Sprzedam sz=niaki owczarka niemieckiego 
po S7.CZ.,jJieniach. Tel. 046/838-73-93 
(wieczorem). 

Sprzedam owczarka niemieckiego, suczka 
3-miesięczna. Tel. 046/838-78-38. 

Sprzedam dh1gowłosc owczarki niemieckie, 
szczenięta 6-tygodni, rodzice na miejscu, 
książeczki zdrowia. Tel. 046/839-69-44, 
0660-704-940. 

Sprzedam sznaucerld miniaturki, czamo-srebr
ne i pieprz z solą. Tel. 046/839-69-44, 
0660-704-940. 

Amstaffy - tanio. Tel. 060!)45~76. 

Sprzedam króliki olbrzym belgijski 
oraz kurki Kochinc żółte miniatury. 
Tel. 0512-698-292. 

Sprzedam Jamniki szorstkowłose 
miniaturowe i owczarka długowłosego. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609. 

Sprzedam Jag teriery. Tel. 0607-333-317, 
046/814-64-94. 

Sprzedam Owczarki Colie szczenięta. 
Tel. 046/814-61-47. 

Sprzedam krowę wysokomleczną, termin 
koniec lutego. Tel. 044nt0-47-03. 

Sprzedam źrebaka 9-miesięcmego, 
srokacz gniady. Tel. 0507-075-1$5, 

Owczarki niemieckie (rodowód), amstaf 
- suczka, 4-miesi.:C-zna - sprzedam tanio. 
Tel. 0607-318-187. 

Sprzedam 3-letnicgo boksera 
oraz 6-tygodniowego boksera. 
Tel. 0609-751-181. 

Szczeniaki am~1afa, 8-tygodniowe. 
Tel. 0602-318-670. 

Sprwdam owczarki niemieckie dlugowlosc. 
11 tygodniowe. Tel. 046183 1-81-59. 
0509-075-30 I. 

Sprz.cdam konie do rekreacji: duże, mal~ • 
oraz kucyki. Tel. 0504-53 l -593. 

Sprzedam sz=niaki rodwajlery. 
Tel. 0691-284-448. 
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JED_ENA IE FILMOW 
na siódmym Och! Fe.stiwal u 
D rugim festiwalowym tytułem, na

grodzonym Złotą Palmą w tym 
roku w Cannes jest DZIECKO w re

żyserii Jean-Pierre'a Dardenne i Luc Dar
denne Gatunek: dramat. 

Bruno -
uliczny zło
dziej a sze k 
i kombinator, 
aby zdobyć 
potrzebne 
mu pieniądze, sprzedaje swoje własne, no
wonarodzone dziecko. Sonia, matka dziec
ka, słysz.ąc wytłumaczeilie chłopaka- ,,Pize
cie-ż możemy mieć następne" - doznaje szo
ku i trafia do szpitala Bruno chcąc naprawić 
swój błąd stara się odkupićmalcai odzyskać 
zaufanie swojej dziewczyny. Film będzie 
wyświetlony w niedzielę i poniedziałek, 
5 i 6 lutego o godzinie 19.00. 

kolega z pracy, siedzący w branży filmo
wej, pragnie mu pomóc. Wpada na pomysł, 
aby zorganizować casting do filmu, naktóiy 
przyjdą dziewczyny starające się o główną 
rolę. Jedna z kandydatek szczególnie przy
pada mu do gustu. Zaczyna się z nią kontak
tować, pierwsze spotkania, telefony, roz
mowy, w końcu wyjazd, i ta idylla się nagle 
kończy. Wchodzimy w koszmar, film z me
lodramatu zamienia się w jatkę w japońskim 
stylu. - Nie ma litości dla witka, który też 
musi poczuć ten ból - piszą o tym filmie 
krytycy. Film ,będzie można obejrzeć 

w czwartek i piątek, 9 i I O lutego o godzinie 
19.00. 

Podczas festi
walu będzie rów
nie-ż można zoba
czyć polskie pro
dukcje kinowe -
film KOMORNIK Kolejne dwa filmy będą reprezentowały 

kinematografięjapońską i koreańską. w reżyserii Felik-
PUSlY DOM, sa Falka, do które

reżyseria, scena
riusz Ki-duk Kim, 
zdjęcia Jang Se
ong-Back, obsada: 
Lee Seung - yeon, 
Jae Hee, Kwon 
Hyuk-ho 

To dramat oby
czajowy produk
cji japońsko-koreańskiaj z 2004 roku, któiy 
zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera na 
festiwalu w Wenecji oraz nagrodę za reżyse
rię na Europajskich Nagrodach Filmowych 
2004 r. Bohater filmu zajmuje się włamywa
niem do mieszkań. Jednak zamiast kraść 
z nich cokolwiek, je tylko trochę zapasów 
z lodówki i naprawia z.epsuty sprzęt, robi 
pranie, ponądki jeśli właściciele nie uprząt
nęli domu. Na końcu robi sobie zdjęcie 
w mieszkaniu, w któiym przez jakiś czas 
mieszkał. Jednak pewnego dnia włamuje się 
do mieszkania, które nie jest puste. Jest 
w nirp pewna kobieta .. Więcej szczegółów 
jednak nie zdradzimy. Film będzie można 
obejrzeć we wtorek i środę, 7 i 8 lutego 
o godzinie 19.00. 

Kolejny film to 
GRA WSTĘP
NA, reżyseria Ta
kashi Miike, sce
nariusz Daisuke 
Tengan, zdjęcia 
Hideo Yamamoto, 
muzyka Koji 
Endó. 

Jest to thriJler 
rodem z Japonii -
oto męż.czyźnie umiera i:ona. Po kilkunastu 
latach decyduje sięna ponowny oi.enek. Jego 

go scenariusz na-
pisał Grzegorz 
Łosz.ewski, a z.ąjęcia nakręcił Bartosz Pro
kopowicz. Główny bohater filmu - Andrzej 
Chyra - otIZymał nagrodę za główną rolę 
męską na Festiwalu Filmów Polskich 
w Gdyni w ubiegłym roku. Film jest barwną 
opowieścią o Lucjanie Bohme, około trzy
dziestoletnim komorniku, pracującym w jed
nym z dolnośląskich miast. Miasto to było 
niegdyś prężnym ośrodkiem przemysło
wym, dziś boryka się z biedą i bezrobociem, 
komornik ma więc szerokie pole do popisu. 
Bohme cieszy się uznaniem nie tylko swo
ich zwiel7.Chników, ale i całego miajscowego 
środowiska prawniczego. Osiąga znakomi
te wyniki, może się poszczycić 80-procen
tową ściągalnością długów. Film zaskakuje 
nagłym zwrotem akcji. Będzie można go 
obajrzeć w niedzielę i poniedziałek, 12 i 13 
lutego o godzinie 19.00. 

Kolejny film to 
cbkument-PRZE
ZNACZONE DO 
BURDELU, sce
nariusz i reżyseria: 
ZanaBriski i Ross 
Kauffman, pro
duktjalndie/USA 

Film, któiy Bri-
ski nakręciła 

wśród mieszkających w burdelach dzieci nie 
ma nic wspólnego z interwencyjnym repor
tażem. W czasie rozmów z dziećmi Briski 
zacz.ęła zastanawiać się czy jest jakiś spo
sób na udzielenie im pomocy. Uznała, że 
należy zainteresować dzieciaki czymś no
wym, dać im szansę na twórczy rozwój. 
Dlatego pewnego dnia przyniosła im apara
ty fotograficzne kupione za własne pienią-

dze. Film obejrzymy we wtorek i środę, 
14 i 15 lutego. 

HOTEL RU
ANDA w reżyse
rii Terry' ego Geo
rge' a to dramat 
oparty na faktach, 
który otrzymał 

trzy nominacje do 
Oscara. Głównym 
bohaterem jest 
Paul Rusesabahin, 
menedżer hotelowy, któiy podczas okrut
nych walk międzyplemiennych w 1994 r. 
w stolicy Rwandy dał schronienie tysiącom 
bezbronnych mieszkańców tego kraju. Bez 
względu na wszystko, za wszelką cenę po
stanowił obronić ich przed masakrą, jaką 
urządzało plemię Hutu, więc ukiył ich 
w swoim hotelu. Udowodnił, że człowiek 
dzięki odwadze i poświęceniu może zdzia
łać wiele - nawet uratować wiele ludzkich 
istnień. Film zostanie wyświetlony w czwar
tek i piątek, 16i 171utegoogodzinie 19.00. 

Będzie te-ż opo
wieść o miłości -
dramat erotyczny 
9 SONGS, scena
riusz i reżyseria 
Michael Winter
bottom, zdjęcia 
Marcel Zyskind, 
muzyka Melissa 
Parmenter. Film 
produkcji angiel
skiej dozwolony jest od 21 lat i organizato
rzy uprzedzają, że w razie wątpliwości co 
do wieku widzów, poproszą o okazanie do
wodu to7samości. 

Jest to opowieść o miłości angielskiego 
Studenta i młodej Ameiykanki. Poznają się 
na koncercie Michaela Nymana. Od tej chwili 
nie mogą bez siebie żyć. Ich szczęśliwe życie 
wypełnia seks i muzyka. Miłość cielesna 
pueplatanajestwfilmiezfragmentamikon
certów twórców takich, jak: Franz Ferdi
nand, Primal Scream, Dandy Warhols. 
W filmie,,9 Songs"Winterbottomszukaod
powiedzi na pytanie, czym jest prawdziwa 
miłość w świecie swobody obyczajowej. 
Film będzie można obejrzeć w niedzielę 
i poniedziałek, 19i20 lutego o godzinie 19.00. 

LATO MIŁO
ŚCI, w reżyserii 
Pawła Pawlikow
skiego, scenariusz 
Michael Wynne 
i Paweł Pawlikow
ski, zdjęcia Ry
szardLenczewski, 
muzyka Gold
frapp. Film otrzy
małnagrodę-Najlepszy Film Brytyjski BA
·FTA 2004. Jest to historia przyjaźni i miło
ści nastolatek Mony i Tamsin, które po
znają się podczas wakacji na wsi i szybkQ 
zbliżają do siebie, chociaż pochodzą z in
nych światów. Film był w ubiegłym roku 
dużym wydarzeniem artystycznym na Wy
spach Brytyjskich. Film będzie można obej
rzeć we wtorek i w środę, 21 i 22 lutego 
o godzinie 19.00. 

Kolejny polski film na Och! Festiwalu -
ROZDROZE CAFEwreżyseriiLeszka Wo
siewicza, on te-ż napisał scenariusz. Zdjęcia 
nakręcił Andrzej Rarnlau, a muzykę napisał 
Kazik Staszewski. 

Trzej młodzi, ambitni ludzie z prowincji 
przybywają do Warszawy, żeby zrobić ka
rierę. Trafiają do agencji ochrony, dui:o cza
su spędzają na: Śiłowni.'W pogoni za szyi>-

kim pieniądzem 
oraz w dążeniu do 
pokazania, że są 
kimś ważnym, 

wpadają w złe to
warzystwo. Do
konują napadu na 
bank, któiy koń
czy się tragicznie -
giną cztery osoby. 
Fabuła inspirowa
na była autentycznymi wydarzeniami roz
giywającymi się w Warszawie. Film obej
rzymy w czwartek i piąrek, 23 i 24 lutego. 

Filmem zamykającym Och! Film Festi
wal jest MOJA DROGA WENDY, reżyse
ria: Thomas Vmtetberg, scenariusz: Lars von 
Trier, obsada: Jamie 
Bel~ Bill Pullman, 
MichaelAngarano. 
Jest to duński dra
mat z ub. roku. 

w małym mia
steczku osiemna
stoletni Dick po 
stracie ojca czuje się 
bezpieczniej jedy
nie z pistoletem 
w dłoni. Choć nazywa siebie pacyfistą, ra
zem z kolegami zakłada kluh miłośników 
broni. Pewnego dna młodzi ludzie są zmu
szeni użyć jaj w obronie własnej. Zaciera się 
cienkagranicapomi~dobremazłem.Film 
będzie można obejrzeć tylko raz - w nie- · 
dzielę, 26 lutego o godzinie 19.00. 

Imprezami 
dodatkowymi 
będą koncerty 
jazzowe. Kon
cert Mikołaj 
Trzaska Quar
tet odbędzie się 
w klubokawiarni 
Tipes Topes 
w sobotę 4 lute
go o godzinie 19.00, bilety- 8 złotych. 

MIKOŁAJTRZASKAQUARTET 

(M. Trzaska - saksofon, Wacław Zimpler -
klarnet, Ksaweiy Wójciński- kontrabas, Ro
bert Rasz - perkusja) stylistycznie nawią
zuje do free jazzu lat 60., łącząc kolektywną 
improwizację z wpływami muzyki klasycz
nej XX wieku. 

Kolejną imprezą towarzyszącą będzie 

koncert Vistula River Brass Band w so
botę 11 lutego p godzinie 19.00. Koncert 
odbędzie się w sali widowiskowej Łowic
kiego Ośrodka Kultuiy, bilety w przedsprze
daży kos~ją 7 zł, w dniu.koncertu 10 zł. 

Zespół ten, grający jazz tradycyjny, ist
nieje nieprzerwanie od 1968 roku. Dorobek 
VIStuli to: dwa razy główna nagroda na festi
walu ,,złota Tarka", ,,Złoty KOi1" w Belgii 
oraz „Gold Washboard" w Wielkiej Biyta
nii. Od ponad 35 lat Vistula RBB koncertuje 
w całej Europie, od Turcji po Wielką Biyta
nię. Zespół wystąpi w ośmioosobowym 
składzie. W trakcie koncertu dołączy do nie
go jeden z muzyków z Łowicza, ale to nie
spodzianka. 

Interesującą imprezą towarzyszącą festi
walowi będzie spektakl teatralny „Me-
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2-26 lutego 2006 
bezpieczne zabawy" autorstwa 
I w reżysłrll Jana Machułsklego, któ
ry będzie można zobaczyć w sobotę 18 lu
tego o godzinie 19.00 w sali widowiskowej 
LOK. Bilety w przedsprzedaży (do 2 lute
go) kosztują l-5 złotych, potem 20 złotych. 

,,Niebezpieczne zabawy" - tó współcze
sna historia o niewinnym żarcie wywołują

cym lawinę wyda
rzeń, któiych nikt 
nie przewidział. 
Znany aktor fil
mowy, podróżu
jący nocą samo
chodem, zmuszo
ny jest zatrzymać 
się z powodu. 
awarii. W jedy
nym widocznym 

. w okolicy domu, przyjmuje go młoda za-
mężna kobieta. Mąż jest nieobecny. Jak za
chowają się oboje? Jakzareaguje mąż zasta
jąc w domu nieznajomego? Co stanie się da
lej? Na te i inne pytania odpowiadała pu
bliczność w trakcie dyskusji z bohaterami 
sztuki. Publiczność staje się w pewnym sen
sie współtwórcą sztuki, ponieważ na jej 
życzenie aktorzy zagrają wymyślone przez 
nią zakończenie. Spektakl ten grany był już 
nie tylko w Polsce, ale te-ż w RPA, USA, 
Australii,Finlandii, Czechach, Łotwie i Szwe
cji. W spektaklu bierze udział troje aktorów: 
Jan Machulski, Agnieszka Zduńczyk i Mar
cin Rój. 

Bilety na pojedyncze seanse w ramach 
festiwalu kosztują 7 złotych. Karnet na 
wszystkie jedenaście filmów kosztuje 
55 złotych. Karnet nie obejmuje koncertów, 
na które bilety należy kupować oddzielnie. 
Zarówno bilety,jak i karnety już są dostęir 
new sprzedaży. (mak) 

ROZKŁAD JAZDY 
Och! Film Festiwal 2006: 
• 2 i 3 lutego, godz.. 19.00: 
,,Nie wracaj w te strony", reż W. Wenders, 
Niemcy I Francja (otwarcie festiwalu), 
• 4 IUlego, godz. 19.00: 
koncert MIKOŁAJ 1RZASKA 
QUARTET w Tipes Topes, 
• 5 i 6 lutego, godz. 19.00: ,,Dziecko'', 
reż. J-P, Ł.Dardenne, Belgia/Francja, 
• 7 i 8 lutego, godz. 19.00: 
,,Pusty dom", reż. K Ki-duk, Korea Płd, 
• 9i10 lutego, godz. 19.00: 
„Gra wstqm'', reż. T. Miike, Japonia'Korea, 
• 11 lutego, godz. 19.00: 
koncert VIS'JULA RIVERBRASS BAND, 
• 12i13 lutego, godz. 19.00: 
,,Komornik", reż. F. Falk, Polska, 
• 14i 151utego, godz..19.00: 
,,Przeznaczone do burdelu", 
reż Z. Briski, Indie/USA, 
•16i171utego,godz.19.00: 
,,Hotel Ruanda'', reż. T. George, 
Kanada/Wlk. Brytania, 
•1Blulego. godz..19.00: 
spektakl teatralny NIEBEZPIECZNE 
ZABAWY, reż. J. Machulski, 
• 19 i 20 lutego, godz. 19.00: 
,,9 Songs", reż. M. Winterbottom, 
Wlk. Brytania - film od 21 lat, 
• 21 i 22 lutego, godz.. 19.00: 
,,Lato miłości'', reż. P. Pawlikowski, 
Wlk Brytania, 
• 23 i 24 lutego, godz. 19.00: 
,,Rozdroże Cafe'', reż. L. Wosiewicz, Polska, 
~261ulego,godz..19.00: 
,,Moja droga Wendy'', reż T. VmterlJerg, 

1>.nUa {iiikończ.enie festiwalu). 
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Rajd szlakiem pQwst oni a 
Uczczenie 143. rocznicy bitwy, jaką 

stoczył oddział powstańczy pod do
wództwem Władysława Stroynow
skiego z wojskami rosyjskimi na te
renie Puszczy Bolimowskiej w dniu 
7 lutego 1863 roku oraz pokazanie 
walorów przyrodniczych Puszczy Bo
limowskiej i popularyzację turystyki 
pieszej ma na celu pieszy, jednodnio
wy rajd, który odbędzie się w naj
bliższą niedzielę 5 lutego. 

O rganiz.atorami rajdu są Uriąd 
Miejski w Łowiczu, PTIK 
Oddział w Łowiczu oraz KTK 

,,Szprycha". Komandorem rajdu je&, 
podobnie jak w latach poprzeduich, Eli
giusz Pietrucha, zastępcą komandora 
Karol Dąbrowski. W rajdzie mogą brać 
udział wszyscy chę_tni, osoby niepełno
letnie ucz.es1niCZJt w rajdzie pod opieką do
rosłych. Wyżywi~e należy zabrać we wła
snym zakresie. Ucz.es1nicy powinni posia
dać dowód toisamośc~ odpowiednie ubra
nie orazpieniądze na bilet PKP Rawka-Ło
wicz. 

Program rajdu jest następujący; 
• 09.45 - spotkanie uczestników rajdu na 

Starym Rynku w Łowiczu, 
• 1 o.oo -odjazd autokaru z UC7.e.5lnikami, 
• 11.00 - msza Święta przy pomniku po

wstańców w Mogiłach, 
• 12.00-ognisko nad ~ką Rawką, 

• 13.30 - wymarsz na trasę rajdu, 
• 16.57 lub 17 .56 - odjazd pociągiem ze 

stacji PKP Rawka. 
Podczas rajdu prżewidziano też świad

czenia dla uczestników; przejazd autokarem 
na trasie z Łowicza do Mogił (około 25 km), 
porcję kiełbasy przy ognisku nad Rawką, 

znaczek rajdowy oraz obsługę przewod
nicką. Przewidziane są również nagrody dla 
najmłodszego i najstarszego ucz.es1nika oraz 
dla najliczniejszej rodziny. Nagrody mogą 
otrzymać tylko uczestnicy, którzy przejdą 
pieszo trasę rajdu Mogiły-Rawka (około 
15 km). Rajd odbędzie.się bez względu na 
pogodę. Więcej infonnacji można uzyskać 
w łowickim biurze PTIK przy Starym Ryn
ku. (mak) 

Pogodo w Łowiczu przez Gadu-Gadu 
Wysyłając przez popularny ko

munikator internetowy Gadu-Gadu 
wiadomość pogoda! Łowicz na nu
mer 3217426 otrzymamy za danno 
w odpowiedzi aktualną pogodę dla 
Łowicza. 

P ubliczny infobot miał w załoi:eniach 
podawać na żądanie aktualnąprogno
zę pogody w oparciu o pogo

daonetpl. Realizowany przez studentów 
tmiwersytetu w Lublinie projekt trochę się 
rozrósł i obecnie infobot oprócz prognozy 
pogody dla383 miast w Polsce, w tym Łowi
cza, oferuje również wyniki duż.ego lotka, 
różne słowniki językowe, wyszukiwanie 
haseł w internetowej encyklopedii - Wiki
~ imieniny i inne. Aby skorzystać z in
fobota wystarczy w swoim komunikatorze 

(takimjakGadu-Gadu, ekg, Kadu lub in
nym obsługującym protokół gg) dodać nu
mer 3217426. 

Jclli chcemy „dopisać" nasz numer ko
munikatorado pogody dla konkretnego mia
sta, np. Łowicza, należy wpisać komendę 
dodaj! Łowicz. Wtedy po wpisaniu komen
dy pogoda! będziemy otrzymywać infor
matjepogodowe dla Łowicza. Inne ciekawe 
funktje, już nie związane z Łowiczem, to 
np.; 

angpol! lo/l"az - tłwnaczy słowo z angiel
skiego na polski, po/ang! lo/l"az - tłwnaczy 
słowo z polskiego na angielski, ort! lo/l"az -
sprawdza słowo w słowniku ortograficz
nym, lotto! - aktualne numery wylosowane 
w duży,m lotku i inne. Pełna lista funktji jest 
dostępna po napisaniu do infobota pomoc! 

(mak) 

Plan wizyt duszpasterskich 
/w porofioch w Łowiczu 

W izyty duszpasterskie zakoi'iczyły 
sięjuż w parafii Chrystusa Dobre
go Pastena oraz w parafii kate

dralnej. W dwóch parafiach, gdzie jesz
cze trwają, w czwartek 2 lutego ze wzglę
du na święto Ofiarowania Pańskiego wi
zyt nie będzie. 
PARAFIAŚWĘTEGODUCHA; 
• Piątek, 3 lutego od godz. 18.30 -

os. Dąbrowskiego blok nr 25. 
• Sobota, 4 lutego od godz. 9.00 -

os. Górki, ulice: Partyzantów, Górna, 
17 Stycznia, Sobocka, Podgórna. 
PARAFlAMATKIBOŻEJ NIEUSTA· 

JĄCEJPOMOCY: 
• Piątek, 3 lutego od godz. 15 - ul. Armii 

Krajowej, domy jednorodzinne od skrzy
ż.owania z ul. Poznańską do nr 35. 

• Sobota, 4 lutego, od godz. 9 -ul. Armii 
Krajowej, domy jednorodzinne od nr 36 do 
116 (księża rozpoczną kolędę z obu koń
ców ulicy jednocześnie). 

•Poniedziałek, 6 lutego od godz. 15 -
os. przy ul. Armii Krajowej blok nr 43h. 

• Wtorek, 7 lutego od godz. 15 -
os. przy ul. Armii Krajowej blok nr 43m 

•Środa, 8 lutego od godz. 15 - os. przy 
ul. ArmiiKrajowej bloknr43n. 

• Czwartek, 9 lutego od godz. 15 -
os. przy ul. Armii.Krajowej blok nr 430. 

• Piątek, 1 O lutego od godz. 15 - ul. Ce-
gielniana, ul. Strzelczewska. (tb) 

Kostrzewo gościem na Slamie 

Ł 
owicki poeta dr Zbigniew Kostrzewa 
będzie gościem specjalnym IX Slamu, 
czyli Turnieju Prezentacji Poetyckich, 

który odbędzie się w środę 8 lutego w ka
wiarni Tygielek przy Starym Rynku. Ko
strzewa zaprezentuje swoje-starsze wiersze 
i swój najnowszy tomik, opowie także 
o inspiracjach i fascynacjach. 

Wczclniej odbędzie się turniej, w którym 
swoją poezję, a także prozę, może zapre
zentować każdy z gości. Prezentowane 
utwory poddane zostaną ocenie zebranych, 
którzy wybiorąjeden, ich zdaniem najcie
kawszy. Spotkallie jest otwarte dla wszyst
kich, którzy pisz.ą, a także lubią słuchać po
ezji, Pocz.ątek crgodz. 19.00: • (tb) 
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Inwestycja na scenie Tipes Topes w miniony piątek. 

Kącik Muzvcznv 

HIP-HOP MADE IN tOWICZ 
Byli tacy, którzy prorokowali, że urodzona w Bronxie, New York, USA, czarna mu

zyka albo się w naszym pięknym kraju nie przyjmie, albo szybko zostanie przez 
rodzimą publikę zignorowana. Obie te tezy należy uznać za niemądre. Bo choć 
nadwiślańskich raperów jakby trochę mniej niż choćby dwa lata temu, to jednak 
nadal rymują, koncertują, nagrywają. Zwłaszcza w Łowiczu hip-hop ma się całkiem dobrze ... 

A wszystko dzięki Inwestycji, bo to 
właśnie chłopaki z Bratkowic nie tylko pre
zentują fujny poziom artystyczny, ale rów
nież są przykładem, że jak się chce, to się 
może. z.anim o piątkowym koncercie, któ
ry miał miejsce w klubie Tipes-Topes, tro
chęochugiejpłycie,którąniedawnoŁukasz 
Gołębiowski i koledzy wydali. 

Krążek nazywa się „Prawda boli" i w
stał nagrany w 2005 roku. .zawiera 12 ka
wałków, w tym dwa instrumentalne. - Płyt{ 
nagraliśmy w Domowym Zmluchu, czyli 
własnymi środkami, na własnym sprzęcie. 
Pomagali nam w tym kolesie ze Skierniewic 
ale też gitarzysta Błażej Pięta Materiał p<r 
chodzi z dwóch ostatnich lat naszej dzialal
no.ści. Koncert był jedną z form promocji 
płytki, - mówi Łukasz czyli Wiedziu, autor 
tekstów, który wraz z Młodym twoną In
westytję. O formacji usłyszałem bodaj 3 lata 
temu, a pierwszy raz na fywo - w ,,Szkieł
kach". Zaproszony zostałem na występ 
i muszę przyznać, że dojrzałość zarówno 
formalna, jak i sens rymowanych tekstów 
zaskoczyła mnie. To nie był już tylko sezo
nowy kaprys nastolatków, to było praw
dziwe przedsięwzięcie muzyczne. 

No i do tej pory chłopakom się nie odwi
działo. Ba, rozwijają się! Nowa płyta jest nie 
tylkonagranajaknaarnatorskie,,studio"nie
źle technicznie, ale i dopracowana graficz
nie. Nie trzeba więc sprzedać się wielkiemu 
studiu, żeby zaliczyć wydawnictwo. Pew-

nie, że odbiór jest ograniczony, ale oduoszę 
wrai:enie, że muzykom niespecjalnie zale
'Ży na sukcesie komercyjnym Oni sobie ry
mują bo lubią. Ot i cała filozofia. A przecież 
Inwestycja odniosła już jakicl sukcesy, bo 
niewątpliwie za osiągnięcie można uznać 
zwyci~o w przeglądzie łowickich zespo
łów muzycznych, w cz.eiwcu ubiegłego roku. 
Zgarnęli nagrodę, zainwestowali w sprzęt 
i dalej robią co robili. 

Czy gdyby (załóżmy zupełnie hipote
tycznie) Inwestytją zainteresował się rzut
ki i bystry menedżer z „układami'', łowicza
nie miehby szansę na szersze wody? Być 
może, bo mają pomysł, talent i zapał. Tyle 
tylko, że oni nie prezentują„disco polo rapu'' 
w stylu „vivopodobnym". Bardziej chcą się 
wypoWi.edzieć o tym co widzą i myślą. Bez 
zadęcia i bajdurzenia o czymkolwiek Stąd 
raczej nie liczyłbym na listy przebojów. 

,,Prawda boli" to hip-hop ortodoksyjny. 
Bez bujanej, łatwo wpadającej w ucho mu
zyczki. Dużo w utworach prawdy o rze
czywistości, o biednym miclcie, o kłopo
tach z pracą, o bratkowickim blokowisku 
i takich tam. Na pewno szacunek musi bu
dzić strona muzyczna, dopracowana i roz
budowana Chłopaki są otwarci na różne 
trendy, cenią wielu wykonawców. I to jest 
słychać. Tekściarz jest bystrym choć pesy
mistycznym obserwatorem. Posłuchajcie 
„Głośno myślę" czy tytułowego „Praw
da boli", a nie usłyszycie historii o drogich 

furach i pięknych toaletach. Ale w końcu 
tyllĆo niewidomy nie zrozumie, że chłopaki 
po prosturymująprawdę. Mnie najbardziej, 
pozawspomnianymika~podobasię 
instrumentalny „Prosto z podziemia", 
zaaranż.owany naprawdę na wysokim po
ziomie, wymyślony trochę w stylu lat 80. 
Podobnie kończąca płytę „Moderna". To 
dobra płyta, warta uwagi. 

Tipes-Topes nie po raz pierwszy był 
miejscem spotkania raperów. Tym razem, 
oprócz Inwestycji zaprezentowali się za
przyjażnieni skierniewiczanie (PRM/Mię
dzy Innymi) oraz debiutujący publiczni"l 
łowiczanie: Podły I Kamyk i SCTT. 
Wszystko zacz.ęło się około 20.00. Forma
cje występowały na zmianę, na gwiazdę 
wieczoru trzeba było poczekać. Przyszło 
około 90 osób, fanów hip-hopu, takich któ
ry zwyższościąpatrząna przemijającą modę 
na pop-rap - oni nadal wierzą w prawdę 
swojej muzyki. Na scenie rymują ich kole
dzy, mówią o tym co wiedzą i mają. hn 
można wierzyć. Wiedziu był zadowolony 
z imprezy, również z tego, że Inwestycja 
ma już konkurencję w mieście. -Było widać, 
że chłopaki. byli trochę spięci, ale jak na 
pierwszy raz wypadli całki.em dobrze - mó
wił. Koncert zakończył się po północy. 

Fajnie, że Łowicki Ośrodek Kultury nie 
boi się niszowych przedsięwzięć. Podkre
ślam to dość cz.ęsto, ale dobre trzeba chwa
lić, prawda? Bogusław Bończak 

Szukaiq pieniędzy na warsztaty teatralne 
Pod znakiem zapytanie stoi 
dalsze prowadzenie 
warsztatów teatralnych 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nowych Zdunach. Powód 
jest prosty - brak pieniędzy. 

D yrektor szkoły Danuta Zakrzewska 
powiedziała nam, że obecnie zajęcia 

w szkole odbywały się, ale tylko dlatego, że 
prowadzący, małżeństwo aktorów spod Do
maniewic· Joanna i Marcin Gałka-Walczy
kiewicz, zajmowali się tym nieodpłatnie. Nie 
otrzymywali pieniędzy ani za dojazd, ani 
za poświęcony czas. W warsztaty angażuje 
się kiJku.<lziesięciu uczniów, wśród których 

są aktorzy, jak i tacy, którzy zajmują się 
dekoracjami i kostimnami. Efekt ich pracy 
można było zobaczyć w minionym roku 
szkolnym. Szkoła korzystając z grantu wy
granego w Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności przygotowała przedstawienie, któ
re wystawiono w czasie jubileuszu 60-lecia 
istnienia. Obejrz.ałajemłodzieżtakżewWK, 
GOK w .zdunach i łowickim Zakładzie Kar
nym. Przedstawienie stało na bardzo wyso
kim poziomie i było przyjmowane owacja
mi przez publiczność. Niestety, liceum-nie 
może po raz drugi występować do fundacji 
o sfinansowanie tego samego zadania. 

- Uczestniczenie w zajęciach lxirdzo dui:o 
dało moim uczniom. ij)lstęp na scenie poka-

zal świat z innej perspektywy i to na tyle atrak
cyjnie, że jeden z uczniów postanowił próbo
wać dostać się do szkoły teatralnej - powie

. działa nam dyrektorka. Uczniowie chcieliby 
przygotować nowy spektakl, ale nie ma na 
to pieniędzy. Szkoły nie stać na pokrycie' 
kosztów zajęć, dlatego w pierwszych dniach 
nowego półrocza dyrektorka wystąpiła do 

. firm o pomoc w ich finansowaniu. -Nie chcę 
rezygnować z taki.ej formy pracy pozaszkol
nej, widzę zaangażowanie uczniów i nie chcę 
ich zawieść- powiedziała nam Zaknewska. 
W zamian za pomoc uczniowie wystawili: 
by przedstawienie dla pracowników spon
sora, mogliby także reklamować gow cz.<1Sie 
swoich. ~w. , (tb) 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 837-34-0 I 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażowe 837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73 
Biwfi Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicmego 830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
(046) 862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
(046) 862-16-03 po 15.00 automatycma sekretmka 

Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38, 
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informacja po
datku dochodowego 837-65-05 

ZUS 837-69-09 
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasia=k" Łowicz, 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
Id. 83Ui6-92, CZ)DIY: codriemiewgodz. 16.00-20.00. 

Punkt pomxy cDa ofiar pmmocy w rodzinie (siedziba 
RKA ,,Pasiaczdc'', Łowicz, ul. ŚW. Floriana 7 (muszla 
mBbiiach),czynny: in,czw, pt w godz. 16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotka
nia w czwartki o godz. I 8.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia w czwartki w godz. IO.OO-I I .OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO. 

Punkt koosultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, CZJ(Oily: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 837-63-11 
lnfonnacja o krajowych numerach 118-913 
lnfonnatja o mię:lzynarodowych nwnerach 118-912 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Um{Clu Pracy 719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Młynarska 719-ll-51 
- ul Dworska 719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 719-12-91 
Taxi osobowe 719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Um{Clu Pracy 74 9-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 719-80-02 
KRUS 719-95-15 
Tuxi osobowe 719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 719-20-20; 997 alarmowy 
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24 
Pogotowie energetyczne 7 I 9-10-60 

l.egarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
N.Prawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż poiarna 998 
Policja 997 
Telefon informacyjno-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51 

Policyjny tel~fon zaufania 837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32 

Pogotowie energetyczne 837-36-05 · 
Gaz butlowy 837-16-16, 837-66-08, 

837-41-02, 837-30-30, 
837-72-72,837-20-37, 
837-47-77, 837-44-44, 837-84-40 

Warsztat konserwatorski ŁSM 837-65-58 
Zakład pog=bowy: 837-53-85, 837-07-10, 

837-20-22, 837-26-74 
Lecmica dla zwi=.ąt: 

ul. Starościń<>ka 5, tel. 837-52-48 
ui. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24 

Dyżury pr.zJchodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel 999 
e I>zial Pomocy Dora2nej, ul. Ułańska 28, 

tel. 837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. I 6.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (p=z 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Am-

Lecmica dla zwierząt: 
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel.719-14-40 

~ogotowia w Strykowie: 
Policja 719-80-07; 997 alarmowy 
Straż poiama 719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pog=bowy 719-86-16 
Lecmica dla zwierząt 719-W-24 
Zakład energetyczny 719-80-1 O 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 719-10-92, 710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradniaclladzieci:pn..ezw. 8.00-18.00,pl 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pl 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pl 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I 0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00- I 2.00 
- W'Olog: śr. J l.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pl 8.00-15.00 

bulatoriurn Pogotowia po godzinach funkcjo
nowania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, nied7jcle i święta przez 24 godziny. 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za
kładów Opieki l.drowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycmyrn po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczeoia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07 

Apteki.: 
Łowicz- anteki całodobowe: 
•.słoneczko" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22-02 
•,,MedestfV" ul.3 Maja, tel. 837-31-11,837-31-25 

Bełchów: pn.-pL 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościuszki 

czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Glówna: 

czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lysdrowice: czynna: pn.- pl 9.00-16.00, 

sb. I0.00-14.00 
Xiemo7ia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiemom, Kościuszki 6 czynna: pn.-pt. 8.00-17.00 
Koden.ew: pn.-pt 8.00-15.00 
Sobotll: pn.-pt 830-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Duclla: 
7.00, 8.30, JO.OO, I ł.30, I 8.00; 

e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 
7.00, 8.00, JO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 

e Kościół Sióstr Bemardynek: 8.00, JO.OO; 
e Kościcllo.o.Pijarów: 8.00,9.30, I I.OO, 1230, Ili.OO; 

- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt., czw., pt J 1.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt., czw. J l.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35; 

czw, pt 8.00-1535 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. I 1.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

ul. Kościuszki 27, 719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul. Sikonkiego 45/47, tel.719-10-28 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

uL Zgienka 27, tel. 719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul. Lowicka 38, tel. 719-21-31 
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

uL Kopernika 19, tel. 719-20-12 
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul. Swoboda 17119, tel. 719-44-66 
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul. Plater 2, tel. 719-80-41 ; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul. Kolejowa 11, tel. 719-82-71 

czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul. Targowa 14, tel. 719-86-89 

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
uL Kolejowa 33, tel. 719-81-48 

czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 
w soboty godz. 18.00 JOsza z liturgią niedzielną 

• Kaplica seminaryjna:. I O.OO 
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kościół św. Leonarda: I O.OO, l ł.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziay Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 
9.00-19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-
19.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie wobec
ności właściciela w grupach minimum 5 osób. 

• I wojna światowa w Lowiczu - wystawa repro
dukcj i łowickich kart pocztowych z okresu 
I wojny światowej, powszechnie stosowanych 
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty 
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Pul(licznej. 

• ,,Krajobrazy i portrety malarki Meli Muter" 
- wystawę można oglądać w Muzeum w Łowiczu 
do, końca lutego. . 

•Wystawa zdjęć Magdy Tarkowskiej - (otogJ11fie 
można oglądać w GOK w Zdunach, szczegóły 
str.I I. 

OCH! FILM FESTIWAL 7 
2-26 lutego 2006 r. 

Czwartek - piafek. 2-3 lułeJ:oi 
• godz. 19.00-,,Nie wracaj w te strony" 

- komediodramat 
Sobola. 4 Jutei:o: 
e godz. 19.00 - koncert ,,MIKOLAJ TRZASKA 

QUARTET" 
~iff!zia!ek, S-6 !ugo: 
• godz.19.00-,,I>zjecko" -dramat 
Wtorek.§mda. 7-8 luteJ:o: 
• godz.19.00 -,,Pusty dom" - dramat oby=jowy 

Szcregółowy program siódmego Och! Film Festi
walu przedstawiamy na stronie I i 24 tego numeru NŁ. 
Wszysthe imprezy odbywają się w Łowickim Ośrodku 
Kultury przy ul. Podrzecznej 2. 

Apteka w Bratosuwicach, Pl. Staszica, 
tel. 719-89-68, 
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 710-98-00; 
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00. sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
aw. 2.02. ul.Sikorskiego45/47 tel. 719-l(l.28 
pt. 3.02. ul.Sikorskiego45/47 tel. 719-10-28 
sob. 4.02. ul. Sikorskiego45/47 tel. 719-10-28 
ndz. 5.02. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28 
pa 6.02. ul.Sikorskiego45/47. tel. 719-10-28 
wt 7.02. ul. Zgierska 27 tel 719-24-84 
śr. 8.02. ul. Zgierska27 tel.719-24-84 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
I 9.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedzie
le: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 5.02. Stryków, ul. Kolejowa 33 tel-719-81-48 

Apteka pełni dyżur w godz.: ~.OO - 14.00 

Wystawy: 
• ,,Siła tradycji 28. Pułku Strzelców Kaniowskich" 

- wystawa poświQcona historii pułku; czynna 
do końca lutego; M=um w Głownie. 

Plan kolędy: 
Parafia św. Jakuba w Głownie 
Czwartek, 2 luty: od 14.00 ul. Cicha; 
Plan wizyt duszpasterskich na knlejny tydzie1i, 

tj. od poniedziałku 6 lutego będzie dopiero ustalany 
i podany na mszach niedzielnych. 

Ceny żywności: (dane z 31 stycznia) w Łowiczu 
w Głownie 
i w Strykowie 
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cukier 2,65 2,65 2,85 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,79 2,69 3,00 2,85 3,30 2,79 

mąka szymanowska 1,85 1,79 1,75 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 1,90 1,75 2,00 1,90 

chleb 1,09 0,89 0,85 1,10 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 1,10-1,80 1,25 1,40 1,50 

ziemniaki 0,99 0,79 ·o.oo 1,20 0,50 0,50 0,50 0,97 1,00 0,45 0,80-1,00 0,50 0,60 0,80 

marchew 1,79 1,19 1,29 1,00 1,50 0,79 1,50 1,00 1,40 

schab bez kości 17,99 17,99 16,50 15,60 15,60 13,79 16,50 

wolowe bez kości 18,29 17,50 15,09 16,00 

wolowe z kością (antrykot) 10,79 12,50-14,50 11,00 

łopatka bez kości 9,99 12,99 12,00 10,55 10,55 8,09 13,50 

szynka gotowana '16,99 9,89 16,25 19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 16,70 18,00 19,00 

salceson 5,49 6,99 7,95 , 8,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 6,50-8,00 7,70 7,00 

kiełbasa zwyczajna 6,49 6,99 8,65 7,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 9,30 8,70 10,50 

kiełbasa wiejska 9,00 9,35 11,80-12,50 9,90 . 9,90 9,90 12,80 10,50 10,30 11,50 

parówki 4,99 4,99 9,30 6,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 6,50 6,40 8,50 

5,69 5,99 4,55 5,80 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 4,30-5,50 4,50 7,00 

słonina 3,49 1,99 3,80 3,70 3,70 3,79 3,20 

kurczak 4,19 3,99 5,65 4,90 4,99 4,99 4,60 4,09 4,90-5,50 6,30 6,50 

filet z morszczuka (kg) 9,99 10,65 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 12,00 9,60 

makrela wędzona 11,99 14,99 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 12,50 10,80 

mleko lluste w folii 1,38 1,35 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 1,65 1,25 1,50 

masło extra 2,19 1,99 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 2,80 I 3,10 

masło śmietankowe 1,99 2,25 2,65 2,80 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 2,90 2,85 3,20 

masło roślinne 1,65 1,85 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 1,70 1,75 

3,39 3,39 4,09 3,60 3,70-5,00 4,80 

0,40 o 40 ,0,20-0,37 ,3 

9,40 9~41l 
, 

' 9,tlo'' 

2.02.2006 r. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, teł. 837-40-01 
Piątek - niedziela. 3-S lutęao: 
• godz. 16.00 - ,,Księżniczka na ziarnku grochu". 

bajka animowana. USA. 

Inne 
Środa, 8 lufe&o: 
• godz. 18.00 - IX Siam Poęfycki- spotkanie z pocl<I 

Zbigniewem Kostrzewą, kawiarnia Tygielek. 

KQONIKA. 
WYPADKÓW 
MILO&NYCH 

śfu[,y: ii - Magdalena Kosmowska 
i Jacek Jacaszek, oboje z Głowna 

- Kamila Szwnilas i Marek Marche!, 
oboje ze Strykowa 

- Marlena Kowalska z Czatolina 
i Rafał Lipiński z Lipiec Reymontowskich 

uroaziłlj sŹ(:: 
CÓRECZKI 
- państwu Mak:ulańcom z Łowicza 
- państwu Bolimowskim z Łowicza 
- państwu Figatom z Be<lnar 
- państwu Durkom z Łowicza 
- państwu Bwym z Kiernozi 
- państwu Boguszom z Mastek 
. państwu Politom z Łagowa 

SYNKOWIE 
- państwu Palasikom z Patok 
- państwu Rucińskim z Domaniewic 
- państwu Frątczakom z Bednar 
- państwu Kuzom z Łowicza 
- państwu Suderom z Patok · 
- państwu Stefańs~ t.oWi.cza 
- państwu Osówniakom z Czatolina 
- państwu Kośmidrom z Goleńska 
- państwu Sieczkowskim z Łowicza 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE - REJON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 27.01.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
l.Tlarchew 
pieczarki 
pietruszka 
por 
seler 

. włoszczyzna 
ziemniaki 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

glówka 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
kg 

pęczek 
kg 

3,50 
5,00 
1,00 
0,90 
0,70 
1,80 
2,50 
2,00 
5,50 
3,00 
0,70 
3,00 
2,50 
0,80 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 31.01.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Skowroda Płd.: 3,30 zł/kg + VAT 
• Różyce: 3,20 zł/kg+ VAT 
• Domaniewice: 3,20 zł/kg + VAT 
• Zlewanlce: 3,00 zł/kg +VAT 
• Wicie: 3,30 zł/kg +VAT 
• Mastkl:3,10zł/kg+VAT 

Żywiec wołowy: 
• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 

krowy 3,50 zł/kg +VAT 
• Skowroda Południowa: 

byki 4,80 zł/kg+ VAT; krowy 3,50 zł/kg 
. +VAT; jałówki 3,90 zł/kg+ VAT 
• Domaniewice: byki 4,75 zł/kg + VAT; 

krowy 2,80 zł/kg +VAT; 
jałówki 3,60 zł/kg + VAT 

• Mastki: krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
byki 4,70 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg + VAT 

• Różyce: krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
byki 4,80 zł/kg + VAT; 
jałówki 33,80 zł/kg +VAT 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 30.01.2006 r.) 
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I 
Tenis stołowy- I/ turniej Zimowego GP Łowicza 1 Triobasket chłopców - rocznik 1990 i młodsi 

PRZY ZIELONYM STOLIKU Grali po raz drugi 
Łowicz, 27 stycznia. Łącznie trzydzie

ści dwoje młodych pingpongistek i pingpon
gistów wystartowało w zorganizowanym 
w ramach ,,Łowickiej Feriady 2006'' dwóch 
turniejach Zimowego Grand Prix Łowicza 
w tenisie stołowym, a triumfatorami tego
rocznej cywalizacji okaz.ali się Hubert Mar
szalek (SP.4Łowicz) i Krzysztof Micha
lak (II LO Łowicz). 

• SZKOŁY PODSTAWOWE I GIM
NAZJALNE: 

1. Hubert Marsz.ałek (SP 4 Łowicz), 2. 

Łowicz, 27 stycznia. Po raz drugi pod
czas tegorocznej akcji feryjnej w hali sporto
wej OSiRnr2 gimnazjaliściroz.egrali turnie
ju triobasketu, czyli koszykówki trzyoso
bowej, a tym razem najlepszym okaz.al się 
team występujący jako ,,Dziewczyna Ban
dziora". 
~DZIEWCZ\'NABANDZIO. 

RA (Charążka, Gajda i Tomasz Frankow
ski)-PALUSZKIRYBNE (Michał Karme
lita, Kamil Kardjalik i Sebastian Sumiński) 
10:5, ~BEZFIT.,TRA(Piechowski, 
Czekalski i Szczypiński) - PALUSZKI 
RYBNEl0-.3,D.lJEWCLYNABANDZI(). 
RA-MĘSKIEBEZFil.,TRAl0:4.~ 
B: DZIEWCZYNA PAŹDZIOCHA 
(Michalczyk, Skoneczny i Bury) - JAAA! 

(KamilBodek,MichałRz.eśnyiPawełWój
cik) 2:10, RÓŻOWA-L (Anyszewski, Ja
błoński i Nowak) - JAAA! 10:3, DZIEW
CZ\'NA PAŹDZIOCBA-RÓŻOWA-L 
3:10. Mecz.epółfinałowe: DZIEWCZ\'NA 
BANDZIORA-RÓŻOWA-L 10:4,MĘ
SKIEBEZFil.,TRA-JAAA! 3:10.Meczo 
3. mięjsce: MĘSKIEBEZFILTRA-RÓ
ŻOWA-L5:9. Meczo 1.mięjscę: JAAA!
DZIEWCZ\'NABANDZIORA 7:10. 
1. Dziewczyna Bandziora 4 4 
2. Jaaa! 4 3 
3. Różowa-L 4 3 
4. Męskie Bez Filtra 4 1 
5. Paluszki Rybne 2 O 

Dziewczyna Paździocha 2 O 
(p) 

Piotr Podsędek (SP 3 Łowicz), 3. Mariusz 
Jędrachowicz (GP Nowe Uuny), 4. Ma
ciej Makowski (SP Bąków), 5-6. Mateusz 
Podsędek (SP 3 Łowicz) i Ksenia Włuczyń
ska (SP 4 Łowicz), 7-8. Radosław Lenart 
(GP Nowe Uuny), i Daniel Sałuda (GP 
Popów), 9-12. Maciej Radomski (GP 3 
Łowicz), Maciej Marsz.ałek (GP 2Łowicz), 
Łukasz Wichulski(GPNoweUuny)i Wik
toria Gurek (Pijarska SP.KP Łowicz) oraz 
13-16. Paweł Janus (SP 2 Łowicz), Tomasz 
Guz.ek (GP 3 Łowicz), Tomasz Janus (GP 
2 Łowicz) i Michał Radomski (GP 3 
Łowicz). 

Triobasket chłopców - rocznik 1993 i młodsi 

Szóste miejsce (najwyższe wśród dziewcząt) zajęła Ksenia W1uczyńska. 

4. Mateusz Podsędek (SP 3 Łowicz) l94 
5. Piotr Podsędek (SP 3 Łowicz) 288 

Maciej Radomski (GP 3 Łowicz) 206 
12. Paweł Janus (SP 2 Łowicz) 17 4 

Ty, ten i tamten ... 
6. Ksenia Włuczyńska (SP 4 Łowicz) 287 
7. Radosław Lenart (GP Nowe Zduny) 262 

I. Hubert Marszałek (SP 4 Łowicz) 473 8. Daniel Sałuda (GP Popów) 238 
2. Mariusz Jędrachowicz (GP Zduny) 426 9. Wiktoria Guzek (Pijarska SPKP) 223 
3. Maciej Makowski (SP Bąków) 343 10. Maciej Marszał~k (GP 2 Łowicz) 206 

13. Michał Radomski (GP 3 Łowicz) 157 
Tomasz Guzek (GP 3 Łowicz) 157 

15. Dawid Kiciak (GP Nowe Zduny) 136 
16. Lukasz Wichulski (GP Zduny) 128 
17. Tomasz Janus (GP 2 Łowicz) 96 
18. Kamil Wojda 61 

Tomasz Janus (GP 2 Łowicz) 61 
20. Piotr Lis (SP Niedźwiada) 44 

• SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 
1. Krzysztof Michalak: (II LO Łowicz), 

Łowicz, 25 stycznia. Tylko trzy ze
społy wystąpiły w turnieju triobasketu dla 
uczniów szkół podstawowych, a dwa pew
ne zwycięstwa odnieśli młodzicy z UMKS 
Księżak, którzy wystąpili w ekipie: „Ty, 
Ten, Tamten". 
~FANfAS'IYCZNA TRÓJKA 

(Prz.emysław Kołach, Jakub Pelka i Jakub 
Piernmowski)-PUSTAKI (Antoni Nowak, 

Kajetan Mosiński· i Cyprian Gołebiewski) 
2:15, TY-TEN-TAMfEN (Łukasz Łaziń
ski, Piotr Pawłowski i Marcel Ołubek) -
FANfASTYCZNA TRÓJKA 15:1, PU
STAKI-TY-TEN-TAMTEN 6:8. 
I. Ty-Ten-Tamten 2 2 23:7 
2. Pustaki 2 I 2 l: IO 
3. Fantastyczna Trójka 2 O 3:30 

(p) 

2. Mariusz Tataj (ZSP 4 Łowicz), 3. Emil 
Rosa (ZSP 1 Łowicz), 4. Paweł Miodek 
(ZSP 4 Łowicz), 5-6. Daniel Kret (ZSP 2 
Łowicz) i Łukasz Kisielewski (ZSP 4 
Łowicz) oraz 7-8. Norbert Sznicer (ZSP 4 
Łowicz) i Karol Jelonek (ZSP 4 Łowicz). 

Minisiatkówka chłopców - rocznik 1993 i młodsi 

Herbatniki najskuteczniejsze 

Drugie miejsce w rywalizacji starszych zaj;:t Mariusz Tataj (na pierwszym pla
nie), a trzecie Emil Rosa. 

1. KnysztofMichalak (II LO Łowicz) 270 
2. Mariusz Tataj (ZSP 4 Łowicz) 243 
3. Emil Rosa (ZSP I Łowicz) 216 
4. Daniel Kret (ZSP 2 Łowicz) 183 
5. Paweł Miodek (ZSP 4 Łowicz) 167 
6. Lukasz .Kisielewski (ZSP 4 Łowicz) 151 
7. Norbert Sznicer (ZSP 4 Łowicz) 124 
8. Karol Jelonek (ZSP 4 Łowicz) 80 
9. Paweł Kołaczek 66 

Artur Owsik 66 
11. Dawid Siekierski 44 

Tomasz Szufliński 44 

Łowicz, 26 stycznia. Tylko cztery eki
py wystąpiły w rozgrywanym w ramach 
,,Łowickiej Feriady 2006'' turnieju mini piłki 
siatkowej chłopców ze szkół podstawo
\Vych, a najlepszym okaz.al się z.espół Her
batników. 
~HERBATNIKI(AntoniNowak: 

i Piotr Pawłowski) - KARTOFLE (Jakub 
Daranowski i Norbert Czarnocki) 2:0 (15:5, 
15:8)', MAPECIĄTKA (Mateusz Krysiak, 
PiotrCzamola i DamianKurek)-FC OGó
RY (Michał Kolasiewicz, Maciej Ml.lra'> i 

dok. "Ze str. 4 , . 
WIELKIE ODSNIEZANIE 

W poniedziałek 30 stycznia OSP w ł..<r bą warstwę śniegu. Boi się także, by na po- to dach ma spadek a jest bardzo oblodzony. 
wicru miała już tyle zgłoszeń, re ich wierzchni dachu nie powstawał lód, który Odśnieżaniem zajmą się więc strażacy 

realizacjęplanowanorozłożyćna3<h:ii.Stra- niszczy jego poszycie wykonane z papy. z powiatowej komendy Państwowej Stra
'ŻJJCY ochotnicy usuwali śnieg min. z bu- Pokaidejzimiedachwymagabawiemłata- fy P<>Wnej. 
dynkuOkręgowejStacjiPolskiegoZwiązku nia, gdyż woda dostaje się do pracowni - Kontrole przeprowadzone w poniedzia-
Motorowego przy ul. Nadbzumińskiej, hali mówi dyrektorka. łek na terenie gminy Bolimów przez dyrek-
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Topo- torów szkół i pracowników obsługi wyka-
lowej, Szkoły Podstawowej nr 4 i szkoły Kontrola dach6w zały, iż i.adna re szkół nie wymaga odśnie-
w Popowie. Podobnąakcjęprz.eprowadzo- kola h I h imria. Takżenadachuniedawnooddanejhali 
no od godziny 16 na dachu sali gimnastycz- na SI C W gm nac sportowej przy kompleksie szkół w Boli-

nej Szkoły Podstawowej nr 3. Kontrole dachów na szkołach, ze ~ mowie jest czysto. 
Na niektórych óbiektach próbowaoo sobie gólnym uwzględnieniem sal gimnastycznych - U nos nie ma problemu -ze śniegiem na 

radzić samemu. - Nikt nie musi mnie do tego przeprowadzone zostały w poniedziałek dachu, ponieważ jest an wystarczająco JXr 
'Ofll.łS7,(JĆ, bo kiemję się~ r<J7S(/tfkiem w praktyce wszędzie na naszym terenie. chyły, a/eza tomusimywybieraćśnieg, który 
iwiemcomogł.obysięstać,gdyby to niezostalo W gminie Nieborów na przykład poproszo- gromadzi siępomiędzy nową a starą częścią 

budynku. Przed Sylwestrem uzbierało się tam 
zrobione- powiedziala nam dyrektor Liceum no w tym celu o pomoc osoby, które wW> 

półtora metra śniegu - mówi kierownik 

Jeśli chodzi o podległe miastu obiekty to 
Gawroński przyznał - w wi.ększości przy
padków dyrektorzy tych placówek sami wie
dzą o konieczności usunięcia grubej war
srny śniegu z dachów. Takie prace były pro
wadzone już wcześniej, tuż po opadach bia
łego puchu. W poniedziałek zlecono jednak 
Zaldadowi U:sługKomunalnychkolejnepra
ce przy usuwaniu śniegu z dachów sal gim
na.5tyC2D.ych, Gimnazjmn nr I i Szkoły Pod
stawowej nr 1. Pomyślnie wypadły kontro
le łowickich przedszkoli, bo choć większość 
z nich ma płaskie, niskospadowe dachy, to 
dyrektorzy sami wcześniej zadbali o zgar
nięcie z nich śniegu. 

Kolefne 1awalenle Ogólnokształcą:wNowychl.dunachDa- śniej były inspektorami nadzoru przy bu- Gminnego Ośrodka Kultury w Łyszkowi-
nuta Zakrzewska. - Po wi.ększych opadach dowie sal gimnastyC2D.ych przy szkołach. cach p1·0tr Klimki" "'""cz. przed godziną 14 oo w poniedzia-" 
ZllM'Ze ~ obu pracowników admini- Te osoby znają najlepiej konstrukcję obiek- "n' · 

straqfrrych z łnpatami /Ul dach starej częśd tów i ich specyfikę, mogły zatem najlepiej łektastrofy30 stybudowlanejcznia ~nadonaszymczwartejtere-" ka-W przedszkolach O.I. 
szkoły, by zgarnęli śnieg Ostatnio śnieg był ocenić ich stan. Spośród szkół znajdujących nie spowodowanej śniegiem. Pod cię-
~ po qJadach 21 stycznia. się na terenie gminy Nieborów odśnieżania - JJY.słałem jednego z pracowników, by żarem śniegu zawaliła się część da· 

Dyrektorka przyznaje, re nie może po- wymagać będzie najprawdopodobniejjedy- obszedł miasto i przypomnial właścicielom chu na budynku inwentarsko-składo
zwolić na dłuisze zaleganie śniegu na~ nie Szkoła Podstawowa w Bednarach, ze kamieniczjegocentnnnokoniecznośdusu- wym w Nowych Zdunach, w gospo
dachu, ponieważ~ budynku szkoły jest względu na inny, specyficzny układ dachu. nięciazalegającegośnieguz dachów ich bu- darstwie sołtysa Zdzisława Pawłow· 
s1llra, pamiętająca jeszcz.e czasy jej powsta- Odśnieżaniem nie będąsięjednakzajmować dynków - powiedział nam w poniedziałek skiego. Dach pokryty był eternitem. Na 
'nia, ó konstt\Jkcjt ~tj, ·zł:i)1 'słabej, • gn..iinni pracownicy ~ - jest to budy- 30 stypznia nacz.elp.ik Wy~ Spraw).<&- SZC7.t(ście w budynku nie 9yło ludzi. Dach 
by mbg'ła Utllylnaćprzez ~ Cz3s gro..' nek wysoki, trudny ctO~ ponad'.-· ~w ra1nsZu PaweH)awroóskł:· · zarwał-się- akumt-nad-łdepi ~oły;-

Bartłomiej Grzegory) 2:1 (15:10, 11:15, 
15:13, HERBATNIKI- FC OGÓRY 2:0 
(15:6, 15:6), MAPECIĄTKA-KARTO. 
FLE 2:1(11:15,15:12, 15:4), HERBATNI
KI - MAPECIĄTKA 2:1 (15:8, 12:15, 
18:16), FC OGÓRY - KARTOFLE 2:0 
(18:16, 15:10). 
I. Herbatniki 3 6 6-1 
2. Mapeciątka 3 5 5-4 
3. FC Ogóry 3 4 3-4 
4. Kartofle 3 3 1-6 

(p) 

krowa stała w drugiej ~ budynku, stąd 
nic sięjej nie stało. - Prawdopodobnąprzy
czynąmwaleniasiędachu było nagromadze
nie zbyt dużej war.ffi1:Y śniegu oraz zastoso: 
wanie zbyt słabych krokwi w konstrukcji da
chu - mówi st kap. Cezary Krysiak. Straty 
W budynku O wymiarach 27 X 12 X 6 m wy
niosły 40 tys. zł. 

*** 
·Po tragedii w Chorz.owieniektór.zymiesz

kańcy Łowicza zauważyli, że śnieg może 

stwau.ać niebezpieczeństwo. - Jak chodzę 
po mieście to tylko czekam kiedy mi coś na 
głowę spadnie- powiedział nam jeden z~ 
chodniów. -Pniw<i{ mówif{!:. waq/emzwra
cać na to uwagę dopiero, jak zobaczył.em, że 
strażacyusuwająwielkiesopl.ez budynku przy 
Brawamej - mówi inny mieszkaniec Łowi
cza, Dariusz Rogalski. 

Niektórzy na swoim własnym przykła
dzie przekonać się mogli o tym, jakie szkody 
~oże spowodować zalegający na dachach 
śnieg. Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultu
ry w Łowiczu Maciej Malangiewicz nie po- · 
jechał razem z rodziną na ferie do Poronina, 
ponieważbelkazobciążonegośniegiemgara

żu załamała się i wpadła muna pu.ednią szy
bę zaparkowanego wewnątrz samochodu. 
Mechanik był w stanie wykonać naprawę 
w ciągu kilku dni - właśnie tych dni, które 
rodzinaMalangiewiczów Z8Jllierzala spędzić 
w Poroninie ... 

Mirosława Wolska-Kobierecka, 
Eliza Błaszczyk, Tomqsz ~· 

Wajciech embatJar, Marcin A..~ 
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•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi , 
•!•sanitarne: 

.wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń · 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika 

Zapraszamy w godz.-7 .00·18.00, soboty 7.00·16.00': 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · tra n sport · serwis ~ b...-f'( 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~-

Maurzyce 48 te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

Dobry Kredyt 
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE 

GOTÓWKA EKSPRESOWO 

KREDYTY • ~~~~~~~~~~t~l zobowiązań - na dowolny cel 
•gotówkowy 

UBEZPIECZENIA : ~~~buo~~acyjne 
INlERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. w godz. 900-1'7°0 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, 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 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT I BLATÓW, 
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 

.. • nawozy inne ~ 
• węgiel -~"'~o 
•miał "iO ~ 
•koks st\\ii:'fł 
•groszek EKO "~~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-120 

PROJEKT I WYCENA - BEZPŁATNIE 

Cil©Eil©lb ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 

• noKIAN • Barum • Dębica • Kleber • Continental 
NOWE I UŻYWANE MONTAŻ, WYMIANA 

ło„Ui, "'· laUlekqo 'J6 ~ 
(przy sklepie spożywczym) tel. (0-4ii) 830-31-44 a: 

2.02.2006 r. nowy WWICZANIN 

FIAT Idea 1,416 V Dynamie 

FIAT Cin uecento 700 3 1997 czerwony 113 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 5 2005 "żółty 7 80& 

FIAT Panda 1,1 Actual 5 2005 wiśnia metalik 3000 26000 

FIAT Seicento 1,1 3 2003 granat metalik 67000 15400 
UWAGI: autoalarm, centralny zamek zdalnie sterowany, sztby sterowane ełektrycznie. immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 3 1999 granat metalik 103 ooo 9900 

POLONEZ Atu 1,6 4 1996 zielony metalik 96000 3900 

TOYOTA Corolla 1,3 3 1993 błękit metalik 267 ooo 4500 

VW Passat Variant 1,8 GT 5 1990 wiśnia metalik 237 OOO 7500 
UWAGI: instaJaqa gazowa. hak holowniczy, sztby atenniczne. sztby sterowane elektrycznie, lusterl<a sterowane elekt!ycznie, fotele podgrzewane 

FIAT Seicento 1,1 VAN 3 2001 biały 230 ooo 6000 

FIAT Seicento 1,1 VAN 3 2000 biały 200000 5 900 

FSO POLONEZ Truck 1,6 " 
- 1.000 kg ładowności, <luga sl<nynia ładunkowa • ; 

2+1 2000 150000 10900zVAT czerwony 

IVECOCargo75E14-kontener-3.51Xlilgtadowności 2+1 1998 biały 511 OOO 29800zVAT 

-" Przyjmujemy samochody rdY,wane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 
-" Przyjmujemy samochody używane do komisu -" Odkupujemy samochody używane 

Informacje: tel. O 601283421, 046 837 95 16, 046 837 37 10 
ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17: sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

9 
Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i prawie 60-letnia 

- n tradycja w edukacji dorosłych 

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

ZAPWZA NA KURSY: 
};> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
};> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(klasa 2 i 3), 

};> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

};> operatorów stacji LPG, 
» kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
};> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
};> praeownik magazynu, 
};> transport zwierząt. 
};> palaczy c.o., 
};> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
» obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
};> drwali - operatorów pilarek. 
» pedagogiczny dla instruktorów p.n.z., 

wykładowców na kursach, 
» dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
» krawiec - szwacz, 
» bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
};> wikliniarstwa, 
};> kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
};> księgowości komputerowej, 
};> obsługi komputerów - zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
};> obsługi kas fiskalnych, 
};> higieny - minimum sanitarnego, 
};> bhp (SJ:kolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-&> 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

G)0[ilQ)[b ćłJ 
99-400 Lowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl ~ 

DREWNO 
OPAŁOWE 
Łowicz, ul. Małszyce 9, tel. (046) 837·83·71 <; 

OKNA 
DRZWI 

HIURO 
99400lOWJcz PCV, ALUMINIUM, 

UL BIELAWSKA 2 DREWNO 
TEL. (0-46) 83t}.31-67 

._K_o_M._060_4-_s2_2-908__. PARAPETY, ROLETY 

ok.na 5-komorowego ~ 
Ekstra cena zakupu ~ 

345 zl(netto) ... 
1465 

OFERUJEMY: 
GRATIS: Profesjonalny montaż 
•Pomiar Fachowe doradztwo 
•Transport 

• Mikrowentylacja ~ 
• Wzmocnienie ocynkowane 

w ramie, skrzydle i słupku 
• Blokada błędnego położenia klamki 
• Zaczep antywyważeniowy • R-63 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

I l A/(\ ŁOWICZ 
[V( V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R1'5 

w Domu Ludowym w Zielkowicach 25 lutego ?.006 r. 
ORGANIZATOREM IMPREZY JEST RADA SOŁECKA 
ZAPEWNIAMY • • • • 
•dobrą zabawę od 20.00 do 6.00 • . · • .~ .. • · 
• 5 dań gorących • zimne przekąski ~ ,Przystawk~ 
• 0,51 wódki na parę• napoje• ciasta. 11.ayioce 
Gra zespół „Antrakt" ·• ; • • • ". 
Cena 150 zł od pary · - • 
Zapisy do 15 lutego 2006 roku. id 
Tel. (046) 837-47-50, 837-47-4~~{ 
w godzinach popołudniowych -' / _

1 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Łowiczu ul. Zgoda 13; tel.(46) 837-51-11 

zaprasza na kursy: 

9 pedagogiczny dla inśtruktorów 
praktycznej nauki zawodu 
(od 07.02. b.r. godz. 15.00) 

9 eksploatacja urządzeń i instalacji 
elektroene;getycznych - tzw. grupa SEP 
(od 07.02. b.r. godz. 15.30) 

9 palacz c.o. (od 07.02. b.r. godz. 16.00) 

9 kierowców wózków jezdniowych 
(widiowych) 

R-129 
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PHka nożna - Ogólnopolski Turniej Sędziów • Akcia Zi•owa .towicka Feriada 2006• • 
Ciekawie w Skierniewicach . Piłka nożna - Zimowy Mundial - rocznik 1990-91 

KOMPLET WYGRANYCH .FRYZUR. 
w najbliższą sobotę - 4 lutego w godz. 

10.00-18.00 w skierniewickiej bali sporto
wej OSiR Ilrox.egranez.ostaną barctz.o inte
resujące zawody sportowe. Na futbolowym 
boisku pojawią się bowiem ci, którzyna co 
dzieńsąrozjemcami wpiłkarskichpojedyn
kach. W2006roku Okręgowy Zwią2'dc Pił
kiNO'inej wSkiemiewicachobcbodzi.swoje 
trzydziestolecie i wlaśnie()góhąlolski Tur
niej Ha1owtj PiłkiNażnej Sędziów jest~ 
pem do obchodów tego .iuł>iłelmu. Ołów
pym organizatÓreol tycbi.awcxlówjestJX7.1>
wodnie7.ący Kolegium Sędziów OZPN 
Skierniewice- Boleslaw Heictd1l81"„któ
JY zaprosił do~ z.espoły z Łodzi. Konina, 
l-ioUirowa T~o, Płocka, Rado-

mia, Sieradi.a, Warsmwy i oczywiścieSkitt
niewic. W składzie tej ostatniej drużyny 
znajdą się także łowiccy sędziowie: Mar
cin Majer, BłaieJ Golis i Andrzej Ga&! 
gorek. 

Łowicz, 23 stycznia. Do kolejnego ft>. 
iyjnego ,,Zimowego Mundial" dla rocznika 
1990-91 przystąpiło aż osiemnaście ekip 
(111. młodych i.awodników), które rywali
zowały systemem pucharowYm, a na ko
niec najlepsi 2'Jllierzyli się w finałach. Zawo
dy zakończyły się zwycięstwem ekipy 
„Opanujta Fryzury" złożonej z uczniów 
klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w 
Łowicz. 

MECZE I RUNDY: 
•DZIECIAKIZKLASĄ-OPANUJ

TAFR\'ZURY0:2 
•MYJKIADlEGO-DAJTAżyćl:l, 

w rzutach karnych 2:1. 
• TAŃ<;:ZĄCE ŚWINKI-KLEJNO

CIKIPO WUJASZKUl:O 
•PALUSZKIRYBNE-KILOMIĘSA 

1:0 
•ZACNE ZBYCHY -CHŁOPAKI Z 

IBIZYl:O 
•MALPIESTOPY.-KSMECIARZE 

0:1 
•DREAM TEAM-GOLD POWER 

4:1 

•DOMANIEWICE-FCKOJOTO:l 
•FC PIORUNY - FC ZGRZEWCE 

0:1 
MECZED RUNDY: 
• OPANUJTA FR\'ZURY - MYJKI 

ADIEG02:0 
• TAŃCZĄCE ŚWINKI - ZACNE 

ZBYCHY0:2 
•PALUSZKI RYBNE-KS MECIA-

RZE 0:0, w rzutach karnych 4:3. 
•DREAM TEAM- FC KOJOT 0:1 
Pauza: FC ZGRZEWCE. 
MECZE m RUNDY: 
• FC ZGRZEWCE - ZACNE ZBY

CHY 1:0 
•PALUSZKI RYBNE - FC KOJOT 

2:0 
Pauza: OPANUJTAFRyz(JRY. 
MECZE FINAWWE: 
•FCZGR7EWCE-OPANUJTAFRY-

ZURY0:2 
•FCZGRZEWCE-PALUSZKIRYB

NE 0:5 
•OPANUJTAFR\'ZURY -PALUSZ

KIRYBNE3:1 

I. ópii!ujta Fryzury 4 12 9-1 
2. Paluszki Rybne S 10 9-3 
3. FC Zgrzewce 4 6 2-7 
4. Zaate Zbycby 3" 6 3-1 

FC Kojot .Y · 6 2-2 
6. KS Meciarze 2 4 1-0 

Dream Team 2 3 4-2 
Tańczące Świnki 2 3 1-2 
Myjki Adiego 2 l 1-3 

10. Dajta żyć I 1 1-1 
Chłopaki z Ibizy 1 O 0-1 
Domaniewice 1 O 0-1 
FC Pioruny I O 0- l 
Kilo mięsa I 0-- 0-1 
KlejnQCiki po wujaszku 1 O 0-1 
Małpie stopy 1 O 0-1 
Dzieciaki z klasą 1 O 0-2 
Gold Pawer 1 O 1-4 

W zwycięskim zespole o fantazyjnej na
zwie „Opanujta Fryzmy'' grali i.awodnicy 
Pelikana z rocznika 1991: Jarosław Rusek -
Ariel J~ Marcin Domalewski, Mate
usz Wróbel, Tomasz Gajda i Michał Marci
nowski. 

(p) 

Oprócz emocji stricte sportowych wi
dz.owiemogąspodziewać sięwieluatrukcji; 
Organiżatorzypmwidzielibowiemkookur
sy dla uczestników turnieju i Jo"bieów z bar
dro attakcyjnymj nagtodatni. a dódatk<>-' 
wym smaczki.em będą występy grup arty
stycznych ze Skierniewic i Rawy Mazo.. 
wieckiej. Zawody finałowe prowadzić będą 
sędziowie Il ligi: Marcin Szulc (KS War
s:mwa) i Mariusz Górski (KS Łódź}. 

(p) . 

Piłka nożna - Zimowy Mundi~/ - rocznik 199-2 

Naisilnieisza iest nBycza Moc" 
Łowicz, 25 stycznia. Szclć zespołów 

rywalizowało w ,,zimowym Mundialu" 
fOC2llika 1992, a turniej ten zakończył się 
sukcesem ekipy Byczej Mocy. 

GRUPA A: 
•FCPEWNIAKI-FCPIORUNY 6:0; 

br.: Jakub Tomczak 4, Miłosz Pisadciewicz 
i Maciej Jaros. 

•FC PEWNIAKI- DREAM TEAM 
2:0; br.: Jakub Tolil<Zlk i Miłosz: Pisarkie
wicz. 

•FCPIORUNY-DREAMTEAM0:3 
(w.o.) 

W meczu tym padł wynik 1:0 (br.: D-a
wid Burzykowski), ale mecz zweryfikowa
no jako walkower dla rywala, gdyż w ekipie 
Pionmów wystąpili starsi zawodnicy. 
1. FC Pcwmald 2 6 8-0 
2. Dream Team 2 3 '.i-2 

3. FC Pioruny 
GRUPAB: 
•BYCZAMOC-ZlOMKIHYDRAU

LIKA 1:1; lr.: Mateusz Dudziński - Paweł 
Wojciechowski 
•BYCZAMOC-WYSfAJĄCYKO. 

RZEŃO:O 
•ZIOMKIHYDRAULIKA-WYSfA

JĄCYKORZEŃ 0:1; br.: Daniel Jabłoński. 
I. Wystający Koneń 2 4 1-0 
2. Bycza Moc 2 2 l-1 
3. Ziomki Hydraulika 2 1 1-2 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
•FCPEWNIAKI-BYCZAMOC1:2; 

br.: Jakub Tomczak - Damian Kosiorek i 
Kamil Wojda. 

•FCPIORUNY -WYSTAJĄCYKO
RZEŃ 0:3 (w.o.) 

W meczu tym padł wynik 2:0 (br.: Da-

-

wid Bulzykowski i Krystian Wroński). 
MECZ o 3. MIEJSCE: W rywalizaqi seniorów zwyciężył Krzysztof Dul (z lewej), a drugie miejsce zaj<f 
•FCPEWNIAKI-FCPIORUNY3:0 Ireneusz Przyżycki. 

(w.o.) 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
nBYCZAMOC-WYSfAJĄCYKO. 

Szachy - V Puchar Wójta Gminy Nieborów 

RZEŃ 5:0; br.: Kamil Wojda2, Damian Ko
siorek, Mateusz Dudziński i Bartłomiej 
Więrek 

Już po raz piqty 
1. Bycza Moc 4 8 8-2 Nieborów, 28 stycznia Jedenaścioro 
2. Wpłakcy K.orzeó 4 7 4-S zawodnikówwystartowałowzorganizowa-
' FC Pewniaki 4 9 12-2 nym przez trenera Roberta Chojnow-

4. Dream Team 2 3 · 3-2 skiego V Pucharz.e Wójta Gminy Niełxr 
5. Ziomki Hydraulika 2 I 1-2 rów w szachach. Turniej rozgrywany w sali 
6. FC Pioruny 4 O 0-15 gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nie-

W zwycięskim teamie Byczej Krwi wy- _ orowie-Odbył się w trz.ech kategoriach wie
stąpili: Krzysztof Byczek - Kamil Wojda kowych: do lat 13. najlepszym okazał się 
(3), Damian Kosiorek (2), Mateusz Dudziń- Dominik Pacler, do lat 18. w meczu skła
ski (2) i Bartłomiej Więcek (p) dającym się z sześciu partii komplet zwy-

cięstw odniosła Kamila Pach oraz powy

•KATEGORIA DOLA.T 13: 
I . Dominik Pacler 
2, Mateusz Brzozowski 
3. Wojciech Białas 
4. Hubert Pach 
5. Magdalena Pacler 
6. Agata Pacler ~ 

•KATEGORIA DO LAT 18: 

5,0 
4,-0 
3,0 
2,0 
1,0 
-0,0 

I. Kamila Pach 6,0 
2. M-OUika Dul 0,0 

•KATEGORIA POWY'ŻEJ LAT 18: 

Lekka atletyka - 111..lndywidualne Halowe Mistrzostwa Łowicza 
żej 18. lat- w którym triumfował Krzysz
tofDul. 

I. KrzysztofDul 3,1J 
2. Ireneusz P1"Z}'iycki 2,0 

Nieco 111niei startuiqcych 
Puchary dla zwycir;p:,ów wręczył wójt 

gminy Nieborów-Andizej Werle. 
3. Pnemysław Pach 1,-0 

(p) 

Szachy - li Zimowy Turniej „Młodych Talentów" 
Łowicz, 24 stycznia. W trz.eciej edycji 

Indywidualnych Halowych Mistrzostw 
Łowicza Szkół Podstawowych i Gimnazjal
nych w lekkiej atletyce, które rozgrywane 
były w hali S_,POrtowej łowickiego OSiR 
nr 2, znowu wyznaczone zostały tory 
do sprintu (30 m), dwie rzutnie (do rzutu 
piłką lekarską w przód i w tył), dwie skocz
nie (do skoku wzwyż i trzyskoku) i bieżnia 
okólna (do biegu na 600 m). 

SZKOtY PODS~AWOWE: 
•30m: 
Dziewczęta: l . Halszka Kalińska (SP 3) 

5,20 s, 2. Aneta Zwolińska {SP 3) 5,26 s, 3. 
Michalina Bura (SP 3) 5,27 s. Chłopcy: 
1. Piotr Antosik (SP 2) 4,97 s, 2. Karol Ma-

• TRZYSKOK: 
Dziewczęta: 1. Halszka Kalińska (SP 3) 

11,14 m, 2. Małgonata Kolos (Pijarska 
GKP) 10,03 m, 3. Aneta Zwolińska (SP 3) 
10,81 m. Chłopcy: l. Piotr Podsędek (SP 3) 
11,17 m, 2. Błażej Różycki (SP 4) 10,17 m, 
3. Renald Siewierski (Pijarska SPKP) 
7,79m. 

•RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W TYŁ: 
D7iewczęta: I. Sylwia Adamas (SP 3) 

l O, 1 Om, 2. Michalina Bura (SP 3) l 0,00 m, 
3. Justyna Salamon (Pijarska SPKP) 6,50 m. 
Chłopcy: 1. Piotr Antosik (SP 2) 11,4-0 m, 
2. Hubert Marszałek (SP 4) 8,30 m, 
3. Mateusz Podsę<lek (SP 3) 3,90 m. 

SZKOtY GIMNAZJALNE: 
tuS?.ak (Pijarska SPKP) 5,Q7 s, 3,Piotr Pod- • 30 m: 
sę<lek (SP 3) 5,4-0 s. I>ziewczęta: l. Karolina Sumińska (GP 

• 600 m: 2) 4,84 s, 2. Magdalena Zwolińska (GP 3) 
Dziewczęta: l. Małgo17.ata Kolos (Pi- _ 5,08 s, 3. Anna Cichańska (GP 3) 5,17 s. 

jarska SPKP) 1:30,78 min, 2. Weronika Chłopcy: l. Józef Szkup (GP l) 4,38 s, 
Walisiewicz (Pijarska SPKP) l :31,63 min, 2. Tomasz Dymek (GP 1) 4,52 s, 3. Arka-
3. Aleksandra Gąsecka (Pijarska SPKP) diusz Antosik (Pijarskie GKP) 4,68 s. 
1:37,74 s. Chłopcy: 1. Hubert Marsza- • 600 m: 
łek (SP 4) I :27,95 min, 2. Błażej Różycki D7iewczęta: L Justyna Wojda (GP 3) 
(SP 4) I :31,70 min, 3. Michał Fabijański 1:45,79 min, 2. Sylwia Dudzińska (GP 3) 
(SP 4) I :37,06 min. 1 :46,11 min,3.Paulina Świątkowska(GP2) 

l' I 
r .., r \.- , \I • 0 

I '- "' •• 4• a •1 O • 
f • T .Y ... _._„ ..... „„-~- - ... 

l :59,24 min. Chłopcy: I. Łukasz Wróblew
ski (GP 1) 1:25,88 min, 2. Paweł Wróblew
ski (GP 1) 1:31,21min,3. Witold Kapusta 
(GP 1) 1:31,70 min. 

•SKOK wzwrż: 
Chłopcy: 1. Paweł Wróblewski (GP 1) 

165 cm, 2. Łukasz Wróblewski (GP 1) 
160 cm, 3. Sebastian Funk (GP 3) 155 cm. 

• TRZYSKOK 
D7iewczęta: 1. Sylwia Dudzińska (GP 

3) 13,18 m, 2. Karolina Sumińska (GP 2) 
12,88 m, 3. Magdalena Zwolińska (GP 3) 
11,84 m. Chłopcy: l. Józef Szkup (GP 1) 
16,24 m, 2. Sebastian Skoneczny (GP 3) 
14,98 m, 3. Dawid Wróbel (GP Popów) 
14,21 m. 
•RZUTPJŁKĄLEKARSKĄ WPRZÓD: 
Chłopcy: 1. Kamil Grnosiński (GP 1) 

13,00 m, 2. Paweł Kosiacki (GP 1) 10,50 m, 
3. Robert Łuczyński (Pijarskie GKP) 
10,4-0 m. 

• RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ W TYŁ: 
Dziewczęta: I. Paulina Świątkowska 

(GP 2) 8,60 m, 2. Dominika Fierek (GP 3) 
7,90m, 3. Malgor7.ataPodsędek (GP 3) 5,80 
m. Chłopcy: 1. Tomasz Dymek (GP l) 
16,15m,2.MariuszJgielski(GP I) l5,45m, 

Norma na kandydata 
Obra koło Wolsztyna, 20-29 stycz

nia. Ponad siedemdziesięciu młodych sza
chistów stanęło na starcie Il Zimowego Tur
nieju Szachowego ,,Młode Talenty'', a w gro
nie tym znalazł się taicie Kacper Piorun. 
Piętnastoletni zawodnik UKS Pijarski 
Łowicz zdOCydowanie wygrał z przewagą 
2,5 punkta nad drugim zawodnikiem odno
szą: w dziewięciu meczach osiemzwycifC5lw 
i raz remisując. Łowiczanin jednocześnie 

wypehńł <!rugą normę na kandydata na mi
strza, uzyskując ranking 2255 EW. 

Trener Kacpra, a jednocześnie jego ojciec , 
- Adam Piorun był zadowolony z jego 
postawy: Był to kolejny, udany sprawdzian 
przed zblii.ającymi się .finałami Mistrzostw 
Polski w szachach, które zostaną rozegrane 
na przełomie rnarca i kwietnia tego rolru 
w Łebie. 

(p) 

Piłka nożna - Łowicka Halowa Liga Oldboy'ów 

W piątek losowanie 
W najbliższy piątek, 3 lutego o godz. 

17.00 w hali sportowej OSiR nr l w Łowi
czu odbędzie się losowanie IV edytji Łowic
kiej Halowej Lifii Oldboy'ów. Jak dotąd 
do rozgrywek zgłosiło się sz.eść ekip: Gla
diator Łowicz, Vagat Domaniewice, Atera 
ł ..owicz, Księżak Lo\l.icz, Oldboy Zdyny 

Przypomnijmy, że w dotychczasowej 
historii dwukrotnie najlepsza okazywała się 
elopa łowickiej Afury (se?"On 200212003 i 
2003/2004), a rok temu najlepszą okazala 
się drużyna Oldboya Boczki (sezon 2004/. 
2005). Przypomnijmy, iż w poprzednńn sec 
zome wyi.i<jpiło dziewięć zespołów. 3. Kamil Patos (GP 1) 14,50 m. 

(p) i Olimpia Chąśno. (p) . 
• łił - ··~'"" __ „_„ „_ ...... _ ...... „. 
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Piłka nożna - Halowy Turniej o Puchar Dyrektora OSiR Żyrardów 

-TRZECIA WYGRANA W TYM ROKU 
Żyrardów, 28 stycznia. W żyrardow

skiej hali spo,rtowej odbył się Halowy Tur
niej chłopców z rocznika I 992 o Puchar 
Dyrektora OSiR. Organizatorem tych za
wodów była MKS Żyrardowianka, a w so
botniej rywalizacji wystartowało dziesięć · 
drużyn, które najpierw rozegrały mecze 
w dwóch grupach, a później półfinały i~
ły. Bardzo dobrze w tej konfrontacji wy
padł zespół łowickiego Pelikana, który 
w ~iu meczach stracił tylko dwie bram
ki, a zdobył ich dziesięć. Duża w tym zasłu
ga całego bloku defensywnego oraz bramka
rza - Piotra Antosika, który otrzymał 

. zres:ztąnagrodęindywidualnądlanajlepsz.ego 
bramkarza tumiejtL Najbardziej zacięty był 
mecz finałowy, w którym białerzieloni prze
grywali co prawda O: l, ale wtym momencie 
drużyna pokazała charakter i w ciągu kilku 
minut potrafiła przechylić szalę zwyci~a 
naswojąstronępo golach Konradów: Wi
sińskigo i ,,złotej" Grendy. 

Trener Artur Balik znowu miał power 
dy do radości: Drużyna zrobiła duże pastę-

py i osiąga coraz lepsze wyniki również 
w grze w hali ... Przypomnę, że jest to trzeci 
wygrany przez nas tumilef halowy w tym roku 
i to musi cieszyć! 

Grupa A: Żyrardowianka I Żyrardów -
Wrzos Mi~rów 2: I, Unia-97 Socha
r::zew - Maz.ovia Rawa Maz 2:1, Żyrardo
wianka I Żyrardów - Pelikan Łowicz 0:3; 
br.: Konrad WJSiński 2 i Wojciech Wójcik, 
Wrzos Międzyborów - Unia-97 Sochar::zew 
0:2, Marovia Rawa Marowiecka - Peli
kan Łowicz 0:0, Żyrardowianka I Żyrar
dów - Unia-97 Sochar::zew 2: I, Wrzos Mię
dzyborów -Maz.oviaRawa Maz.Owiecka 3:0, 
Pelikan Łowicz - Unia-97 Sochaczew 1:0; 
br.:JakubCzerlmiak,ŻyrardowiankaIŻyrar
dów - Mazovia Rawa Mazowiecka I :O, 
W~~rów-PelikanŁowiczl:2; 
br.: Konrad Grenda i Piotr Antosik. 
1. Pelikan Lowicz 4 10 6-1 
2. Żyrardowianka I Żyrardów . 4 9 5-5 
3. Unia-97 Sochaczew 4 6 5-4 
4. Mazovia Rawa Maz. 4 4 4-3 
5. Wrzos Międzyborów 4 O 2-9 

L-\Ychowi!lnkowie trenera Artura Balika okazali się najlepsi. 

Grupa B: Żyrardowianka II Żyrardów -
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 :O, Orkan II 
Sochar::zew - Ożarowianka O: 1, Pogoń - Or
kan I 0:4, Żyrardowianka II - Orkan I O: 1, 
Orkan II - Żyrardowianka. II 0:2, Pogoń -
Ożarowianka 0:0, Orkan I - Orkan II 3:0, 
Żyrardowianka II - Ożarowianka 1 :O, Pogoń 
- Orkan II O: 1, Ożarowianka - Orkan I 1 :2. 
1. Orkan I Sochaczew 4 12 I0-1 
2. Żyrardowianka II Żyrardów 4 9 4-1 
3. Ożarowianka Ożarów 4 4 2-3 
4. Orkan Il Sochaczew 4 3 1-6 
5. Pogoń Grodzisk Maz. 4 1 0-6 

Mecz.e półfinałowe: Żyrardowianka II 
Żyrardów - Pelikan ł..owicz 0:2; br.: Kon
rad Wisiński i Michał Karmelita, Żyrardo
wianka I Żyrardów -Orkan I Sochar::zew 1 :3. 
Mecz o 9. mięjsce: Wrzos Międzyborów -
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0:3. Mecz o 7. 
mięjsce: OrkanIISochaczew -MazoviaRawa 
Mazowiecka 1:0. Mecz o 5. rnięjsce: Unia-
97 Sochar::zew - Ożarowianka Oż.arów 0:0, 
w rzutach karnych 3:2. Mecz o 3. mięjsce: 

Żyrardowianka I Żyrardów - Żyrardowian
ka II Żyrardów 2:0. Mecz o I. mięjsce: Or
kan I Sochaczew - Pelikan ł..owicz 1:2; 
br.: Konrad WJSiński i Konrad Grenda 

1. Pelikan Lowicz 6 16 10-2 
2. Orkan I Sochaczew 6 15 14-4 
3. Żyrardowianka I Żyrardów 6 12 8-8 
4. Żyrardowianka II Żyrardów 6 9 4-5 
5. Unia-97 Sochaczew 5 7 5-4 
6. Ożarowianka Ożarów 5 5 2-3 
7. Orkan II Sochaczew 5 6 2-6 
8. Mazovia Rawa Maz. 5 4 4-4 
9. Pogoń Grodzisk Maz. 5 4 3-6 

JO. Wrzos Mi~dzyborów 5 O 2-12 
W zwyci~kim zespole białerzielonych 

wystąpili: Piotr Antosik (1. bramka w tur
nieju)- Konrad Wisiński (4), Konrad Gren
da (2), Michał Kannelita (1), Jakub Czerb
niak (1), Wojciech Wójcik (1), Kamil Mi
trowski, Sebastian Sumiński i Adam Wi
śniewski - trenerem zespołu jest Artur Ba
lik, a kierownikiem drużyńy Krzysztof 
Wisiński. (p) 

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Trzeba rozegrać zaległości 
Łowicz, 29 stycznia. Łowicka Haier 

<Wa Amatorska Liga Tenisowa powoli zbliża 
się do zakończenia pierwszej rundy. Zawod
nikom pozostała jeszcze tylko jedna koltjka 
i kilka zaległości. Z uwagi na kończącą się 
pierwszą rundę w najbliższy weekend, or
ganizator umożliwia rozegranie zaległych 
spotkań w następujących tenninach: w so
botę-4 lutego w godzinach 10.00-14.00 oraz 
w niedzielę 5 lutegu.w godzinach 10.00-
13.00 . . Przed meczami organizator prosi 
o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów ze 
Zbigniewem Łukawskim (muner telefonu 
0-46-837-09-04 lub 0-502-850-354). 

W grupie A nastąpiła zmiana lidera. Na 
czele grupy stanął Daniel Grzywacz, któ-, 
ry jest jednym z faworytów rozgrywek. 
W ten weekend Grzywacz pokonał kolej
nego groźnego rywala Krzysztofa Kuciń
skiego. W tej grupie cenne zwyci~o od
niósł Krzysztof Gajda, który pokonał po 
bardzo zaciętym meczu Radosława Ku
charskiego 2: I. 

W grupie B równiei: ·nastąpiła zmiana 
w fotelu lidera. Dość nieoczekiwanie swój 
pojedynek przegrał prowadzący do tej pory 
w tabeli Paweł Kuza, który przegrał 
z Pawłem Zybałą 1:2. Na prowadzeniu 
jest obecnie Grzegorz Gawroński, który 
ma na koncie tyle samo punktów, co dwaj 
rywale, ale najlepszy bilans setów. Ze zwy
ci~a w bardzo zaciętym pojedynku mógł 
się cieszyć młody Igor Kucharski, który 

po trzech setach pokonał Zdzisława 
Chmielewskiego. 

Zatem do zakończenia rundy jeszcze tyl
ko mecze w ten weekend i wszystko będzie 
jasne, kto z kim zagra w drugiej rundzie. 

Zaległe mecz.ew grupie A: Grzegorz Ner 
wicki - Mariusz Czułek 0:2 (0:6, 0:6), An
drzej Bucki - Zbigniew Motyliński 0:2 (2:6, 
3:6), Daniel Grzywacz - KrzysztofKuciń
ski2:0 (6:4, 6:1). 12. kolejka- grupa A: Jan 
Kuś - Tomasz Justyna 2:0 (7:6, 6:4), An
drzej Bucki -Piotr Czerwiński 0:2 (1:6,0:6), 
Krzysztof Gajda - Radosław Kucharski 2: 1 
(4:6, 6:4, 7:6), Jakub Rajpold- Daniel Grzy
wacz 0:2 (0:6, 0:6). 
I. Daniel Grzywacz (3) 1 O 1 O 20: 1 
2. Arkadiusz Janiak (I) Il IO 21:3 
3. Krzysztof Kuciński (2) 13 IO 20:7 
4. Marcin Lesiak (4) Il 8 17:7 
5. Zbigniew Motyliński (6) IO 7 14:6 
6. Radosław Kucharski ( 5) 12 7 15: 1 O 
7. Piotr Czerwiński (7) 12 7 14: 11 
8. KrzysztofGajda (9) IO 6 14:9 
9.JanKuś(8) 12 5 10:14 

IO. Andrzej Bucki (IO) 12 3 6:19 
11. Tomasz Justyna (12) 8 2 4: 12 
12. Jakub Rajpold (Il) 12 2 4:21 
13. Mariusz Czułek (13) li I 4:20 
14. Grzegorz Nowicki (14) 12 O 0:24 

Zaległe mecze grypy B: Sławomir Kar
melita- Jarosław Krzeszewski 0:2 (2:6, 2:6), 
Paweł Kowalski - Grzegorz Stefański 2:0 
(6:1, 6:0), Grzegorz Stefański - Jarosław 

Krzeszewski 0:2 
(1:6, 1:6).14.ker 
lejka - grupa B: 
Grzegorz Gaw
roński - Paweł 

Sekuła 2:0 (6:2, 
6:0), Paweł Zy
bała-PawełKma 

2:1(5:7,7:5,6:4), 
Igor Kucharski -
Zdzisław 

Chmielewski 2: I 
Paweł Kuza po osta-

( 6:4, 4:6, 6:4), teniej porażce spadł 
Grz.egorzStefań- na trzecie miejsce 
ski - Sł~womir w grupie B. 
Karmelita 0:2 
(0:6, 1:6), Łukasz Walczak - Zbigniew Rer 
jek 0:2 (2:6, 3:6). 

I. Grzegorz Gawroński (2) 13 JO 20:5 
2. Jarosław Krzeszewski (5) I I IO 20:6 
3. Paweł Kuza (I) 12 10 22:8 
4. Zbigniew Rojek (4) 12 9 20:8 
5. Jacek Okoński (3) Il 8 19:3 
6.PawełZybała(6) li 7 18:10 
7. Zdzisław Chmielewski (7) 12 6 16: 13 
8. Paweł Kowalski (8) 11 6 13: 11 
9.IgorKuchariki(IO) 12 5 14:15 

I O. Sławomir Karmelita (9) Il 4 11:15 
Il.ŁukaszWalczak(l2) 12 3 7:19 
12. Zbigniew Gajewski (11) 12 3 6:18 
13. Grzegorz Stefański (13) 13 I 2:24 
14. Paweł Sekuła (14) 12 O 0:24 

Zbigniew Łaziński 

2.02.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

W hali OSiR nr 2 odbyło sie tradycyjne spotkanie łowickich kibiców z Widzewia
kami. Tym razem nad Bzurę zawitali łódzki trener Stefan Majewski oraz piłka
rze: Szymon Ziółkowski i Przemysław Szeliga. 

Halowa piłka nożna - Puchar Ligi ŁLPNP 

Pięć kolejnych ; 

meczow 
Łowicz, 22 stycznia. w poprzednią 

niedzielę odbyło się pięć meczów II rundy 
Pucharu Ligi UPNP. Następna nmda i za
kończenie tych rozgrywek przewidziane jest 
na 19 lutego, a uczestniczyć w niej będąrów
niei: ekipy z I ligi. 

MECZE II RUNDY: 
•REEBOKŁowicz-ZAJĄCEŁowicz 

2:1 (0:0); br.: Daniel Płuszka (17),Piotr Zra
zek (19) - Wiktor Antosik (20). 

Reebok: Śmiałek - Jacek Zrazek, Słoma, 
Płuszka i Kolos oraz Sławomir Walczak 
i Piotr Zrazek. 

Zajęce: Golan - Antosik, Maciejak, Gieł
niewski i Kosiorek oraz Popowski. 

W meczu dwóch drugoligowców nie
znacznie lepszy Reebok. Ale gole padły 
dopiero po przerwie . . . 

• BARSA Kutno - MANHAITAN 
ł..owicz 7:0 (1:0); br.: Marcin Jakubowski 
(6), CezaryTomczak2 (12 i 18),JacekWal
czak 2 (14 i 16), Marek Kowalski (17) 
i Andrzej Czarnecki (18). 

Barsa: Jakubowski - Kowalski, Tomczak, 
Czarnecki i Walczak. 

Manhattan: Muras - Wysocki, Małasiń
ski, Woliński i Mycka. 

Czwartoligowiec dotrzymywał rywaler 
wi kroku tylko w pierwszej połowie. Per 
tern kutnianie już nie mieli problemu ze zdo
bywaniem goli. 

• RTS I Gągolin-AVENA Łowicz 6:0 
(3:0); br.: Arkadiusz Przyżycki (2), Krzysz
tof Ambroziak (5), Łukasz Gładki 2 (9 i 20), 
Błażej Golis (13) i Tomasz Kacprowski (17). 

RTS I: Wtllc - Ambroziak, Kacprowski, 
Golis i Łukasz Gładki oraz Józef Gładki 
i Przyżycki. 

Avena: Malarski - Kroc, Szuplewski, 
Polak i ŚCibor oraz Kaźmierczak. 

Gągolin ma na prawdę bardzo przyzwer 
ity skład i może wysoko zajść w tych roz-

dok ze str. 32 

grywkach. Wygrał zasłużenie bez najmniej
szego problemtL 

• PASIACZEK Łowicz - PELIKAN-
90 ł..owicz 4:0 (3:0); br.: Daniel Strugacz 
(I), Patryk Barbucha (5), Łukasz Ludwicki 
(6) i Mariusz Wójcikowski (15). 

Pasiaczek: Kosmowski - Emil Strugacz, 
Daniel Strugacz, Ludwicki i Charążka oraz 
Wójcikowski i Barbucha 

Pełikan-90: Filipek - Szczypiński, Stę
pień, Domińczak i Wróbel oraz Brzozow
ski, Bońculk i Piotrowski. 

Pewne zwyci~o Pasiaczka, który nie 
pizestraszył się licznej kadry przeciwnika. 

• MEBWMAX-MIKOLA Łowicz -
WEGA Kocienew 1:2 (1:1); br.: Marcin 
Kamiński (5)- Łukasz Scęcelek (8) i Michał 
Stroński (14). 

Meblomax: Michalski - Niemczyk, Wię
cek, Kamiński i Dębowski. 

Wega: W Scęcelek - Stroński, M. Scęce
lek, Z.abost i Kowalik oraz Wojda. 

Największa niespodzianka tej rundy. 
Wyżej notowani zawodnicy „Chińskiej" 
przegrali z teoretycznie słabszym rywalem 

Kolejne pucharowe mecz.e zostaną roze
grane w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowi
czu w niedzielę 19 lutego: godz. 12.00: Abex 
Łowicz-Reebok Łowicz, godz. 12.30: Olim
pia Chąśno - Vagat-BSZŁ Domaniewice, 
godz. 13.00: Brooklyn Kutno -RTS I Gąger 
lin, godz. 13.30: Oldboy Łowicz - Barsa 
Kutno, godz. 14.00: Pędzące Imadła Łowicz 
- Pasiaczek Łowicz, godz. 14.30: .zatorze
Miko\a Łowicz - Wega Kocierzew, godz. 
15.00: ZPW Budowa Łowicz - Blockersi
Jntermarche Łowicz i godz. 15.30: Turbo
CarGutenów Łowicz-Dagram-ATŁowicz. 
Tego samego dnia w godz. 16.00-18.00 od
bywały się będą mecze ćwierćfinałowe, 
wgodz.18.-19.00meczepółfinałowe,awiel

ki finał zaplanowano na godz. 19.30. BoB 

Dobrze się przygotować 
• Czy rezerwy rozegrają jakieś me- odbędzie się u nas 18 marca z rezerwami 

cze sparingowe? GKS Bełchatów. 

Oczywiście, mam już pełny program 
spotkań towanyskich. Zaczynamy 5 lute
go w Sochaczewie o godz. 14.00 z Orlea
nem. Tydzień później zagramy w Skiernie
wicach z Bzurą Chodaków (godz.16.00). 
19 lutego w Skierniewicach lub w Łowiczu 
spotkamy się z błękitnymi Korytów, 5 marca 
ze Stalą Głowno u nich i kończymy test
mecze z Widokiem w Skierniewicach 
12 marca. Pierwszy mecz ligowy na wiosnę 

• Jak ocenia pan szanse na utrzy
manie w IV lidze? 

Nie będzie łatwo. Prz.eciei: N liga to już 
poważne granie. Ale gdybym nie wierzył w 
możliwość utrzymania nie podjąłbym Się 
tej roboty. Zapowiedziałem chłopakom, 
ż.e musimy ciężko pracować, ja będę duż.o 
od nich wymagał. Na razie jest wszystko 
o.k., oby tak dalej! Generalnie jestem opty
mistą. • 
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 8. kolejka I/ ligi ŁLPNP . , 
NIGDY NIE WOLNO LEKCEWAZYC 
Łowicz, 28 stycznia. W najciekaw

szym.meczu 8. kolejki Il Łowickiej Ligi Piłki 
Nożnej Pi((Cioosobowej Fantazja podzieliła 
się punktami z Barsą. Co prawda zespół z 
Kutna wygiywał już 4:0, ale później lekce
ważenie rywala zemściło się na tym zespo
le. Co prawda domaniewiczanie po doprcr 
wadreniu do remisu, po złej zmianie, zostali 
ukarani dwuminutową grą w osłabieniu, ale 

. rywale nie potrafili tej pm:wagi wykorzy
stać. Kutnianie trafili nawet dwa razy w słu
pek, ale wynik 4:4 już się nie zmienił. 

Strzelecki popis Pelikana-88. Biało-zie
loni pokonali Pasiaczka aż 12:0, a w z.doby
waniu bramek nie prz.eszkodziła im nawet 
gra w podwójnym osłabieniu (tl7.ech na pi~ 
ciu). 

Reebok prowadził 2:0 i 3: 1, ale ostatecz
nie przegrał 3:5. Te trzy punkty pozwoliły 

Warriorsom na przesuni((Cie się na tl7.ecie 
miejsce w ligowej tabeli. 

Ubiegłoroczny pierwszoligowiec - Tur
bo-Car Gutenów, w bardzo Ważnym me
czu dla układu zespołów walczących 
o utrzymanie na „drugim froncie", pokonał 
Alcatraz 2:0. 

Tym razem nie odbyły się dwa z sz.eściu 
meczów: z różnych przyczyn do hali OSiR 
nr 1 w Łowiczu nie dotarły z.espoły Czar
nych Bednary i Meblomaksu-Mikola. 

8. kolejka U ŁLPNP: , 
•ZAJĄCELowicz-CZARNIBedna

ry 5:0 (w.o.) 
• PASIACZEK Łowicz - PELIKĄN-

88 Łowicz 0:12 (0:4); br.: Patryk Demido
wicz 6 (3, 4, 12, 16, 18 i 18), Mateusz Zi
mecki 2 (IO i 18};PawełDziedziela3 (15, 19 
i 20) i Marek Olaczek (24). 

Żółte kartki: Marek Olaczek i Paweł Dzie
dziela (obaj Pelikan-88). 

• FANTAZJA Domaniewic.e - BAR
SA Kutno 4:4 (0:2); br.: RobertPanak (19), 
Marcin Lebioda (20), Marcin Wielec (21) 
i Zbigniew Konecki (22). 

• ALCATRAZ Kiernozia - TURBO
CAR GUTENÓW Lowicz 0:2 (0:1); 
br.: Wojciech Kunat 2 (IO i 23). 

•WITONIA Osiek- MEBLOMAX
MIK:OLA Łowicz p!7.ełożono. 

• REEBOK Łowicz - WARRIORS 
Bielawy 3:5 (3:1); br.: Sławomir Walczak 
(2) i Daniel Płuszka 2 (4 i IO)- Prz.emyslaw 
Grzegory (8), Kamil Janikowski (13), Rafał 
Chudy2 (15 i 18) i Maciej Rutkowski (18). 

Pauza: RTS Gągolin. 
1. Fantazja Domaniewice (1) 8 19 31-19 
2. RTS Gągolin (2) 7 l 6 29-15 
3. Warriors Bielawy (4) 8 15 21-17 
4. Ba.rsa Kutno (3) 7 14 33-18 
5. Pelikan.-88Łowkz (6) 7 13 25-12 
6. Reebok Lowicz (5) 8 12 24-25 
7. Turbo-CarGutenów(IO) 7 '9 15-15 
8. Alcatraz Kiernozia (7) 7 9 17-21 
9. Meblomax~Mikola (8) 5 8 19-12 

10: Witonia Osiek (9) 7 7 17-14 
11. Zające Łowicz (12) 7 6 15-23 
12. Czarni Bednary (11) 7 5 10-21 
13. Pasiaczek Łowicz (13) 7 O 6-48 

W weekend 4-5 lutego 2006 roku~ 
dzie się 9. kolejka spotkań Il ligi ŁLPNP, 
a spotkają się wówczas: sobola-godz. 19.00: 

Reebok po porażce z Waniorsem chyba już odpadł z czołówki li ligi łlPNP 

Meblomax-Mikola Łowicz - Reebok 
Łowicz, godz. 19.30: Turbo-Car Gutenów 
Łowicz - Witonia Osiek, godz. 20.00: War
ńors Bielawy - Zające Łowicz, niedziela -
godz.19.00:BarsaKutno-AlcatrazKiemo
zia, godz. 19.30: Pelikan-88 Łowicz - RTS 
Gągolin i godz. 20.00: Cz.arni Bednary- Pa
siaczek Łowicz. Pauza: Fantazja Domanie
wice. PawelA. Doliński. 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka li/ ligi ŁLPNP 

Zmiana na pierwszym mieiscu 
Łowicz, 29 stycznia. Ze względu na 

ogłoszoną w niedzielę po wydarzeniach na 
Śląsku żałobę narodową z zaplanowanych 
sześciu meczów 7. kolejki IlI ligi udało się 
rozegrać tylko trzy spotkania 

Najpierw w spotkaniu z.espołów ,,środ
ka" Opakomet bezbramkowo zremisował 
ze ,,złymi Chłopcami", w kolejnym meczu 
ekipa reprezentująca Forum Młodych Łowi
czan ograła Canarinhos 3:0, a na koniec Lexi
kos okazało się lepsze od „strażaków" 
z OSP Łowicz. 

7. kafejka m UPNP: 
•OPAKOMETLowicz-BADBOYs 

Łowicz 0:0 
•CANARINHOS- FML KOWMIR 

Lowicz 0:3 (0:1); br.: Jacek Wiśniewski 3 
(9, 16 i 23). 

• LEXIKOS Lowicz - OSP Łowicz 
5:3 (2:0); br.: Maciej Zieliński 2 (1 i 8) 
i Daniel Gaje~ 3 (15, 19 i 24) - Łukasz 
Bzyszewski (16) 

•VICTORIAZabostów-OLIMPIAII 
Chąśno p!7.ełożono na sobotę 11 lutego, 
godz. 15.00. 

Opakomet na razie ponad ,,kreską'~ .. 

Lexikos po ostatnim zwycięstwie awansowało na pierwsze miejsce. 

• BLĘKITNIDm~ -ZATORZE II • NAPRWDJamno-JA-ROLowicz 
Lowicz przełożono na sobotę 11 lutego, p!7.ełożononasobotę 11 łutego,godz.18.30. 
godz. 15.30. L Lexilcos Łowicz (2) 7 18 30-17 

2. Błękitni Dmosin (I) 6 18 20-9 
3. FMŁ Kowmir Lowicz (4) 7 15 \5-8 
4. Victoria Zabostów (3) 6 12 25-12 
5.ZatorzeIIŁowicz(5) 6 li 23-7 
6. Olimpia II Chąśno (6) 6 9 14-10 
7. BadBoy's Lowicz (7) 7 9 9-14 
8. Opakomet Łowicz (8) 7 8 13-15 
9. OSP Łowicz (9) 7 5 20-22 

10. Ja-Ro Ł-0wicz {IO) 6 4 7-14 
11. NaprzódJamno(llJ 6 3 12-23 
12. Canarinhos (12) 7 O 3-41 

W niedzielę 5 lutego rozegrane zostaną 
mecze 8. kolejki IlI ligi ŁLPNP, a spotkają 
się wó..wczas: godz. 9.30: FMŁ-Kowmir 
Łowicz- Błękitni Dmosin, godz. 13.00: Ja
RoŁowicz- VictońaZabostów,godz.13.30: 
OSPŁowicz-NapizódJamno,godz.14.00: 
Zatorze II Łowicz - Lexikos Łowicz, godz. 
14.30: Opakomet Łowicz - Canarinhos 
i godz. 15.00: BadBoy'sŁowicz-Olimpia 
II Chąśno. Paweł A. Doliński. 

Zaproszenie na 4. kolejkę finałów / ligi ŁLPNP 

Kolejność pogmotwonol 
Troszkę nam się z wielu względów ter

miny ekstraklasy pogmatwały, ale nie za
wsze wsżystko idzie zgodnie z planem. 
Dlatego już w sobotę 4 lutego odbędzie się 
czwarta pierwszoligowa kolejka Ichoćpu.ed 
nami 2. (niemal cała) i 3. - to la najbliższa 
będzie niezwykle interesująca. 

4. kolejka - o miejsca 1-6: 
•ZPWBUOOWALowicz-KIA-MO

TORS Łowicz, sobota, godz. 18.00. 
Ciekawe co zobaczymy tym razem. Typ 

NL:X. 
•PĘDZĄCE IMADLA Łowicz-DA

GRAM-AT Łowicz, sobota, godz. 18.30. 
Team Krzyśka Skowrońskiego musi 

jużt)'lko zwyciężać. Nie inaczej ma się w=. 
z Dagramem. Też bardzo ciekawy mecz ... 
Typ NL: 1. 

• BLOCKERSI-INTERMARCHE 
Łowicz - ZATORZE-MIKOLA Łowicz, 
p!7.ełożono na niedzielę 12.02, godz. 9.30. 

To będzie na pewno znakomite widowi
sko, zwłaszcza, że obu młodym ekipom, 
wiedzie się w ,,Lidze MistrWw'' wprost 
znakomicie. Blockersi grali dwa razy, w obu 
przypadkach zwyciężając. Zatorze dopisa
ło sobie tylko punkty Geden mecz), ale za to 
z największym faworytem rozgrywek -
Pędz.ącymi Imadłami. Jak wi<tC będzie wy
glądał ten mecz? Trochę minorowe nastroje 
wśród Blockersów. Ich motor napędowy, 
Piotrek ~p, ma problemy Ze stawem 

skokowym. Na bóle mięśnia dwugłowego 
narzeka także Jakub Papuga. Wśród gra
czy Zatorza, takich poważnych kłopotów 
nie ma Mam nadzieję, że obie drużyny przy
stąpią do meczu w optymalnych zestawie
niach, a wtedy na pewno czeka nas nie lada 
widowisko. Typ NŁ: X. 

4. kolejka - o miejsca 7-12: 
• VAGAT BSZL Domaniewice -

OLIMPIA Chąśno, sobota, godz. 16.00. 
~już niemal utrzymane, ale Doma

niewice wciąż walczą o ligowy byt. Będzie 
co oglądać. Typ NL: 2. 

• OLDBOY Łowicz - ABEX Łowicz, 
sobota, godz. 16.30. 

Dwaj przegrani tego sezonu, grają tylko 
o pielrusz.kę. Z pewnością "nikt nie odpuści 
- bo obie drużyny powamie traktują kibi
ców. Może być tylko problem ze optymal
nym składem obu zespołów. W końcu i tu 
i tu kilku tl7.ecioligowców grających w ca
łym krajlL Ale na taki mecz miejmy nadzieję 
nikogo nie zabraknie. Tylko trochę szkoda, 
że ekipy które jeszcze niedawno walczyły 
o koronę, tym razem mecz na sz.czycie grają 
w lidze walczących o utrzymanie. Czy to 
już koniec ery Oldboya i Abeksu? Zapewne 
jeszcze nie teraz ... Typ NL: X. 

•BROOKLYN Kutno-KS STEFAN 
Łowicz, rozet-'fllllO awansem (o meczu czy
taj na str. 32). 

BoB 

Władcy Stefana prowadzili 1:0, ale ostatecznie to Avena okazała się lepsza. 

Halowe_ mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka IV ligi ŁLf'NP 

Pierwsza strata punktów 
Łowicz, 28-29 stycznia. Dopiero 

w 7. kolejce rozgiywek N ligi ŁLPNP pro
wadząca dotąd w ligowej tabeli z komple
tem zwycięstw ekipa Pelikana-90 straciła 
punkty. Co prawda młody team Marka De
midowicza utrzymał pozycję w fotelu li
dera, ale drugi zespół łowickiego WBC ma 
już tylko jeden punkt straty. 

Do Zetki, która tym razem jedynie zre
misowała z Pelikanem-89, doskoczyła na
tomiast Avena, która w sobotnio-niedziel
nych pojedynkach dwa razy wygrała po 2: 1 
-najpierw z UKS Bednary, a potem z Wład
cami Sterana. 

Zresztą dlą. zespołu z os. Starzyńskiego 
nie był to szczególnie udany weekend Były 
to dwie pierwsze porażki Władców w tym 
sezorue. 

7. kolejka IV ŁLPNP: 
• WBC Lowicz - MANHATTAN 

Łowicz 4: 1 (2:1); br.: Mateusz Dur (9), Ja
kub Płóciennik ' (12), Bartłomiej Muras (19 
samobójcza) i Piotr Mika (22) - Kacper 
Woliński (3). 

Żółta kartka: Mateusz Dur (WBC). 
•UKS Bednary-AVENALowicz 1:2 

(1:1); br.: Adńan Urbanek (3) - Arkadiusz 
Każmierczak (11) i Rafał Polak (13). 

• PELIKAN-90 Łowicz - RTS Il Gą
golin 3:3 (1 :O); br.: Przemysław Bończak 3 
(4, 17 i 18) - Marek Białek (14) i Łukasz 
Sekuła 2 (16 i 20). 

• ZETKA Lowicz - PELIKAN-89 
Łowicz 1:1 (1:0); br.: Mańusz Kapusta (4) 
- Łukasz Zabost (23). 

• PERPETUUM MOBILE Łowicz -
LOTNIKI Łowicz 1:1 (0:1); br.: Michał 
Stegliński (18) - Lul)asz Piorun (1 O). 

• WLADCY STEFANA Łowicz -
WEGA Kocierzew 2:3 (1:2); br.: Prz.emy
slaw Mroczek (8) i Krzysztof Olko (17) -
Lech Wojda (3), Adam Pietrasik (IO) i Da
mian Taraska (22). 

Zaległy mecz 6. kolejki. IV UPNP: 
• AVENA Łowicz - WLADCY STE

FANALowicz2:1 (0:1); br.: GrzegorzŚci
bor (20) i Michał Kroc (20) - Przemysław 
Mroczek (12). 
I. Pelikan-90 Łowicz (1) 7 19 3-0-12 
2. WBC Łowicz (2) 7 18 31-15 
3. Zetka Łowicz (3) 7 14 21-8 
4. Avena Łowicz (8) 7 13 15-13 · 
5.WładcyStefana(4) 7 Il 16·12 
6. WegaKocierzew(6) 7 li 20-18 
7. RTS U Gągolin (5) 7 IO 24-20 
8. Manhattan Łowicz (7) 7 7 16-19 
9. Perpetuum Mobile (9) 7 5 14-25 

IG. Lotniki Łowicz (10) 7 4 10-21 
11. Pelikan-89 Łowicz (12) 7 4 12-25 
12. UKS Bcdnary (Il) 7 3 12-32 

W 8. kolejce N ligi ŁLPNP, która zosta
nie rozegrana w niedzielę 5 lutego zagrają: 
godz. IO.OO: RTS Il Gągolin -Zetka Łowicz, 
godz. 10.30: Avena Łowicz - Pelikan-90 
Łowicz, godz. 11.ÓO: Wega Kociern:w-UKS 
Bednary, godz. 11.30: Pelikan-89 Łowicz -
Perpetuum Mobile Łowicz godz. 12.00: 
Manhattan Łowicz - Lotniki Łowicz i godz. 
12.30: WBC Łowicz - Władcy Stefana 
Łowicz. PawelA. Doliński. 
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·noBRZE SI~ PRZYGOTOWAC 

W latach dziewięćdziesiątych, grając w Pelikanie, był królem strzelców w li/ lidze, 
później trenerem, a teraz objął rezerwy łowickiego klubu. 

Z Grzegorzem Majchrzakiem rozmawiał Bogusław Bończak. 

• Panie trenerze, od kiedy jest pan 
szkoleniowcem rezerw łowickiego 
Pelikana? 

Propozycję otrzymałem na początku 
stycznia, ale objąłem zespół przed trzema 
tygodniami. Nie zastanawiałem się długo, bo 
przecież tutaj, w Pelikanie spędziłem kilka 
ładnych lat zarówno jako piłkarz, jak i tre

ner. Zależy mi żeby drugi zespół jak najle
piej przygotował się do rundy rewanżowej. 
Moim zadaniem jest utrzymanie drużyny 
w N lidze. 

• Jak przygotowujecie się do roz
grywek? 

Trenujemy pięć razy w tygodniu. Przede 
wszystkimhala, siłownia no i boisko. Biega
my tak'Że po lesie. Chłopaki dostają ostro 
w kość, ale jeśli chcą coś osiągnąć nie mo'Że 
być inaczej. 

• Jak .wygląda kadra? Czy doszli 
jacyś nowi piłkarze ? 

Obecnie renuje 18-20 ludzi. Z tych piłka
rzy którzy nie grali jesienią w Łowiczu moż
na wymienić: Tomka Rembowskiego, 
Michała Brzózkę, Łukasza Chlebne
go, Tomasza Kacprowskiego, Błaże-

ja Golisa i Jarka Walczaka. Tyle tylko, 
'Że nie wiadomo ilu z tych piłkarzy b<(clę miał 
do dyspozycji w lidze. Rembowski ma na
dal kartę w Łęczycy i stara się o zwolnienie 
z Górnika, ,,Jara" Walczak raczej też nie bę
dzie u mnie grał. Nie wiadomo też co 
z Krzyśkiem Skowrońskim. Ale mlJS7.ę 

Trener rezerw - Grzegorz Majchrzak. 

generalnie pochwalić chłopakówzaambitję, 
frekwencja teżjest bardziej niż przyzwoita. 
Jeśli nie b<(clą opusz.czać treningów to po
winny być efekty. 

• Czy wszyscy są w pełni sił? 

Nie do końca Piotrek Szkup nabawił 
się urazu stawu skokowego, kontuzje leczy 
Sebastian Zwierz. Problemy zdrowotne 
nie omijają Bn.ózki, który długo leczył kon
tuzje i teraz też coś mu dolega. Podobnie 
Kacprowski. Ale nie są to jakieś cil(ilie do
legliwości i mam nadzieję, 'Że kadra będzie 
nie najgorsza. 

• A co z ewentualnymi posiłkami 
z pierwszej drużyny? 

Z trenerem Jackiem Cyzio na razie nie 
miałem okazji dłużej porozmawiać. Spotka
liśmy się przed wyjazdem II7.ecioligowców 
na obóz do Brennej i umówiliśmy na cDuż
sze konsultacje po przyjeżdzie. Nie ukry
wam, 'Że liczę, 'Że z kilku piłkarzy z pierw
szej drużyny b<(clę mógł skorzystać. Mam 
zwłaszcza problemy z ,,młodzieżowcami'', 
których muszęmieć dwóch na placu. Pew
ne rzeczy musimy jeszcze ustalić i dogadać. 

dok na str. 30 

Halowa piłka nożna - awansem mecz 4. kolejki finałów I ligi ŁLPNP 

Tylko ieden mecz 
•BROOKLYN Kutno- KS STEFAN 

Lowicz 12:2 (3:2); br.: Mariusz Ochmański 
2 (2 i 20), Robert Kornacki ( 4), Paweł We
rwiński 2 (11 i 13), Arkadiusz Wódka 3 
(13, 14 i 15), Kubiak 2 (18 i 19) - Jacek 
Buchowicz 2 (19 i 23) ~Krystian Kraw
czyk 2 (5 i 7). 

Brooklyn: Kamiński - Ochmański, Kor
nacki, Paweł Werwiński i Wódka oraz Ku
biak i Buchowicz. 

Stefan: Białek-Andrzej Dutka, Czarnota 
i Krawczyk. 
Lowi~ 28 stycznia. W miniony week

end pierwszoligowcy rozegrali w łowickiej 
hali OSiR tylko jeden mecz (a zaplanowa
nych było siedem). Było to spotkanie roze
grane awansemzprzedostatniej-4. kolejki. 
Teonin wyznacz.ono na sobotę, a wszyst
kie spotkania 3. kolejki I ligi LLPNP z nie
dzieli, z oczywistych przyczyn zostały 
odwołane. Podobnie postąpiono w całym 
kraju i tutaj organizatorzy w związku 
z żałobą narodową przełożyli mecze. 

Ale ten sobotni pojedynek wcale nie był 
z tych „o pietruszkę''. Zagrały bowiem dwa 

zespoły, które walczą o utrzymanie. I choć 
Stefan żegna się z elitą, to kutnianie musz.ą 
wciąż martwić się o ligowy byt Sobotni 
nokaut daj~ Brooklynowi juz niemal pew
ność, 'Że za rok znów będą wśród najlep
szych. Niemal, bo praed nimi mecz z Do
maniewicami, który D10'Że mieć w kwestii 
utizymania kapitalne znaczenie. A ten po
jedynek miał się odbyć wła.We w ostatnią 
niedzielę ... 

Trzeba oddać też szacunek Stefanowi. 
Mimo, 'Że grał tylko czwórką (z Tomkiem 
Białkiem w bramce!) w pierwszej połowie 
nie dał się zgnieść. Ba, przez dłuższy czas 
utrzymywał się sensacyjny wynik remiso
wy, bo za sprawą Krystiana Krawczyka 
ostatnia drużyna zdobyła dwa gole. Jednak 
już po przerwie w ciągu kilku minut sprawa 
zwycięstwa dla Brooklynu stała się oczy
wista. W trzy minuty „białkowi" stracili 
cztery gole, a potem, zmęczeni osłabieniem 
jednego gracz.ii, już tylk:o starali się prze
szkadzać rywalowi w zdobywaniu kolej
nych goli. Przegrali bardzo wysoko, ale 
z honorem 

l. Olimpia Chąśno (I) 2 6 6-0 
2. Brooklyn Kutno (4) 2 3 12-3 
3. Oldboy Łowicz (2) 1 3 5-0 
4. Abex Łowicz (3) l 3 2-0 
5. Vagat-BSZŁ (5) I O 0-2 
6. KS Stefan Łowicz (6) 3 O 2-22 

Organizatorzy tegorocznych rozgry
wek zmuszeni zostali do weryfikacji ter
minów kolejnych meczów. 

W najbliższą sobotę 4 lutego 2006 roku 
odbędzie się 4. kolejka I ligi LLPNP (do
kładny terminarz i zaproszenia na po- -
szczególne mecze na str. 31 ). Cztery za
ległe mecze 2. kolejki zostanąrozegrane 
w sobotę 11 lutego, a wszystkie mecze 
3. kolejki, przełożone ze względu na tra
gedię w Chorzowie, odb<(clą się w niedzielę 
12 lutego. 

Tegoroczne rozgrywki I ligi zakończy
my zatem w sobotę 18 lutego, a następ
nego dnia odbędzie się piłkarski maraton. 
W godzinach od 12.00 do 20.00 rozegra
ne zostaną mecze ID rundy, ćwierćfinało
we, półfinałowe i finały Pucharu Ligi. 

BoB 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 2 - 8 lutego 2006 r. 

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE: 
„Gdy na początlcu lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki, 
ale gdy słońce ciepło świeci, wiosna tak szybko nie payleci''. 

Czwartek - Niedziela 
2 - 5.02.2006r. 

-1/ ~ 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtuje skraj układu wyżowego, ale napływa 
wilgotna masa powietrza. 

• CZWARTEK -PIĄTEK: 
Pochmurno, miejscami z przejaśnieniami, bez opadów 
oraz ciepło - łagodna zima. Widzialność dobra 
do umiarkowanej, zamglenia, lokalnie mglisto. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 

· Temp. max w dzień : - 2°c do „ 1°c. 
Tęmp. min w nocy: - 4°C do - 6°C. 

•SOBOTA - NIEDZIB.A: • 
weekend wraca duży mróz ! Pochmurno 

z rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu 
oraz coraz mrożniej ! Widzialność umiarkowana do dobrej, 
zamglenia. W opadach słaba . Wiatr z kierunków północnych, 
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: - 3°C do - 6°C. 
Temp. min w nocy: -10°c do - 17°C. 

•PONIEDZIAŁEK-ŚRODA: 
Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu 

Kutno 

oraz mroźno. Widzialność umiarkowana, zamglenia, lokalnie mgły. 
Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. 

Płońsk 

' Gostynin -1/ -0 

·1/ -6 "\ , 
<\ - '.:__ ~ochaczew · =· ~ . 
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PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: ~ 
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie ! 
na nasze samopoczucie. Osłabiona e 

Temp. max w dzień: - 7°C do - ~o·c. Temp. min w nocy: - 15°C do - 20° spraY>!ność psychofizyczna. ~ 

2.02.2006 r. nowy WWICZANJN 

Krzysztof Placek (tyłem) zająf tym razem bardzo dobre miejsce 5-6. 

Tenis stołowy- IV turniej GP Łodzi Amatorów i Weteranów 

Krzysztof Placek wysoko 
Łódź, 23 stycznia. W czwartym tur

nieju z cyklu Grand Prix Łodzi Amatorów i 
Weteranów w tenisie stołowym najlepiej z 
zawodników naszego regionu spisał się 
Krzysztof Placek (UMKS Księżak 
Łowicz). Skierniewiczanin, który jest trene
rem łowickiej drużyny zająłtymraremmiej
sce 5-6, co uznać należy za jego spoty suk
ces. 

Wygrał tym rarem Marcin Partyczyński 
(Rzgów), a dalsze miejsca zajęli: 2. Przemy
sław Rybikowski (Łódż), 3. Marek Stępień 
(Łódź), 4. Jarosław Bartłomiejczyk, 
5-6. Henryk ŚCietwicki (Łódż) i Krzysztof 
Placek (UMKS Księżak Łowicz), 9-12. 
Paweł Orzechowski (UMKS Księżak 
Łowicz), 13-16. Tadeusz Pytkowski 
(Łowicz) i Dawid Papuga (UMKS Księ
żak Łowicz), 17-20. CezaryZnyk(UMKS 
Księżak Łowicz), 25-28. Zdzisław Orze
chowski (Łowicz), 29-32. Piotr Podsę
dek (UMKS Księżak Łowicz), 33-40. Ja
kub Placek (UMKSKsiężakŁowicz)oraz 

41-48. Piotr Uczciwek (UKS Bednary) 
i PawełWójcik(UMKS KsiężakŁowicz). 

Po czterech turniejach w klasyfikacji ge-
neralnej GP Łodzi Amatorów znalazło się 
aż 163. zawodniczek i zawodników, a po 
odrzuceniunajslal>s:n:go wyniku liderem roz
grywek jest wciąż Marcin Partyczyński 
(Rzgów), który zgromadził 290. punktów, 
drugi jest Przemysław Rybikowski (Łódż) 
- 265, trzeci - Henryk ŚCierwicki (Łódż) -
2345, 11. Paweł Orzechowski (IBviKs 
Księżak)-175, 12.ZdzisłaWOrzechow
ski(Lowicz)-175, 16. Tadeusz Pytkow
ski (ł;c>wicz) - 157, 24. Krzysztof Pla
cek (UMKS Księżak Łowicz) - 129, 36. 
Dawid Papuga (UMKS Księżak Łowicz) 
-110,39. PawełWójcik(UMKSKsiężak 
Łowicz)-103, 47. Jakub Placek (UMKS 
Księżak Łowicz) - 92, 53. Piotr Podsę
dek (UMKS Księżak Łowicz) - 78, 77. 
Cezary Znyk (UMKS Księżak Łowicz) -
51, 105. Piotr Uczciwek (UKS Bednary) 
-~. ~ 

Łowicki informator sportowy 
Czwartek. 2 ......,; 
• 9.00 - sala gimnastyczna Pijarskiego 

Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, 
ul. Pijarska; mistrzostwa okręgu łowickiego 
w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkol
nej w piłce siatkowej dziewcząt; 

PJaWk. 3 Jute&o; 
• 9.00 - sala gimnastyczna Pijarskiego 

Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, 
ul. Pijarska; mistrzostwa okręgu łowickiego 
w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkol
nej w piłce siatkowej chłopców; 

• 17.30-22.00 - hala sportowa OSiR 
nr 2 w Lowiczu, uL Topolowa 2; mecze I 
illligi VII edycji Amatorskich MNnmtw 
Lowicza w piłce siatkowej; 

Sobota. 4 lutego; 
• 9.00-17.00- halasportowaOSiR.nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; turniej halo
wej piłki nożnej - rocznik 1991; 

• 15.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików 
U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księżak Il 
Łowicz - Wtlcing Tomaszów Mazowiecki; 

• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików 
U-l 4omiejsca 1-6: UMKS Księżaki Łowicz 
-LKSILódź; 

• 17.00-19.00 - hala sportowa OSiR 
nr 1 w Lowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 
4. kolejka finałów I ligi LLPNP; 

• 19.00-20.30-halasportowaOSiRml 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 9. kolejka 
Il ligiLLPNP; 

Niedzieli. s lu~: 
•9.30-halasportowaOSiRnrl wŁowi

czu, ul. Jana Pawła Il 3; 8. kole.i"ka Ili ligi 
LLPNP; 

• I0.00-13.00-halasportowaOSiRnrl 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8. kole.i"ka 
lVligiLLPNP; 

• 13.00-15.30-halasportowaOSiR.nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8. kolejka Ili 
ligiŁLPNP; . 

• 13.30 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów 
u-·16 o miejsca 1-6: UMKS Księżak Il 
Łowicz - Start I Łódź; 

• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Lowiczu, uL Jana Pawła Il 3; mecz 
12. kolejki m ligi koszykówki; UMKS 
Księżak Lowicz - Start Udź; 

• 19.00-20.30- hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 9. kolejka 
IlligiLLPNP; 

Pnnłęd.,J*'fu 6 Jug: 
•9.00-halasportowaOSiRm2wŁowi

czu, ul. Topolowa 2; eliminacje miejskie 
Powiatowych IMS w minikoszykówce 
chłopców; 
środa,8~; 
•9.00-halasportowaOSiR.nr2wŁowi

czu, ul. Topolowa2; eliminacje miejskie Po
wiatowych IMS w minikoszykówce dziew
cząt; 

Czwartek. 9 JuW&o: 
• 9.30-hala sportowa OSiR m2 w Łowi

czu, ul. Topolowa2; finał Powiatowej Gim
nazjady Szkolnej w piłce siatkowej chłop
ców; 

J.>iatek. 10 Jutuo; 
•9.30-halasportowa0SiR.nr2wŁowi

czu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowej Gim
nazjady Szkolnej w piłce siatkowej dziew
cząt. (p) 
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