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Dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 4 

' w Łowiczu Marzena 
Kołaczyńska, której 
grono pedagogiczne 
postawiło wiele 
zarzutów, ujawnia fakty 
obciążające nauczycieli -
ale rezygnuje ze 
stanowiska. 

R ez.ygnatją z funkcji dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 złożoną przez Ma

rzenę Kołaczyńską zaowocowało pismo 
skierowane do bwmistmi, kuratorium, Rady 
Miejskiej i Związku Nauczycielstwa Pol
skiego, podpisane przez27 nauczycieli, czyli 
ponad 90% kadry nauczycielskiej SP 4. 
We wtorek rano ,Marzena Kołaczyńska 
złożyła swoją rezygnację z funkcji dyrekto
ra. Nauczyciele zostali o tym poinformo
wani tego samego dnia, podczas popołudnio
wej rady pedagogicznej. 

Konflikt, o którym informują nauczy
ciele, ich zdaniem pogłębia się od wrze
śnia tego roku szkolnego, dotyczy wielu 
dziedzin, wpływając na jakość pracy, ich 
stan emocjonalny i atmosferę w szkole. 
W odpowiedzi na sformułowane przez 
nauczycieli zarzuty, Marzena Kołaczyń
ska sporządziła własne pismo, w którym 
odnosi się do owych zarzutów. Wysłała 
je do wszystkich instytucji, które otrzy
mały dokument nauczycieli, jak i do 
wszystkich radnych miejskich. 

Tygodnik Ziemi Łowickiej 
Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) 

Co zawierają obydwa pisma? Nauczy
ciele zarzucają dyrektorce wywoływanie 
stresów, nadużywanie władzy, manipulo
wanie, szykanowanie. Musieli na przykład 
tłumaczyć się z wystawianych uczniom 
ocen niedostatecznych, nie mogli stawiać 
nieprzygotowanym uczniom kropek 
w dziennikach. Dyrektorlra odpowiada, że 
nadużywanie jedynek oraz kropek na po
czątku roku szkolnego, kiedy nauczyciel 
powinien poznawać możliwości uczniów, 
uważ.a za demotywujące. Indywidualna 
konsultacja z niektórymi nauczycielami nie 
przynosiła rezultatów, dlatego dyrektorka 
poruszyła ten problem podczas spotkania 
z wychowawcami. 

Zdaniem nauczycieli organizowane 
w szkole posiedzenia rad pedagogicznych 
odbywają się w niepnychylnej atmosferze. 
Według nich dyrektor jest nieprzyjemna, nie
kulturalna, nie pozwala wyrażać nauczycie
lom ich opinii, szydzi z ich wypowiedzi, nie 
pozwala im wyraż.ać własnego zdania mó
wiąc, że tego nie było w ponądku obrad. 
Nauczyciele zwracają t.eż uwagę, że tylko 
w pierwszym semestrze było w szkole 
1 O posiedzeń rad pedagogicznych, przecięt
nie trwających od 3 do 5 godzin. Ostatnie 
takieposiedz.enietrwałowedługnichod 15.30 
do 21.00. Często t.eż organizowane są spo
tkania nauczycielskich zespołów przedmio
towych, a wielu nauczycieli zasiada w kilku 
zespołach. Według nich często zlecona przez 
dyrektorlcę praca była niepotrzebna i pod
czas tych posiedzeń krytykowana 

yrektorka wyjaśnia, że udział nauczy
cieli w pracy zespołów problemowych 

był dobrowolny. Przykro jest jej natomiast, 
że liczna grupa nauczycieli nie deklarowała 

.Ukradli koparkę z budowy sądu 
Nieznani sprawcy wyjechali 

w sobotę pomiędzy godziną 16 
a 17 z terenu budowy nowego 
gmachu Sądu Rejonowego przy 
ulicy Kaliskiej w Łowiczu koparką 
o wartości około 95 tysięcy zło-
tych. · 

P rzez nikogo nie zostali zatrzymani ani 
skontrolowani. Strażnik pełniący służ
bę tego popołudnia na budowie my

ślał, że są to pracownicy budowlani. Ze 
wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że 
zatelefonował do swojego kierownika, ten 

miał sprawdzić dlaczego koparka opuszcza 
plac budowy, ale z niewiadomych na razie 
przyczyn tak się nie stało. 

Policja otrzymała zgłoszenie tej kradzie
ży dopiero w poniedziałek, 20 lutego około 
godziny 8.15. Wtedy to brak koparki za
uważyli budowlańcy. Najpierw zacz.ęli szu
kać jej na sporym przecież placu budowy, 
potem rozpytywać o nią innych pracowni
ków budowlanych. Dopiero po kilkudzie
sięciu minutach doszli do tego, że koparka 
wyjechała z terenu budowy już w sobotę. 
Stratę około 95 tysięcy złotych poniósł Jó
zef Z. - przedsiębiorca a Kutna (mak) 

Czwartek, 23 lutego 2006 r. 
Rok XVI, nr 8 (687) 

współpracy, tłumacząc się bra
kiem czasu czy brakiem wie
dzy. Dyrektorka twierdzi, 
że nie zaistniała sytuacja, żeby 
zanegowała jakość pracy 
wspólnie wykónanej, według 
wspólnych ustaleń. 

Ustosunkowując się do za
rzutów, iż rady pedagogiczne 
trwają długo i odbywają się Marzena 
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zagospodarowania Korabki 

w nieprzyjemnej atmosferze, Kołaczyńska 
dyrektorka pisze: „ Wiadomą 

zamkniętych już dokumentach, 
na przykład grafiku dyskotek, 
hospitacji, czy przyznawania 
nagród. Jak wyjaśnia Kołaczyń
ska, harmonogram dyskotek 
został zmieniony, ponieważ 
okazało się, że część nauczycie
li postanowiło nie przyjść, aby 
sprawować podczas szkolnej 
zabawy opiekę nad dziećmi, 
a zamiast ojców do pomocy 
przyszły matki. Po próbie pod

Pedagodzy zarzucają jej, że planuje 
zwolnienia nauczycieli nie informując 
o nich. Jak wyjaśnia dyrektorka, dwa Iata 
temu, po analizie sytuacji demograficznej 
w Łowiczu, poinformowała nauczycieli 
o niekorzystnych dla szkoły zmianach, 
polegających na braku godzin dla nauczy
cieli przedmiotów, co będzie miało miej
sce w roku 2006/07. Chodziło jej o to, 
aby nauczyciele, wiedząc o tym, mogli 
podjąć jakieś kroki, na przykład zaczęli 
się dokształcać, zdobywać dodatkowe 
kwalifikacje. Właśnie w takim kontekście 
prowadziła w swoim gabinecie rozmowę 
z nauczycielami języka polskiego - na 
pewno nie było to straszenie. 

jest rzeczą, że gdyby wyniki wewnętrznego 
mierzenia były na zadowalającym nas~ 
ziomie, rada na pewno przebiegalaby spraw
nie w poczuciu zadowolenia. Niestety, na 
ostatnim posiedzeniu rady uświadomiliśmy 
sobie ogrom pracy, tym hardzi.ef że zestawie
nia wyników ~aźnie wskazywaói na nie
ejektywf14_pracę konkretnych nauczycieli". 

Nauczyciele uważają, że dyrektorka szko
ły jest nieuczciwa, gdyż nanosi zmiany na 

przyimowania 

.OGtOSZEŃ 
DROBN C 

palenia przez młodzież drzwi wejściowych 
oraz palenia papierosów na terenie szkoły, 
dyrektorka przerwała pierwszą zorganizo
waną w „Czwórce" dyskotekę obawiając 
się, że sama z garstką wystraszonych 
kobiet nie da sobie rady. Następnego c!Ilia 
dwie nauczycielki otrzymały pisemne 
upomnienia Kołaczyńska pisze, że jak każ
dy dyrektor ma prawo, jeśli sytuacja tego 
wymaga, nanosić zmiany w dokumentach 
aneksem. Informuje o tym zawsze radę pe
dagogiczną, a wszystkie dokumenty doty
czące nauczycieli sąjawne. 

ak głosi pismo nauczycieli, dyrektor
ka używa w stosunku do kadry pe

dagogicznej różnych epitetów, mówiąc że 
są archaiczni, niedouczeni, że nie potrafią 
czytać ze zrozumieniem, a także zwro
tów w rodzaju „do muzeum". Zabrania 
śmiać się w szkole, podważ.a autorytet 
nauczycieli, sugeruje z kim mają się przy
jaźnić. dok na str. 4 

Nie ma zagrożenia powodziowego - poinformowano nas w Sztabie 
Zarządzania Kryzysowego łowickiego starostwa. Rzeki są na bie
żąco kontrolowane. Stan Bzury jest stabilny i utrzymuje się obec
nie na poziomie 2,5 m. Dla porównania stan ostrzegawczy zaczyna 
się od 3,5 m, natomiast alarmowy od 4 m. Topnienie obfitej w tym 
roku pokrywy śnieżnej przebiega powoli, dzięki wahaniom tempe
ratury, która w nocy zwykle spada poniżej zera. Jeżeli taka sytu
acja utrzyma się dłużej, zagrożenie powodziowe będzie minimalne. 
Na terenie miasta poważnym problemem są jednak olbrzymie kału
że wody, tak jak np. przed budynkiem muzeum na Starym Rynku. 
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych odsłanianiają spod war- • 
stwy śniegu kraty kanalizacji deszczowej, by umożliwić szybszy 
spływ wody. Towarzyszy temu przepychanie zatkanych wpustów. 
Zaczęto także łatać masą asfaltową „na zimno" pozimowe dziury 
w miejskich ulicach. (tb) 



FAtSZYWE PIE~IĄDZE 
SPOD CHĄSNA 

Siedmiu młodych mężczyzn z po
wiatu łowickiego pozostaje pod po
licyjnym dozorem w związku z pro
dukcją oraz wprowadzaniem do 
obiegu fałszywych 1 O-złotówek. 

D o tej pory policja ustaliła, re wprowa
dzili oni do obrotu około dwudziestu 

banknotów, sprawa jest jednak rozwojowa 
Ze względu na dobro postępowania policja 
postanowiła nie ujawniać nawet inicjałów 
zatrzymanych osób. Młodzieńcy chuk:owali 
banknoty o niskim nominale z tego wzg!~ 
du, re te są 17.adziej dokładnie sprawdzane 
przez sprzedawców. - Do dziesięciozłotó
wek nie przywiąziefe się aż tak dużef wagi -
powiedział pam naczelnik Sekcji Prewencji 
łowickiej Komendy Powiatowej Policji Le
szek Okoń. 

Do tej pory łowiccy policjanci zatrzy
mali siedem osób, które zajmowały się pro
dukcją oraz wprowadzaniem do obrotu fał-

szywych pieniędzy. W styczniu w marlce- lat pozbawiania wolności, z tym re sądmore 
cie Intennarche w Łowiczu zac7.ęły poja- zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary 
wiać się fałszywe banknoty o nominale dzie- · w przypadku mniejszej wagi czynu. 
sięciu złotych z takimi samymi numerami. D waj mieszkańcy gminy Chąśno sami 
Zgłoszenie trafiło na policję. W Wyniku pra- jednak fułszywych pieniędzy nie roz
cy operacyjnej Wydziału Kryminalnego, za- prowadzali. Zajmowało się tym pięć innych 
trzymany z.ostał 20-letni mieszkaniec gmi- osób w wieku 19 i 20 lat, którym grozi 
ny Chąfilio, u którego w mieszkaniu znale- z kolei od roku do 1 O lat za kratkami. Kupo
ziono podrobiony banknot o tym samym wali za ,,fałszywki" drobne rax:zy w kio
numerze, co w Intermarche. Podczas prze- skach z gaz.etami w Łowiczu oraz na terenie 
szukańia w mieszkaniu chłopaka zabez- powiatuorazpłaciliniminazabawachwiej
piecz.ony został spizęt komputęrowy, na któ- skich.i dyskotekach. Policja ustaliła ponad
rego twardym dysku policjant, a potem bie- to, 7.e kilka banknotów sprzedali po pięć 
gły sądowy odkrył gotowy do chuk:u awers i złotych innym osobom - W związku. z tym 

rewers banknotu IO-złotowego. namierzonychjestje=ekilka.innychosób ... 

Z ~ty produkcji fałszywych r,ienię- - dowiedzieliśmy się od naczelnika Leszka 
dzy prze'dstawiono takre jego 20-!et- Okonia. Ze wstępnych ustaleń wynika, re 

niemu koledze. Obaj chodzą do jednej ze w ten sposób wprowadzili do obiegu około 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ło- 20 banknotów. Wobec wszystkich wymie
wickim. Zgodnie z obowiązującym kodek- nionych zastosowano środek zapobiegaw
semkamym(art. 3 lOparagraf l kodeksukar- czy w postaci dozorów policyjnych. 
nego) grozi imzatowysokakara-od5 do25 (mak) 

Spuścili wodę Ukradli 24 zestawy 
kino domowego 

z wędkarskiego stawu 
Na ponad 20 tys. złotych - oceni

ło łowickie koło Polskiego Związ
ku Wędkarskiego straty, które po
niósł w rybach, po spuszczeniu 
wody z jednego z trzech stawów 
dzierżawionych pod Mysłakowem. 
Prezes koła Włodzimierz Kasztal
ski powiedział nam, że dawno nie 
spotkał się z tak ogromną bez
myślnością ze strony ludzi, którzy 
kierowali się wyłącznie chęcią 
wyłapania ryb. 

S kontaktował się z nami jakiś człowiek 
z refonu Mysłakowa i powiedział, żeby

śmy zajrzeli na ta/J.ltejsze sta»y. bo ludzie 
wybierają nam amura ze stawów - opowia
da Kasztalski. Informacja ta trafiła do węd
karzy 16 lutego, dotarcie do stawów okaza
ło się prawdziwym wyzwaniem. -Tam nie 
dasię"Hljechać samochodem, musieliśmy iść 
pieszo, w głębokim śniegu i błocie, a na miej
scu przeżyliśmy szok, ~o okazało się, że 
z jednego z siedmiohektarowych stawów 
spuszczono nam ponad metr wody- powie
dział nam prezes łowickich wędkarzy. 

Wielokrotnie wędkarzom kradziono de
ski ze stawideł zamykających wypływanie 
wody, w końcu ci zastąpili je betonowymi 
płytami, wewnętrznie :zbrojonymi, na tyle 
ciężkimi, re musiała wkładać je w stawidła 
specjalnie wynajęta koparka. Nie było szaiis, 
by człowiek je z nich WY.iął czy uniós~ bez 
wsparcia maszynowego. Mimo to złodzie-

je znaleźli sposób. Rozkuli betonową za
stawkę wstawioną przez wędkarzy, two
rząc dziurę średnicy ponad 30 cm Korzy
stając z tego w~ego garcYa wyłapywali 
ryby, które uciekały wraz z wodą ze :zbior
nika Woda ·uchodziła przez otwór 2-3 dni, 
a może dłużej. Złodzieje nie korzystali 
z niego tak długo. Łapali ryby przez kilka 
godzin, nie mogli tam być przez cały czas. 
Staw był zarybiony różnymi gatunkami, 
w tym amurem i karpiem. Niewiele ich zo
stało w stawie. Wędkarze straty szacują na 
ponad 2 tony ryb, wartych około 20 tys. zł. 

Jak zauważył Kasztalski, wody w sta
wie było i tak już dość mało. Ubiegły rok był 
suchy, wędkarze zrezygnowali z dolewania 
do niego wody opuszczającej miejską 
oczysz.czalnię, gdyż ta miała pod koniec roku 
kilka awarii. 

O hecnie wędkarze zatkali wykuty wy
lot stawu i próbują go ponownie na

pełnić wodą, na razie bezskutecznie bo pię
trzona woda wpada do innego stawu, który 
nie jest napełniany od kilku lat wodą i ucieka 
zniegodoSkiemiewki,niedocieraj~doosu

sz.onego :zbiornika A ten musi z.ostać napeł
niony, by można było uratować ryby, które 
w nim z.ostały. 
Łowicka policja prowadzi dochodzenie 

w sprawie kradzieży ryb. Osoby, które 
w ostatnim czasie kupowały ryby od przy
godnych handlarzy w okolicach Mysłako
wa, proszone są o kontakt z komendą, 

(tb) 

l/l.usza sezon koncertowy 
fw Sannikach 

Profesor KazłmterzGiertod grać 
na ~nie. a .Anna se

iuk recytowae podCUS koncertu 
"pałacu w Sannikach. kt6ryw naJ· 
blliszą niedZiełę 2& futego zafnau„ 
guruje 26 sezon koncertów chopi
nowskich. 

K oncert rozpocznie się o godz. 
14.00. Wstęp dla osób dorosłych 
1 Ozł, ulgowydlamłodzieżyS2łroł

µej - 3 zł. Po koncercie planowane jest spo
lkaniejubileuswwepołącz.onezogląlanieal. 
~wy fotograficm,ej~będącejreportażem 

minionych25 łat koncertów w Sannikach. 
J(azinrie.rz GietZQd tQ p~ peda-

Fryderyb Cbopina w Warszawie, którą 
ukończył z Qdznaezeniem w .1962 roku 
ijej-Obecnyptpfesor. Występowałwwiebł 
lo:njach §~ «>kooał n'lnÓStWa nagimi 
dla Polskiego Radia i Telewizji i dla roz 
głośni z.agranicmych. 

Anna Seniuk to bantzn znana polska ak~ 
totka teatta1na i filmowa, absolwentka kra
kowskiej Pań&1wowej Wy.lszej Szlroly Te
atralnej, obecnie wyldadowczyni Akademii 
Teattałnej.w Warszawie. Występowała na 
deskach Teatru Starego w Knlkowie, następ
nie TeatruP-OWS7.ecl:mego, Teab.uAteneum, 
Teatru Polskiego i Teatru Narodowego 
w Wmzą.wie. Znana też z widu filmów i 
mli. 

absolwent Akademii. ~"""im...._ __ ~-~~--.___.~-~(-=fl 

P o zetwaniu plomby na naczepie sa
mochodu ciężarowego marki Renault, 
nieznani sprawcy ukradli 24 zestawy 

kina domowego DVD o łącznej wartości 
około 14.400 złotych. Do kradzieży tej do
szło w nocy z 15 nal 6 lutego na niestrzcio
nym parkingu w .l.dunach. 
Według wstępnych ustaleń policji do wła

mania do cięŻllrówki doszło około godziny 
3 w nocy. W tym czasie kierowca spał 
w kabinie samochodu. Straty poniosła firma 
spedycyjna z Piaseczna (mak) 

„Maluch" potrącił trzynastolatkę 

W piątek 17 lutego około godz. 19.40 
w Bobrownikach w gminie Niebo
rów, Fiat 126p o nieustalonych nu

merach rejestracyjnych, potrącił 13-letnią 
Milenę S. Bezpośrednio po zdarzeniu 
dziewczynka wróciła do domu. Skarżyła się 
na silny ból głowy. Rodzina o wypadku za
wiadomiła policję i pogotowie, które zabrało 
~łatkę do s:zpitala (mwk) 

Wypadek rowerzystki w Jastrzębi 

W piątek 17 lutego około godz. 19.50 
w Jastrzębi w gminie Łowicz na 
prostymodcinkuchogiMero.rleskie

rowany pa.ez 30-lemiego Tomasza J. z War
~wy potiącił rowerzystkę, 45-lemią Boże
nę G. Kobieta claznała obraź.eń ciała i przewie
ziona z.ostała do szpitala Oboje uczestnicy 
tego wypadku byli 117.eżwi. (mwk) 

kronika.~ 
policyjna·' 

• 17 lutego politja otrzymała zgłosz.enie 
kradzieży paliwa re stacji paliw płynnych 
wGoleńsku(przydrodz.e z Łowicza do Kier
nozi). Do kradzieży miało dojść 13 lutego 
pomiędzy godziną 3 a 4 w nocy, podczas 
tankowania :zbiorników statji paliw. Właści
ciel Jerzy W. stwierdził niedobór 3 .I OO li
trów benzyny be:z.ołowiowej oraz 1.400 li
trów oleju napędowego o łącznej wartości 
około 16.650 złotych. 

• 17 lutego policja otizymala ~e 
kradzieży telefonu komódrowego madci No
kia 0020, do której miało dojść 14 lutego po
między godziną 8.00 a 9.00 na terenie 
I liceum Ogólnoksztah:ą:ego im. J. Chełmoń
skiego w Łowiczu. Stratę poniósł Sławomir B. 

• 17 lutego o godzinie 21.15 w Otolicach 
w gminie Łowicz zatrzymany został 23-let-
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Woda wchodzi do garaży 
na Konopnickiei 

Woda z roztapiających się zwa
łów śniegu zaczęła spływać do ni
żej położonych garaży w okolicach 
szczytu bloku numer 6 na osiedlu 
Konopnickiej. ~ · · , . 

S nieg został tam~ z osiedlo
wych uliczek i był gromadwny przez 
kilka tygodni. Gdyby nastąpiła gwał

towna odwilż, mo:żna by spodziewać się 
w wielu garaż.ach nawet kilkunastu centy
metrów wody. -Tenśniegpowinien być roz
rzucony,_ rozgarnięty na przykład po boisku, 
które jest w pobliżu, a nie sypany w jedno 
miejsce -powiedział nam jeden z mieszkań
ców osiedla Konopnickiej. 

W środę w godzinach porannych o pro
blemie poinformowaliśmy prezesa Łowic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Annanda 

' Ru~. Obiecał sprawdzić zgłOS7.ellie, wysy-
łając na miejsce pracownika i jeśli zajdzie 
taka potrzeba, podjąć interwencję - wysłać 
doz.orcę. 

-Jeśli garaże lub budynki są gdzieś pod
tapiane, należy to do nas od razu tgłaswć. 
Będziemy interweniować i najpierw zwra
cać uwagę dozorcom, a jeśli będzie potrze
ba, to będziemy~ dodatkowych pra
cowników - powiedział nam prez.es Ruta. 

Z podobną sytuacją spotkał się w ciągu 
ostatnich dni w sąsiedztwie Ińarketu Inter
marche w Centnnn Tuszewska na osiedlu 
Bratkowice. Tam na styku trawiastego pla
cu z parkingiem Inteo:nan:he, a w sąsiedz
twie kompleksu garaży, spychany był śnieg 
z dachumarlcetu. - Sąkałuże i jest mokro, ale 
mam nadzieję, re garaże nie zostanąpodto
pione - powiedział nam prezes. 

(mak) 

Niech się starostwo ruszy 
ZUK obciąży starostwo kosztami i wypowie umowę 

Zakład Usług Komunalnych w Ło
wiczu obciąży Starostwo Powiato
we w Łowiczu kosztami usunięcia 
awarii wodociągu, do jakich doszło 
w ubiegłym tygodniu przy Specjal
nym Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym w Łowiczu. 

W ypowie też umowę dostarczania 
wody do obu placówek oświatowych 

znajdującychsięprzyul Sikorskiego-SOSW 
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 
zachowując przy tym 3-miesięczny okres 
wypowiedz.enia Jednocześnie ZUK będzie 
dążyć do zrobienia oddzielnego przyłącza 
do bloków Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Powstańców 12 prowadząc wodociąg 
przez prywatne grunty, a nie przez drogę 
wewnętrn:ią, nale2-Jtcą do starostwa 

Decyzja dyrektora ZUK Janusza Micha
laka wynika z braku mo~wości porozu
mienia ze starostwem w tej sprawie, pomi
mo ponad pięciu lat starań. Do starostwa 
bowiem należą budynki obu szkół, uliczka 

wewnętrzna prowadząca do nich i przesta
rzała sieć wodociągowa łącząca je z sąsiedni
mi blokami. 

- Nie byłoby problemu i inicjatywy z na
szej strony, gdyby nie fakt, że to jest azbest, 
położony dwa i pól metra pod ziemią, pod 
nieczynnym ciągiem ciepłowniczym - mówi 
Michalak. Nigdzie w Łowiczu poza tym 
miejscem nie ma już azbestowego wodocią
gu. Ostatnia stara nitka była na ul Armii 
Krajowej i została wymieniona przed 3 laty. 
O szkodliwości tego materiału nikogo nie 
trzeba chyba dziś przekonywać. Jest on nie
bezpieczny zwłaszcza w przypadku wy
stąpienia awarii czy spowodowanej przez 
nią zmiany ciśnień. 

Nie były to pierwsze awarie wodociągu 
w tym rejonie. Około 8 lat temu wodociąg 
pękł przy jednym z bloków. Wtedy wody 
również nie miały obie szkoły i mieszkańcy 
obu bloków, a usuni~ie zajęło kilka dni. Od 
tamtego czasu sprawa wymiany wodociągu 
na nowy nie posunęła się nawet o krok do 
przodu. dok na str. 4 

Nauczycielki poszkodowane w wypadku 

W poniedziałek 20 lutego około godz. reń ciała w postaci urazu głowy i stłuczenia 
8.20, na ul. Klickiego w Łowiczu lewegokolanadoznałakierującaOplemEwa 
doszło ·do zderzenia Opla Corsy C.,atakrekierującaFiatemSeicentoJolanta 

z F_i~~m ~i~to .. Ze. wstępnych ustaleń · W (uraz głowy, lowiak. cz.oła) i pasaż.erka 
policji wynika, ze kierująca Corsą 50-letnia 42-letnia Jolanta P. (rana tłucz.ona głowy, 
Ewa C. jadąc od strony Zielkowic w kierun- otwarte złamanie nosa). Wszystkie poszko
ku centnun, wpadła w poślizg. Samochód dowane kobiety przewiezione zostały do 
wpa& na przeciwny pas ruchu i zderzył się s:zpitala Na co dzień wykonują one ten sam 
z Fiatem Seicento kierowanym przez 43- zawód - są nauczycielkami. 
letnią Jolan~ W W wyniku wypadku obra- (mwk) 

ni Gu.egmz G. Jechał drogą publicmą rowe
rem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu 
prowadzenia rowerów. 

• 18 lutego w Mysłakowie w gminie Nie
borów policja zatrzymała Józefa K. i To
masza K. z powiatu skierniewickiego, któ
rzy ukradli około trzy metry sześcienne 
drewna z lasu na szkodę starostwa powiato
wego w Łowiczu. 

• 20 lutego w Bednarach w gminie Niebo
rów zatrzymany wstał 58-letni Stanisław M, 
który jechał rowerem pomimo orzeczonego 
zakazu prowadzenia takich pojazdów. 

•W okresie od 15 do 19 lutego politjanci 
:zatrzymali dziesicteiu nietrzeźwych rowerzy
stów oraz trzech nietrzeźwych kierowców sa
mochodów osobowych. Nietrzeźwych rowe
rzystów zatrzymywano: 15 lutego 55-letnie
go Eugeniusz.a M. w Maurzycach w gminie 
Uiuny (0,58 mg/dm3 alkoholu w powietrzu 
wydychanym z płuc), 15 lutego Celestyna 
B. w Oszkowicach w gminie Bielawy 
(0,59 mg/dm3 alkoholu), 16 lutego 43-let
niego Henryka Z. na ul. 3 Maja w Łowiczu 
(0,33 mg/dm3), 16 lutego 35-letniego Jac
ka Sz .. w Borowie w gminie Bielawy 

(0,27 mg/dm3), 16 lutego 22-letniego 
Roberta Z. (1,03 mg/dm3

), 17 lutego 
57-letniego Stanisława K. w Wiskienicy 
Dolnej w gminie Zduny (1,47 mg/dm3

), 

18 lutego 32-letniego Rafała F. w Bedna
rach w gminie Nieborów (0,54 mgldm3

), 

18 lutego 51-letniego Andrzeja B. w Zdu
nach (l,04 mg/dm3

), 19 lutego 53-letnie
go Romualda K. w Jastrzębi w gminie Ło
wicz (0,34 mg/dm3

), 19 lutego 36-letnie
go Andrzeja P. na ulicy Gminnej w Łysz
kowicach (0,49 mg/dm3). Nietrzeźwych kie
rowców samochodów osobowych zatrzy
mywano: 18 lutego o godzinie 0.10 Mie
czysława K. w Mercedesie w Bobrowni
kach w gminie Nieborów (0,58 mg/dm3

), 

18 lutego o godzinie 17.00 37-letniego 
Witolda G. w samochodzie Renault 
w Wygodzie w gminie Łowicz (0,49 mg/ 
dm3)oraz 18 lutego około godziny 23 Krzysz
tofu W. w Volkswagenie Golfie w Bąkowie 
Górnym w gminie Uiuny (0,92 mg!dm3

). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o kontakt z KPP 
wŁawiczu. . 
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekqa PrewenqjiKPP w Łowiczu 
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URAT~\YALI SIE~IE, ~~~~*~~~=:: 
SI r a C 111 S a m OC h Od 30" - artysta zaprezentuje w nim najpopu- Dyrektor Ośrodka Kultury Maciej Ma-

lamiejsz.e ~~ry, które ~on~ał w ~ią- IanW:ewicz ~wiedział ~ ż.e w związk_u 
- gu 30 lat SWOJeJ pracy scemcmeJ. W związ- z dużym zamteresowamem koncertem Mi-

Całkowitemu zniszczeniu uległa 
kabina Forda Transita, który w so
botę 18 lutego, około godz. 7 .50 sta
nął na przejeździe kolejowym na 
ul. Płockiej w Łowiczu. W samo
chód uderzył pociąg osobowy nad
jeźdźający od strony Warszawy, nie 
zsunął go jednak z torów: Ford zo
stał zaczepiony przez lokomotywę, 
która ciągnęła go około pół kilome
tra. Dopiero w takiej odległości od 
przejazdu pociąg się zatrzymał. 

D wie, moż.e trzy minuty wahania mo
gły skończyć się tragicznie dla Jadwigi 

i Tadeusza D. z Gąbina, którzy jechali For
dem na targ w Łowiczu. Zdążyli uciec 
z samochodu, gdy usłysz.eli, ż.e zbliża się 
pociąg. Moż.e prz.emknęła im pu.e'Z głowę 
myśl, aby ratować mienie, ale nie było na to 
czasu, ratowali siebie. Pani Jadwiga przy
znaje, ż.e jej mąż zachował zimną krew, bo 
umiał szybko zareagować. Z rozmowy 
z nimi wynika, ż.e przyczyną zdarzenia była 
mgła i śliska droga. Przejazd zauważyli za 
późno i nie pomogła im znajomość chogi., 
którąpokonująniemal codziennie -ajechali 
w barierkę półrogatki, przełamali ją i utknęli 
na torach Na łowicką targowicę przyjeżdżają 
często sprzedawać obuwie. - Przy takiej 
pogodzie droga przed torami powinna być 
odśnieżona. Nu: widzieliśmy wcześniej ani 

Tak po zderzeniu z pociągiem wyglądał Ford Transit. 

przejazdu, ani sygnaliUltora - mówi kobie
ta. - Nigdy nie było tu dobrze odśnieżone 
i zaw.sze jeździliśmy wolno. Gdy jakiś czas 
po zdarzeniu rozmawialiśmy z małżeń
stwem, nie potrafili cieszyć się, ż.e im nic się 
nie stało. - Nie będzie co jeść, bo na samo
chód mieliśmy wykupio~ tylko obowiąz/«>
we uhezpiecwiie OC - mówi kobieta. 

Rzecznik KPP w Łowiczu Leszek Okoń 
potwierdza to, co dowiedzieliśmy się od 

właścicieli samochodu. Ze wstępnych usta
leń policji wynika bowiem, ż.e półrogatki 
były zamknięte, a Ford nadjeżdi.ając aje
chał na przejaz.d i uszkodził je. Samochód 
zatrzymał się tak niefortunnie, ż.e prze.dnie 
jego koła stały na szynach, a silnik zgasł. 
Próba uruchomieniagoniepowiodlasię, dla
tego małżeJ)stwo D. szybko zdecydowało 
się~· Na~ie. 

(mwk) 

Łyszkowice 

Boi seniorów i szkolenie 

O statkowybalmiejscowegoK.lubuSe
niora odbędzie się w najbliższy 
czwartek 23 lutego w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łystlcowicach. Bal ma 
rozpocząć się o godzinie 19.00 i moż.e po
trwać do białego rana. Do kotleta będzie przy
grywał zespół, stoły mają być suto zasta
wione własnoręcznie :zrobionymi potrawa
mi. Następnego dnia, czyli w piątek 24 lute
go, w sali GOK Łyszkowice zaplanowane 
jest natomiast sz.ko~enie rolników pod tytu
łem ,,Kodeks dobrej praktyki rolniczej". 
Wykład prowadzony będzie pu.e'Z pracow-

ku z występem Łowicki Ośrodek Kultury chała Bajora, ci łowiczanie, którzy nie mieli 
pizypomina, ż.e już od dawna na koncert nie szczęścia kupić biletów na dzisiejszy kon
ma biletów, nie było ich już przed pierw- cert, będą mieli okazję zobaczyć i usłysz.eć 
szym terminem koncertu - 28 stycznia. Zo- piosenkarza w przyszłym roku. (th) 

To nie grypa 
zabiła sowę 
W yszedkm na chwilę ze sklepu powie

sić baner reklamowy, wracam i do
piero zauważyłem, i.e na śniegu leży martwa 
sowa - powiedział nam w poniedziałek 
20 lutego, po godzinie 15 niłody człowiek 
ze sklepu sprzedającego kominki przy ulicy 
3 Maja Nikt inny nie zwrócił na nią uwagi 
i nikt nie widział jak zginęła. Ptak, dojrzały 
osobnik sowy uszatej, najczęściej spotyka
nej polskiej sowy, leżał na brudnym śniegu, 
pomiędzy chodnikiem a jezdnią. 

Ze strachu przed ptasią grypą o znalezi
sku powiadomiona została policja oraz po
wiatowe służby weterynaryjne. Patrol po
jawił się jako pierwszy i pilnował, by nikt 

nie zbliż.al się_ do sowy, kilkanaście minut 
potem prZJ.iechai wysłany z PowiatOwej 
Inspekcji Weterynarii lekarz, specjalista od 
chorób zakaźnych zwierząt, dr Jerzy Ko
walczyk. Sowa została zabrana do herme
tycznego pojemnika i odwieziona do inspek
cji. Miejsce, w którym leżała, dr Kowalczyk 
spryskał środkiem antywirusowym. · 

Dzień później, we wtorek 21 lutego ło
wiccy lekarze wstępnie zbadali ptak.a czy 
nosi objawy ptasiej grypy. Okazało się, ż.e 
sowa była zdrowa, zginęła od zderzenia 
zsamocho<bnalboz liniąenergetycmąine
biegaj1ptdokladniemKrmiejscem, w którym 
ją znaleziono. Ptak trafił do utyliz.acji. (tb) 

ników naukowych Szkoły Głównej Gospo- · To nie ptasia grypa zabiła tę sowę uszatą, ale zderzenie z linią energetycz-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. (mak) ną lub jednym z samochodów przejeżdżających ul. 3 Maja. 

Idąc Podrzeczną, trzeba już teraz przechodzić na drugą stronę - i ten stan 
rzeczy potrwa długo. 

Ptasia grypa? - nie wpadać w panikę 
RacZei nie hotel 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Łowiczu Jarosław 
Baczyński uspokaja 
i apeluje, by nie dać się 
zwieść panice wywoływanej 
kolejnymi informacjami 

Zaczął się remont dawnego „Ekonomika" 
przy Podrzecznej. 

H otel raczej nie, może mieszkania i biu
ra - usłysz.eliśmy od Anny Mostow

skiej, właścicielki firmy Inwestor Sp. z o.o., 
na temat przeznaczenia należącego do niej 
budynku przy ul. Podrzecznej w Łowiczu, 
w którym mieścił sięjeszcze w drugiej poło
wie lat 90. zespół szkół ekonomicznych. 
W poniedziałek, 13 lutego przed budynkiem 
stanęły rusztowania oznaczające początek 
prac remontowych. Wcześniej pracownicy 
fumy dokonali we wnętrzu prac porządko
wych. Gmach jest w bardzo złym stanie, 
konieczne jest usunięcie wszystkich stro
pów, wzmocnienie ścian nośnych oraz fun
damentów, wymiana dacłiu, okien, drzwi. 

Projekt, zgodnie z którym będzie prowa
dzony remont, przewiduje umieszczenie 
w budynku pomieszczeń o charakterze biu
rowo-usługowo-mieszkalnym. Firmalnwe-

o zbliianiu się wirusa ptasiej 
grypy (H5N1) do Polski. 

J aknam powiedział, powiat łowicki jest 
przygotowany na ewentualne pojawie
nie się ogniska tej choroby. Wszystkie 

służby: pogotowie, policja, straż poWna, 
weterynaria, Sanepid są poinformowane 
o rodzajach działań, jakie trz.eba będzie pod
jąć w momencie ujawnienia wirusa na na
szym terenie. Od piątku 17 lutego obowią
zują z.aostrz.one przepisy dotyczące drobiu 
domowego, kury, kaczki, gołębietnusząpo
zostawać w zamknięciu, wykluczającym 
kontakt z dzikim ptactwem. 

stor, która w 2001 roku kupiła budynek od 
łowickiego starostwa, nie ma sprecyzowa
nych planów co do jego przeznaczenia, choć 
po Łowiczu krąży już plotka o hotelu, któ
ry jakoby powstaje przy Podrzecznej. Od 
Anny Mostowskiej dowiedzieliśmy się, ż.e 
istotnie,jestmożliwość jego stworzenia, choć 
podwórlm kamienicy jest dość małe i z tego 
względu za ciasne na parking i ewentualny 
skrawek zieleni z ławkami dla gości. Bar
dziej możliwe jest pI7.e'Znaezenie budynku 
na biura, z możliwością stworzenia części 
mieszkalnej na piętrze i poddaszu. Elewacja 
frontowa budynku nie ulegnie zmianie. Nad 
pracami czuwa Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, bo budyi;iek wpisany jest do re
jestru zabytków. Wybudowano go w 1906 
roku. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Łowiczu co pewien czas jest infonnowa
ny, pu.e'Z zaniepokojonych mieszkańców, 

(th) o martwych ptakach. Dwa tygodnie temu 

zgłoszono nawet przypadek kaczki, ·która 
jak Wynikało z relacji wystraszonego rolni
ka, ,,spadła z "nieba" wprost na podwórko 
jego gospodarstwa w Zielkowicach. Mar
twy ptak trafił do inspekcj~ po wstępnym 
badaniu 7.decydowano siępnesłać go do la
boratońuml.akładu Wet.ecynaryjnego w Pu
ławach. Kilka dni temu przyszła zwrotna 
infonnacja, 'ŻI: u ptak.a nie wykryto wirusa 
H5Nl. Przypadków podobnych było 
znacznie więcej, przynoszono różne ptak.i, 
dzwoniono do Baczyńskiego z policji z in
formacją, ż.e dzieci na Podu.ecznej znalazły 
martwego gołębia. 

Baczyński nie gani za te fałszywe alarmy, 
bo należy docenić ludzi za ich czujność, jed
nak przypomina o jednej rzeczy, o której 
media ogólnokrajowe niewiele mówiąporu
szając temat ptasiej grypy - czyli o zwraca
niu szczególnej myagi na grupy martwych 
ptak.ów, bo te jednoznacznie mogą sygnali
zować obecność w ich organizmach wiruSa. 
- Wirus ptasiej gnpy ma to do siebie, i.e po 
pojawieniu si{ może wciągu trzech, czterech 
dni zabić całe stado ptaków - powiedział 
nam lekarz. Przypadki martwych ptak.ów, 
szczególnie kaczek, g~~ łabędzi, należy na-

tychmiast zgłasz.ać do PIW albo na policję. 
Baczyński potwierdził, 'ŻI: wiosenne za- . 

grożenie jest większ.e niż jesienne. Dowo
dem na to są ogniska ptasiej grypy ujawnio
new są,5iednich krajach. Na terenie powiatu 
łowickiego jest kilką miejsc, gdzie koncen
trują się wędrowne ptak.i. Miejscami tymi 
są duże kompleksy stawów hodowlanych 
w: Walewicach, Borowie, Mysłakowie, 
zbiorniki O~ i Rydwan. - Nie omacza to 
jednak,i.edojdzietamdopojawieniasięcho
rych ptaków - uspokaja Zważywszy jed
nak na okres wiosennej koncentracji wę_
drownych ptaków, osoby mieszkające 
w okolicy tych miejsc powinny zachować 
szczególną ostrożność i unikać z kontaktu 
z dzikimi ptak.ami. Cały czas obowiązuje 
zakaz swobodnego wypuszczania drobiu 
domowego na tereny otwarte, szczególnie 
zobowiązane do jego przestrzegania są te 
osoby, które mają gospodarstwa blisko wy
mienionych miejsc koncentracji ptak.ów. 

Wiosenna wędrówka ptaków, mimo ż.e 
mamy jesz.cze luty, a głęboki śnieg przykry
wa ziemię, już się rozpoczęła, choć na razie 
na małą skalę. Apogeum osiągnie w połowie 
marca. (th) 

• 
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W swoim piśmie Kołaczyńska odpo
wiada, ż.e od ponad dwóch lat, pod

cz.as rozmów w gabinecie z niektórymi oso
bami, towruzyszy jej wicedyrektor - wc:z.e
śniej była to Ewa Górska, dziś pełniąca te 
obowiązki od września Anna Krawczyk. 
Było to wymuszone zachowaniem niektó
iych osób w bezix>średnichrozmowach oraz 
tym, w jaki sposób komentowano odbyte 
rozmowy wśród nieobeąiych przy rozm<r 
wie nauczycieli. 

W rozmowie z reporterem NŁ dyrek
torka zastanawia się, skąd wzięły się po
wyższe zarzuty. Jak twierQzi, powiedzia
ła kiedyś o archaicmości, ale miało to miej
sce w specyficmej sytuacji. - Sytuacja 
miała miejsce po szkoleniu na temat oce
niania, w któ1ym brałam udział. Prowa
dzący to szkolenie powiedział, że ocenia
nie dziecko tylko dla stopnia jest archa
izmem. Dziecko dostaje jedynkę i nadal 
nic nie umie. Po powrocie przekozałam te 
wiadomości nauczycielom i wtedy użyłam 
słowa archaizm - opowiada. 

A co z sugerowaniem z kim nauczyciele 
mają siępizyjaźnić? -Nie mam pojęcia o co 
chodzi - odpowiada dyrektorka. Po dłuż
szym zastanowieniu mówi, ż.e być moż.e 
sprawa dotyczy tego, iż ze szkoły zniknęła 
palarnia, w której nauczyciele spotykali się 
na papierosa. - Od ponad dwóch lat wbie
gałam o to, aby w szkole powstał gabinet 
stomato/ogiczTfy i od wneśnia ten gabinet 
fimkjonuje w dawnej palami. Może chodzi 
o to, i.e nauczyciele nie mogą si{ tam spoty
kać na przyjacielskichpogawę.dkach-mówi. 

Kto sit boi hospitacii 
W swoim piśmie nauczyciele deklarują, 

ż.e boją się każdego spotkania z dyrektorlcą 
czy hospitacji lekcji. Kołaczyńska pisze 
z kole~ ż.e problem z hospitacjami diagno
zuj~ istnieje w tej szkole od momentu 
ich odgórnego wprowadzenia w roku 2001. 

Rok 2001, ślubowanie klas pierwszych w SP4. Już wtedy, i to od kilku lat, 
szkoła nie miała najlepszej opinii. Marzena Kołaczyńska chciała to zmie
nić. Co czeka „Czwórkę" teraz?. 

Polega on na niemożliwości ich przeprowa
dzenia z powodu chorób nauczycieli wypa
dających właśnie w terminie hospitacji, lub 
notoiycmych próśb o ich przesunięcie. 
-Sądzę, i,e powodu należy szukać w niewła

ściwej postawiewobeccxzywistych obowiąz
ków, braku terminowości ~irywania do
kumentaqji oraz ogólnie destrukcyjnej p<r 

stawie wobec prawa oświatowego - pisze 
dyrektorka 

Nauczyciele uważtją, ż.e Marzena Koła
czyńska ia"mie prawa człowieka, gdyż każ
dy ma prawo do wolności przekonań i sw<r 
bodnego ich wyrażania, prawo do spokoj
nego gromadzenia się, do odpowiednich 
i zadowalających wanmków pracy, do wy
poczynku, prawo do poszanowania godno
ści człowieka. . 

-Dyrektorka twierdzi, i.e jest otwarta, ale 
jest inaczej. Ona ma swoja wizję tej szkoły, 
która to wizja jest niepodwai,alna i stąd p<r 

jawił si{ problem - mówi jeden z nich. Od 
tego roku szkolnego wicedyrektorem nie jest 
już Ewa Górska, która przeszła na emeiytu
rę. z.daniem nauczycie~ z któiymi udało 
nam się porozmawiać, to ona była do tej 
poiy jakby zaworem bezpieczeństwa, bu
forem, który potrafił tonować nieporozu
mienia Odkąd jej zabrakło, konflikt zaczął 
się zaogniać. 

Zazdrościła innym 
szkołom 

Jaka była wizja szkoły Marzeny Koła
czyńskiej? - ChriaJam, aby była to szkoła 
otwarta nie tylko na Łowicz i śro<Jowisko 
lokalne, ale także na świat ... Takie dziaJania 
wymagająjednokpracy zespoł.owej nauczy
cieli, a w tej jak widać nie sprawdziliśmy si{ 
-uwm 

- Chciałam też, aby „ Czwórka „ była szko-

Obchody iubileuszu rozpocznie 
wykład o historii 

łą uczącą się, by to właśnie z niej wychodziły 
wszelkie nowinki metodyczne: nowe metody 
nauczania, programy, innowai:je. Ki.edyprze
gl.ądałam strony internetowe szkół społecz
nych, zazdrościłam im, i.ew ich szkołach tyl.e 
się dzieje, i.eoni realizują coś, o czym ja też 
myślałam. Dzieci wychod:zip! z takich szkół 
nie mają leków przed l'll}ZWaniami - dodaje. 

K .ustosz Archiwum Państwowego m. 
st Warszawy oddziału w Łowiczu 
Marek Wojtylak, wygłosi okolicm<r 

ścłowy wykład poświęcony historii Łowi
cza, rozpoczynający oficjalnie obchody 870-
lecia istnienia miasta. 

Spotkanie inauguracyjne zaplanowane 
jest w kaplicy św. Karola Boromeusza 
w łowickim muzeum w niedzielę 26 lutego 
o godz. 18. Bt(Clzie takż.e okazją do promocji 

pierwszego okoli=ościowego wydawnic
twa z okazji jubileuszu, książki pt „Gdy 
Polak w Polaku jest orzeł ... Rzecz o sław
nych Łowiczanach", która prezentuje naj
ciekawsze postaci zwią?.ane z Łowiczem. 
Oprawę muzyC2Jlą spotkania będzie stano
wić muzyka poważna w wykonaniu Ło
wickiej Orlciestry Kameralnej pod kierow
nictwemEugeniusza Strycharskiego. Wstęp 
na spotkanie jest wolny. (tb) 

Wielu nauczycieli inaczej jednak odbiera 
dążeniedo:zrealizowania tej wizji. Byli zmę
czeni atmosferą, która od kilku lat panuje 
w szkole. Twierdzą, ż.e dyrektorka straszy
ła icil, ż.e zrobi lifting-weżmie młode osoby, 
które wykonywać będą wszystko, co ona 
chce. Wielu nauczycieli jest teraz na url<r 
pach dla podratowania zdrowia 

dok ze str. 2 
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Rodzice 
wolą z daleka 

- Na pewno atmosfera w szkole nie jest 
ckJbra i ci~ią z tego powodu n= dzieci -
mówi jedna z członkiń Rady Rodziców. 
Od oceniania dyrektorlci kobieta powstrzy
muje się. Mó~ ż.e z tego co słysz.ała, gdyż 
pisma nauczycieli nie widziała, zarzuty d<r 
tyczą spraw, przy któiych rodzice raczej 
nie są obecni. 

Przewodnicząca rady rodziców Małgo
rzata Janicka uważa, ż.e trudno powie
dzieć kto w tym spoize ma rację i :żałuje 
jednocześnie, że sprawa ujrzała światło 
dzienne, gdyż to ciągnąć się będzie za dzieć
mi, kiedy pójdą do gimnazjmn -już za~ 
będą nosiły piętno dzieci z „tej" - szkoły. 

Po wtorkowym posiedzeniu rady pe
dagogiC2Jlej, rada rodziców przyjęła sta
nowisko, że nie będzie wypowiadać się 
na temat konfliktu, gdyż dotyczy on 
spraw personalnych między dyrektorką 
a nauczycielami. 

Kontrola 
z kuratorium 

Od końca minionego tygodnia w SP4 
trwała kontrola z kuratorium oświaty, 
sprawdzana była dokumentacja placów
ki, wśród nauczycieli przeprowadzono 
ankietę. Nawet jednak gdyby wykryte 
zostały jakieś uchybienia, kuratorium nie 
ma uprawnień, które pozwalałyby mu 
odwołać dyrektora. To może uczynić or
gan prowadzący, czyli ratusz. W swojej 
decyzji burmistrz posiłkować się może 
protokołem pokontrolnym sporządzo
nym przez inspektora kuratorium. Może, 
ale nie musi. - W obecnej chwili powstrzy
mam się od jakiejkolwiek wypowiedzi 
w tej sprawie. Trwa postępowanie wyja
śniające i tak będzie lepiej, aby nie skrzyw
dzić żadnej ze stron - powiedział podczas 
poniedziałkowego posiedzenia komisji 
spraw społecmych radny miejskiej od
powiedzialny za oświatę w Urzędzie 
Miejskim wiceburmistrz Maciej Moń
ka. To samo powtórzył tego samego dnia 
w rozmowie z NŁ. 

Wtedy jeszcze nie było wiadomo, 
że następnego dnia dyrektorka złoży re
zygnację. W środę, gdy rezygnacja stała 
się faktem, burmistrz Ryszard Budza
łek w rozmowie z NŁ powstrzymywał 
się jeszcze od decyzji co do przyszłego 
konkursu na dyrektora. - Na razie chce
my wszystkie rzeczy sprawdzić i wyjaśnić 
- mówił. - To bardzo delikatna sprawa, 
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w której jak się wydaje, nie będzie ani zwy
cięzców ani przegranych. Natomiast 
otwarta jest sprawa konkursu, terminu -
czy to w ogóle będzie konkurs, czy może 
powierzenie obowiązków - deklarował. 

Musiałabym 
mniei wymagać 

Podczas środowej rozmowy z NŁ Ma
rzena Kołaczyńska tłumaczyła motywy 
swojej rezygnacji. -Powodem są zbyt dui.e 
rozbieżności w interpretacji potrzeb szkoły 
- mówi. - Przepaść między tym, jak owe 
sprawy widzi rada pedagogiczna, a jak 
widzę to ja,jest zbyt duża - dodaje. 

- Tak naprawdę jestem zadowolona · 
z podjętego kroku. 'Zostając na tym sta
nowisku musiałabym mniej wymagać od 
nauczycie/i, od siebie. A słowo zastój kłóci 
się z tym zawodem - dodaje. 

Zgodnie z przepisami, rezygnacja dy
rektorki przyjęta zostaje z trzymiesięcz
nym okresem wypowiedzenia, jednak po 

, tym terminie dyrektorka nie planuje 
ucieczki ze szkoły. - Zawsze pracowa
łam solidnie i nie boję się tego, co będzie. 
Najbardziejzewszystkiegolubięuczyćiliczę 

na to, i.e teraz, kiedy nie będę już dyrekto
rem, nauczyciele dadzą mi spokój. 

Kołaczyńska była kiedyś metodykiem. 
Jest też autorką bestsellerowego prze
wodnika metodycznego „Osiągnięcia 
uczniów. Jakje badać'', wydanego przez 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicme. 
Prowadziła też licme konferencje, m.in. 
w Warszawie i w Lodzi. Czy nie myśli 
zatem o pracy metodyka? Jak mówi, ta 
praca jest mało stabilna, poza tym w Ło
wiczu nie ma zapotrzebowania na met<r 
dyków, tak więc musiałaby przeprowa

. dzić się do innego miasta. - Zbyt dużej 
rewolucji w swoim życiu na razie nie pla
nuję - dodaje. 

*** 
Na końcu swojego pisma Marzena Koła

czyńska zastanawia się, dlaczego pismo na
uczycieli wpłynęło w momencie skumul<r 
wania się tak li=ych i powainych proble
mów, któiym czoła mogą stawić jedynie 
nauczyciele. -Mogą, ale nie potrafią - uwa
ża dyrektorka dodając, ż.e atak na jej osobę 
to po prostu ucieczka od problemów. 

- Boję się o przyszłość tej szkoły, prze
pełnionej złośliwością, plotkarstwem, in
trygami, szyderstwem, minimalizmem. 

Nie dziwię się teraz, dlaczego doświad
czeni dyrektorzy z utęsknieniem c::.ekoją 
na zniesienie Karty Nauczyciela - pisze. 

Wojctech Czubatka 

Bal i koncert znów w „Siódemce" 
W ubiegłym roku pisaliśmy Zaprzyjaźniony z główną organizatorką -

Niech si9 starostwo· ruszy 
o niecodziennej zabawie, jaką za- - dyrektorpłacówki,gitarzystaBogdanGrad 

proponowała swoim pracowni- zaproponował, ż.eby połączyć pizyjemne 
kom i gościom dyrekcja Szkoły z pożytecznym i obok zabawy troszkę d<r 
Podstawowej nr 7 - koncert i bal edukować uczestników imprezy. Skrzyk
jednocześnie. nął kilku kolegów i tak się zaczęło. W tym 

P onieważ pomysł spodobał się uczest
nikom, w tym roku powtórzono im
prezę. W sobotę 18 lutego ponownie 

można było potańczyć, ale również posłu
chać zespołu w repertuarze macznie p<r 
ważniejszym. Grano standardy jazzowe, 
kanony muzyki roziywkowej i trzeba przy
mać, że umiejętności muzyczne artystów 
musiały budzić podziw. Idea takiego balu 
powstała kilka lat temu, jeszcze podczas 
owianych już sławą ,,Bali w trampkach" 
onegdaj odbywających się w ,,Siódemce". 

roku Grada zabrakło, ale koledzy wyśmie
nicie go zastąpili. 

Oczywiście uroku imprezie dodaje-wy
strój ~któiyjakzwyklezesmakiemprzy
gotowało ciałopedagogiC2Jle szkoły. W tym 
roku zmieniono również firmę cateripgową 
obsługującą imprezę - dodajmy - ze mak<r 
mitym efektem, co potwierdza raczej wy
bredny jeśli chodzi o zakąfilci niżej podpisa
ny. Bawiono się do białego rana a atmosfera 
była naprawdę rodzinna. Uczestnicy już 
tunawiająsięnakolejny balirkoncert. Zarok. 

BoB. 

J anusz Michalak przypomina, że jesz
cze w poprzedniej kadencji prowad7.ił 

rozmowy re starostWem. Deklarował, że 
ZUK pokiyje kośzty robocizny, ale mate

riałmusizakupić powiat Nie byłby to duży 
k:oszf, SZllcuje go na około 15~20 tysięcy 
złotych. Wtedy otrzyl1Jal pisemną odpQ
wiedź, że starostwo będzie się starać o do
tajęna dokumtWatję biidowy tegO wodo-
ciągu w WojewódzkimFun.dusru Ochrony 
Środowiska w Łodzi. - W starostwie są OSt>

by, które ma}ą. uprawnienia, żeby to zrobić, 
tylko starosta musi im lwA/:-mówi pony~ 
towany Mithalak. Jego zdaniem koszt ta
kiej dokumentacji to około 1.000 zł. 

Za. ummięcie awarii ZUK policzy SQbie 
okdb 5.000 zł. Co 2I0bi starosta-tego Mi· 
chalak nie wie. Wie, że Cezary Dz.ieridc 

już wie o awarii, bo osobiście mu o tym 
powiedział 15 lutego. - Pan starosta mi p<r 

wiedział, i.e musimy si{ spotkać. - To przy
pomina dyrektorowi staiy dowcip o koł
chozie. Gdy pnyjmowano pracowników 
do kołchozu, zdawali egzamin, na kt6rym 
pytano ich, co najpierw 1rzeba zrobić, gdy 
dowiedzą się, że jutro ma padać śnieg a na 
polu jest żyto. pszenica i j~ Prawi
dłowaodpowiedźbmniała: zwołujemy ple
num. W oceniaMichalakatakwłaśniedziala 
starosta 

Dwa dni wcześniej podobny był ton 
wypowiedzi Lecba Plichty, prez,esa Wspól
noty Mieszkaniowej przy uL Powstańców. 
Relacjomtjąc nam spotkanie na temattegOż 
wodociągu, do jakiego dostlo w. -grudniu; 
mówił: „Przyszliśmymłócićzboie, amłóci-

liSmy słomę", bo nie było na nim żadnych 
konkretów. 

We wtorek 21 lutego rzecznik starostwa 
Joanna Idzik<JWSka powiedziała NL, ż.e na 
razie nie .została wypowiedziana umowa 
doslarozania wody~ ZUK i do staro
stwaniewplynę1afukturazausunięcieawarii 
Następnego dnia JanuszMichałakpodlrzy
maljednak swoje deklaraqena ten temat. -
Sprowa nie jest zamlcnięfa. Starostwo ~ 
stosowało pismo do burmistrza, aby mia
sto przejęło tę drdgę ·weimętrzną, ale mia
sto nie jest tym =ainieresowane-mówi Idzi
kowska Deldarąje też., że jeśli miasto tej 
uliczki nie prz.ejmie, wtedy posz.czególne 
stronybędąroważać, wjakirnstopniurnają 
ponosić koszt wymiany tegO wodociągu. 

(mwk) 

ł 
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Dzisiai pqczki, 
w Sobotę bale 

Dzisiaj Tłusty Czwartek (23 lute
go) - ostatni czwartek przed Wiel
kim Postem. Tradycyjnie w Polsce 
„dozwolone" jest obżarstwo. Naj
popularniejsze potrawy, które 
będą dzisiaj spożywane w nadmia
rze to pączki i faworki. W sobotę 
natomiast Ostatki. 

C zy będzie to najweselej i najhuczniej 
obchodzony ostatni tydzień karnawa

łu? Nie wszystkie z zaplanowanych na naj
bliższą sobotę bali ostatkowych odbędą się. 
Po prostu na część z nich zabrakło chęt
nych.Nieodbędziesięnaprzykładbalostat
kowy w sali przy Syntexie. Zbyt mało chęt
nych było nim zainteresowanych w temli
nie prajmowania nań zapisów - do 18 lute
go. Podobnie stało się z balem ostatkowym 
zaplanowanym w nowej sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łyszkowicach. Tam bal 
miała organizować znana z serwowania wy
kwintnych dań restauracja ,,Pan Tadeusz'' 
z Domaniewic. Chętni do udzialu w balu co 
prawda byli, ale nie było ich na tyle dużo, 
żeby zapełnić przynajmniej 3/4 sali. Dlate-

go też organizatorzy postanowili pciączyć 
dwa bale ostatkowe w jeden i zorganizować 
większą imprezę w restauracji w Domanie
wicach. Oprócz tego ,,Pan Tadeusz'' zajmie 
się cateringiem i podawaniem potraw na balu 
w Ochotniczej Straży PO'iamej w Bi'elawach. 
Oczywiście wszystkie bale odbędą się 
w najbliższą sobotę. We wtorek 21 lutego 
w Domaniewicach były jeszcze wolne miej
sca dla dziesięciu par. Bal kosztuje 160 zło
tych od pary - tyle samo w Domaniewicach 
i Bielawach. Organizator oferuje pięć dań 
gorących, przystawki, ciasta, owoce, napo
je. Tego samego dnia nie było już wolnych 
miejsc na bal ostatkowy organizowany 
w restauracji Szkiełka na łowickich Błoniach. 

Komercyjny bal za 160 złotych w Łysz
kowicach nie doszedł do·skutku, ale za to 
odbędzie się, w czwartek 23 lutego w miej
scowym ośrodku kultury, ostatkowy bal 
miejscowego Klubu Seniora. Bal ma ro:zpo
cz.ąć się o godzinie 19.00 imożepotrwaćdo 
białego rana. Do kotleta będzie przygrywał 
zespół, stoły mają być suto zastawione wła
snoręcznie zrobionymi potrawami. 

(mok) 

Jak taniei ogrzewać 
Trzy marcowe szkolenia w cechu 

Alternatywne źródła energii, ko
tły gazowe, pompy ciepła, kolekto
ry słoneczne - taki będzie temat 
trzech szkoleń, jakie odbędą się 
w marcu w siedzibie Cechu Rze
miosł Różnych i Małej Przedsiębior
czości przy ulicy Podrzecznej. 

S tarszy Cechu Ryszard Rutkowski po
wiedział nam, że szkolenia są bezpłat
ne i otwarte dla wszystkich zaintere

sowanych, zarówno tych, którzy chcieliby 
się w przyszłości zajmować instalowaniem 
takich urządz.eń, jak i zamontowaniem ich 
we własnym domu. Szkolenia poprowadzą 
specjaliści z firm zajmujących się produkcją 
i montażem niekonwencjonalnych źródeł 
energii, działający na polskim rynku w każ
dej z tych dziedzin. Przy okazji będzie moż
na dowiedzieć się szczegółów dotyczących 
preferencyjnych kredytów Wojewódzkie
go Funduszu Ochrony Środowiska, które 

PUP 

pneznaczone są na pokiycie kosztów mon
towania takich instalacji. 

Pierwsze spotkanie przewidziane na 7 
~będzie dotyczyło kotłów gazowych 
i instalacji montowanych w domach. Temat 
jak nąibardziej na czasie jeśli chodzi o Ło
wicz, w związku z podłączaniem kolejnych 
części miasta do sieci gazowej. Drugie spo
tkanie, 15 marca, pozwoli zapoznać się 
z działaniem i zastosowaniem w dornach 
jednorodzinnych pompy ciepła, działającej 
na zasadzie'IÓżnicy temperatur ziemi, po
wietrza oraz ścieków. Jest to temat dla tych, 
którzy chcą, przy znaczniejszych wydat
kach inwestycxjnych, zminimalizować kosz
ty ogrzewania domów. Ostatnie szkolenie 
odbędzie się 24. marca, a jego tematem bę
dzie zastosowanie kolektorów słonecznych 
jako alternatywnego źródła energii w domach 
jednorodzinnych. Wszystkie szkolenia roz
poczynają się o godz. 1 O w sali posiedzeń 
Cechu. (tb) 

Jakie wymagania do pracy za granicą? 
( 

ztery spotkania informacyjne dla bez granicznych pracodawców, podstawowe 
robotnych zainteresowanych pracą za kryteria, jakie należy spełniać oraz przed
granicą, odbędąsię w naJbliższą środę stawi drogę, jaką należy przejść i doku-

1 marca w łowickim Powiatowym Urzę- menty jakie należy wypełniać, żeby le
dzie Pracy. Spolkania są współorganizowa- galnie rozpocząć starania o pracę za gra
ne przy współudziale warszawskiej Agen- nicą. Spotkania będą odbywały się w gru
cji New Euro Works. Na 45-minutowych pach około 30-osobowych o godzinie 
spotkaniach przedstawiciel fumy będzie IO.OO, 11.30, 13.00 i 14.30. 
przedstawiał wymagania stawiane przez za- (mak) 
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Wyżej dłonie, łokcie na zewnątrz - Marcin Klimczak (z lewej) udziela wskazówek w czasie zajęć, na zdjęciu 
małżeństwo Renaty i Pawła Cichańskich. , 
KURS TANCA PRZED BALEM 

- Najtrudniejszy pierwszy krok, 
a potem jest chyba już coraz le
piej - uważa Katarzyna Gołębiew
ska ze Zdun, spotkana przez nas 
na zajęciach prowadzonych przez 
instruktora tańca Marcina Klim
czaka na sali gimnastycznej nad 
łowickim basenem. Klimczak zna
ny jest w Łowiczu z prowadzone
go przez siebie sklepu zoologicz
nego, długoletniego kierowania 
dziecięcym zespołem Koderki, ale 
i z tego, że jego pasją jest taniec 
towarzyski. 

K urs tańca jest dla jednych przyjemno
ścią, dla drugich wyzwaniem. W cza

sie zajęć, które obserwowaliśmy dwa tygo
dnie temu, spotkaliśmy dziesięć par doro
słych osób - co ciekawe: prawie samych 
mieszkańców gminy Zdtmy. - Chcemy się 
doszkolić, bynie~ć blado w czasie balu 
ostatkowego - powiedział nam Jerzy Wol
ski ze Zdun, weterynan, radny powiatu ło
wickiego. Zchmiacy ci będą bawić się nabalu 
już w najbliższą sobotę 25 lutego. Sami go · 
organizują w sali szkoły podstawowej 
w Z,dunach. - Wszyscy znamy i trzymamy się 
od lat razem. Mamy w sobą wiele wspól
nych wyjazdów np. na narty w góry i teraz 
stwierdziliśmy, że czas spróbować jesz
cze czegoś innego - uzasadnił Tomasz 
Adamski. - Kurs to tak naprawdę pre
tekst, byśmy znowu się spotkali, pobawili, 
może trochę też powygłupiali - powie
dział ktoś inny. 

Pretekst pretekstem, ale jednak kurs to 
poważne wyzwanie, zaczyna się łatwo, ale 
gdy Klimczak zaczął stopniowo dodawać 
kolejne kroki cza-czy, gdy demonstrował 

charakterystyczne ruchy ciała, łatwo już 
nie było. No i dało się zauważyć, że panie 
łatwiej opanowywały kroki niż ich part
nerzy. Czasami zresztą nie tylko z wro
dzonego talentu, ale i z powodu tego, 
że już kiedyś w przeszłości uczestniczyły 
w kursach tańca 

Marcin Klimczak deklaruje, że zajęcia, 
które prowadzi, mają zaowocować tym, że 
zarówno kobieta jak i mężczyzna będą czuć 
się swobodnie na parkiecie. Oprócz tego mają 
zakończyć_ kurs z opanowaną umiejętno
ścią tańczenia wszystkich podstawowych 
tańców, jale walc, tango, cza-cza, samba, 

polka, foxtrot, na co mają 20 godzin, rozło
żonych na pięć weekendów. Choć w czasie 
zajęć są przerwy, to jednak godziny są wy
zwaniem dla słabszych kondycyjnie. Tych 
nie brakuje, bo na kursach przeważają doro
śli. Chcą nauczyć się tańczyć z myślą o ja
kimś balu, weselu czy innej imprezie. Naj
częściej chodzi o przypomnienie kroków 
i ewentualne poznanie nowych -Młodzieży 
na kursach jest wuważalnie mniej - mówi 
Klimczak - Całe grupy pojawiają się pod 
koniec roku, by nauczyć się podstaw tańca 
przed studniówkami. 

(tb) 
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• Okucia Winkhaus 
• Mikrowentylacja gratis 
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie, 

skrzydle, słupku 
• Bezpłatne pomiary i transport okien do Klienta ~ 
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Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. OTWARTY ROWY 

SKUD 
NA ULICY SKUDOWEJ 

Firmo 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 

~oraz NAWOlY fll 
a WS1ystko to w bardzo ~g· l!J . 
atrakcyinych cenach !!! · „ · 

Dowóz oraz rozładunek HDS Te/. 830· 22·55 

z siedzibą w Osmolinie 

OGŁASZA SPRZEDAŻ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 

• środki transportu • narzędzia i przyrządy 
(w szczególności stolarskie} • farby • lalóery 

• bejce • kleje • wyroby różne 
• materiały i wyroby różne w sz~ególności 

stolarskie (drzwi, tarcice, okleiny, 
płyty, blaty, zawiasy, tarcze ścierne, 

wyroby metalowe i inne), 
• maszyny i urządzenia stolarskie 

• maszyny i urządzenia spręźarkowni i kotłowni , • 
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 

• sprzęt biurowy i komputerowy. 
../ Wystawione na sprzedaż ruchomości można oglądać 

i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie 
w godz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90) . . 
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URZ DNICY NIE PLANUJ 
rzącym tym samym architekto
niczną jedność. To rozwiązanie, 
przy jednoczesnej zabudowie te
ren~ przy Akacjowej, dafe miastu 
zyski zbliżone do tych, jakie prze
widuje. wersja proponowana przez 
projektantów. · 

PARKU NA KOUBCE 
Przeważają racje 
finansowe: 

O tereny p.od budowructwo 
willlorodz1Me 

K twśaól 
S planowany paiking 

przykoStllele 

C tereny handlowo-usługowe 
· okolice sklepu ,Cymes' 

SP3 Szkoła Podll$Wwa nr 3 

Dzielnica
bez centru 

w przygotowywanym 
planie przestrzennego 
zagospodarowania 
dzielnicy Korabka 

[J tereny pod budownictwo 
jed1101odzinne 

O lereny zieleii 
G teieriyhandlow~owe 

- slllep ,Gosia ' p I ~==:~eiytji 
częit na północ od u. Klonowęj 

Andrzej Bargieła twierdzi, :że 

tworzenie parku przed kościołem 
jeszcze z kilku innych powodów nie 
jest k~rzystne. Po pierwsze może 
on stać się miejscem, w którym prze
siadywać będą pijacy z pobliskiego 
Pekinu. Tyle że Pekin bardzo 
w ostatnich latach zmienił swoje ob
licze. Przybyło blok:ów komunal
nych, mieszkają w nich porządne, 
choć niezamożne rodziny i nie ma 
powodu z góiy wyrokować, że pruk 
będzie meliną. 

w Łowiczu ma nie być 
parku, o który 
wnioskowali 
mieszkańcy, bo to się 
ratuszowi nie opłaca. 
Będzie w tej sprawie 
protest, 
a decydujący głos 
będzie miała Rada 
Miejska. 

P11::~wa\\;~ji 
częśc na pm od ul. Klonowej 

Pl zab prop~alf przez planistów 
• • piać zaba11 

Kom terenpłldro:iblJdówt 
• 0$iedla ijoków komunalnych 

Skw. planowany sllwer pay ul. Kutzeb 
Cm tereny wokół c:menterza 

• (wi;zęścipry~) 

D o minionego poniedziałku 
20 lutego, wyłożony był do 

publicznego wglądu projekt planu 
zagospodarowania przestnennego 
dzielnicy Korabka w Łowiczu. 
Mimoogłosz.enia wtejsprawie, opu
blikowanego w NŁ, zainteresowa
nych nie było, nikt nie zjawił się tak
że na konferencji, na której projek
tanci i bmmistrz byli gotowi odpo
wiadać na pytania 

Projekt planu przestrzennego zagospodarowania północnej (za ul. Poznańską) części dzielnicy Korat>ka w wersji przygoto
wanej w ratuszu. 

Po drugie jeśhby się chciało dać 
tej dzielnicy prawdziwe centrum, 
powinno to być miejsce, w którym 
ludzie się gromadzą, bo załatwiają 
tam swoje sprawy, aparlc takim miej
scem nie jest - mówi Andrzej Bar
gieła Otóż nic nie stoi na przeszko
dzie, by jeden lub dwa bloki na~ 
nie pod nie przeznaczonym, posta
wić w pierzei ulicy Grunwaldzkiej -
przy kościele i przy parku - jego 
parter przeznaczając na lokale han
dlowe. To automatycznie 
stworzy małe centrum, takie 
jak np. na osiedlu Dąbrowskiego 
stworzyła rampa przy bloku nr 25. 
Będzie to autentyczne centrum 
dzielnicy: kościół, sklepy i park. 
Obecnie Korabka na północ od Po
znańskiej handlowo-usługowego 

centrum nie ma w ogóle - co więcej: 
plan takiego nie przewiduje. Tymczasem projektowi planu 

warto się przyjrzeć. W większ.ości 
proponowanych ustaleń nie jest on 
kontrowersyjny, bowiem powiela 
ustalenia starego planu, który prz.ed 
kilkoma laty stracił ważność, lub 
wprowadza rozwiw.ania, które tak 
czy owak są konieczne. Tak jest na 
przykład z planowaniem 
miejsca pod przyszłą bu
dowę ulicy łąc:7.llCtj Most 
Warszawski z ulicą Po
znańską i dalej z szosą na 
Kiernozię, a omijającą 
osiedla na Korabce od 
północy. 

Planiści przewidują 
jednak też rozwiązanie, 
które stoi w sprzeczno
ści z pragnieniami wielu 
mieszkańców, wyrażo
nymi w piśmie do bur
m.istrnl, złożonym jesz
cze w 2004 roku. 
150 osób podpisało 
się wtedy pod proś· 
bą o uwzględnienie 
w projekcie planu 
utworzenia dzielni

robi na sprzedaży działek, nie bę
dzie miał dochodów z podatkU od 
nieruchomośc~ a będzie musiał co
rocznie łożyć na utrzymanie zieleni. 
Według głównego projektanta An
drzeja Bargieły kwotowo wygląda 
to następująco: na terenie 2,2 ha 

parku - tych Bargieła nie podej
muje się oszacować, choć z pew
nością sięgną one kilkuset tysięcy 
złotych. W późniejszych latach 
nie będzie dochodu z podatków, 
a trzeba będzie pielęgnować zie
leń, co na takim obszarze oznacza 

nowano tam budownictwo bloko
we, wielorodzinne. Na takie zare
zerwowano jednak teren na 
wschód od ul. Grunwaldzkiej, pod 
rozbudowę już -istniejącego osie
dla bloków komunalnych (na pla
nie obszar Kom.). Natomiast tam, 

cowego parku, na ob
szarze leżącym naprze
ciw kościoła, a zamknię

Resztki zieleni, które ocalały w miejscu, gdzie niegdyś śpiewały słowik( To tu 
mógłby być park. W głębi bryła kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 

gdzie wydziela się dział
ki pod domy jednoro
dzinne, mocą zapisów 
w planie 20-30% po
wierzchni każdej dział
ki musi być zarezerwo
wane pod zieleń. Tlenu 
na osiedlu nie powinno 
więc zabraknąć. Do tego 
dochodzi zaplanowany 
duży plac zabaw między 
ulicami Akacjową, Klo
nową, Kwiatową i 
Wierzbową (na planie 
Pl.zab.), dochodzi skwer 
przy ul. Kutrzeby (na 
planie Skw.) - między 
jezdnią a ogrodzeniem 
firmy Sandy, ·wreszcie 
przeznaczone pod zie
leń otoczenie dawnego 
cmentarza prawosław
nego (Cm.), Zdjęcie wykonane wiosną. " 

tym ulicami Brzowwą, 
Magnoliową, Wierzbową i Grun
waldzką (na ząjęciu planu obszar Pl 
i Pii). Jes= niedawno istniał tam 
gęsty zagajnik, potem gęste zarośla 
wycięto, przetrzebiono też część 
drzew, ale nieco zieleni pozostało. 
Obszar ten ma powierzchnię nieco 
ponad dwóch hektarów, idealną na 
ładny park. Projekt planu za
g os pod a rowan ia parku 
w tym miejscu jednak nie 
przewiduje, zamiast niego 
urzędnicy chcą podzielić 
ten teren na działki budow
lane i sprzedać. 

A r~enty _przemawiające za 
roZWiązamem ratuszowym są 

przede wszystkim natury finanso
wej: urządzając park, ratusz nie za-

można wydzielić 22 duże działki 
pod budownictwo jednorodzinne, 
za co do kasy ratusza wpłynie jed
norawwo około 1 miliona złotych. 
Potem corocznie liczyć można na
wet na 26 tysięcy złotych przycho
du z podatku od nieruchomości. Przy 
tymnakładynauzbrojenietychdzia

łek,jakie należało będzie jes= po
nieść, są niewielkie, w praktyce trze
ba wykonać tylko przyłącza, bo 
wszędzie woda i kanalizacja już są. 
Bargieła przypomina też, że kanali
zację w ul Grunwaldzkiej kładzio
no właśnie z myślą o przyłączeniu 
nowych działek. 

Gdyby urządzać tu park, nie 
będzie zysku.ze sprzedaży, nato
miast dojdą koszty na urządzenie 

koszt około 15 tysięcy złotych 
rocznie. 

P rzede wszystkim takie wła
śnie argumenty, zdaniem 

Bargiefy, przeważyły szalę za 
propozycją przeznaczenia tych 
terenów pod budownictwo miesz
kaniowe - ku teinu skłonił się tak 
burmistrz, jak i miejska komi~ja 
urbanistyczna, która zaakcepto
wała projekt 9 sierpnia 2005. Otóż 
według projektantów istnieją tak
że argumenty natury urbl!n.istycz
nej, które choć może nie są prze
ciwko tworzeniu tam parku, to 
jednak wskazują, że nie jest on po
trzebny. Otóż według nich, na tak 
dużej powierzchni potrzebny 
byłby teren zielony, gdyby pła-

Snk•ilepszego 
rozwiłl•••iłl 

Tyle argumentacja projektantów. 
Trudno spodziewać się, by sarni 
wskazali oni słabe punkty ich pro
pozycji, a wydaje się, że takie ist

'nieją. Rozpatrując od tyłu: teren przy 
ćmentarzu stanowi zupełne obrze-
żeosiedlainiema:znacz.eniadlakom
fortumieszkaniananim. Skwerprzy 
Kutrzeby jest niewielki, także poło
żony na skraju osiedla Plac zabaw 
przy Akacjowej jest na pewno ja
kimś rozwiązaniem, ale po pierw
sze w części zajęty jest pod garaże, 
a nie pod zieleń (i tak ma powstać), 
po drugie plan przewiduje likwida
cję obecnie istniejącego placu zabaw 
między Klonówą a Wierzbową. 

P rz.ede wszystkim jednak, pla
nowana zabudowa dużego 

placu prz.edkościołemmamuje szan
sę stworzenia ładnej osi architek
tonicznej, mogącej stać się ,,krę
gosłupem" całego osiedla. Wiele 
jest w Łowiczu osiedli po prostu 
brzydkich, na których żadna in
wencja i wysiłek mieszkańców 
wykazywany w trosce o ich wła
sne działki, nie zamaskuje faktu, 
że dzielnice te planowane były nie
gdyś bez wyobraźni - niech wą
skie uliczki na Górkach będą tutaj 
przestrogą. Wydaje się, że to, 
co planuje się teraz i będzie 
się planować w przyszłości 
w innych dzielnicach mią· 
sta, powinno odpowiadać 
już innym standardom. 

'

ym bardziej,_że koszty, jakie 
z tego tytułu musiałby ponieść 

ratusz, można zmniejszyć. Po 
pierwsze, zakładając że odpowied
nio urządzony parlc będzie jedno
cześnie placem zabaw, można po
dzielić nadziałki teren planowanego 
placu przy Akacjowej (Pl. zab.). 
Wtedy ,,straty" ratusza zmalałyby 
o około 1/3. Po drugie można iść na 
kompromis i urządzić park tylko 
między Brzozową a Klonową (tyl
ko Pl), a więc na obszarze mniej
szym o połowę, ale nadal łączącym 
się, widokowo z bryłą kościoła i two-

Projektanci twierdzą wreszcie, iż 
jeśli chodzi o wyeksponowanie sa
mego kościoła, głębsza perspekty
wa nie jest konieczna, wystarczy 
sam plac kościelny. Istotnie, biyła 
świątyni nie jest wielka, ale tu nie 
chodzi tylko o kościół, lecz o całą 
okolicę, o przestrzeń publiczną, któ
rej w tej dzielnicy jest jak na lekar
stwo. 

Co „lep 
Termin zgłaszania uwag do planu 

nie pokrywa się . z ostatnim dniem 
Wyłożenia do publicznego wglądu, 
lecz mija dopiero 8 marca Do tego 
czasu każdy może zgłosić swoje 
uwagi do planu. Po ich otrzymaniu 
zespół planistów będzie je rozpra
cowywał i przedstawi burmistrzo
wi. Jeśli burmistrz uwagi przyjmie 
i nakaże planistom przerobić plan, 
dokonają oni w nim zmian i ponow
nie zostanie wyłożony do wglądu. 
Jeśli bmmistrzuwagnie uwzględni
pod obrady Rady Miejskiej zosta
nie skierowana obecna postać pro
jektu planu wraz z wykazem nie
uwzględnionych wniosków. Czy te 
wnioski przyjąć - a więc nakazać 
zmianę planu, czy też odrzucić -
decydować na sesji będzie Rada 
Miejska. 

Wojciech Waligórski 

Od autora: Jak już kiedyś wspominałem w NŁ, byłem 
jednym z inicjatorów petycji o zachowanie zieleni 'przy 
Grunwaldzkiej, Magnoliowej, Brzozowej. Mimo iż podpi
sało się pod nią 150 osób, a można było zbierać pądpi
sów więcej, wniosek nie został uwzglęCJniony. Czuję się 
więc w obowiązku w imieniu sygnatariuszy złożyć protest 
przeciwko nieuwzględnieniu w planie miejsca na park. 
W_niosek złożę w najbliższych dniach. Nie dlatego, bym 
uważał, że proponowane rozwiązanie jest całkowicie złe, 
lecz po to, by dać radnym szansę wyboru rozwiązania 
lepszego. Jak Rada zadecyduje - tak będzie, ale niech 
ma nad czym. dyskutować. 

Wojciech Waligórski 
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KO·NIEC ZARTOW, 
łV)ICh, wprowadza matematykę elementarną 
na pierwszym roku, a przedmioty związane 
z matematykę, jak statystyka, logi.ka., ekono
mika fimkcjonują od dawna - wyjaśnia. 
Uważa ponadto, ż.e praxi wprowadreniem 
matematyki jako przedmiotu obowiązko- · 
wo zdawanego na maturze trzeba ujednoli
cić jego naukę w szkołach tego samego typu. 
W technikum w ZSP nr 4 uczniowie mają 
12 godzin matematyki tygodniowo, a w tech
nikum w ZSP nr 2 - 14. NADCHODZI MATEMATYKA Uczniom nie w smak 

Uczniowie zaczynający we wrze
śniu tego roku liceum albo techni
kum prawdopodobnie będą zda
wali obowiązkowo pisemny egza
min z matematyki na maturze. Nie 
w smak im to, ale nauczyciele 
i przedstawiciele wyższych uczel- "' 

To, co chwalą nauczyciele i akademicy, 
wzbudz.a niezadowolenie wśród uczniów. 
Chłopcy i dziewcz.ęta z klasy ille z Gimna
zjum nr I w Łowiczu uważają, ż.e wprowa
dzenie matematyki jako przedmiotu obo
wiązkowego na egzaminie maturalnym jest 
niesprawiedliwe, gdyż uniemożliwi zdanie 
matury osobom słabym z przedmiotów ści
słych, a dobrym z humanistycznych. Są
dzą, ż.e tak jak obecnie, powinna być możli
wość wyboru przedmiotu dodatkowego 
przy obowiązkowym egzaminie z języka 
polskiego oraz wybranego języka. obcego. 
- Nigdy nie byłam najlepsza z matmy i do
browolnie tego przedmwtu bym nie wybra
ła Chętnieulawałabym bwlogię lub chemię. 
Nie sąfizę, aby w przyszłości ten przedmiot 
mi sięprzydał. Planuję studiować psycholo
gię bą4ź ochronę środowiska - mówi Emi
lia Straszyńska. 

ni twierdzą, że to konieczne. 

Z godnie z projektem obowiązkowa ma
tura z matematyki ma wejść w życie 

dopiero za trzy lata Oznacza to, ż.e po raz 
pierwszy napiszą ją uczniowie, którzy te
raz są w trzeciej, ostatniej klasie gimnazjum. 
Obowiązkowa mateoiatyka na maturze to 
powrót do pierwotnej formuły nowej matu
ry Mirosława Handkego, ministra edu
kacji w rządzie Jerzego Buzka. Wycofała 
się z tego jego następczyni Krystyna Ły
backa. Ta populistyczna decyzja spotkała 
się z krytyką wielu środowisk znających 
stan polskiej oświaty. Przede wszystkim 
rektorzy wyższych uczelni krytykowali 
pomysł obniżenia rangi matematyki 
z przedmiotu obowiązkowego na matu
rze, do fakultatywnego. Obawiali się, ż.e 
spowoduje to mn.!ejsze zainteresowanie 
kierunkami technicznymi na uniwersyte
tach oraz uczelniami technicznymi. 
Miażdżącej krytyce poddały to posunię
cie niezależne ośrodki badawcze. Pesy
mistyczne przypuszczenia potwierdzi
ły się, dziś w Polsce brakuje inżynierów 
i magistrów kierunków technicznych, 
zbyt wielu mamy natomiast humanistów 
z wyższym wykształceniem. 

Wiceminister edukacji Stanisław Sła
wiński zapewnił, ż.e rozpoczęto już prace 
nad nową podstawą programową z mate
matyki, według której uczniowie przygotu
ją się do matury z tego przedmiotu. Zosta
nie ona ogłoszona praxi początkiem roku 
szkoln~o 2oo&2007. 

Tak cieszyli się łowiccy matwzyści w roku 2002. Kilka miesięcy wcześniej zdecydowano, że matura z matema
tyki jeszc;ze nie będzie obowiązkowa. Teraz to się zmieni. 

powinni uiawać z tego przedmiotu maturę
mówi. - Na maturze będzie zróżnicowany 
poziom. Uczniowie słabsi i humaniści h!<clą 
mogli wybrać zakres podstawowy, barcfuej 
uzdolnieni-rozszern>ny. -Jest to odpowiedź 
na apel rektorów~h uczelni politech
nicznych, że już za kilka lat będzie brakowa
ło w Polsce kadry technicznej - dodaje dy
rektor Jabłoński. 

- To bardzo dobry pomysł- mówi Grze
gorz Janocha, matematyk z pijarskiego 
liceum i prezes Towarzystwa Upowszech
niania Wiedzy „Wektor". Jego zdaniem ma-

tematyka rozwija 

przedmwt jest potrzebny i nie wstał wymy
ślony po to, aby dręczyć uczniów. 

jeden wanmek-odrębna~matematycz
na na egzaminie na zakończenie szkoły pod
stawowej oraz gimnazjum. - Wprowadzenie 
obowitp:;ku ulania egzaminu z matematyki 
po I 2 latach edukacji będzie pomyłlą ITTe
dzęz tego przedmiotu trzeba. również spraw
dzić w szkole podstawowej i gimnazjum -
prnxistawia swoje zdanie Boż.ena Kuźnic
ka. Obecnie na egzaminach tych matematy
ka połączona jest z innymi przedmiotami 
ścisłymi. Zdaniem nauczycielki z ZSP nr l 
matematyka uczy logicznego myślenia, 
a dzięki temu min. czytania ze zrozumie
niem, z czym uczniowie mają cz.ęsto pro-· 
bierny. 

- Gdybym miała w tym momencie wybie
rać, który przedmiot miałabym uiawać, to 
wybrałabym właśnie matematykę bą4ź geo
grafię. Ale uważam, że każdy powinien mieć 
możliwość wyboru. Matematyka nie powin
na być odgórnie narzucona. Ten przedmwt 
wydaje mi się nudny, nie ma żadnych cieka
wostek tylko liczby. Nie sąfizę, żeby jakieś 
skomplikowane J.1.Wry przyda"ły mi się w ży
ciu codziennym. Może przyulawaniu na stu
dia, bo wybieram się na ekonomię, ale póź
nięj raczej nie. To, ile /arby potrzebo. na po
malowanie pokoju, sobie wyliczę, żeby mnie 
sprzedawca nie oszukał-mówi Małgorza
ta Głowacka. 

-Ja lubię matematykę, według mnie jest to 
pasjonująca dziedzina wiedzy Rozumiem, że 
wprowadzenie tego przedmiotu jako obo
wiązkowego ma nas nauczyć logicznego 
myślenia i kojarzenia faktów. Biorąc to pod 
uwagę można przyznać, że przyda się każ
demu - mówi jednak Ania Szewczyk, 
uczestniczka olimpiad matematycznych. 
Planuje na maturze zdawać matematykę, 
a następnie studiować architekturę. Matematyka powstała z potrzeby, 

wszystko inne z próżności. 

i utrwala umiejC(łno
ścinie-zbędne w ży
ciucodziennym,jak 
choćby logiczne 
myślenie. Poziom 

Henryk Zasępa, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łowiczu uczący ma
tematyki uważa, że jest to bardzo dobra 
zmiana w formule matury. - Uważam, 
że matematyka rozwija logiczne myślenie. 
Pomaga w rozwoju lwjarzenia i myślenia 
wielokierunlwwego. W związku z tym na
uka matematyki jest potrzebna także hu
manistom - mówi. Młodzież w większo
ści wybiera studia humanistyczne: w tym 
roku szkolnym na 180 maturzystów tylko 
70 zadeklarowało chęć zdawania matema
tyki w zaRresie rozszerzonym oraz I -
w podstawowym. 

Weryfikować 
na kaidym etapie 

Matematyk z Liceum Ekonomicznego 
Janusz Kwiatkowski również cieszy się 
z propozycji wprowadzenia obowiązku 
zdawania matematyki na maturze. -Podnie
sie to rangę przedmwtu w szkole - mówi. 
WedługKwiatowskiegomaturastanie się nie
dostępna dla najsłabszych uczniów. Jednak 
już obecnie widać, ż.e ci najsłabsi uczniowie 
z matematyki nie są przygotowani do stu
diowania. - Coraz więcej uczelni, zwłaszcza 
na kierunkach ekonomicznych, marketingo-

Podobne zdanie ma Krzysztof Urba
nek z tej samej klasy, któremu nauka mate
matyki nie sprawia trudności a wręcz prze
ciwnie - barclz.o go ciekawi rozwiązywanie 
nowych zadań i problemów. Nie wyobraża 
sobie, ż.e mógłby zdawać inny pu.edmiot na 
maturze. -Ja matmę r=iem i dlaJegochcę 
ją zdawać, ale innym sprawia problemy i oni 
powinni mieć możliwość wyboru innego 
przedmiotu - mówi - Według mnie tylko ję
zykpolskipowinien być obowiązkowy. (eb) 

Dyrektor liceum pijarskiego Przemy
sław Jabłoński uważa, ż.e matematyka 
rozwija umiejętność samodzielnego i logicz
nego myślenia oraz uczy dyscypliny wy
powiedzi. - Nawet jeżeli niektórym uczniom 
nauka matematyki przychodzi z trudem, to 

podstawowy matu
ry obowiązkowy dla wszystkich powinien 
być egzaminem łatwym, nie sprawiającym 
trudności osobom, które matematykami ni
gdy nie będą. - Matematyka powstała z po
trzeby, wszystko inne z próżności - twierdzi 
Janocha-Młodzież powinna wiedzieć, że ten 

Jako bardzo dobry oceniła pomysl wpro' 
wadreniamatematyki jako przedmiotu obo
wiązkowego namaturze Bożena Kuźnic
ka, matematyczka z Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych m l w Łowiczu. Według na
uczycielki powinien być spełniony jesz.cze 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Halldlowo-Ullqowe 

- „ROZElTE" 

ZATRUDNI: 
PRZEDSTAMCIELA 
HANDLOWEGO 
PRACA NA TERENIE CAlEJ POLSKI PRZY OBSWDZE 
!WENTÓW HURTOWYCH 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie 
• Doświadczenie w sprzedaży 
(znajomość branży papierniczej lub podobnej) 

• Prawo jazdy kat. B 
• Dyspozycyjność 
• Umiejętności interpersonalne 
• Znajomość sztuki negocjacji 

PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO 
PRACA NA TERENIE CAtEJ POUKI PRZY OBSWDZE 
!WENTÓW DETALICZNYCH (sklepów) 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie 
• Doświadczenie w pracy handlowca 
• Prawo jazdy kat. B 
• Dyspozycyjność 

CV+ list motywacyjny prosimy przesyłać na adres 
mailowy biuro@rozette.pl do dnia 3 marca 2006 r. ~ 

Zarząd GS ,SCh" Kocierzew 
ogłasza przetarg nieograniczony 

NA SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĄGNIKOWEJ 
6-tonowej typ 0-55 wywrotka, rok produkcji 1989 

../ Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2006 r. 
w świeUicy GS Kocierzew o godzinie 12.00. 

../ Przyczepę można oglądać w dni robocze 
od dnia 23 Jutego w godzinach 10.00-14.00. 

../ Cena lt)'Wo/awcza 5000 zJ. 
../ Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w dniu 

przetargu do godziny 11.00 w kasie GS Kocieaew. 
../ Za wady ukryte w sprzedawanej przr.czepie GS nie odpowiada. 
../ Zarząd GS Kocierzew może odstąpić od przetargu 

bez podania przyczyny. 
../ W przypadka przystąpienia do przetargu i zakupu sprzętu, 

a póżniejszym wycofaniem się, przepada wpłacone wadium. ~ 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHOl;)OWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

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

R·200 

Tel. 0603-953-048, 0513-529-864 

ZATRUDNIMY 
HANDLOWCA 
D A-lilO sp. z o.o. Łowicz ul. Małszyce 2d/2e 
(0-46) 837-36-82 (kontakt z Panem Janem Modzelewskim) „ 

Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości-w Łowiczu 

organizuje szkolenia 
techniczno-handlowe, tematyczno-popularyzacyjne _ 

w dniach: • 7 marca, godz. 1000 - kotły gazowe 
• 15 marca, godz. 1000 - pompy ciepła 

• 22 marca, godz. 1000 - kolektory słoneczne 
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Cechu: 

Łowicz, ul. Plac Przyrynek 2 

MIAŁES WYPADEK 
•jako pieszy, pasażer, kierowca PORADYPRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPtATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAl.D 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 
ZGŁOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

O NAS które wydarzyły się do 10 lat wstecz D (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
INSTALACJI 8AZOWYCH 

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

Sprzedaż miodu 
z własnej Pasieki 

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

ul. Kaliska 73, tel. (046) 837-89-09 R.299 



tODYSOBOLR u 
Miła atmosfera towarzyszyła wrę

czeniu tytułu Młodego Łowiczanina 
Roku, w piątkowy wieczór w restau
racji „Pod Pelikanem". Na gali zabra
kło tylko bohatera wieczoru - Kamila 
Sobola, któremu Forum Młodych Ło
wiczanin przyznało tytuł. 

amii wyjechał na Morze Śródziemne, 
aby na pokładzie żaglowca ,,Pogoria" 

aklimatyz.ować się i poznawać akwen, któ- · 
ry chce pokonać w tym roku kajakiem, aby 
dopłynąć do Watykanu. W jego imieniu ty
tuł, kwiaty, upominki i serdeczności odbie
rał DominikCipiński. Wrę;:zenietytułuMło

dy Łowiczanin Roku FMŁ organizowało 
po raz drugi. Pierwsz.ą uhonorowaną w ten 
sposób osobą była Joanna Borecka, wielo
letnia dyrygentka Wielkiej Orlcir.5try Świą
tecznej Pomocy. W tym roku kapituła tytu
łu, pod kierunkiem dziekana kapituły 
Krzysztofa Kalińskiego, wybrała Kamila 
Sobola z.grona 17 kandydatur. W kategorii 
edukacja zgłoszono Katarzynę Niebudek, Na piątkowej gali Kamila Sobola oglądać można było dzięki zdjęciom poka
Patrycję Gładką, Anetą Walkiewicz i Piotra zywanym na dużym ekranie z rzutnika multimedialnego. 
Blusa. W kategorii kultura i sztuka był tylko 
jeden kandydat- Sylwester Szczeszek, za to 
w działalności społecznej i samorz.ądowaj: 
Dariusz Mroczkowski, Dorota Mrzygłód, 
Urszula Przygoda, Aleksandra Grzegorek, 
Katarzyna Foks, Michał Trzoska. W kate
gorii sport i turystyka: Wojciech 
Marzec,KamilSobo~JustynaGar
clener, Aleksandra Śmiałek, Marcin 
Płacheta i Paweł Wizgi.er. Wszyst
kie te osoby zostały zaproszone 
na ogłosrenie wyników. -Dobrze 
o was mówiliśmy, ci.eplo, zz.astano
wieniem, był kłopot z siedemnastu 
osóbwybrać<Ztery. apotemjedną

mówił przed odczytaniem werdyk
tu kapituły Krzysztof Kaliński. 

sll7.Ów polskich i koreańskich. Oprócz ta
ekwondo od 1 O lat uprawia kajakarstwo, or
ganizuje spływy kajakowe dla młodzieży 
i społeczności studenckiaj. W2003 roku spły
nął samotnie Wisłę od gór do morza. 

=~ó;: Werdykt kapituły czyta jej dziekan Krzysztof 
wwykonaniuKarinySędkowskiej Kaliński [z lewej). Przy_słuchują ~ię Agniesz
i jej ucz.ennic _ Ewy Smereckiaj, ka Malejka-Urbańska 1 Artur Michalak. 

Magdaleny Żelaźkiewicz, Marty Dobrowol
skiej. Zaprezentował się też Janek Mońka 
deklamując poezję. Prezentacje wszystkich 
osób oraz zdjęcia nominowanych w poszcze
gólnych kategoriach można było zobaczyć na 
ekranie. Zdję;: Kamila było oczywiście naj
więcej. Oto jak go przedstawiono. 

ami1Sobolma251at Taekwondo-kore
ańską sztukę walki i samoobrony tre

nuje od 12 lat i posiada 1 Dan Czarny Pas. 
Z wykształcenia jr.51: licencjatem europeisty
ki, w chwili obecnejjr.5tstudentem ostatniego 
roku studiów uzupełniających magisterskich 
na Wydziale Nauk Europejskich Wyż5zej 
Szkoły Gospodarstwa Krajowego w Kut
nie. Swoją naukę =ipie od wybitnych mi-

hecnie Kamil jr.51: w trakcie pizygoto
wań do wyprawy morskiej ,,Kajakiem 

do Watykanu - łowicki pielgrzym," której 
celem jest opłynięcie Półwyspu Apenińskie
go na trasie 3000 km wzdłuż wybrzeży: 
Morza Adriatyckiego, Jońskiego i Tyrreń
skiego. Wyprawa organizowana jest 
w hołdzie dla kajakarza, Papieża Jana 
Pawła II. Na koniec 2006 r. planuje start 
w Mistrzostwach Świata w taekwondo, 
które odbędą się w Hiszpanii. Jako trener 
i mistrz wschodnich sztuk walki będzie 
przygotowywał swoich podopiecznych 
do pierwszego ich startu w zawodach na 
arenie europejskiej. 

(mwk) 

W SPECJALIZACJI ZARZĄDZANIE: 

W nawiązaniu do artykułu w Nowym 
Łowiczaninie z 9 lutego 2006 r. - ,,Radni 
mieli rację'', serdecznie dziękuję i gratuluję 
Rajcom Miejskim w Łowiczu rozwagi, gł~ 
boko przemyślanych i uzasadnionych wnio
sków, wielkiej troski o mieszkańców, wyka
zanaj w konstruowaniu budżetu. Pan bur
mistrz Ryszard Budzałek na kolegium 
~RIO użył argumentu, cytuję: ,7,e radni nie 
patrzą na budżet całościowo, ale dzielągo na 
„uliczki". Stosując dalej tę terminologię, na
leżałoby napisać, że przy tych „uliczkach" 
są„domki", a wnichmieszkają,,ludziki". Na 
skutek zdrobnienia, został przedstawiony 
argument nie do obalenia - wszystko jest 

• informatyką • logistyką • finansami • zasobami ludzkimi 
• marketingiem • sektorem publicznym 
Kontynuacja nauki na magisterskich uzupełniających studiach 
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w tym samym budynku 

l.!:::!!...!:l~~~~~~-"..I'• ~~~~ 
PEŁNA INFORMACJA: info@wszim-sochaczew.edu.pl; 

www.wszim-soChaczew.edu.pl 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 

96-500 Sochaczew, ul. Stadionowa 4, tel. (0-46) 862 50 80, fax (O 46) 862 79 40 

23.02.2006 r. 

W finale olimpiady wiedzy ~ żywieniu · 

K arolina Kosrela z Julianow~ ucz.en
nica klasy IV Technikum Zywienia 
i Gospodarstwa Domowego w Ze

spole Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu 
w Łowiczu, dostała się do finału sz.czebla 
centralnego X Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu, która odbędzie się pod 
Poznaniem 24 - 25 marca 

Dla Karoliny jr.51: to pierwsza olimpiada, 
w której wzięła Udział. Swoim bardw do
brym wynikiem, osiągniętym w pierwsrej 

Nowe komputery 

połowie lutego w eliminacjach okręgowych 
w Zespole Szkół Gastronomicznych w To
masz.owie Mazowieckim, była bardzo za
skoczona. Poświęconego czasu nie żałuje bo 
wiedzę, którą zdobyła, wykorzysta w cza
sie egzaminów zawodowych, które czekają 
ją w przyszłym roku. Oprócz tego liczy na 
szczęście w finale. ZmiełZy się w nim 
36 uczniów z całej Polski. Pierwszych szes
naście osób otrzyma indeksy uczelni wy
ższych. (tb) 

dla ZSP· w Zduńskiei Dąbrowie 

O nowy sprzęt multimedialny służący 
do realizacji przedmiotów specjali
stycznych wzbogaci się już wkrótce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduń
skiej Dąbrpwie. Będą to projektor multime
dialny, 14 zestawów komputerowych, ser
wer, fotograficzny aparat cyfrow)r, kamera 
cyfrowa, kolorowa drukarlra laserowa, dru
karlGi atramentowa, 35 programów kompu
terowych, aparat GPS do pomiaru po-

malutkie, więc nie warto się tym zajmować, 
niech maluczcy „taplają się" dalej w błocie 
po kostki, przez następne kilka dziesiątków 
lat. 

28 listopada 2005 roku na spotkaniu 
mieszkańców ulicy Turystycznaj z zastq>
cą burmi.stna panem Pawłem Bejdą oraz 
między innymi dyr. Andrzejem Masztano
wiczem z Zakładu Gospodarki Mieszka
niowej, wywiązała się dyskusja w sprawie 
proponowanego budżetu miasta oraz budo
wy ulicy Turystycznej. Pod koniec zabra
łem głos i zaproponowałem, aby ustalić 
trwałe kryteria dla budowy ulic, co 
w znacznym stopniu ograniczałoby nie
formalne szukanie dróg do decydentów. 
Krytycznie ustosunkowałem się do bu
dowy wiaduktu. Pan dyr. Masztanowicz 
podpowiedział mi ,jak nie zgadza się pan 
na budowę wiaduktu, to ruch samocho
dowy pneniesiemy na ulicę Turystycz
ną''. Dla pana Masztanowicza czas zatny
mał się 17 lat temu, kiedy jesz.cze mógł gro
zić lub szantażować, na co pozwalały mu 
istniejące wówczas nieformalne układy 
w sferach rz.ądzących. 

W Nowym Łowiczaninie z dn. 27 maja 
2004 między innymi pisałem cytuję: ,,ini
cjatorzy zburzenia Mostu Warszawskiego 
mająjakiś ukryty cel", następny cytat: „Od
no"Szę wrażenie, że ukrytym celem budowy 
mostu tranzytowego na ulicy Warszawskiej, 
jr.51: skonstruowanie „wytrychu" do ewen
tualnej budowy wiaduktu nad torami kole
jowymi". Z wielkim i.alem muszę-stwier-

wierzchni i dwa laptopy. Sprzęt służyć bę
dzierealizacji przedmiotuzawodowego,,Pod
stawy ogrodnictwa i ochrony roślin". Pie
niądze na zakup tego sprzętu przekazane 
zostały łowickiemustarostwu w ramach unij
nego programu Wsparcie na modernizację 
oferty edukacY.inej. Urządzenia dostarczy 
wyłoniona w drodze przetargu firma m 
z Bielska Białej. 

(wcz) 

dzić, że moje przewidywania sprawdziły 
się. Pan Paweł Bejda, wiceburmistrz czy
ni przygotowania do budowy wiaduktu 
nad torowiskiem do ulicy 3 Maja i dalej 
do tzw. południowej obwodnicy miasta 
Łowicza. · 

Prz.ecie wszystkim należy zadać pytanie 
komu i czemu ta rzekoma obwodnica ma 
służyć-moimzdaniem na pewno nie miesz
kańcom Łowicza 

Stwierdzam, że będzie służyła (jeżeli zo
stanie zbudowana) pnede wszystkim ru
chowi kołowemu z Łodzi do Warszawy 
i odwrotnie z Warszawy do Łodzi. W prze
ciągu doby tysiące samochodów będą zo
stawiały swoje spaliny prawie w śródmie
ściu Łowicza. Wielce nasili się dręczący ha
łas. 

Przejazd przez tzw. obwodnicę południo
wą będzie o kilka kilometrów krótszy, dlate
go jadące z Wanmiwy do Łodzi i odwrotnie 
samochody będą korzystały z tejże trasy. 
Dla mieszkańców Łowicza pozostaną tyl
ko trujące spaliny. Najwyższy czas, aby , 
wycofać się z tego obłędnego, niczym nie 
uzasadnionego pomysłu i pieniądze prze
znaczyć na rozwiązanie ruchu miejskiego 
w Łowiczu. 

Chciałbym, aby pan wicebunnistn Pa
weł Bajda, zechciał podać do publicznej wia
domości wszystkie koszty rozbiórki mo
stu, który był w dobrym stanie technicz
nym. Moim zdaniem rozbiórka tego mostu 
graniczy z niegospodarnością. 

Inż. Wojciech Marjański 

oferuje autoryzowany dystrybutor 
oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 

Finna „KOPER'1 Spółka Jawna 
·PILASZKÓW 18 k. ŁOWI CZA 

tel./ fax (046) 837-13·58, 
bezpłatna infonnacja 0800 50 50 39 . , ' 
MOZLIWO C ZAKUPU NA IV' 

DLA STAŁYCH KLIENTÓ 
./ upusty I 'rabaty 

~rn 

I~ 
DH .Panorama" - róg Nowego Rynku i Koziej w 
OFERUJE· tel. 0606-968-537 
./' najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych 1 
./' dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów 
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Worków na piasek nie powinno zabraknąć. 

Kontrole na trasie 
Blokada przy Zduniance częścią 
międzynarodowej akcji na trasie E-30 

D wanaście litrowych butelekwódki Fin
landia oraz sześć litrów wódki Bols 

bez znaków polskiej akcyzy skarbowej 
zarekwirowano w środę I 5 lutego dwóm 
pasażerom Volkswagena Golfa podczas 
kontroli przy restauracji „Zdunianka" 
przy trasie z Warszawy do Poznana 
w Zdunach. Wódkę przewozili w skrzyn
kach w bagaźniku - nie spodziewali się 
kontroli. Oprócz przepadku mienia męż
czyznom z Ryk grozi do pięciu tysięcy 
złotych grzywny. Sprawa została prze
kazana do Izby Celnej w Łodzi. . 

ty były też w Holandii, Niemczech 
i w kilku miejscach w Polsce. W woje
wództwie łódzkim punkt kontrolny zor
ganizowano również w Kaszewie nieda
leko Kutna. 

ciągu ośmiu godzin pilnowania trasy 
i wzmożonych kontroli zatrzyma

no 121 samochodów, wylegitymowanych 
zostało 126 osób, zatrzymano jedną oso
bę nietrzeźwą, „wlepiono" 15 mandatów 
karnych o łącznej wartości 1.130 złotych 
(głównie za przekraczanie prędkości), 22 
kierowców pouczono. Ponadto jedna 
sprawa trafi do sądu grodzkiego, zatrzy
mano jeden dowód rejestracyjny pojazdu 
i jedno prawo jazdy. Jednym kierowcą 
zajęła się tez Inspekcja Transportu Dro
gowego, gdyż przekroczył dozwolony 
czas jazdy non-stop bez przerwy na od
poczynek i sen. 

A PIDE PO z 

Powyższy przypadek był jednym ze 
zdarzeń, do jakich dos71o w środę po po
łudniu w pobliżu ,,Zdunianki". Bowiem 
oto parking w jej sąsiedztwie został wy
typowany na tzw. „międzynarodowe 
działania kontrolno-blokadowe", co ozna
czało mniej więcej tyle, że f:grupowano 
tam pomiędzy godziną 15.00 a 23.00 pa
trol policji oraz przedstawicieli straży po
żarnej, straży granicznej, izby celnej, spe
cjalistów z inspekcji transportu drogowe
go, służby weterynaryjnej oraz dyrekcji 
dróg krajowych. Punkt kontrolny w Zdu
nach był jednym z kilkunastu na drodze 
międzynarodowej E-30. Podobne punk-

Oprócz punktu kontrolnego w Zdu
nach, policja patrolowała również dwie 
inne drogi, którymi mogli próbować omi
jać punkt blokadowy kierowcy np. poin
formowani przez radio o kontroli - drogę 
nr 703 w kierunku Łęczycy oraz drogę 
584 w stronę Kiernozi. 

(mak) 

Nie tylko sprawa 
odśnieżania dachów jest 
tematem1 którym zajmuje 
się w ostatnim czasie 
Powiatowy Zespól 
Reagowania 
Kryzysowego. 

ak informuje dyrektor wydziału śrockr 
wiska łowickiego starostwa Ryszard 

Deluga, powiat przygotowuje się także na 
wypadek pojawienia się nadmiernej ilości 

wody, kiedy stopnieją śniegi. Na wypadek 
powodzi starostwo dysponuje Powiato
wym Magazynem Przeciwpowodzio
wym.Został on utworzony w 2005 roku 
w związku z zapisanń ustawowymi wyni
kającymi z art4 ust.I pkt.16 Ustawy osa
morządzie powiatowym i - co warto zazna
czyć, nasz powiat był pierwszym z powia
tów województwa łódzkiego, który wywią
zał się z obowiązku nałożonego prz.ez usta
wodawcę i stworzył taki magazyn. 

Usytuowany jest on w strukturach Wy
działu Środowiska, Rolnictwa i z.anądzania 
Kryzysowego starostwa Jego siedziba znaj
duje się obecnie w użyczonym starostwu 

Ireneusz Znyk - prezes loiwckich plantatorów (pierwszy z lewej) na spotka
niu z dziennikarzami w Agros Nova. 

Z Genewy do Łowicza 
( 

ztemastu zagranicznych dziennikarzy, 
akredytowanych przy siedzibie Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych 

w Genewie, gościł l O lutego łowicki zakład 
Agros Nova Dziennikarz.e zwiedzali zakład, 
rozmawiali też o atutach, szansach i zagro
żeniach polskiego rolnictwa i przetwórstwa 
spożywczego. Do wzięcia udziału w spo
tkaniu zaproszono Ireneusza Znyka - pre
zesa Zrzeszenia Plantatorów Owoców 
i Warzyw w Łowiczu. 

Wizyta w Łowiczu dwa dni później za
owocowała publikacją na łamach Le Matin 
Dimanche - największej francuskojęzycz-

nej gazety niedzielnej w Szwajcarii, która 
ukazuje się w nakładzie 590 tys. egzempla
rzy. 

Grupa dziennikarzy goszcząca w łowic
kiej przetwórni przebywała w Polce w 
dniach 6-10 lutego. W czasie pobytu w na
szym kraju spotkali się najważniejszymi 
osobistościami w państwie - m.in. prezy
dentem Kaczyńskim i premierem Marcin
kiewiczem, rozmawiali o sytuacji politycz
nej, społecznej i ekonomicznej w Polsce. 
Dziennikarze przyjechali do Polski na za
proszenie Polskiej Agencji Informacji i In
westycji Zagranicznych. (mwk) 

pl'Ze'Z Państwową Straż Pożarną pomiesz
czeniu przy ulicy Seminaryjnej 4. Magazyn 
wyposażony jest w sprzęt niezbędny do 
działań związanych z ewentualnym wy
stąpieniem zagrożeń powodziowych. Do 
dyspozycjrjest 20 tys. worków do wy
pełniania piachem, łopaty, szpadle, tacz
ki, kilofy, siekiery, łomy, liny stalowe, 
drabiny, latarki akumulatorowe, kamizel
ki ratunkowe, rzutki ratunkowe, koła ra
tunkowe, kombinezony do pracy w wo
dzie, buty gumowe i filcowe, płaszcze 
przeciwdeszczowe. Na stanie magazynu 
jest nawet łódź płaskodenna z silnikiem 
zaburtowym. Miejmy nadzieję, że nie 
trzeba będzie tego wszystkiego wykorzy
stywać. W tym roku, jak i w latach następ
nych, magazyn będzie sukcesywnie dopo
sażany w dalszy sp17.ęt przeciwpowodzio
wy. 

W skład Powiatowego Centrum Reago
wania Kryzysowego, które zajmowałoby 
się ewentualną walką z powodzią, wchodzą 
m in. straż pożarna, policja, Sanepid, wete
rynaria czy nadzór budowlany. 

Słup - energetyczny grozi przewróceniem 

M ocno nadwerężona jest konstruk
cja słupa energetycznego linii śred
niego napięcia stojącego na skrzy

żowaniu ulicy Poznańskiej oraz Armii Kra
jowej w Łowiczu. Budzi to niepokój miesz
kańców dzielnicy Korabka, którzy obawia
ją się, że słup niebawem się przewróci. Do 
,,potrącania'' go dochodzi przy skręcie z uli
cy Poznańskiej w ulicę A Krajowej prz.ez 
duże sarn~hody z przyczepami. Nie mogą 
się zmieścić w zakręcie i tyłem pojazdu za -
haczają o słup. - Po doldadnym zbadaniu Metalowa prowizorka przy skrzyżowaniu. , 
sprawy mogę stwierdzić, że musiał być on 
kilkakrotnie najechany - mówi dyrektor szonegowybudowanyzostaniewiosnątego 
Zakładu Energetycznego Łódź Teren Rejon roku nowy, identyczny jak ten stojący obec
w Łowiczu Piotr Pikulski. nie. Zakład energetyczny musi odtworzyć 

Jeszcze w tym tygodniu słup zostanie budowlę zgodnie z uzyskanym wcześniej 
doraźnie wzmocniony poprzez wsparcie go pozwoleniem na budowę. - Warlo byłoby 
na uszkodzonym odcinku metalową kon- -JXX!jąćr=wyzzarządcąterenu, tj. GDD
strukcją. O postępującej dewastacji słupa KiAwceluunowocz.eśnieniakonstrukcjisłu
powiadomiona zostanie KPP w Łowiczu. pabądźustawieniagowinnymmiejscu,aby 
Następnie dyrektor Pikulski bierze pod wylduczyćponownejegozniszczenia-mówi 

(wcz) I uwagę przebudowę słupa. W miejsce naru- dyrektor. (eb) 

• Wesela • Komunie 
•Bankiety 

R-18 
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ceny-lamią się 
.. na pól 

UZKI 49,
__gg;.:-39 ,-

SPODNIE W GUMKĘ 15,-
··: stała<' of erta:Htl łO Eło -29 zł . 
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Brandtex ShopKodan ul. Powstańców 6, tel. 046 839-44-06 

Jesteśmy międzynarodową firmą farmaceutyczną ze 130-letnią tradycją. Dzięki innowacyjnym lekom i produktom 
diagnostycznym chronimy zdrowie ludzi i poprawiamy jakość ich życia w ponad 90 krajach świata. Wierzymy, że nasz sukces 
zależy od wiedzy, kompetencji i zaangażowania naszych pracowników. 
ALTANA Pharma w Polsce to: - nowoczesne leki i preparaty diagnostyczne z dziedziny gastrologii, 

pulmonologii, OTC i radiologii 
- ponad 135 mln PLN inwestycji w nowy Zakład Farmaceutyczny w Łyszkowicach 
- ponad 300 wysoko wykwalifikowanych pracowników 

~ Czy chcesz do nas dołączyć? 

Poszukujemy pracowników na stanowisko 

APARATOWY PROCESÓW KONFEKCJONOWANIA 
do pracy w Dziale Produkcji Farmaceutycznej w zakładzie produkcyjnym w Łyszkowicach k/lowicza 

Wymagania: 
• wykształcenie średnie 
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 
• kreatywność i dyspozycyjność 
Kandydatów powinna cechować komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, sumienność i pracowitość. 
Oferujemy ciekawą pracę w środowisku międzynarodowej firmy produkcyjnej, z możliwością rozwoju zawodowego 
oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Zainteresowanych i spełniających kryteria prosimy o nadesłanie listu motywacyjnego i CV w terminie 14 dni · 
od daty ukazania się ogłoszenia na adres: 99-420 Łyszkowice, ul. Ks. Łowickiego nr 12, z dopiskiem: „HR". 

Prosimy o dopisanie klauzuli: ~tam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy d/a"potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97' o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)". 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z 0.9. w Głownie 

- poszukuje pracownika na stanowisko: 
INSPEKTOR ds. ADMINISTRACY JNO·PRAWNYCH I KADROWYCH . 
Do zadań pracownika na w.w. stanowisku będzie n·ależało w szczególności: 
• przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń organów władz Spółki 
• opracowywanie projektów uchwał organów władz Spółki 
• opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Spółki 
• prowadzenie spraw kadrowych 
•obsługa sekretariatu. 
Idealny kandydat na w.w. stanowisko powinien posiadać: ' 
• wykształcenie wyższe o kierunku prawo i administracja 
• dobrą znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz prawa pracy 
• dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office 
• doświadczenie w pracy przy wykonywaniu podobnych zadań 
• wysoką kulturę osobistą i umiejętność pracy w zespole. 

Zainteresowane osoby prosimy o kierowanie ofert zawierających CV 
oraz list motywacyjny na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
95-015 Głowno, ul. A. Struga 3 w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające poniższą klauzulę: 
.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr. 133, poz. 883). • 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 

R.J07 
Wszystkim składającym oferty dziękujemy/ 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne 

Przyjęcia na wszystkie semestry 
Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 

Tel. (0-46) 838-81-18 
Budynek Szkoły Podstawowej ! 

· łOSIZOllłWAWYn ŻAl'lft 
USŁUGI KUŚNIERSKIE 
Łowicz, ul. Warszawska 56 

tel. 0602-654-184 
Warszawa tel. (022) 667-42-83 ~ 
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owicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46·837·88·13_ 

POLECA: 
•!•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. O. 

TANIE NAGROBKI SALETRA 
GRANITOWE SALETRZAK 

IRAZINNEWYROBY MOCZ IK 
Z KAMIENIA NATURAlNEGO 

oferuje Zakład Kamieniarski 
Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży) 

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

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

• Montaż i transport gratis. 
• Produkujemy kostkę brukową granitową 

Cena 1 m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

"' 0601-588-385, 0609-604-454 ~ 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

. • HURT • DETAL • RATY 
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a 
tel.lfax 042 719-64-04, 0506-98-57-83;:; 

a: 

R1:f.ł i~B~lY~~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46} 837-61-IJ9, 0-501-074-060 . 

• nawozy inne rei 
•węgiel "~"'~o 
•miał ~o ~ 
• koks s~~'fł 
• grO$Zek EKO "t. 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 

PPHU ROZETTE 

R-301 

Producent Opakowań Ozdobnych do Prezentów 

poszukuje osób 
do składania i klejenia 

torebek ozdobnych 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr tel. (046) 837 37 55 
od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-18.00 ! 

r .. „„ ... SERDECZNii"iii>FłAsiiM'v"'""··„i 
l uczniów klas szóstych szkół podstawowych na l 

I DZIEŃ ~ 
I,,::==. OTWARTYCH DRZWI dnia 2 marca 2006 r. o godz. 1700 

do Gimnazjum nr 1 Im. H. Sienkiewicza 
w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 62 

1 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie 

~~3§ •••••• „„ ....... „„„ .... „ ... „„„„.~~':!.~~~-~'.:!.~~!:„~.~~.~'.~~„ 
BURMISTRZ GŁOWNA INFORMUJE, 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 
został podany do publicmej wiadomości 

do dnia 28 lutego 2006 r. wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

w trybie bezprzetargowym, 
poloionyc~ w Głownie przy ulicach: 
Łowickiej 6 i Spacerowej 22. 

Dodatkowych informacji o publikowanym wykazie udziela Referat 
Geodezji 1 Gośpodarl<i Nierochomościami Urzędu Miejskiego , 
w Głownie, ul. Młynarska 15, tel.(0-42) 719-11-42 ' 

/ 
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Gmina Bielawy Gmina Bolimów 

Wreszcie karosaż 
dla OSP Sobota CZYJ B'DZIE ZBIORNIK , 
7 lutego rozstrzygnięty został 
przetarg na karosaż samochodu 
marki Star dla jednostki OSP 
w Sobocie. Wygrała go firma 
„Dragon" z Dąbrowy Górniczej 
oferując kwotę 113.700 zl. 

JOACHIMOW • ZIEMIARY 
K arosacja Stara 266 potrwa dwa i pół 

miesiąca. Sprawny średni samochód 
gaśniczy, ze zbiornikiem na wodę 

o pojemności 2,5 tys. litrów, znajdzie się 
w Sobocie na prz.ełomie kwietnia i maja 

Na sprawny pojazd gaśniczy jednostka 
- ta czeka już 2 lata. W dyspozycji ma na 

razie praktycznie muzealny Star 125 z lat 
50-tych. Osta1nio próbowano nim wyjechać 
do pożaru w Sobocie Wojdówce, ale odmó
wił posłuszeństwa zanim wyjechał z terenu 
jednostki. 

Komu należy się wędkarskie 
użytkowanie zalewu Joachimów
Ziemiary: gminie Bolimów, która 
już wkrótce podpisze umowę na 
dzierżawę tego obiektu, czy też 
okręgowi skierniewickiemu Pol
skiego Związku Wędkarskiego, 
który dzierżawi zasilającą zbiornik 
rzekę Rawkę? 

' 

przepływowy, czy boczny, gdyż zasilany 
jest przez piętrzoną na Rawce wodę i bez 
niej nie mógłby istnieć. -Płacimy dzierżawę 
z Rawki, a oni nic nie płacą, a z niej korzysta
ją - mówi Kasztahl::i. 

Spór ten władna jest rozstrzygnąć Regio
nalna Inspekcja Gospodarki Wodnej w War
szawie, do której wędkarze przekazali opi
nię wraz z odwołaniem od wcześniejszej 
decyzji. Jak mówi Kasztalski, być może coś 
już będzie wiadomo po 27 lutego. - W tym 
dniu w Skierniewicach odbę_dziesię zebranie 
przewodniczących wszystkich kół i maże do 
tego czasu RIGW ~już jalcą§ opinię -
mówi. 

Czat nagll, 
zbiornik 1ara1ta 

W ubiegłym roku karosacja ujęta została 
już w planie budżetowym, jednak wniosek 
o dofinansowanie nie został zaakceptowa
ny przez Zarząd Wojewódzki Związku 
OSP. Dlatego też pieniądze zagwarantowa
ne na ten cel w ramach środków własnych 
gminy zostały przesunięte na rok 2006. 
W ubiegłym roku gminie udało się tylko ku
pić za niecałe 6 tys. zł samochód marki Star 
266,który karosacji z.ostanie niebawem pod
dany. 

W tej sprawie raz jesz.cze wypowie się 
Regionalna Inspekcja Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, która jedną decyzję 
w tej sprawie już podjęła, przyznając pra
wo do zalewu w całości gminie Bolimów. 
Skierniewickie Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego odwołało się jednak od tej 
decyzj~ posiłkując się opinią specjalistów 
uniwersyteckich. 

Bolimowski zalew jest obiektem niety- Na razie nic nie zachęca do wizyty nad zalewem, ale za dwa miesiące 
powym Jak do tej pory wszystkie zbiorni- temęt będzie gorący. 

Jeśli okazałoby się, że zbiornik nie na
leży sięjednak wędkarzom, gmina miała
by wyłączność na jego użytkowanie, tak
że to związane z zarybianiem i wędko
waniem. W takim układzie wędkarze· po
stulują założenie większych krat na do
pływach do zbiornika, gdyż obecnie bar
dzo wiele ryb, które wpuścili do Rawki 
znalazło się w wodach zalewu. 

ki tego typu w naszym kraju były budowa-
ne w ten sposób, że zasilająca je rzeka prze- ten cel pieniądze. - Na naszym 
pływała przez ich środek. Zalew położony terenie nie ma takich obiektów , 
w obrębie dwóch wsi - Joachimowa i Zie- i sprawa jest czymś zupełnie no
rniar, jest natomiast zbiornikiem bocznym, liY"'-mó~ w~owi.~ z No
położonym całkowiciez boku zasilającej go ~ Łowiczamem WOJt An
Rawki. Stąd wynikają wlaśnie niejasności ~ Jagura.-O~~nom 
w sprawie jego wędkarskiego użytkowania. . ~ aby w chwili fX!'1JJisywa-

rów wodnych, ale już z moto
rówkami mógłby być problem. 

Karosacja samochodu dla jednostki OSP 
w Sobocie dofinansowana została kwotą 45 
tys. zł przez Zanąd Główny Związku OSP. 
Dotację w podobnej kwocie przekaże Wo
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. 
Gmina przeczyła na remont samochodu 
około 20 tys. zł. (eb) 

Pierwotnie Regionalna Inspekcja Gospo- n"! ~owy w~stkie aspe_kty 
darki Wodnej w Waw.awie zgodnie z pra- rlzierzawy były Jasne - dodaje. Andrzej Jagura 

Według wędkarzy to im wła
śnie należy się gospodarka ryb
na na zalewie. - Zgodnie z pra
wem wodnym, użytkowanie 
zbiornika należy się nam - uwa
ża prezes łowickiego koła Pol
skiego Związku Wędkarskiego 
WłodzirnierzKasztalski. -Prze

Dla dobra zbiornika sprawy związane 
z dzierżawąjak i prowadzeniem gospo
darki rybnej, winny być jak najszybciej 
wyjaśnione. Zalew jest bardzo rozległy -
44 hektary, w tym pod wodą 33 hektary, 

Konkurs w rocznicę 
urodzin patronki 
W Liceum Ogólnokształcącym 
im. Krystyny Idzikowskiej 
w Nowych Zdunach rozpaczą! się 
konkurs wiedzy o patronce 
oraz o Batalionach Chłopskich 
- organizacji, w której pełniła 
funkcję łączniczki. 

wem wodnym roąiisała konkurs na węd
karskie użytkowanie tego obiektu, który 
wygrało skierniewickie koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Z takim rozwiąza
niemniezgodziłasięjednakgrninaBolimów. 
Następnie RIGW wydała opinię, iż zbior
nik należeć mógłby się wędkarzom wtedy, 
gdyby był zbiornikiem przepływowym 
a nie bocznym i taką opinią dysponuje obec
nie wójt gminy Bolimów Andrzej Jagura. 
Tego stanowiska trzyma się właśnie gmina, 
snując plany co do przyszłego, rekreacyjne
go użytkowania teren\L 

Już wkrótce gmina podpisze umowę na 
dzierżawę zbiornika. Podpisanie umowy 

Wtdkl I kalakl 
Uściślić trzeba, że gmina Bolimów użyt

kować mogłaby zbiornik również wtedy, 
gdyby jego zarybianie i gospodarka rybna 
należała do związku wędkarskiego. Gmina 
nadal czerpałaby wtedy zyski z użytkowa
nia rekreacyjnego, tyle że pewne rzeczy 
domówić musiałaby już z wędkarzami. Pro
wadzona na zalewie gospodarka rybna nie 
przeszkadzałaby na przykład kąpie~ uży
waniu na nim kajaków, żaglówek czy rowe-

deż bez zasilającej go wo4v z Rawki, zbior
nik nie mógłby istnieć - dodaje. "' 

Okręg Skierniewicki Polskie- .---.=-o-c~,.,.., 

go Związku Wędkarskiego wy
st.ąpił o opinię w tej sprawie do 
uniwersyteckich specjalistów od 
prawa wodnego z uczelni 
w Olsztynie i Poznaniu. Jak 
mówi K.asztalski w rozmowie 
z Nowym Łowiczaninem, opi
nia ta zwiera stanowisko, iż nie Włodzimierz 
ma znaczenia czy zbiornik jest Kaszta/ski 

PSP Łowicz 

jednak dosyć płytki - prze
ciętna głębokość nie przekra
cza 1,90 metra. Właśnie dla
tego wiosną i latem bardzo za
rasta. Podstawowym działa
niem w walce z zarastaniem 
jest wpuszczenie do zbiorni
ka roślinożernych ryb, a to 
można uczynić dopiero po 
rozwiązaniu wszelkich nieja
sności. (wcz) 

W tymrokuprzypada85.rocznicauro
dzin patron4 która została roz
strzelana przez hitlerowców w ru

inach warszawskiego gettl, po tym jakaresz
towano ją w czasie przewożenia dokumen
tów konspiracyjnych. Dyrektorka szkoły 
Danuta Zakrzewska powiedziała nam, że 
rocznica jest bezpośrednim powodem kon
kursu, który w szkole odbywa się co dwa 
lata. Osta1nią okazją ku ternu była 60. rocz
nica śmierci patronki dwa lata temu. Rywa
lizacją w konkursie objęci zostaną wszyscy 
uczniowie. Dla tych z klas pierwszych bę
dzie to wiązało się z poznaniem postaci 
Krystyny Idzikowskiej, dla tych z klas trze
cich tylko jej pizypomnieniem. Uczniom, 
którzy wykażą się największą wiedzą 
opatronce,zostanąwrę_czonenagrodyksią?:

kowe, a stanie się to 28 kwietnia w dniu 
uroczystego zakończenia roku szkolnego 
przez maturzystów. (tb) 

rni((dzygrninąaz.akładem.MelioracjiiUrz.ą
dzeń Wodnych przedłuża się z powodu 
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jaka ma miejsce w Urzędzie Marszałkow
skim (wśród kontrolowanych dokumentów 
znajduje się również wstępne porozumie
nie, na podstawie którego spisana mogłaby 
zostać umowa). Nie to jest jednak chyba 
najważniejszą przyczyną powodującą 
opóźnienie. Przejmując zadania Zakładu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, grninaBo
limów stoi bowiem na stanowisku, że otizy
mywać powinna również pieniądze na ten 
cel. Pierwo1nie mówiło się nawet o 100 ty
siącach złotych, choć, załatwiając wieJe 
spraw własnym sumptem, mogłaby to być 
kwota znacznie mniejsza 

Paliło się częściej 
Z infonnacji za ubiegły rok zło

żonej wobec starosty, bunnistrza 
oraz wójtów gmin powiatu łowic
kiego 9 lutego przez strażaków Ko
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łowiczu wynika, 
że w 2005 roku ilość zdarzeń na te
renie powiatu łowickiego była więk
sza o 711 w stosunku do ilości zda
rzeń zanotowanych w 2004 roku. 

Obecrlle obydwu stronom zależy na jak 
najszybszym wyjaśnieniu zawiłości praw
nych dotyczących tego, czy wraz z przeka
zaniem zadań można gminie przekazać na 

005 roku odnotowano na tere
nie powiatu łowickiego 927 z.da
rzeń, w tym 450 pożarów, 442 

miejscowe zagrożenia i 35 alarmy fałszy
we. W 2004 roku odnotowano zaś 711 z.da-

Komu sport 
w Łyszkowicach 

K onkurs na prowadzenie pracy szkoleniowej 
z dziećmi i młodzieżą w sekcji piłki nożnej, orga
nizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyj

nych dla dziec~ młodzieży i dorosłych oraz organizo
wanie zawodów sportowych ogłoszony został w gmi
nie Łyszkowice. Konkurs adresowany jest min. do or
ganizacji pozarz.ądowych, stowarzyszeń, jednostek or
ganizacyjnych samorządu terytorialnego prowadzących 
swoją działalność na terenie gminy Łyszkowice: Prze
widywana kwota dotacji wynosi 40 tysięcy złotych. 
Oferty można składać do 3 marca, ich rozpatrzenie na
st.ąpi do 6 marca. 

""'---·-- ___ _::_ _:_-__ --~ _._ ?:1~19_. 

OBUWIE: •trzewiki • gumowce • gumofilce 
OOZIEŻ: • ubrania drelichowe • fartuchy • koszule flanelowe 
' • kamizelki • czapki • odzież nieprzemakalna • rękawice 

ŚRODKI CZVSTOŚCI: • pasta bhp • mydlo 
• worki • papier toaletowy • ręczniki 
• kremy do rąk • ścierki 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • maski 
• kaski • ochronniki sluchu i oczu • nakolanniki 
Firma MONTEX Głowno 
ul. Kiłlńskiego 9a, tel. (042) 719-16-77 

rzeń, w tym: 332 pożary, 356 miejscowych 
zagrożeń i 23 alarmy fałszywe. 

Jeżeli chodzi o pożary, to nast.ąpił :znacz
ny wzrost ich ilości- aż o 118. Zwiększyła 
się też liczba miejscowych zagrożeń - o 86 
zdarzenia Było też o 12 fałszywych alar-
mów więcej. 

W 2004 roku najczęściej występującą 
przyczyną pożarów była nieostrożność 
osób dorosłych przy posługiwaniu się 
ogniem otwartym, czyli papiero~ za
pałkami - 308 pożarów. W następnej kolej
ności pożary powstawały wskutek: umyśl
nych podpaleń - 46 pożarów, nieostrożno
ści osób dorosłych przy wypalaniu poz.o.
stałości roślinnych na polach - 11 pożarów, 

wad środków transportu - 9 pożarów, wad 
urz.ądz.eń i instalacji elektrycznych (bezurz.ą
dzeń ogrzewczych) - 15 pożarów oraz nie
ostrożności osób nieletnich przy posługiwa
niu się ogniem otwartym - 5 pożarów, jak 
również z innych przyczyn - 20 pożarów. 

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to 
w roku ubiegłym naj~ej występującą 
przyczyną miejscowych zagrożeń było nie
typowe ·zachowanie się zwierząt, owadów 
stwarzających zagrożenie (73 zdarzeń), nie
zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 
środków transportu (91 zdarzeń), huraga
ny, s;Jne wiatry (93 zdarzenia), gwałtowne 
opady deszczu (37 zdarzeń). 

(eb) 
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bruku ~ii~ POMAGAC STALE 
J

eżeli w nowej, demokratycznej stent, Łukasz Kruczek. żurnaliści natych
rzeczywistości coś się zmieniło miast obstąpili obu panów, zadali kilkana
na gorsze, to na pewno stosunek ście pytań, a ponieważ nikt nie doprosił 

młodego pokolenia dziennikarzy sporto- do towarzystwa byłego trenera, a obec
wych do tego, co się wokół nich dzieje. nie prezesa Polskiego Związku Narciar
Daleki jestem od gloryfikowania syste- skiego, Apoloniusza Tajnera, więc ten się 
mu niegdyś u nas obowiązującego, do tego stadka nie wpraszał, bo nawet 
a zwanego górnolotnie, choć bezpod- nie miałby gdzie usiąść. Stal kilka metrów 
stawnie, socjalistycznym (zbliżony do z boku rozmawiając z całkiem innymi ludż
prawdziwego socjalizm to mamy mi. I co? Znowu jest afera, a media, za 
w Szwecji albo w Norwegii, które teo- pośrednictwem tychże młodych żumali

retycznie są monarchiami), ale jak ob- stów, trąbią o narastającym konflikcie 
serwuję w pracy dziennikarzy tak zwa- prezesa z trenerem. Tak się złożyło, że 
nych tabloidów (potocznie nazywanych Tajner na tych igrzyskach był (bo już 
brukowcami), to mnie p0 prostu przera- wrócił do kraju) w ekipie Telewizji Pol
żenie ogarnia. Oto w minioną niedzielę skiej, a w hotelu w Sestriere mieszkali
szefostwo polskiej misji olimpijskiej zor- śmy razem w pokoju. W nieidzielę, wra
ganizowało w Turynie .Dzień Polski". cając z Turynu z .Dnia Polskiego" zaha
Wynajęto podziemia niewielkiej i nader czyliśmy o kwatery naszych skoczków. 
skromnej restauracji, zamówiono trochę Wizyta była krótka, ale bardzo sympa
na zimno, trochę na gorąco, było też tyczna. Po drodze, i potem w hotelu, mój 
w barze nieco alkoholu. Zaproszono za- współlokator odebrał kilkanaście telefo
wodników, trenerów, dziennikarzy. Było nów z kraju informujących go o tym, że 
kilkunastu członków Międzynarodowe- w stacjach telewizyjnych trąbią o kon
go Komitetu Olimpijskiego z różnych kra- flikcie Tajner - Kuttin. Obaj dowiadywali-

Szkoła na Bratkowicach 
będzie czynić starania, aby 
powstał Klub Ośmiu - Mło
dzieżowy Wolontariat. 
W ten sposób byłoby moż
na dotychczasowe działa
nia na rzecz innych, robio
ne dotąd metodą akcji, za
mieniać w stałą pomoc. 

M aria Wojtylak, dyrektor.2espolu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Ło

wiczu uczestniczyła wraz z Agnieszką Ła
zińską - nauczycielką muzyki i sztuki, 

w ogólnopolskim seminarium zatytułowa
nym „Wychowanie w szkole", które odby

ło się 30 stycznia w sali kolumnowej Sejmu. 

Do udziału w tym seminarium :zaproszono 

pnedstawicieli szkół noszących imię Jana 

Pawła Il i dyrektorów wydziałów oświaty 

jów, co przydało spotkaniu splendoru. śmy się szczegółów, których pewnie Z • • k 
Byli wolontariusze pomagający polskiej byśmy się nawet nie domyślali. Była nie- 01ęcl0 PO 0Z0We 
ekipie. Nie widziałem na tym przyjęciu dziela, zapewne w polityce nic ciekawe-

nikogo, u kogo stan wskazywałby na go się nie dziajo, a serwisy informacyjne W ,,Stokrotce" 
nieco większe, niż wypadałoby, •tzw. trzeba było wypełnić jakąś sensacyjną 

spożycie. I oto następnego dnia dowia- treścią. Zaczynamy powoli dochodzić do ( 0 
roku w każdej grupie wiekowej 

duję się, że w gazecie .Fakt" ukazało granic absurdu. 
się zdjęcie szefa polskiej misji olimpijskiej, w przedsz.k:olu ,,Stokrotka" na ul. 

N a tych igrzyskach jeden z !elewi- Ułańskiei w Łowiczu orgamzo· wane 
niegdyś znakomitego sportowca i tre- · h t ó · k" ś " 

zyinyc opera or w w Ja im są zaiP<'i~ pokazowe dla rodziców. w tym 
nera, a teraz posła Platformy Obywatel- amoku sprowokował już kilka in- '""'-
skiej, Zbigniewa Pacelta ze szklanecz- cydentów. o jednym takim zgrzycie po- roku można się ich spodziewać na 

ką whisky w ręku i podpisem, że tak oto dobno było w kraju głośno (nie mogło być praełomie lutego i marca. Dzięki swego 

spędza czas kierownictwo polskiej re- inaczej, skoro sprawę nagłośniono). rodzaju Dniom Otwartym w pnedszkolu 

prezentacji w Turynie. Bezpośredni obserwatorzy tego incy- rodzice i inni opiekunowie 

D zień następny - poniedziałek. dentu (trener naszej biegaczki uderzył przedsz.k:olaków mają okazję zobaczyć, 

Dziennikarska młodzież dopo- kamerzystę) twierdzą, że sprawa nie jakichpociecharadzisobiewgrupie,jakie 

mina/a się wcześniej spotkania była tak jednoznaczna, jak została przed- ma relacje z rówieśnikami, jak radzi sobie 
z trenerami skoków narciarskich, które stawiona. Ale od dawna przecież wia- z przyswajaniem wiadomości podczas 
mimo obniżonych lotów Małysza cieszą domo, że ten ma rację, kto ma media. 
się u nas ciągle największym zaintere- O czym doskonale wiedzą także w bru- zajęć. Pr7.eds7kole otwiera WÓWCT1JS 

sowaniem spośród wszelkich sportów kowcach, bo potrzebna podobno jest swoje podwoje także przed dziećmi, które 
zimowych. Komitet Olimpijski takie spo- sensacja, choćby wyssana z palca, by mają dopiero w pizyszłym roku chodzić 
tkanie więc zaplanował rezerwując gazeta dobrze się sprzedała. A jeśli po- do placówki. W każdej grupiel.ajęcia 
w tym celu pomieszczenie na skoczni. tern nawet ktoś wyegzekwuje sprosto- pokazowe organizowane są innego dnia, 
Przyszło szefostwo ekipy, zjawiło się wanie, to i co z tego? Ukaże się gdzieś takabyrodzicemającydwojedzieci 

kilkunastu dziennikarzy, po paru minu- drobnym druczkiem i mało kto je prze- w przedszkolu mogli odwiedzić każde 
tach także austriacki trener naszych czyta. Bo sprostowania nie są już prze- dziecko. 
skoczków, Heinz Kuttin i jego polski asy- cież tllk atrakcyjne. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<@) 

z wielu miast. Podczas obrad mówiono 

o wielu neczach prostych i oczywistych. 

na które warto zwracać uwagę chcąc dzieci 

dobm: wychowywać. Wspominano np., że 
opusz.cz.enie do połowy flagi państwowej 
podczas żałoby narodowej powinno być 

oczywiste, a w w niektórych szkołach tego 

nie :zrobiono. Prelegenci mówili też o wyni
kach ankiety prz.eprowadz.onej w jednej re 

śląskich szkół, z której wynika, że dla 

uczniównajważniejszesą: miłOOć, ~ie, 

rodzina i bezpieczeństwo. Wskazywano też 
na najcz.ęstsre błędy wychowawcze, a są 

to: blokowanie aktywności, wyręczanie 

uczniów, niekonsekwencja i rygoryzm. 

A jak to się ma do młodzieżowego wo

lontariatu? Otóż tak, że pomoc innym 

to sprawdzona metoda wychowawcza. Po

prrez wolOlltariat dzieci mają szansę po

czuć się potl7.ebne, uczą się też odpowie-

dzialnośt. Młodzi ludzie mogąpomagać in
nym w nauce, nieść im pomoc w trudnych 

sytuacjach. Kluby Ośmiu chcą nieść dobro, 
pomagać innym, a za swojego patrona 

w 2005 roku uznały Jana Pawła Il. Naspo

tkanie to :zaproszono pzz.edstawicieli szkół 

noszących imię Jana Pawła Il dlatego, że 

papież nie chciał, aby budować mu pomni
ki, wolał, aby czynić dobro. 

Maria Wojtylak planuje zapoznać 

uczniów i dyrektorów innych łowickich 

szkół z ideą Klubów Ośmiu. Jak zostanie to 
przyjęte w szkole na BratkoWicach i w in
nych miejscach - trudno jej ocenić. Na pew

no powstanie wolantariatu w Zespole Szkół 
nie będzie poprzedzone ogłoszeniem oficjal

nego naboru. Przedstawiony zostanie po

mysł, a jeśli będą chętni, aby to realizować -
pomoże im w tym dorosły opiekun. 

(mwk) 

Grzegorz Więcek wygrał konkurs w Teresinie 
Były dyrektor łowickiego Gimna

zjum nr 1 a wcześniej Szkoły Pod
stawowej nr 6 im. Henryka Sien
kiewicza, Grzegorz Więcek, wy
grał 2 lutego konkurs na stanowi
sko dyrektora Szkoły Podstawo
wej im. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie w powiecie socha
czewskim. 

J akpisaliśmynałamachNowegoŁowiczmiina pół roku temu, funkcję dyrek

tora w tej placówce pełnił już od wrze
śnia ubiegłego roku. WójtgminyTeresinpo

wierzył mu tę funkcję po konkursie, który 
odbył się w wakacje, lecz z dość błahych 
przyczyn nie został rozstrzygnięty. Grze
gorz Więcek był jedynym kandydatem bio
rącym wówC7l:IS udział w konkursie. Do 
drugiego konkursu, który Grzegorz Więcek 
teraz wygrał, przystąpiły trzy osoby. Wy-

łoniony w drodre konkursu dyrektor obej

muje to stanowisko na 5 lat 
Kańera Więcka jest o tyle interesująca, że 

w sieqmiu 2004 r. burmistiz Łowicza od

wołał re stanowiska dyrektora Gimnazjum 
nr 1 z powodu sprawy sądowej, w której 

oskarżony był o kierowanie samochodem 
pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy, że 

przed sądem dyrektor się do tego pizyznał, 

ale sąd drugiaj instancji warunkowo umo
rzył tę sprawę. Od tego momentu Więcek 
był już nauczycielem wychowania fizycz
nego w szkole. Podejmując pracę w Teresi

nie skorzystał z urlopu bezpłatnego w ło

wickiaj szkole, który kończy się 28 lutego. 
Jeśli kuratorium oświaty zaakceptuje 

Grz.egorz.a Więcka jako dyrektora szkoły 

w Teresinie, będzie on musiał wystąpić 

o przeniesienie służbowe do Teresina. 

Tym samym przestanie być pracowni

kiemłowickiej szkoły. (midc) 

GOTÓWKA EKSPRESOWO 
.~ KREDYTY• konsolidacyjny 

- na spłatę innycl\ zobowiązań 

Zgłoszenia wraz z potwierdzonym dowodem wpłaty, przyjmowane są 
do końca.maja 2006 r. Konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

39928800010000063520000010 „Zjazd Absolwentów" 

Adres szkoły: 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 5a, tel.: (046) 837-49-49, www.zsp4.lowicz.pl ~ 

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 OTWAR'IY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
tel. \042) 719-49·60, (042) 719-49-89 

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

LEADER PRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 
PRACOWNIKOW 

MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• książeczka do celów epidemiologiczna-sanitarnych 
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane 

Centrum Dystrybucji Leader Price 
Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW 

tel. 421714-28-10 
e-mail: rekrutacjastr@leaderprice.pl R·26S 

- na dowolny cel 

D b K d . •gotówkowy 

oTw~T• ~YRuM~~-ov~ UBEZPIECZENIA : ~~~bu~!~acyjne 
INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. w godz. 900-1100 

v' ~cena gratis. v' Rozpoczynamy prace po ustaniu mrozów. 
v' Roczna ilość budów do realizacji ograniczona. 

HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
przy trasie Łowicz-Skierniewice 

Tel. 0501-074-060, tel.!fax 0461837-61-09 R.JOS 

ZIMOWA. 
WYPRZE OAZ 

m zapraszamy 
do sklepu firmowego: 

UNIGLOB ~ 
Stryków, ul. Ozorkowska 8, pn.-pt. 8-16 

MGR Rd1AbiliTAcji RuchowEj 

JERlY SOBClYŃSKI 
./ masaż leczniczy ~'\~1"ła 
./usprawnianie "t•\· ~"1. 1~a.L"l."1.~ 

po udarze e>,fA\ ... v- _ 

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 
planowe - sobotyw godz. 11.00-19.QO ~ 

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 
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ROOZI /fi /1111 ŁOWICZ, ul. KURKOWA 3 
tel. (046) 830-21-57 

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

p kład cen leków u NAS: 

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 100 
Amol 100 ml 16,20 13,80 
Apap x 12 szt. 4,87 3,85 

recepty lekarskiej: Beta serc 8 mg 1 OO szt. 
Accupro 10 26,64 19,94 Bisocard 5 

Aspargin 6,40 4,90 Accupro 20 27,54 21,47 Bisopromerk 5 
CapivitA+E forte 7,50 5,85 Accupro 5 23,97 18,60 Cardin 10 
Cholinex 6,70 5,50 Accu-Chec paski 7,56 0,01 Cart:lin 20 
Coffepiryna 1,30 0,90 
Etopiryna 1 O szt 2,50 1,80 

Agapuńn 600 15,28 13,00 CarduraXL4 
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 Amaryl 3 28,78 10,55 Concor 5 Modafen 24 szt. 17,70 9,50 Amaryl4 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 Diaprel 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 10,74 Duspatalin retard 
Pyralgina x6 tabl. 4,90 3,19 Apo-doxan 4 14,24 13,00 Effox Long 50 
Ranigast Max 5,70 3,50 Alossa wszystkie 3,20 0,01 Effox Long 75 
Prostamol Uno 43,00 31,50 Betaloc zok 50 22,50 19,95 Essentiale forte 

GABINET SPECJALISTYCZNY 
ł!LhlQryf!l_pr ·mu ·4 p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Winczyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

SPECJALISTA CHORÓB PlUC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Boiena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA GASTROENTEROLOG 
Mała Sobolew-.skomra - środy w godz. 16.30-19 

PSYCHIATRA 
El:.łbleta ~ska- środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witołd ~clł - codziennie w godz. 8-10 

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

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
Janusz Dubas- czwartki w godz. 11>-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej Menduś- poniedziałki w godz. 11>-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Ka,ldos - co dru~ wtorek w godz. 11>-18 

(zapisy tel. 7-36-56) 
SPECJALISTA DERMATOLOG 

Zbigniew Wroniecki- poniedziałki w łodz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGót.NEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogow~Tylman- piątki w godz. 11>-19 

(wtorki w godz. 11>-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a) 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDY<;zNYCH 

EWA GUZOWSU·BARTNIAK 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 

tel. 0-602-264-817 
•:• bóle, zawroty głowy 
•:• choroba Parkinsona 
•:• bóle kręgosłupa 
•:•nerwice 
•:• padacŹka 
•:• stwardnienie rozsiane 
•:• wizyty domowe 

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

R-182 

; 

DANUTA GRYCZYNSKA 
czwartek 13.00-- 14.30 

Łowicz, ul. Długa 14 
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~ 

GABINET 
REHABILITACJI 

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

• LASER • MASAż 
• NASTAWIANIE ł<RĘGOStUPA 
SPrZedaż arwkuł6w medycznych 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki · 
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane . 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkladki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

dr Małgorzata Sembrat 
• 0501-524-439 - .~ 

HIMATOLOGIA 
MDYCYNA PlACY 
lOWICZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4 
KAŻDY CZWARTEK WGODZ. 16.00-18.00 
ZAPISY od 16.00 tel. (046) 837-15-96 ~ 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPec.łAUSTA 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 ~ 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Pnyjmuje: 8.00..10.00 i 18.00..19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MASAż LECZNICZY'· GRATIS ~ 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY 0 

KrfsfyliciD1JiiDr0bnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

• Badanie e,roftlaktyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, uczniów, studentów 

• Badania kierowców, EKG 

l
t.owicz ul. Turystyczna 4, N"':<; 

te . 0-603-709-329, 837-68-79 

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

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

cena cena 
zwykła u NAS Nazwa leku zwykła 

34,50 29,50 Flixolide 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 5,32 lnhibace 2,5 24,32 
20,23 9,60 Kaldyum 1 OO szt. 20,46 
32,53 19,96 LanzulS 13,78 
23,30 17,50 Lanzul 30 mg x 14 szt. 13,78 
23,70 17,50 Lamitrin wszystkie 
21,00 17,50 Logest 21 szt. 36,50 
37,89 10,82 Madopar wszystkie 3,20 
60,54 18,84 Megace 240 ml 6,40 
23,45 15,70 Memotropl 1200 x 60 szt. 33,50 
15,17 9,10 Mercilon x 21 szt. 27,00 
29,70 24,00 Metazydyna 28,12 
5,52 3,20 Metocard 50 mg 4,41 
7,86 3,96 Miflonide wszystkie 3,20 

36,30 26,70 Mono-Mack depo! x 28 12,06 

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 • WIZVTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 
Czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 

Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m) 
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66 

tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDNłł STOMATOlOCA~ 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82. 837-84-68. 0-601-84-84-20 

• PIOTR CZYZ 
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 

WIESI.A W BIELECKI 
lekan chorób wewnętnnych 

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

• 1300 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE "' 

u NAS Nazwa leku z:;~:-u NAS 
0,01 Novynette 21 szt. ~6,42 23,20 
0,01 Ortanol 20 28 szt. 16,17 14,10 
0,01 Oxis4,5 23,68 0,01 

16,59 Oxis9 31,54 0,01 
17,59 Prestańum 4 25,78 18,75 
14,97 Preductal MR 51,37 39,50 
7,74 Quinax 23,30 19,00 
8,72 Ranigast 150 60 szt 8,59 6,46 
0,01 Serevent dysk 21,00 O,D1 

26,50 Tertensif SR 9,91 7,24 
0,01 Topamax wszystkie 3,20 ·o,D1 
0,01 Zafiro n 3,20 0,01 

29,50 Zalasta 5mgi10 mg 0,01 
23,20 Zolafren wszystkie 3,20 O,D1 
19,95 Pny zakupie powyższych leków wymagana jest 
3,00 recepta z odpowiednią odpłatnością. 
0,01 DROGI KUENCIE U NAS ZAWSZE 
5,51 NISKIE CENYlll 

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

lilJŚiłllERCZIIi 
liRZJSZTOF 

PRYWATNY GAB/NeT 
GINEKOLOGICZNO-POŁO:tNICZY 

PEtNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 
czynny codziennie godz. 15.00-20.00 

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. (046} 837..Q0-10, tel. kom. 0601·254-571 ~ 

LECZENIE 
KR~GOSlUPA 
•przepuklina krążkowa 
• skrzywienia kręgosłupa 
• bóle krzyża, szyi i karku 
• bóle rąk i nóg 
Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.kregoslup.net 

R-266 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

·usG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

'(RÓG PlĄTKOWSKIEJ) 
TEL. 042 7 ~107-400 R·1 

PRYWATNY GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Arm:nii Krajowej 38 w Łowiczu 
PRZY JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 ~ 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

DRMEDSIAWOMIR 
·.KACZOR 
specjalista reumatolog, internista , 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
sr. 16.00-18.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

Łowicz, Topolowa 30 
tel. 046-837 -07 -70 
0-506-01-00-05 ~ 

O: 



Orkiestra z Łyszkowic pokazała w niedzielny wieczór, jak potrafi grać. Było co posłuchać. 

Łyszkowice 

ORKIESTRA -ZAGRAtA 
Na trąbkach, tubach, puzonach, 

klarnetach, bębnach i perkusji za
grało w niedzielę 19 lutego ponad 
godzinny koncert około 20 muzy
ków z łyszkowickiej strażackiej 
orkiestry dętej. 

K oncertodbyłsięwmiejscowymGminnym Ośrodku Kultury. Niestety, nie
wiele więcej osób zasiadło na widowni, 
a szkoda, bo koncert wart był uwagi, zwłasz
cza że był to pierwszy tego typu koncert 
orkiestry - otwarty dla wszystkich, fOZl)'W

kowy. - Bardzo ubolewamy nad tym, że tak 
rzadko koncertujemy - mówi Zbigniew Dą-

GOKBolimów 

browski, cŻłonek orkiestry. - Nasze zado
wolenie z tego, co robimy, na pewno byłoby 
więksu, gdybyśmy częściej mieli okazję się 
pokazywać. Łyszkowicka dwa razy w roku 
gra w miejscowym kościele parafialnym -
podczas Bożego Ciała oraz w pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia. Oprócz tych 
występów 'usłyszeć ją można na uroczy
stościach jubileuszowych jednostek Ochot
niczej Straży Pożarnej w rodzimej gminie 
i nie tylko. 

Orkiestra dęta w Łyszkowicach ma bar
dzo długą tradycję. Powstała w 1924 łub 
1925 roku przy ówczesnej cukrowni ,,Ire
na'', przy której fimkcjonowała aż do m<>-

Bal przebierańców tylko dJa dzieci 

T ylko dla najmłodszych zorganizowa
ny zostanie w tym roku tradycyjny 
ostatkowy bal przebierańców, od lat 

organizowany przez bolimowski Gminny 
Ośrodek Kultury. Wpływ na to ma z jednej 
strony zmniejszona liczba pracowników 
GOK., ·którzy mogliby zadbać o organiza
cję,jak: i przebieg imprezy oraz zmniejszają
«e się co roku zainteresowanie tego typu 

rozrywką. - Dorośli nie chcą się już dziś 
przebierać- mówi dyrektor bolimowskiego 
GOK Irena Śmigiera Milewska. 

Bal dla najmłodszych zorganizowany 
zostanie 28 lutego o godzinie 16.00 w Domu 
Ludowym w Bolimowie. Będzie muzyka, 
konkursy i nagrody dla najlepiej ubranych 
balowiczów. 

(wcz) 

mentu likwidacji zakładu. Gdy cukrownię 
zlikwidowano, jej pracownicy zostali po
rozsyłani do innych miejsc - najwięcej osób 
wyjechałowówr::DJSdoSokołowaPodlaskie
go. Zmieniając miejsce zamieszkania zabrali 
ze sobą instrumenty. Przypomniano sobie 
o nich w 1954 roku, gdy powstała fubryka 
,,Laktoza". Ponieważ były problemy z od
zyskaniem instrumentów, sprawa trafiła do 
sądu w Warszawie, który oa.ekł ich zwrot 
wraz z odszkodowaniem w wysokości 
40.000 zł. Instrumenty wróciły do Łyszk<>
wici w 1965 roku orkiestrę reaktywowano. 
Obecnie gra w niej 26 osób, również z Łowi
cza i Głowna 

D uża jest zasługa kapelmistrza, że jesz
cze istniejemy i gramy -mówią muzy

cy o Józefie Krasowskim z Głowna Gdy 
pytamy, co jest orkiestrze najbardziej po
trz.ebne, kapelmistrz odpowiada, że młodzi 
ludzie i pieniądze na instrumenty. - Nieraz 
robiliśmy nabór, ale młodzi ludzie szybko się 
zniechęcają, bo grać w orkiestrze nie jest 
łatwo. Zapraszamy na nasze próby do GOK 
w Łyszkowicach w każdy czwartek o godz. 
17.00. Nie raz nas inni pytają, nawet wójt, 
czy naprawdę co tydzień gramy. Naprawdę
bo lubimy muzy~ i tym żyjemy. (mwk) 
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Zduny 

10 lat grupy 
nNie ma mocnychn 

Jubileusz 10-lecia istnienia ob
chodziła w sobotę 18 lutego grupa 
Anonimowych Alkoholików ze 
Zdun, a jej lider - Zbyszek .:. 11. rocz
nicę życia w abstynencji. Na jubi
leuszowe spotkanie i abstynencki 
bal, zorganizowany z tej okazji, 
przyjechali abstynenci z Domanie
wic, Łyszkowic, Bolimowa, Kocie
rzewa, Kutna, Skierniewic, Głow
na i Łowicza. 

P rzyjechaliśmy tu pierwszy raz z z.osią, 
Dorotą, Edkiem z „Pasiaczka" dzie

sięć lat temu - wspomina Zbyszek. - Szuko.
liśmy sposobu na to, (lhy pokazać ludziom 
sfił!l, jak można żyć inaczej, bez a.llwłwlu. 
Wiedzieliśmy, że to, co dla nas począ_tkowo 
wydawało się niemożliwe, jest możliwe, trze
ba tylko przełamać wstyd, jaki ma każdy 
pijący alkołwl. Ciężko było, bardzo ciężko. 
Na pierwsze spotkanie, zorganizowane 
przez łowickich abstynentów, przyszły 
zaledwie cztery osoby - matki i żony, które 
jużtraciłynadzieję.Latwiejszeniżmogłosię 

początkowo z.dawać było uzyskanie lokum. 
Życzliwe podejście ówczesnego wójta Mar
ka Byz.chy i sekretarz gminy Jolanty Klisz
ko zaowocowało znalezieniem lokalu w bu
dynku Gminnego Ośrodka Kultury. 

Po dziesięciu latach inicjatorzy powsta
nie grupy widzą, że już ta pierwsza próba 
zaważyła na losach wielu osób. Do grupy 

trafiło ponad 60 osób, nie tylko z gminy 
Zduny, ale też z gmin Chąśno czy Kocie
rz.ew. Trn:m grupy AA ze Zdun stanowili 
jednak ci, którzy pu.estali pić wcześniej, niż 
grupa powstała. Wśród nich był Zbyszek 
i niefyjący już od 3 lat Kazimierz. _ 

Zbyszek w rozmowie z nami dodaje, że 
wbrew nazwie AA - Anonimowi Alkoholi
cy - w takim środowisku, jakim jest gmina 
Zduny trudno jest zachować anonimowość. 
Ludzie się przecież znają i wiedzą o sobie 
sporo, również i to, że ktoś pił, a teraz nie 
pije. Wielu członków grupy musiało sobie 
z tym poradzić, lider 'mając za sobą 11 lat 
abstynencji, zupełnie się tym nie przejmuje. 
- To nie jest ważne, ważne jest, aby innym 
pomóc. Stara się to robić na różne sposoby. 
Oprócz udziału w spotkaniach grupy jest 
jednym z prowadzących audycję abstynenc- . 
ką w Radiu Victoria ,,Dziękuję, nie piję!", 
ukończył Studium Terapii Uzależnień i pra
cuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Ło
wiczu jako terapeuta, drugą kadencję spra
wuje mandat radnego gminy Zduny. - Wi
dzę, że ludzie mi ufają i dlatego chcę innym 
pomagać, aby zadośćuczynić za to, co złego 
zrobiłem pijąc - mówi. 

Osobom zainteresowanym spotkaniami 
grupy ,;Nie ma mocnych" przypominamy, 
że odbywają się one w czwartki w GOK 
w Zdunach. W okresie zimowym o godz. 
18.00, w letnim - o godz. 20.00. 

(mwk) 

Lider grupy "Nie ma mocnych" ze Zdun podczas jubileuszu przyjmował 
życzenia od znajomych, przyjaciół i innych zaproszonych gości. 

Wystawo Agnieszki Kopczyńskiej w GOK Bolimów 

P rzez najbliższy miesiąc oglądać moż- twórczości łowickiej artystki - na co dzień 
na w Gminnym Ośrodku Kultury Powiatowego Rzecznika Konsumenta -
w Bolimowie - w sali na piętne - wy- - mogą być zaskoczeniem, gdyż Kopczyń

stawę prac łowickiej malarki amatorki ska znana jest głównie z malowania koni 

Dziewczyny na czele młodzieżowego samorządu 

Agnieszki Kopczyńskiej. i krajobrazów. 
Wystawa otwarta została w sobotę Przez nąJbliż.szy miesiąc wystawę ogłą-

18 lutego. Oglądać na niej mo:żna około dać będzie można w GOK Bolimów, na-
30 obrazów - artystycznie ujętych, ston<>- stępnie będzie prezentowana w Powiato
wanych aktów, które dla wielu wielbicieli wej Bibliotece Publicznej w ŁowiCztL (wcz) 

Ten rok jest dla samorządów 
wszystkich szczebli rokiem prze
łomowym, bo kończy się obecna 
kadencja samorządu, a zacznie 
się nowa. To samo dotyczy wybra
nej już Młodzieżowej Rady Miasta, 
której kadencja jest o połowę krót
sza niż kadencja dorosłej Rady 
Miejskiej, trwa dwa łata. 

O piekunka MRM Dorota. Osowska 
mówi, że zgodnie ze statutem, wy
bory w szkołach odbyły się grudniu, 

w styczniu protokoły z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych ~ęły do Rady 
Miejskiej. W szkołach wybrano 21 radnych, 
spośród których w tajnym głosowaniu, 

, wymaganą bezwzględną większością gł<>
sów wyłoniono przewodniczącą - Ewę 
Drop, uczennicę Technikum Informatycz
nego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Łowiczu na Blichu. Zastępcą prze
wodniczącej została Katarzyna Niebudek 
z Gimnazjum nr 2, która jest jedyną radną, 
która została wybrana ponownie do MRM. 
Sekretarzem rady został Tomasz Dylik, 
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. 

Przewodnicząca MRM Ewa Drop 
prowadzi obrady. 

Już na pierwszej sesji młodzieżowy 
samorząd Łowicza przedstawiał swoje 
propozycje, które będą teraz analizowa
ne przed realizacją. Planowane jest m.in. 
zaangażowanie się w obchody 870-lecia 
miasta. 

Dotychczas samodzielnych iiricjatyw 
MRM było niewiele, a działalność ograni-

czała się raczej do współudziału w tym, co 
działo się w Ośrodku Sportu i Rekreacji lub 
w Łowickim Ośrodku Kultury. Przykła
dem pomysłu, jaki nie został zrealizowany, 
było zrobienie strony internetowej MRM 
w Łowiczu. 

Opiekunka MRM nie ukrywa, że po 
pierwszej kadencji pozostał niedosyt, bo 
rada powinna być bardziej widoczna. Sw<>
jego krytycznego zdania na ten temat nie 
ukrywał też przewodniczący MRM 
w minionej kadencji Michał Trzoska 
z „Chełmońskiego". Minione 2 lata poka
zały, że do rady wybrano niewłaściwe oso
by. - To był słomiany zapal. Za mało było 
osób aktywnych -mówi Osowska- 4 osoby 
chęh1e do działania w 21-osobowej radzie, 
to za mało, aby coś zrobić. Czy teraz wy
brano właściwie? - To się okoże za pól roku 
- mówi opiekunka Dorota Osowska ma 
kilka propozycj~ które usprawniłyby pra
cę tej rady. Pierwsza to wyodrębnienie na 
działalność MRM pewnej kwoty pienię
dzy, druga to zmiana czasu trwania kaden
cji, aby były to 2 lata, ale zaczynały się od 
października, a nie od lutego. 

(mwk) 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

HELENA DAtEK u92a-20031 
Wielokrotnie pisząc wspomnie

nia o osobach, które odeszły, spo
tykamy się ze stwierdzeniami typu: 
ale mama niczego wielkiego nie 
osiągnęła, nie piastowała żadnych 
funkcji, więc czy to warto o niej pi
sać? Naszym zdaniem warto przed
stawiać sylwetki osób, które nie 
były może dyrektorami ani preze
sami, nie zdobyły tez wielu strażac
kich orderów, ale były po prostu 
dobrymi ludźmi, matkami, babcia
mi, gospodyniami. Taką właśnie 
osobą była Helena Dałek. 

lat 40 mąż pani Heleny zachorował. - Niby 
było to jakieś zatrucie, z czasem sprawa oka
zała się poważniejsza, trafił do szpitala do 
Kutna, skąd już nie wrócił- opowiada jedna 
z córek- Janina, o szczegółach choroby jed
nak wołałaby nie mówić. 

W ten oto sposób los sprawił, że pani 
Helena w wieku trzydziestu lat została bez 
męża, za to z dwojgiem dzieci. Nigdy już nie 
wyszła zresztą za maż, poświęcając całe 
swoje dalsze życie wychowaniu córek 
a potem wnuków. - Nie rozmawiałyśmy ni
gdy na ten temat, czy chciałaby mieć kogoś 
przy swoim bo/QJ - mówi jedna z córek. -
Było nam jakoś niezręcznie, ale mama nie 

U rodziła się w lipcu 1928 roku w Ży- narzekała. Była cichą, skromną osobą, któ
chlinie, jako średnie dziecko Rozalii ra bez utyskiwania przyjmowała swój los 

i StefanaMajorlców. Miała dwóch braci: star- i po prostu robiła wszystko dla naszego do
szego Stanisława i młodszego Józefa. Z ro- bra. 
dzinnegodomuwyprowadziłasiędośćwcze- s amotna matka miała zresztą oparcie 
śnie, gdyż już w wieku lat 17 wyszła za mąż w swojej wierze, w coniedzielnych 
za kolegę swojego starszego brata, którego mszach świętych. Jej marzeniem była za
z racji kontaktów obydwu panów znała już wsze, niezrealizowana nigdy, pielgrzymka 
od lat do Częstochowy. Jak mówi córka Janina, 

Z małżeństwa tego urodziły im się dwie mama była osobą mało ruchliwą, lubiącą 
córki: Z.OfiaiJanina,jednakmałżonkomnie domowe zacisze. Tak naprawdę, cały 

robiła na drutach, a z domu wychodziła 
jedynie na niedzielne msze, na które 
później gdy podupadła na zdrowiu, 
podwoził ją samochodem zięć. 

Z równym poświęceniem nasza bohater
ka zajmowała się wychowaniem wnu

ków. Przez szereg lat mieszkała z młodszą 
córką w Żychlinie, ostatnie pięć lat, kiedy 
coraz bardziej podupadała na zdrowiu,~ 
bywała natomiast w Łowiczu, gdzie od lat 
mieszkałazmężeinjej starsza córka. Wnuki 
bardzo kochały babcię. Zawsze rozpiesz
czała je drobnymi prezentami i wypiekami, 
zawsze miała dla nich czas. Dzieci uwielbia
ły jej fawodri, serniki, a i zięciowie z~
nieniem czekali aż mama paygotaje na ja
kąś uroczystość gó'ląbki lub pieczone slazy
dełka. 

Niestety, to właśnie mała ilość ruchu 
i siedzący tryb życia mogły stać się przy
czyną śmierci kobiety. Miała nadwagę, od 
dłuiszego już czasu cierpiała na miażdżycę. 
Mimo to, jak opowiada rodzina, lata zasie
dzenia w domu powodowały, iż mamę na
prawdę trudno było namówić na spacer. 
Zmarła 19 listopada 2003 roku. 
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ODESZLI OD NAS (10-13.02.2006 r.) t 
'· 

- 10 lutego: Ziemowit Skibiński, I. 61,ZduńskaDąbrowa; Elżbieta Workowska, 
I. 41, Bielawy; Tadeusz Szkopiak, l. 78, Emilianów; Marianna Skomiał, l. 93, 

Brodne Towarzystwo; 11 lutegb: JózefZuchora, I. 83, Głowno; 12 lutego: Leokadia 
Plichta, I. 74; Luba Czubek, I. 79; Antoni Gątarz,l. 78; Marianna Wójcicka, I. 80, 
Głowno; Antoni Walerych, I. 81, Wola Błędowa; 13 lutego: Stanisław Sochala, I. 62; 
14 lutego: Stanisława Miziołek, I. 91, Grodze Nowe; Cecylia Marat, l. 81, Czatolin; 
15 lutego: Genowefa Gajewska, 1. 77; Stanisław Golis, I. 62, Bielawy; Jan Jabłoński, 
I. 76, Łyszkowice; 16 lutego: Czesław Wieteska, I. 52; Kazimiera Janiak-Kret, I. 91, 
Głowno; 17 lutego: Antoni Sałuda, I. 54; 18 lutego: KrzysztofSzymanik,1. 5l;Józef 
Więcek, 1. 74, Brodne Towarzystwo; Czesław Tomczyk, 1. 76, Bratoszewice; 19 lute
go: Tadeusz Koz.akiewicz, l. 64, Skaratki; Józef Wojciechowski, l. 77, Głowno. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
za okazaną pomoc, wsparcie oraz Wszystkim, którzy brali udział 

w ceremonii pożegnania naszej MAMY. 

Ś.P. 

.KRYSTYNY SUSKIEJ 
składają córki i syn 

Malarstwo Ewy Grabowskiei 
w łowickim muzeum ·· 

_dan_e_b-ył_o_zestarzee __ ·_s_ię_wspo __ .lni_·_e._w_wi_·e_ku __ cz_a_s_krz_ą-tał_a_si_· ę_w_ku_c_hni_. ,_s_p_rz_ą_ta_ła_, ____________ ri_w_czJ Maria Ewa Grabowska 

Oblicz swoiq podwyikę 
Od 1 marca emerytury i renty 
wzrosną średnio o 69 złotych 
- poinformował Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Średnio - nie znaczy, że dla 
każdego tyle samo. Poniżej 
prezentujemy zasady, według 
których można sobie obliczyć 
wysokość waloryzacji. 

T egoroczny wskaźnik waloryzacji wy
nosi 106,2 procent, zaś dla rent i emery

turnalicwnych w ciągu ostatnich 12 miesię
cy 102,3%. Podwyżkę mają otrzymać wszy
scy emeryci i renciści, nie 117.eba w tym celu 
składać żadnych wniosków. Łowicki inspek
torat WS wypłaca: 6.679 emerytur, 3.090 
rent z powodu niezdolności do pracy, 2.389 
rent rodzinnych, 462 renty socjalne oraz 
1.355 świadczenia przedemerytalne. - Ra
zem jest to prawie 14 tysięcy świadczeń, któ
re od 1 marca podlegają walmyzaqi - po
wiedział nam neczni}c prasowy łódzkiego 
oddziału Jerzy Petrasik. Warto też pamię
tać, iż nowa kwota bawwa służąca do wy
liczania wysokości emerytur i rent wzro
śnie od marca o 74 złote, ale to dotyczy tych 
osób, które będą dopiero od marca starały 
się o świadczenia Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Nowe wysokości 
świadczeń nainiiszych 
Od 1 marca zostaną również ustalone 

nowe wysokości świadczeń najniższych. 
Podwyższenie ich nastąpi poprzez po
mnożenie obowiązujących kwot przez 
wskaźnik waloryzacji - 106,2%. Kwoty 
świadczeń najniższych wzrosną więc na
stępująco: 

• emerytura, renta z tytułu całkowitej nie
zdolności do pracy oraz renta rodzinna 
o 34,88 zł, z 562,58 zł do 597,46 zł, 

• renta z tytułu częściowej niezdolno
ści do pracy o 26,83 zł, z 432,74 zł do 
459,57 zł. 

Kwoty najniższych rent przysługujących 
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo
łecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych stanowią 1200/o kwot 
świadczeń najniższych, o których mowa 
wyżej i wzrosną: 

•renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa 
o 41,85 zł, z 675,10 zł do 716,95 zł, 

• renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub ch<>
robą zawodową o 32,19 zł, z 519,29 zł do 
551,48 zł. 

Nowy zarząd OSP w Kiernozi 
Jan Kozłowski ponownie został 

wybrany na stanowisko prezesa, 
a Sławomir Szczypiński na naczel
nika jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kiernozi podczas ze
brania sprawozdawczo-wybor
czego 18 lutego. 

Z miany zarządu jednostki są niewiel
kie, bo tylko w miejsce Zbigniewa 
Woźniaka (członka zarządu) wszedł 

Tomasz Kutkowski, inni druhowie pozo
stali bez zmian. Zarząd twor.zą, oprócz pre
zesa i naczelnika: Paweł Trepa - sekretarz, 
Jan Serwach - gospodarz., Rysz.ard Gajda -
skarbnik i kronikarz oraz członkowie - Da
riusz Majewski i Tomasz Kutkowski. 

Podsumowując miniony rokJan Kozłow
ski mówił, że zakupiona została drabina alu
miniowa, pasy bojowe, toporki, buty" i prąd
nica, zaś w remiziepa.eprowadzono remont 
łazienek. W tym roku planuje się: zakup 

sprzętu medycznego do Forda Transita, 
munduru specjalnego, szkolenia (dla 6 sz.e
regowych strahlów i 1 operatora sprzętu), 
pogadanki w 2 wsiach, wymianę rynny od 
strony południowej, prenumeratę 1 egzem
plarza czasopisma ,,SttaŻllk". Zbiórek szko
leniowych będzie osiem i tylko jedne ćwi
czenia na obiekcie. Nie będzie wyjazdów na 
obozy - brak na to pieniędzy. 

Podziękowanie takie otrzymał kilka mi
nut później naczelnik jednostki i jednocze
śnie kierowca Sławomir Szczypiński. W ten 
sposób dziękowano mu za szczególne za
angaż.owanie (w 2005 roku brał udział w 25 
akcjach, spośród 26 do których jednostkę 
wzywano). 

Jednostka należy do Krajowego Syste
mu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym 
roku brała udział w 26 interwencjach, z któ
rych 12 to były akcje gaśnicze. Liczy 56 
członków, w tym 26 czynnych,·26 honoro
wych, 4 wspierających. . (mwk) 

Nowe wysokości 
dodatków 

Wraz z podwyżką emerytur i rent, od 1 
marca nastąpi waloryzacja wskażnikiem 
106,2% dodatków pielęgnacyjnych, dodat
ków dla sierot zupełnych, dodatków kom
batanckich, dodatków kompensacyjnych, 
dodatków za tajne nauczanie, świadczeń 
pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służ
by wojskowej przymusowo zatrudnionych 
w kopalniach węgla, kamieniołomach, za
kładachruduranui batalionach budowlanych, 
świadczeń pieniężnych przysługujących 
osobom deportowanym do pracy przymu
sowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez m Rzeszę i ZSRR, a także świadczeń 
w wysokości dodatku kombatanckiego. 

Na iakq podwyikt 
mogq liczyć emeryci 

i renciści? 
Świadczenie przed walorynicją: 600 zł -

po walorynicji: 637,20 zł 
• prz.ed: 800 zł - po 1 marca: 849,60 zł 
• przed: 1 OOO zł - po 1 marca: 1.062 zł 
•przed l.200zł-po 1marca:1274,20zł 
• przed:l.500 zł- po l marca: 1.593 zł 

(mak) 

Bocheń 

Szkolenie o płytach 
gnoinych 

J edynie w gminie szkolenie pod tytu
łem ,,Budowa płyt gnojnych, zbiorni
ków na gnojówkę i gnojowicę oraz 

przygotoV{allie dokumentacji technicznej" 
odbędzie się w piątek 3 marca o godzinie 
10.00 w Domu Ludowym w Bocheniu 
w gminie Łowicz. Szkolenie poprowadzi, 
z:aproszony przez łowicki oddział tereno
wy Łódzkiego Qśrodka Doradztwa Rolni
czego Marian Durka - Liczymy na duże za
interesowanie, ponieważ będzie to jedyne 
szkolenie o płytach na terenie tej gminy 
Na podobne szkolenia w innych gminach 
przychodziły tłumy, czasami nawet ponad 
dwieście osób - powiedziała nam specjalist
ka ODR, która ma pod opieką gminę Ło
wicz Krystyna Brzeska. Podczas spotka
niabędzie możliwość zakupienia opracowań 
związanych z tym tematem (mak) 

- malarka amatorka, 
której wystawę 
od 25 lutego oglądać 
będzie można w łowickim 
muzeum, pochodzi 
z Warszawy, jednak 
od roku 197 4 mieszka 
w Łowiczu. 

J est absolwentką Wydziału Filologicz
nego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uczyła języka rosyjskiego w szkołach 

warszawskich, a w latach 1974-1977 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa 
Chełmońskiego w Łowiczu. 

Jej przygoda z malarstwem rozpocz.ęła 
się 7 lat temu. -Byłam na wernisażu znanej 
plastyczki i wtedy przyszło olśnienie-. -Ja też 
bym tak chciała - mówi. Wcześniejszych 
prób malarskich nie podejmowała, a przy
najmniej nie chce o tym wspominać. 
- W szkole podstawowej jakieś tam pią!ki 
z plastyki były, ale to nieznaczącego-mówi. 

Przed sześciu laty wstąpiła do Stowa
rzyszenia Plastyków Amatorów i Klubu 
Plastyka Amatora, działającego przy Łódz
kim Domu Kultury. Jak samamówi, 'dzięki 

prof dr hab. Ryszardowi Hungerowi- opie
kunowii nauczycielowi organizacji, nabrała 
śmiałości i wiary w siebie. 

-Na zajęciach w pracowni KPĄ pod kie
runkiem artySty plastyka - Marty Siedlec
kitj Sidor, systematycznie zgłębiałam tajem
nice warsztatu plastycznego. Uczestniczy
łam też w kmsach organiz.owanych przez 
SPA, gdzie poszerzałam swoją wiedzę 
na temat techniki malowania furbami akry
lowymi, olejnymi, suchymi i tłustymi pą
stelami. Corocznie biorę udział w letnich ple
nerach malarskich. 

Martwa natura to tylko jeden z tema
tów obrazów malarki. Podczas wy
stawy w muzeum obejrzeć będzie 
można też pejzaże. 

J ak do tej pory Ewa Grabowska uczest
niczyłam w wystawach zbiorowych 
w Łodzi, Skierniewicach iBolimowie, 

gdzie otrzymała wyróżnienie i nagrodę. 
Malowanie jest dla niej radością czerpaną 

zpróbypu.etwoneniaotaczającego ją świata 
w magiczną materię żyjącą swoim właSnym 
zyciem na ogranicwnej pr.zestrzeni płótna. 
- Moja pasja umożliwia mi przebywanie 
wśród niezwyklych, twórczych ludzi, co daje 
mi wiele radości i inspiruje mnie - mówi. 
Dla malarlci amatorki malowanie jest wy
zwaniem, wspaniałą możliwością opowie
dzenia o swoich skrytych emocjach, pra
gnieniach i lękach. 
· Wernisaż wystawy_ odbędzie się w sobo
tę 25 lutego w łowickimmuzemn o godzinie 
15.00. Podczas wystawy obejrzeć będzie 
można 46 obraz.ów - oleje i akryle, wśród 
których przeważają pejzaże i martwa natu
ra, chociaż jest wśród nich także portret 
przedstawiający wnuczkę artystki. 

(wcz) 

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

H. SKRZJDLEWSKA 
IH ą ;j 41 ii i !łAi. f;1 a.i;1e I t.-:t.l!ieieji 

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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ALTANA INWESTOREM. ROK 
Tytuł Inwestora Roku Ziemi Łódz

kiej 2005 otrzymał Zakład Farma
ceutyczny Altana Pharma Spółka 
z. o.o. z siedzibą w Łyszkowicach. 
Tytuł ten jest przyznawany przez 
Grupę Media Partner, wydającą 
między innymi dodatek promocyj
no-informacyjny „Przegląd Gospo
darczy Plus" w ogólnopolskim 
dzienniku specjalistycznym Gaze
ta Prawna. - DQborowe towarzy
stwo tegorocznego konkursu, 
m.in. LG i Volkswagen czy Wroza
met w zupełności nas satysfak
cjonowało„. - powiedziano nam 
w zakładzie w Łyszkowicach. 

'
ytułprzyznawanow dwóch kategoriach: 
regioJ:\3lnej i ogólnopolskiej. W kategorii 

regionalnej przyznano czternaście tytułów 
(przypada jeden tytuł na województwo, ale 
w dwóch województwach tytułów w ogóle 
nie przyznano). W kategorii ogólnopolskiej 
przyznano: główną nagrodę, tytuł Inwe
stora Roku 2005 firmie LG Electronics 
z Mławy oraz wyróżnienia: dla Grupy 
Chantelle, Wrozametu i Volkswageria Po
znań. Uroczystość wręczenia nagród od
była się 13 grudnia 2005 roku w warszaw
skiej rezydencji Ambasadora Francji 
w Polsce. W uroczystości udział wzięli 
m.in. ambasadorzy: Stanów Zjednoczo
nych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwe
cji, Danii, Norwegii, Finlandii, Korei Po
łudniowej, przedstawiciele Izb Przemy
słowo-Handlowych i inni. 

ZakładfunnaceutycznywŁyszkowicach 

zatrudnia nadzień dzisiejszy 224 osoby oraz 
dalsze 18 osób w centrali w Warszawie. Do 
roku 2008 sam zakład w Łyszkowicach pla
nuje zwiększyć stan zatrudnienia do 245 
osób. Około 160 osób spośród nich miesz
ka na terenie powiatu łowickiego, 65% pra
cowników' posiada wykształcenie średnie 
i wyższe. Znaczna część zatrudnionych 
osób pochodzi z samych Łyszkowic, pod
łyszkowickich wsi, Łowicza i okolic. 

- To bardzo miłe '>1.Yróżnienie promujące 
i doceniające trud zespołu -komentuje tytuł 
dyrektor pionu finansowo--administracyjne
go Altany Jacek Słomczyński. Dla pozycji 
zakładu na rynku farmaceutyków tytuł ten 
również nie jest bez znaczenia - łyszkowic
ka Altana została kolejny raz dostrzeżona 
w mediach. Obszerny artykuł, pod tytułem 
,,zF ALTANA PHARMA - najlepsza in-

Rozlewanie gotowych farmaceutyków odbywą się w sterylnych warunkach. 

westycja w województwie łódzkim" uka
zał się między innymi w Gazecie Praw
nej. 

Tytuły do chwały 
Jakie czynniki zadecydowały o tym, że 

to właśnie zakład w Łyszkowicach otrzy
mał to wyróżnienie? Złożyło się na to wiele 
spraw. Prezes zarządu Altana Pharma Jacek 
Barliński uważ.ii, że wejście Altany do Łysz
kowic, a w zasadzie do Polfy Łyszkowice, 
pozwoliło uratować stary zakład far-

rnaceutycznyprzed likwidacją. Stary zakład 
został zburzony, a na jego miejscu powstała 
nowoczesna fabryka, która ruszyła z pro
dukcją wmaju 2001 roku. Finnarozpoczęła 
działalność pod nazwą Byk Mazovia Spół
ka z o.o., a od grudnia2002 roku fimkcjonuje 
pod nazwą Zakład Farmaceutyczny Altana 
Pharma Spółka z o.o. W łyszkowicki zakład 
zostało zainwestowane dotychczas po
nad 165milionówzłotych. Tylko w roku 
2005 poniesiono nakłady w kwocie ponad 
7,5 miliona złotych. Najważniejszą ubiegło
roczną inwestycją było wdrożenie nowego 
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zintegrowanego systemu zarządczego 
SAP R3, o wartości przekraczającej dwa 
miliony złotych. Zarząd spółki stara się 
też czynić tzw. inwestycje „pro pracow
nicze". Do niedawna pracownicy mieli 
spore problemy z miejscami parkingowy
mi wokół zakładu. W końcu w roku 2005 
wybudowano parking za kwotę około 
400 tysięcy złotych. 

Innym atutem firmy jest to, że załoga jest 
ciągle szkolona, a chyba największy nacisk 
kładzie się na szkolenia załogi zakładu 
w zakresie GMP (GoodManufacturingPrac
tice), czyli tzw. dobrej praktyki wytwarza
nia Normy GMP są międzynarodowymi 
standardami działania w przemyśle fiuma
ceutycznym. Każdy z działów firmy ma 
własny system szkolenia z tego zakresu. 
Spółka oferuje szereg szkoleń: od czysto 
zawodowych, związanych ze wspomnia
nymi już GMP i GLP (Good Logistic Pra
xis) poprzez kursy językowe z angielskie
go, aż po tzw. szkolenia ,,miękkie", przy
datne głównie dla handlowców i szczebla 
kierowniczego, z asertywności, kierowania 
zespołem, sztuki motywacji itp. - Ze mglę
dów kosztowych musieliśmy ograniczyć do
.finansowanie studiów. Jest jednak grupa pra
cowników skierowanych prze-z firmę, którzy 
otrzymują do.finansowanie lub całkowite 
pokrycie kosztów czesnego, dojazdów itp. 
- powiedział nam dyrektor pionu finanso... 
wo-administracY.inego Jacek Słomczyński. 

Dodatkowym atutem łyszkowickiego 
przedsiębiorstwa jest laboratorium kontro
lujące jakość zarówno wyrobów goto
wych, jak i opakowań, co przy wyrobach 
farmaceutycznych ma niebagatelne znacze
nie. Nadzór technologiczny nad produkcją 
oraz wdrażaniem do produkcji nowych pro
duktów trzyma natomiast wydzielone 
tzw. laboratorium rozwoju produktu. 

Dział konfekcjonowania syropów. 

Kapituła przyznająca Altanie tytuł In
westora Roku Ziemi Łódzkiej brała rów
nież pod uwagę wpływ zakładu na śro
dowisko naturalne. Nieczystości 
z zakładu trafiają do wybudowanej 
wspólnie z gminą Łyszkowice komunal
nej oczyszczalni ścieków. Zanim jednak 
do niej popłyną, przechodzą częściowe 
oczyszczenie już w zakładzie. Na przy
kład spalane są substancje powstające 

KREDYTY GOTÓWKOWE 
• Kwota kredytu od 800 do 30.000 PLN 
• Wystarczy 3-miesięczny staż pracy 
• Minimum 600 zł dochodu netto 
• Dogodny okres spłat {do 60 miesięcy) 

podczas powlekania tabletek. Zakład oce
niono jako bezpieczny dla środowiska. 

Co produkuie fabryka? 
W Łyszkowicach wytwarzane są farma

ceutyki zarówno w postaci płynnej, jak 
i stałej - tabletki, proszek. Najpopularniej
sze to z pewnością AMOL (roztwór olej
ków eterycznych) na różne dolegliwości bó-

Iowo-przeziębieniowe, Multisanostol -
witaminy dla dziec~ Vita Buer1ecitin - śro
dek poprawiający koncentrację. Są to pro
dukty, które zostały wprowadzone na pol
ski rynek przez spółkę matkę ALTANA 
Pharrna AG. Nie należy jednak zapominać 
o starszych produktach polskich, takich jak 
Sanosvit (wapno w syropie) czy preparat 
antytrądzikowy Benzacne, które · nadal 
zajmują W?Żlle miejsce w profilu produkcji 
firmy. - Nasząperełką stał sięjednak Fe
brisan, w całości rozwinięty i wdrożony 
przez zakład .w Łyszkowtcach preparat, 
który w ciąiu kilku miesięcy osi<{grląl 
dziesięć procent rynku polskiego w swo
im segmencie - mówi dyrektor Słomczyń
ski. Wiele osób, które miały katar lub prze
chodziły stany grypowe, wie do czego 
służy Febrisan. W okresach wzmożonej 

I 

zachorowalności reklamę Febrisanu moż
na było często oglądać w telewizji. 

Zakład w Łyszkowicach sukcesywnie 
przejmuje też od spółki matki światową 
produkcję Multisanostolu. W tym roku 
będzie wytwarzać farmaceutyki również 
na rynki Bliskiego Wschodu (na począ
tek będą to Iran i Egipt). We wstępnej 
fazie będzie to produkcja tzw. ,,in bulk" 
w pojemnikach I.OOO-litrowych. Nato
miast lokalni dystrybutorzy, już na miej
scu, dokonają rozlewu i konfekcjonowa
nia w opakowania jednostkowe. 

Z uwagi na fakt, że zakład należy do 
ścisłej czołówki pod względem nowocze
sności, cały ~zas rozwijana jest tzw. pro
dukcja kontraktowa dla innych firm far
maceutycznych. Są tQ międzynarodowe 
koncerny farmaceutyczne, a produkty 
wytwarzane w Łyszkowicach zawędro
wały nawet za ocean, na przykład na ry
nek kanadY.iski. Co i dla kogo Jest yrodu
kowane w Łyszkowicach jest jednak ta-
jemnicą spółki. . 

W latach 2006-2008 firma zamierza zain
westować kolejne ponad 30 milionów zło
tych w dalszy rozwój, między innymi 
w modernizację i częściową rozbudowę za
kładowego magazynu. Zostaną też zakupio
ne nowe linie produkcxjne, co ma pozwolić 
rozszerzyć technologie produkcj~ a tyni sa
mym oferować jeszcze szersze usługi wy-

twórcze, w tym również dla produkcji kon
traktowej. 

Część nrowców 
kupowana w Polsce 

Według danych, które otrzymaliśmy 
z zakładu, część portfela z.ąkuJiów stano
wią dostawcy krajowi. Aktualnie 34,46% 
ogólnej wartości zakupów surowców po
chodzi z Polski. W opakowaniach jest to 
40,89"/o ogólnej wartości zakupów. Dostaw
cy z województwa łódzkiego dostarczają 
2;27% surowców ogólnej wartości zakupów 
(co stanowi 6,59"/o wartości zakupów kra
jowych). Opakowania produkowane w Pol
sce to 13,96% ogólnej wartości zakupów, co 
stanowi 34,13% wartości zakupów krajo
wych. (mak) 

FABRYKA OKlfN PCV 
......,......_ol..Ao.1.-.... RUKOSIN 4 

KREDYTY HIPOTECZNE 
lOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL~ C046l 837-63-53 
KUTNO: UL. REJTANA 6, TEL. (0241 254-60-02 

~~~,_.,...,,~,,.,...,,~,.,,.,...3.,,,2&,...,,.,.,er:--7,.,,.z __ ł .,....,...,..; • Zakup działki budowlanej, 
H~potecznego domu, mieszkania, remont 

l'-----.a.1!!.-.ii-.,i11..M.2!..!i34!---24_z_ł ---' • Pożyczka hipoteczna 
351 34 zł • Kredyt konsolidacyjny 

3-komorowy SOFTUNE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

• Kolorowe 5-komorowe okna 
~~~--~~~--+-~~~~-

100.000 PLN 456,91 zł • Maksymalny okres kredytowania 30 lat ~ 

•Szybyk1,0 ~1435 

w cenie 3-komorowych 390 
il Transport, pomiar - gratis ' • ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ Z DORADCĄ - 46/830-08-53; 46/837-38-17 

BEST CONSULTANT Łowicz ul. Stanisławskie o 23 I . lok. 6 R-171 
•Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 
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SAMOCHODOWE 
Całe i uszkodzone kupię, Głowno. 
Tel. 0606-238-179. 
Cinquecento kupię. Tel. 0500-420-702. 
Tico kupię. Tel. 0500-420-702. 
Citroen Berlingo 1.9 D, VI 1998 rok, bezwy
padkowy - sprzedam. Tel. 046/837-83-52, 
0607-383-180. 

Absolublie kupię każdy osobowy 
cały, uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. Os05-945-n2. 
Absolutnie kupię auta po 1990 roku, 
wszystkie martd, 100% satysfakcji 
i dojazd natychmiastowy. 
Tel. 0511-371-000. 
Nissan Patrol GR 30Tdi 200 I rok, pełne 
wyposażenie bez nawigatji, BMW 520 1999 
rok, pełne wyposażenie bez oawigacji, Hon
da Civic, 1996 rok, salon, I właściciel. 
Tel. 0602-673-181. 
Kupię każdy samochód. 
Tel. 0605-&48-751. 
Kupię_ osobowe - cale, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 
Polonez 1500, gaz - sprzedam. 
Tel. 0510-090-480. 

0pe1 Astra 1.11 m, 1997 rok, szyberdach, 
wspomaganie, I x aimag, zielony metalik -
sprzedam. Tel. 04&'838-62-91 po 19.00. 
Łada Samara 1.3 - sprzedam. 
Tel. 0503-654-884. 

Żuk, gaz, benzyna; olchę_ w klockach i po 
przetarciu - sprzedam. Tel. 0601-269-410 po 
20.00. • 

CC 700, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-972-417. 

Fiat Cinquecento 900, 1995 rok, cz, aa - sprze. 
dam. Tel. 0509-156-794. 
Polonez Caro, 1994 rok, lekko. uszkodzony 
przód- sprzedam. Tel. 042nl9-71-66, 
0513-972-051. 
Audi A4 1.8 20V, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-190-757. 
Lublin, 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0663-924-969. 

2-letnia instalacja gazowa - sprzedam. 
Tel. 0507-341-234. 

Tabria, 1992 rok, 500 zł- sprzedam. 
Tel. 0606-646-198. 
Ford Transit 2.5 D - sprzedam. 
Tel. 503-528-645: 

Fiat 126p, el, 1994 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 046/838-61-57. 

Jelcz415, 1990rok; koła do Opla Forda; przy- Seicento 900, gaz, 2000 rok, czarny, l właści- Volvo 960 2.5 +gaz, 1995 rok, grafit metalik, 
czepę campingową - sprzedam. ciel, seiwisowany - sprzedam. pełna opcja, 12500 zł - sprzedam. 
Tel. 0889-5(il-534. Tel. 0668-445-178. Tel. 0888-261-433. 
Fiat Seicento, 200 I rok, błękitny metalik, stan Lanos 1.5 l 6V, 1999 rok, Sedan, zielony me-
bdb - sprzedam. Tel. 0607-504-067. talik, gaz, wspomaganie, zadbany, 77 tys. km 
Mazda 626 2.0 D, 1990 rok-sprzedam. -Śprzedam. Tel. 0606-395-256. 
Tel. 046/861-25-29. Seicento I.I, 2000 rok, bordo metalik, l wła-
Fiat 125p 1.5, 1988 rok, stan bdb- sprzedam. ściciel, gaz, alufelgi - sprzedam. 
Tel. 046/839-11-78. Tel. 0606-395-256. 
Sprzedam skrzynię_ ładunkową od Żuka, stan Matiz, 2000 rok, Joy, I właściciel, miedziany 
bdb. Tel. 046/838-79-87. metalik, wspomaganie - sprzedam. 
Citroen Jumper 2.8 HD!, 2001 rok, bogate Tel. 0606'.395-256. 
wyposaż.enie - sprzedam. Tel. 024f282-21-85, Ford Transit 2.5 D, 1994 rok - sprzedam. 
0600-059-824. Tel. 0603-592-345. 
Seat Ibiza 1.4 benzyna, 1994 rok, sprowadzcr 
ny - sprzedam. Tel. 0504-065-348. 
Toyota Corolla 1.8 D, 1988 rok - sprzedam na 
części lub w całości. Tel 0608-577-899. 
Citroen Berlingo 1.4, XI! 1999 rok, złoty 
metalik, przeszklony, 5-osobowy, 4-drzwicr 
wy, 15500 zł - sprzedam. Tel. 0694-854-712. 
Przyczepka samochodowa l ,30x 110, 
lad. 400 kg, zarejestrowana - sprzedam. 
Tel. 0505-939-725. 
Renault Clio 1.2, 1994 rok, wyposażony -

_sprzedam. Tel. 0608-442-467. 

Citroen €:15, 1999 rok- sprzedam. 
Tel. 0603-755-648. 
Opel Astra Combi 2.0 DTL, 1998 rok, zielcr 
ny metalik, elektryczne lusterlca, wspomaga
nie kierownicy, ABS, 2 poduszki, relingi -
sprzedam. Tel. 0504-221-009. 
VW Golf Ul 1.8 +gaz, X 1992 rok, grafit, 
el. lusterlca, wspomaganie, centralny zamek, 
immobilizer, zimowe opony - sprzedam. 
Tel. 0510-331-484. 
Fiat CC 700, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/830-39-45. 

VW Vento 2.0, 1996 rok, pełna elektryka, 
srebrna perła, 10500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
Mercedes 140 3.5 TO, 1993 rok, fioletowy 
metalik, pełna opcja, 28500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
Fiat Palio 1.2 gaz, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-494-810, 
Daewoo Lanos 1.5 I 6V gaz, 1999 rok - sprze
dam. Tel. 0602494-810. 
Opel Astra Classic, 1999 rok, bordowy meta
lik, Sedan, salonowy, 12200 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067 
Nissan Primera S"edan, 1993 rok, grafitowy 
metalik, 4900 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 
Renault Clio 1.4, 1993 rok, wspomaganie, 
el. szyby i lusterł<a, skórzana tapicerka, 3300 
zł - sprzedam. Tel. 0888-596-487. 
CC 704, 1997 rok, czarny metaiik, alann, im
mobiliser, radio, nowe opony, 77 tys. km, za
dbany - sprzedam. Tel. 0505-959-200. 
Opel ana 1.4 IS, 1992 rok, czerwona, 
5 drzwi - sprzedam Tel. 0665-301-165, 
0600-189-691. 

BMW 525, 1990 rok, benzyna+ gaz 
-sprzedam. Tel. 0603-131-584. 
CC 900, 1993 rok, cena 4000 zł. 
Tel. 0608-506-174. 
Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię_. 
Tel. 0608-108-139. 
Civic, 1.3 + gaz, 1994 rok, zadbana 
-sprzedam. Tel. 046/831-06-51. 
Części do Mińska 125 oraz dokumenty 
- sprzedam. Tel. 0888 285 186. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na 126 p, 
cinquecento, poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 
Daewoo Matiz, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Daewoo Nexia z w~ern - kupię_. 
Tel. 0694-216-417. 
Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 
Daewoo Tico, bezwypadkowe - kupię_. 
Tel. 0608-108-139. 
Daewoo Lanos Sedan - kupię. 
Tel. 0694-216-417. • 
Dukato oszklone na furgon skrzynia mini
mum 4 m zamienię_. Tel. 0606-912-719. 
Fiat 126p, 1981 rok- sprzedam. 
Tel. 0663-335-057. 

Lakiery samocbodowe, malerialy lakiernicze Tico, zielony metalik, stan idealny - sprze-
- auta osobowe, dostawcze, cięiarowe. dam. Tel. 0660-680-306. 

VW Golfll 1.3 +gaz, 1989 rok, 3500 zł do 
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0668-181-142. 
Ford Escort 1.8, 1993 rok, 5-drzwiowy-sprze. 
dam. Tel. 0880-352-991. 

Ford Escort 1.4 Combi, 1991 rok oraz silnik 
do Dacii 1.4 - sprzedam. tel. 0504-010-957. 
Renault Megane II Comfort Dynamie l .6, 115 
KM, benzyna, 2003 rok, 57 tys. km, cytryno
wy metalik, wspomaganie, ABS, pełna elek
tryka, komputer pokładowy, klimatyzacja 
automatyczna, radio CD, czujnik deszczu 
i świateł, 6 x podus:zka, halogeny, alufelgi 16", 
34000 zł-sprzedam. Tel. 0660-729-704, 0604-
443-748. 

VW Passat 1.9 TOI, 2001 rok, zielony meta-
lik,OliJonowy - sprzedam. Tel. 0506-179-691, Fiat Regata 75S +gaz, 1984 rok - sprzedam. 
046/863-53-57.0 Tel 0661-090-949. 

Tel. 0512-391-051. Passat 1.8 20V, 2000 rok- sprzedam. Peugeot 206 1.4 + gaz, X 1998 rok, klimaty
zacja, ABS, 2 x podus:zka, el. szyby, centralny 
zamek, wspomaganie, radio z CD, multilock, 
2 komplety opon, salonowy, II właściciel -
sprzedam. Tel. 0600-451-990. 

VW Passat 1.9 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0506-090-883, 046/863-53-57. 

Fiat Seicento SX 900, 1998 rok, z gazem, zde
rzaki lusterka w kolorze, alann, centralny za
mek + pilot, elektryczne szyby - sprzedam. 
Tel. 0606-995-687, 046/832-93-31. 

Kupię_ każdy samochód, może być rozbity lub Tel. 0502-782-465. 
w komis do S{'!"Zedania, powyżej 1990 r. Skoda Favorit, 1992 rok - sprzedam. 

Skoda Favorit, 1991 rok, benzyna+ gaz, stan 
dobry- sprzedam. Tel 0605-535-396. 

Tel. 0605-695-882. Tel. 0694-759-401. 
126p,na~i-sprzedam. Tel.0668-262-745. VW Golf! 1.6 D (wszystkie~)i - sprze. Seicento, 2002 rok, cena do uzgodnienia -

sprzedam. Tel. 0601-157-606. 
Fiat 126p, 1991 rok, i 1994 rok, stan bdb -
sprzedam. Tel. 0504-411-219. 

Fiat Siena, bezwypadkową - kupię. 
Tel. <!695-509-226. Części: Astra 1.4,3di 1.6, 5d;CC700-sprze. dam. Tel. 0504-105-141. Nissan Almera 1.4 16V, 1996, gaz sekwencyj

ny,klirnatyzacja-sprzedam Tel.0600-880-267, 
046/837-27-72 wiecwrem. 

Fiat Uno X. 2001 rok, gaz, 5-<lrzwiowy, bez
wypadkowy, cena 9800 zł - sprzedam. 

dam. Tel. 0604-569-679. 
Fiat.Uno I.O, 1994 rok, zielony metalik, 3d, 
blokada skrzyni biegów, autoalarm, 3600 zł -
sprzedam. Tel. 0661-268-017 po 16.00. 
Seicento van, 2000 rok, bialy - sprzedam. 
Tel. 0605-539-256. 

Opony używane • importer. 
Tel. 0602-133-182, 046/837-01-80. 
Fiat Punto 1.2 I 6V, 1997 rok, salonowy -
sprzedam. Tel. 0602-439-819 
Opel Astra 1.4+gaz,1997 rok, 3-<lrzwiowy, 
salonowy - sprzedam. Tel. 046/838-84-42. 
Volvo440 l.7+gaz, 1989rok,2000zł-sprze
dam. Tel. 0602-293-484. 
Za 999 zł możesz stać się_ posiadaczem Poler 
nera -przejściówki, zasilanego gazem B.RC. 
z komputera. Tel. 0601-297-775. 
Nissan Sunny, 1991 rok, benzyna+ gaz- sprze. 
dam. Tel. 0691-559-464. 
Silnik Star 200, w ~iach - sprzedam. 
Tel. 046/838-48-14. 
Przyczepę KS Bocher 16 ~ Multicar M25, 
Widlak 7A - sprzedam. Tel. 0506-793-634. 
Renault Trafie-sprzedam. Tel. 0509-208-502. 
Fiat Uno I.O + gaz, 1999 rok, salonowy -
sprzedam. Tel 0606-931-652. 
Fiesta I.I, gaz, 1980 rok; Golf, skrzynia, za
wieszenie, -~i; Polonez, skrzynia, most, 
silnik; l 26p, skrzynia, silnik; Samara 1.3, 
silnik, ~i - sprzedam. Tel. 0667-787-041. 
Lanos 1.5 z gazem, 1998 rok, niebieski meta
lik, alufelgi, 7500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-853-899, 046/830-33-35. 
Star, Jelcz i inne cięiarowe -naprawa, wymia
na podzespołów. Rząśno 13, gm. Zduny, 
'tel. 0602-123-360. 

VW Golf 1.9 IDI, 1997 rok, wspomaganie, 
centralny zamek, elektryczne szyby, białe :ze
gary - sprzedam. Tel. 0502-768-100. 
Polonez Caro, gaz, 1995 rok - sprzeda. 
Łowicz, tel. 0603-741-485. 
Sprzedam nową przyczepę samochodową, 
Tel. 0603-332-651. 
Absolublie cale osobowe, uszkodzo. 
ne • kupię •. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 
Absolutnie kupię osobowy, caly, uszkodzcr 
ny. Tel. 0509-228-325. 
Mercedes 124 3.0 +gaz, idealny - sprzedam. 
Tel. 046/831-85-71. 
Toyota Carina E 2.0 +gaz, 1993 rok - sprze. 
dam. Tel. 0501-581-906 .• 
CC 700, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27, 0888-044-406. 
Mercedes „beczka", stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0604-970-429. 
F<lM &cort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł -
sprzedam. Tel. 0608-484-651. 
Kupię_ Poloneza do remontu. 
Tel. 0889-125-892. 
Fiat Panda 1.1, l właściciel - sprzedam. 
Tel. 0509-020-872. 
CC 700, 1997 /98 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-067-846. 
Nissan Sunny 1.4 16V, 1992 rok, stan bdb -
sprzedam. Tel. 046/839-63·26. 
Kupię_ Żuka w dobrym stanie technicznym. 
Tel. 0506-870-965, 046/839-20-25. 
Fiat Palio 1.2, 1999 rok, I właściciel, faktura 
VAT -sprzedam. Tel. 0421710-89-34. 
Seat Ibiza 1.4 MPi, XI 2000 rok, czerwony, 
4 poduszki, elektryka, duży wyświetlacz, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0694-945-034. 
Seat Cordoba 1.8 GLX, 1994 rok, ciemny gra
fit metalik, gaz, eleldtyczne szyby (ściemnicr 
ne) i lusterlca, alufelgi letnie+ zimówki, szy
berdach, centralny zamek, CD Pioneer, wspcr 
maganie kierownicy, podgrzewane lusterka, 
atrakcyjny wygląd - sprzedam. 
Tel. 0502-312-363. 

Fiat Uno, 1994 rok, groszek metalik, stan ide
alny - sprzedam. Tel. 0660-680-306. 

A~i Renault, Citroen, Peuge
ot Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel.1)461838.S0.34, 0691-730-162. 
Mercedes 124 2,5D, 1991 rok, cena 12000 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-478-564. 
Lanos 1.5 1998 rok, I właściciel, 80 tys. km, 
bezwypadkowy, 8000 zł. Tel. 0503-041-173 
po 16.QO. 
Tico 800, 1998 rok, 108 tys. km, ciemno zie
lony, centralny zamek, elektryczne szyby -
sprzedam. Tel. 0693-157-108. 
Mercedes Benz 208 2.3, 1991 rok, stan ideal
ny, maks. długi i wysoki - sprzedam. 
Tel. 0241277-96-75. 

Fiat 126p, 1998 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 

Renault Twingo 1.2, 1996 rok, zielony, stan 
bdb, sprowadzony, 5700 zł - sprzedam. 
Tel. 0886-384-607. 
Renault Clio, 1996 rok, salonowy, 3-<lrzwicr 
wy, zadbany, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 
VW Vento 1.8, 1993/94 rok, salonowy, bez
wypadkowy, wrzosowy, bogato wyposażo
ny, idealny, I 0600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 

Hyunday H100, 1995 rok; Mazda 626 
1.8, 1992 rok; Seat Cordoba 1.8, 1994 
rok ·sprzedam. Tel. 0503-154-780. 
Kupię_ skrzynię_ biegów i opony do Żuka, 
przednią szybę_ do Tarpana. 
Tel. 046/838-70-88 wieczorem. 

Skoda 105L, 1987 rok+ hak- sprzedam. Fiat Palio 1.2 +gaz, 1999 rok, I wlaści· 
Tel. 0505-334-375. ciel ·sprzedam. Tel. 0668-421-165. 
ce 704, 1997 rok, stan lldb, srebrny metalik Renault Scenic 1.6, 1997 rok, salono-
- sprzedam. Lenartów 7, tel. 046/838-45-68 •. wy - sprzedam. Tel. 0503-168-408. 
0694-874-397. Renault Thalia 1.4, 2000/2001 rok, 
Citroen AX 1.4 D, 1992 rok. 1600 zł - sprze- I właściciel, salonowy ·sprzedam. 
dam. Tel. 0509-392-248. Tel. 0502-482-611. 
Łada Samara 1300, 1989 rok, 69 tys. km, ga- Renault Megane Classic 1.6, 2000 rok, 
rażowana - sprzedam. Tel. 046/837-47-70. I właściciel, salonowy, bogate wypo-
Skrzynie biegów, tylny most, wał napędowy, sażenie • sprzedam. 
głowica do Poloneza, przyczepka- sprzedam. Tel. 046/863-64-20 po 15.00. 
Tel. 0607-890-382, 0660-294-203. Renault Thalia 1.4, 2002 rok, I właściciel, 
Avia A31 IN, 1997 rok, 9000złnetto-sprze. 75 tys. km, czerwony, centralny zamek, 2 po-
dam. Tel. 046/830-90-60. duszki, wspomaganie, el. szyby i lusterlca, re

Opel ana I .O, 1998 rok, zarejestrowany, stan 
super- sprzedam. Tel. 046/837-88-12. 
Furt 126p el, 1998 rok, czerwony, stan 
bdb • sprzedam. Tel. 088CMl18-434. 
Golf II, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. · 
Audi A4, 1995 rok, gaz+ hak - sprzedam. 
Tel. 0665-351-508. 

VW Wento, 1993 rok 1.8 + m. dodatki, stan 
bdb - sprzedam pilnie. Tel. 0604-260-277. 
CC 700, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-738-088. 

gulowany fotel, radio, 23000 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-241-144. 
Polonez Atu 1.6 GLI, 1996 rok, gaz, central
ny zamek, przegląd, OC - sprzedam. Łowicz, 
tel. 0505-439-241. 
VW Passat 1.6, 1989/96 rok, stan bdb - sprze. 
dam. Tel. 0605-562-651. 
VW Polo 1.4 MPI, 2000 rok, stan idealny -
sprzedam. Tel. 0695-761-336. 
Powypadkowy - kupię_. Auto ~i - sprze. 
dam. Tel. 0604-412-810. 
Kompletne drzwi (Fiat 126 el) - sprzedam. 
Tel. 046/837-98-74. 

Opel Combo 1.7 D, 1995 rok, salonowy, Renault 19 Chamade, 1992 rok, 
235 tys. km, I właściciel, bezwypadkowy - 0,5-roczna instalacja gazowa, 
sprzedam. Tel. 046/837-15-74. Tel. 0698-788-181. 
Seicento 900 SX, 1999 rok, metalik, garaż.c>- Mercedes Vito 1 IOTdi, 5-0SObowy, bordowy, 
wany - sprzedam Dzierzgówek, tył wytapicerowany. Tel. 0509-282-302. 
tel. 0509-270-787, 046/839-68-55. Ibiza 1.9 diesel 1999 rok-sprzedam. 
Fiat Siena 1.6 HL, f998 rok, bordowy meta- Tel. 0600-369-623. 
lik + gaz+ szyberdach, 11 tys. zł - sprzedam. Uno, Xll.2000 rok, stan bdb - sprzedam. 

. Tel. 0500-134-201. Tel. 0604-653-092. 
Seat Cordoba 1.6, 100 KM, gaz, 1999 rok, 
5 drzwi, poduszki, ABS, radio, nowe koła zi
mowe i letnie-sprzedam. Tel. 0698-677-073. 
Ford &cort 1300, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-542-009. 
CC 900, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-441-703. 
VW Golf!I l.6Tdi, 1987 rok-sprzedam. 
Tel. 0693-542-137. 
Sprzedam ~i do VW Goua II, mechanicz
ne i blacharskie Tel. 0668-167-315. 
Honda Acord 1.8 + gaz, 199~ rok, salon -
sprzedam. Tel. 0692-297-320. 

Daewoo Matiz 1999/2000 rok, 75 tys. km, 
niebieski, 1.derzaki w kolo= nadwozia, auto
alann, centralny zamek, blokada skrzyni, bez
wypadkowy, stan dobry, cena 8200 zł - sprze
dam. Tel. 0500-026-841. 
Peugeot 306 combi 2000 rok, I właściciel -
sprzedam. Tel. 0606-986-063. 
Renault Clio II 1.4, 1998 rok, 5-<lrzwiowy, 
bordo metalik, I właściciel, idealny, serwiscr 
wany - sprzedam. Tel. 0668-445-178. 
Opel Kadett 1.8, 1991 rok, bordowy - sprze. 
dam. Tel. 0668-427-042. 
Uno I.O, 1996 rok, 5-<lrzwiowy, 70 tys. km, 
grafitowy metalik, idealny - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Polonez l.9d, XJL 1996 rok- sprzedam. 
Tel. 0604-154-466. 
Polonez, 1997 rok + dodatki - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 
Fiat 126p - sprzedam tanio. 
Tel. 046/838-45-49. 
Seat Toledo 1.8 , 1994 rok, gaz. 
Tel. 0504-287-525. 
Maluch Elegant, 1999 rok. Tel. 0504-287-525. 
Citroen Xsara II, 2001 rok, 1.9 diesel, Combi, 
homologacja cięiarowa. Tel. 0501-893-348. 
Ford Escort Cdrnbi, 1996 rok, klimatyzacja, 
stan bdb, 6.000 zł. Tel. 0500-19-95-19. 
Opel Omega B - 2,5 V 6, rok 1994, bogata 
wersja, po wymianie ro=ądu, stan bdb, cena 
12.000 zł. sprzedam Tel. 0502-067-748. 
Seicento sprz.eclam, 1999 rok. 
Tel. 0692-38-70-28. 
Sprzedam Passat 1,9 IDI, 115 koni, rocznik 
2000, wyposat.enie elektryczne, sprowadzo
ny. Tel. 0691-582-<>62. 
Ford Mondeo 1,8 I 6Y, rok 1995, alufelgi, 
ABS, pełna elektryka, stan dobry, sprzedam, 
cena 5,5 tys. zł. Tel. 0502-610-519. 
Sprzedam samochód cięiarowy Avia A31,l, 
skrzyniowiec, rok 1991, stan idealny. 
Tel. 0668-451-649. 

Renault 19, w całości lub na ~i. 
Tel. 0505-891-002, 042nl9-59-58. 
ana l 2i, 1995 rok - sprzedrun 
Tel. 0665-739-053. 
Felgi aluminiowe z oponami 15" - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 

Lublin iwterma, w bdb stanie - kupię_. 
Tel. 0510-281-982. 

Fiat Punto I.I SX, 1995/96 rok, 5-0rzwicr 
wy; Ford Fiesta l.3i, 1995/96 rok, zarejestro
wany; Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998 rok; Opel 
Vectra I .6i, 1994 rok, zartjestrowany; Volks
wagen Passat Combi 2.0i, 1991 rok, zareje
strowany - sprzedam. Możliwości zamiany. 
Tel. 042nl9-20-77, 0604-392-876. 
Golf II. Tel. 0508-796-765. 
Citroen Saxo 1.1, 1999 rok· sprze· 
dam. Tel. 042(719-26-88, 0603-610-225. 
Opel Astra I, 1999 rok, autorywwany, I wla
ściciel, przebieg 56000 km - sprzedam. 
Tel. 0506-026-638. 
Polonez Truck, cena 1300 zł - sprzedam. 
Tel. 0887-131-078 . 
BMW 316 1.6 98 kM, 1993 rok, granatowy 
metalik, cena 12000 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-217-556. 
Golfill 1.8benzyna, 1992rok, 9500zł-sprze. 
dam. Tel. 0502-368-596. 
Ope1Vectra2.016V, 1996rok,CD,salon,gaz, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0508-230-961. 
Opel Corsa, 1997 rok, 5-0rzwiowy, salon, 
serwisowany-sprzedam. Tel. 0421719-91-24. 
Avia A3 l, 1983 rok, kontener, po kapitalnym 
remoncie kabiny i silnika, cena do uzgodnie
nia - sprzedam. Tel. 046/861-12-17 po 18.00. 
Punto 75 Elx 1.2, 1996, 5 drzwi, srebrny 
metalik, stan idealny, I właściciel, 7500 zł -
sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Seicento,2001 rok,45 tys. km, idealny-sprze. 
dam. Tel. 0692-489-339. 
Renault Megane, 1996 rok, bordo metalik, 
I właściciel, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0692-489-339. 
Astra Combi 1.7 TO, 1994 rok, błękit, 2x pp, 
wspomaganie, 5500 zł + opłaty - sprzedam. 
Tel. 0604-991-296. 

Tel. 0501-586-017. 
Ford Escort Combi 1.6, salon Polska 1999 
rok, cena I 0800 zł-sprzedam lub zamienię_ na 
mniejszy. Tel. 0501-715-609. 
Ford Scorpio 2.0 OOHC Combi, 1995 rok, 
cena 6500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-
543. 

Opel Corsa 1.2, 1997 rok, salon - sprzedam. Forda Escort 1,6 benzyna 1992 r., 3-<lrzwicr 
Tel. 0502-507-768. wy, srebrny 3300 Rawa Mazowiecka sprze. 
Audi90, 1991 rok,benzyna+gaz,pełnaopcja, <lim. Tel. 0606 952 277. 
5200 zł - sprzedam. Tel. 0511-487-994, Kupię każde auto uszkodzooe powyżej 1990 
046/863-52-57. roku. Tel. 0602-685-613. 
Fiat Tempra 1.8, 1993 rok, benzyna+ gaz, peł
na opcja, 4600 zł - sprz.edfiln. 
Tel. 046/863-52-62. 
CC 700, 1997 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 
Peugeot 205, 1986194 rok, stan dobry - sprze
dam. Tel. 0600-970-598. 
CC 700, 1994 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0887-330-702. 
Opel Vectra 1.6, 1991 rok, gaz, alann, cenmtl
ny, radiomagnetofon, bordo metalik, 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0503-070-066. 
Ford Mondeo 1.6, 1994 rok, uszkodzony 
prz.ód,2500zł-sprzedam. Tel. 0505-173-213. 
Honda Civic 1.5 16V, 1992 rok, Sedan, 5 drzwi 
- sprzedam. Tel. 0505-173-213. 
Nissan Almera 1.4.benzyna +gaz, 1998 rok, 
czerwony- sprzedam. Tel. 0505-173-213. -
Żuk, 1989 rok-sprzedam. Tel. 0667-120-569. 
Łada Samara, 1988 rok, 300 zł - sprzedam. 
Tel. 046/838-05-02. 
Polonez Aru Plus 1.4, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-972-528. 
Seicento 900, 3-letni - sprzedam. 
Tel. 0608-498-294 w godz. 20.00-21.00. 
Mercedes 190 2.0 i benzyna + gaz, 1992 rok, 
klimatyzacja, elektryka, ABS, centralny za
mek - sprzedam. Tel. 0602-479-821. 
Opel ana I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, gara
żowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Fiat I 26p, po maksymalnym tuningu, stan 
bdb - sprzedam. Tel. 0660-863-759. 
Opel Agila 1.2, 2004 rok - sprzedam. Okazja 
Tel. 0609-501-381. 

Mitsubishi Lancer 1.3, 1994 rok, 5800 zł -
sprzedam. Tel 0609-501-381. 
Fiat 126p, 1999 rok, stan dobry - tanio sprze
dam. Tel. 0698-565-403. 
Opel Astra, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-415-308. 

Przyczepka jednoosiowa - sprzedam. 
Tel.0602-598-173. 
Renault 19 1.4 benzyna+ gaz, 1190/97 rok, 
5-<lrzwiowy, I właściciel, 2300 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-131--064. 

Renault Laguna 1.8 gaz, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-132-455. 

Polonez Caro 1.5, 1992 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0691-940-285. 
Absolutnie cały, uszkodwny, osobowy 
- kupię. Tel. 04&'831-85-71, 0501-581-906. 
BMW 318i, 1995 rok, cena 12500 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Łada 2105, 1984 rok, w całości lubna~i 
sprzedam. Tel. 0505-053-589. 
Łada 2107, 1500 poj., w dobrym stanie, tanio 
-sp!Y.edam. Tel. 046/831-64-59. 
Łady - kupimy. ZI01nowanie - wszystkie. 
Tel. 0606-286-776. 
Mazda 121, l.2+gaz, 1994 rok, cena 5500 zł 
- spizedam. Tel. 0601-804-616. 
Mazda 626, 2.0 D. 1991 rok. :zadbana 
- sprzedam. Tel. 046/831-06-51. 
Mercedes 308, 1994 rok, wywrotka. 
Tel. 0608-634-384. 
Mercedes Sprinter 3lOD, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-634-384. 
Naprawa automaiycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 
Nissan Almera, 1.4 +gaz, 1997 rok, saloncr 
wy, przetarty lewy bok - sprzedam 
Tel. 0695-610-605. 
Opel Astra 1.7 ID!, (ISUZU), 1994 rok, 
cm, pp, wk, szd, af, rm i inne- sprzedam. 
Tel. 0601-394-542 
Opel Astra Combi I. 7 D, 1992 rok -sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię_. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, 1998-2001 rok, bezwypadkowa 
- kupię. Tel. 0692-829-882. 
Opel Corsa I.O, 2002 rok, pięciodrzwiowa, 
serwisowana, bezwypadkowa, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0606-975-932. 
Opel Corsa, 5-<lrzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa, pięciodrzwiowa - kupię_. 
Tel. 0695-502-628. 

Opel Omega B Combi 2000cml, 1996 rok, 
elek szyby, szyberdach, klima, helingi, gra
natowa - sprzedam. Tel. 0504-531-593. 
Opel Omega GL. 2,3 diesel, c.zamek, wspo
maganie, szyber dach, elekllyczne lusterka -
sprzedam. Tel. 661-025-360. 
Opel Vectra 1.6, 1995 rok, stan idealny, tanio 
- sprzedam. Tel. 0501-555-308. 
Opel Vectra XII, 1999 rok, cena 18.600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Opony ciągnikowe 16.9 - 28, używane 
- sprzedam. Tel. 046/815-81-51. 
Passat 2.0,1991 rok, benzyna+ gaz 
-sprzedam. Tel. 0603-131-584. 
Peugeot combi rok 1993 benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 046/ 815-45 39. 

Absolutnie każde auto całe, uszko· 
dzone, prywatne, finnowe, 100 % sa· 
tysfakcji • kupię. Tel. 0602-367-765, 
0504-7~. 

Zagubiono kluczyk z pilotem do sa
mochodu z czarnym skórzanym bre
loczkiem. Nagroda. Tel. 0602-183-124. 
VW Passat 1.8, 1995 rok, gaz, czerwony; hak 
- sprledam. Tel. 0512-250-540. 
Opel Omega 2.5 V6, 1997 rok, Combi, auto
mat, morska zieleń, podgrzewane siedzenia, 
elektryka, wspomaganie, ABS, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0504-070-836. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŹNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
•KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • FIRMA 0 BOOEX" NA UL MOSTOWEJ 5; • SKLEP 
P. KRYNICKIEGO NA UL ŁĘCZVCKIEJ; •SKLEP P. JĄNKOWSKJEJ W JACKOWICACH; •SKLEP P. PIEctłOWSKIEJ 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; a SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; a SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KQWALCZVKA PRZY 
UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSlKOWICACH; •SKLEP P. WOOZYŃSl(IEGO W ROGóźNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM;• S!<LEP P. AGATA W NIEBOROWIE; 
•SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH;• SKLEP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEFÓW; •SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH; 
•SKLEP P. FOKS W GRODZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWJE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ 
W KURABCE; • SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; • SKLEP SPOŻVWCZV W SANNIKACH, UL. WARSZAWSKA 165; • SKLEP 
P. ORAGAŃSKIEJ w KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP .Kos· w GĄGOUNIE Pt.O. 

Punto 1.2 gaz, 1994 rok, hak, centralny za
mek, elektryczne szyby, zielony, 6700 zł -
sprzedam. Tel. 0663-469-910. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": • KWIACIARNIĄ DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP $POŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY 
W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; •SKI.EP Z ART. SPOŻYWCZO.PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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# 

NOWY PUNKT PRlYJMOWANIA OGtOSZEN DROB YCH 
Peugeot 309 1,1 +gaz rok prod. XI! 1994 
czerwony 5-drzwiowy Rawa Mazowiecka 
- sprzedam. Tel. 0508479-970. 
Polonez 1500, rok prod. 1987 stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/815-78-14. 

Toyota Carina 2.0 O, komb~ 1994 rok, cena 
10500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
Toyota Corolla l.4, 1999 rok, bezwypadko
wa, Il właściciel - sprzedam łub zamienię na 
tańszy. Tel. 0504-221-035. 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-1048. 

Działka budowlana 1200 mkw., w Łowiczu. 
Tel. 0502-278-760. 
Lokal handlow~slugowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy targowicy. 
Tel. 046/837-42-64, 0602-192463. 

1,4 ba ziemi z możliwością podziału na dział
ki budowlane. Łowicz, przy ul. Bolimow
skiej, tel. 0509-897-627. 

Sprzedam działkę budowlaną w Łowiczu 
na os. Gólki, ul. Ogińskiego, 740 mkw. 
+media. Tel. 0603-755-648. 

Sprzedam dzialkę budowlaną 19 I 4 mkw., 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam działkę 69oo mkw., Waryńskiego. 
Tel. 0601-868-598. 

Gospodarstwo z domem - kupię bezpośred
nio. Tel. 0501-035-356. 
Zamienię kawalerkę na większe. 
Tel. 0606-345-252. 

Sprzedam działkę budowlaną Grabina Radzi- Kupię mały domek, może być do remontu, 
wjłłowska I 069 mkw. Cena do uzgodnienia Łowicz lub okolice. Tel. 0509-838-356. Polonez Atu l.6, 1997 rok, gaz, bordowy 

metalik - sprzedam. Tel. 0663-799-222, 
0697-366-157. 

Toyota Corolla 1.6, 1997 rok, bezwypadko
wa, bordo metalik, n właściciel. 
Tel. 0601-385-894. 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska - sprzedam Mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, os. Brat-

lub zamienię na mniejsze na os; Tkaczew. kowice. Tel. 0603-099-826. Sprzedam dom w Skierniewicach. 

Tel. 046/832-1142. Kupię3pokojezkuchnią TeL0697-207483. 
Kupię działkę budowlaną w Skierniewicach. 

Polonez Truck 1,9 Diesel 1992 r. 3 osobowy Toyota Yaris l.4 D, 2002 rok- sprz.edarn. Tel. 0604-172_273. Do k li Ło . li 1 0600-905 154 Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865. 
krótki 2900 zł. Rawa Mazowiecka Tel. 0608-634-384. Sp--"-- bl''-'ak w Łowi·c:zu. m w 

0 0 
cy wicza. e · - · Sprzedam lub zamienię dom 184 mkw. 

Tel. 0608-025-792. -
Dom, segment, duże mieszkanie w Skiernie
wicach. Tel. 046/833-78-55. rzedam li l 0606-952 277 '""""" "'" Sprzedam kawalerkę na os. Broniewskiego. - sp · e · - · Transit 2.0 TOI, 2003 rok, pełne wyposaże. Tel. 0502_549_997. , Tel. 0601-338-867. 

Polonez, 1995 rok+ gaz, stan idealny nie - sprzedai;n. Tel. 046/815-60-26, Tel. 069l-715-522· Sprzedamdom,2garaże,stansurowyc;.ęścio- Kupię grunty w gminie Sadkowice Il,ill,IV 
- sprzedam. Tie!. 0607-521-398. 0600-555-558. Dom murowany 2-piętrowy, c;.ęściowo wy- Sn~,.,,·~ bloki 84 mkw., ul. Bolimowska wyk Ra M · ka klasy liel 0500-288 173 ,,.~„ wo ończony, wa azowiec · · - · kończony, na działce 760 mkw. Łowicz, os. li l 0668-314-253 Polonez,1997 rok +gaz, stan idealny Truckanac;.ęści-sprzedam. e · · Tel. 0603-201-621. Górki, ul. Zagórska 20, tel. 046/837-76-79, S.....,..,,.~ 5 ha, "" 
-sprzedam. Tel. 0697-686-801. Tel. 046/81545-39. 0505-663-306. ,,.~„ gm.L.Uuny. SprzedamnowydomwRawieMazowieckitj. NIERUCHOMOŚCI 

-WYNAJEM 
Powypadkowe kupię. Tel. 0605-100-574. VW GolfIII, 1994 rok, centralny zamek, wspo- Z.amienię kawalerkę własnościową na więk- Tel. 0421717-59-35, 0602-637-024. Tel. 0608456-588. 
Przycrepkę 125 x 230 - sprzedam. maganie kierownicy, cena !0000 zł - sprz.e- sze własnościowe. Tel. 0691-620-987 Sprzedam kawalerkę, 26 mkw., os. Swoboda Sprzedam dom nowy do zamieszkania. 
Tel. 0692-309453. dam. Tel. 046/813-83-09 po 20.00. do 20.00. Tel. 0661-772-019. Tel. 0888-267-523. Do wynajęcia lokal w centrum Łowi-
Punto l.l, 1996 rok, 5-<lrzwiowy, bonio me- Volkswagen ET40, 1990 rok, slazyniowy - Mieszkanie 32,5 rokw, w Łowiczu, os. Sta- Sprzedam działkę 9900 mkw., Głowno, Ś cza. na gabinety lekarskie. 
talik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. sprzedam. Tel. 0608-634-384. izyńskiego 6171, cena do uzgodnienia - pil- Zalxze2nia Parcel. Tel. 0500-151-768. NIERUCHOMO Cl Tel. 0602-674-891. 
Punto, 5-dnwiowe - kupię. Volkswagen Golfll l.6 D, 1991 rok, nie. Tel. 083/35546-61. Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. • KUPNO Wynajmę kwatery pracownicze (Głowno). 
Tel. 0606-472-25 l. cena 2500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 8,75 ha, maszyny. Mąkolice 118. Tel. 0602-630-316. 
Punto, pięciodrzwiowe, bezwypadkowe - Volkswagen Golfll, 1.3 +gaz, 1990 rok, cena Tel. 0605-562-651. Tel. 0421719-57-92 w godz. 8.30-22.00. M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach_ ku- Wynajmę M-2. Tel. 046/837-7948. 
kupię. Tel. 046/834-81-14. · 4500 zł - sprzedam. Tel. 060l-804-6l6. Sprzedam działkę budowlaną w Popowie. 5,85 ha ziemi. Tydówka 19, gm. Kiernozia pię. Tel. 0668-!05-890. Wynajmę lokal 45 mkw., ul. Długa 
Renault 19, l.4, 1989 rok, gaz, elektryka, ta- Volkswagen Golflll, l.6, 1993 rok, stan ide- Tel. 0606-353-074. Tel. 024/277-93-69. Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, Tel. 0660-699-025. 
nio - sprzedam. Tel. 0888-236-415. alny- sprzedam. Tel. 046/831 -39-34. Mieszkanie, 48 mkw. III piętro, po remoncie. Sprzedam dom w Skierniewicach. Łaguszew, Goleńsko lub okolice. 2 pókoje - do wynajęcia w Łowiczu. 
Renault Kangoo l.4,2000rok,pięciodrzwio- Volkswagen Passat, l.9 TOI, 1997 rok, alu Tel. 0609-541-368. Tel. 0606-336-104. Tel.0601-257--098. Tel. 046/861-00-18. 
wy, osobowy, bezwypadkowy- sprzedam lub l6c, elektryka, 2 podus7ki - sprzedam. Mieszkanie 25 mkw., Il piętro, os. Broniew- Sprzedam mieszkanie 65 mkw., osiedle Przy- Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie. Do wynajęcia lokale w Łowiczu, ul. 
zamienię na tańszy i mnitjszy. Tel. 046-83 l-63-87, 0889-3294 28. skiego III l. Tel. 0507-071-041, dworcowe przy ul. Sobieskiego_ cegła, I pię- Tel. 0509-700-328. Nowy Rynek (I piętro}, 56 mkw. i 170 
Tel. 0501-715-609. Volkswagen Polo, pięciodrzwiowy chętnie 0221785-31-55. tro. Teł. 0605_303_753. Kupię 3 pokoje do 50 mkw. mkw. Tel. 046/837-42-64, 0606-111-651. 
Renault Laguna 22 D, cena 8500 zł - sprze- kupię. Tel 0606-472-251. Mini gospodarstwo 1,10 ba w tym 30 arow Tel. 046/837-29-70 wiecwrem. Wynajmęsamodzielnemieszkanielubdorltek 
dam. Tel. 0694-745-543. Volkswagen Vento 1.9 TO - sprzedam. rolno-budowlanych, bez zabudowy. Klew- Dom usługowo-mieszkalny + dom, stan su- Kupię g"'°"""•""'"O lub ziemię: Nieborów, jednorodzinny, oa;chętnie; do remonb.L 

Tel. 046/831-27-76. ków, tel. 0604-970429. rowy, W centrum Białej Rawskiej - sp<zedam, ""!""""
0

m ' , RenaultMagane l.5 DCi, 2003 rok, I właści- cena 280000 zł. Tel. 0504-907_382. Bolimów, Bełchów i okolice. Tel. 0668-262-745. 
ciel, salon Polska, bezwypadkowy, możli- Złomowanie - plllcimy. Tel. 0606-814-679. Kawalerka, 25 mkw os Tkaczew Tel. 0604-582-243. Do wynajęcia pawilon handlowy na targo-
wość zamiany na tańszy. Tel. 0606-975-932. Żuk- sprzedam. Tel. 046/83140-72. Tel. 0880-037474,' o6o4-504-6Sl. ~~e:i stan surowy- Widok. Kupię kawalerkę lub inne małe mieszkanie wicy w Łowiczu, pow. 30 mkw, stan bdb. 
Renault Scenic 1.6, 1998 rok, gaz-sprzedam. 60 mkw., os. Bratkowice. Tel. 0511-380-095 w Łowiczu. Tel. 0668-372-661, Tel. 0241277-91-12, 0500-711-529. 
Tel. 0608-634-384. MOTO.ROWE po 18.00. ~ ~~;.uwy, zamknięty, me- 0608-532-586. Do wynajęcia hale 500 mkw, przy trasie nr 2 
RenaultThalia l.4,2002rok,Iwłaściciel,cena · Sprzedam 1/2 bli2niaka Łowicz. Dom lub działka budowlana w Łowiczu. - tanio. Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196. 
16800zł, bezwypadkowy. Tel. 0603-588-228. Tel. 0608-359-373. Sprzedam mieszkanie, 68 mkw., Prusy koło Tel. 0660-970-824. Lokale, 70 mkw., ul. z.duńska, I piętro (gabi-
Renault Traffic 1986 r. 1,4- sprzedam. Kupię E1Z lub MZ 250· Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głownie Głuchowa Tel. 0667456-604. Kupię M4 na os. Sik:oo;kiego w Głownie. nety, biura) - do wynajęcia 
Tel. 0508-20-917. Tel. 0609-634437. naos. Kopernika, I piętro. Tel.0502-051-181. Sprzedam segment, 180-300mkw., w Skier- Tel. 0608-810-953. Tel. 0602-154-969. 
Samochód AVIAA-31T, rok prod 1998, SprzedamKawasakiZZR 1100, 1995rok,stan Działka 1300 mkw. Jasll7.ębia 81. niewicach. Tel. 0603-808-300. Kupię mieszkanie do40 mkw. (Głowno). Dowynajęciamieszkaniewł.owiczudla stu-
cena do uzgodnienia- sprzedam.. idealny, 14000 zł. Tel. 0606-786-748. Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577 Sprzedam działkę, 3000 mkw., Prandotów, Tel. 0697-682-114. denliel.tóOw500-lub23m11~554. osobom pracującym. 
Tel. 046/814-62-32. Kupię motocykl MZ 250, może być mkw.,ogiod7.ona,mecliawulicy,podzabu00- 6 zł za mkw. Tel. 046/833-77-08. Kupię M-3 w Głownie. Tel. 0696-658-344. 
Seat Cordoba, 1998-2001 rok - kupię. do remontu. Tel. 0506-713-289. wę, mieszkaniowa Tel. 042/7194344. Sprzedam nieruchomość na działalność, Kupię działkę budowlaną na terenie Łowi- Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw., parter, 
Tel. 0606436-231. Sprzedam WSK IY. Mastki 54. Dom i 2 ha ziemi. Tel. 046/838-67-87. Koluszki. Tel. 0602-199-952. cza. Tel 0506-561-361. os. Staizyńskiego. Tel. 0696-398-832. 
Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. E1Z25le, 1991 rok, cena !500zł-sprz.edam. Gospodarstwo 11,41 ha z budynkami. Sprzedam dom 120mkw.,os.z.adębie. Z.amienię M4, 51,4 mkw., wlasnościowe na Kwatery pracownicze, IO osób, Stryków. 
Tel. 0695-502-628. Tel. 0601-296-640. Bednaiy 78. Tel. 069!-715496. Tel. 0889-126-100. mniejsze, wlasoościo)"e. Tel 0507-945-532. Tel. 0501-579477. 
Seatlbi7.a 1.9 D, 1994 rok-sprzedam.. Sprzedammieszlmnie75mkw.,uLBaczyńskie-
Tel. 0608-634-384. GARAŻE go. Tel. 0502-191-264. 
Seat Toledo 2001, salonowy l,6 !6V -sprze- 3 ha ziemi. Janinów le.Bielaw. 
dam. Tel. 0501-742-540. Tel. 0665-727-585. 

Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
SeatToledo, l.6+gaz, 1992rok,cena5500zł Tel. 0606-447-777. 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 
Seicento I.I, 2002 rok, I właścicieL serwiso
wany, bezwypadkowy - sprzedam lub zamie
nię na cinquecento. Tel. 0600-944-728. 
Seicento 900, 1999 rok, 56000 przebiegu, 
czamy, kupiony w salonie, I właściciel, gara
żowany, seiwisowany, cena 8500 zł - sprze
dam. Tel 046/831-20-86. 
Seicento, do 6000 zł - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Skoda I 20L, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 046/835-1143. 
Skoda Felicia, zakupiona w salonie 2001 rok, 
bezwypadkowa - sprzedam. 
Tel. 0603-588-228. 
Skup powypadkowych. Tel. 0602-157-399. 
Skupujemy samochody całe, skorodowane, 
rozbite, powy7.ej 1990 roku. 
Tel. 0608-506-174, 046/831-06-67. 
T4 1.9 ID, 1998 rok, długi, przeszklony -
sprzedam. Tel. 046/815-60-26, 
0600-555-558. 

Do wynajęcia garaż, os. Staizyńskiego. 
Tel 0601-239-804. 
Sprzedam garaż z kanałem podświetlanym, 
os. Bratkowice na przeciwko bl. 43. 
Tel. 0605-974-777. 
Sprzedam garaż przy ul. Bolimowskiej. 
Tel. 0501-389-042. 
Garaż do wynajęcia na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-0043. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAż 

Bliźniak, Głowno. Tel. 042171-92-771. 
72 mkw., IV piętro, środkowe, os. Bratkowi
ce. Tel. 046/837-72-ll. 
Mieszkanie dwupokojowe 51 mkw. przy ul. 
Kwiatowtj. Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 
Działkę budowlaną pow. 519 mkw. (Głow
no, ul. Kasztanowa), wszystkie media 
Tel. 0221681-36-25 po 18.00, 0607-945-243. 

72 mkw., własnościowe, IV piętro + garaż, 
os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865. 
Pawilon nr 14 w nowym rzędzie od strony 
warzyw. Tel. 046/837-99-16. 
Sprzedam dzialkę rolną 0,69 ba. 
Tel. 046/837-46-01 po 18.00. 
24 mkw. - sprzedam. 
Teł. 0505-044-971 po 20.00. 
Sprzedam dzialkę budowlaną 120 ha, 
media, !;HJC. 50 rn, Jastnębia 
Tel. 0461837-0747. 
Sprzedam mieszkanie (kawalerka) 24 mkw., 
I piętro, os. Bratkowice. Tel. 0421719-22-23. 
Sprzedam mieszkanie 72 mkw, I piętro, środ
kowe, os. Bratkowice. Tel. 046/837-70-95. 
Sprzedam dom z działką w Skierniewicach. 
Tel. 0509-822425. 
Sprzedam lub wydzierżawię zakład o pow. 
ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. 
Sprzedam nowy dom le.Skierniewic z działką. 
Tel. 0501-042-860. 
Działkę budowlaną 2000 mkw., w Strzelce
wie - pilnie sprzedam. Tel. 0501-782451. 

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 programach, np. „Zyskaj Zdrowie", „Apteka Dobrych Cen", 
„Centrum Diabetyka" skierowanyCh do osób o zwiększonym 

zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup. 

ZYCZL/WY I FACHOWY PERSONEL APTEKI SERDECZNIE ZAPRASZA 

DUŻA RESZTA DO WYDANIA 

PEUGEOT 206 Z 2005 ROKU 
JUŻ OD 32 9 ZŁ* 

www.apgarage.peugeot.pl 

KORZYSTNY 
WIĘCEJ K 
PEUGEOT REDYT 50150 
W PEUGEOT 

MODELE Z 2005 ROKU: 

n PEUGEOT -KRED'fT 
PEUGEOT 7007 - JUŻ OD 40 900 ZŁ* 
PEUGEOT .$07 - JUŻ OD 7 4 ZŁ* 

PEUGEOT 407 -JUŻ OD 77 500 ZŁ* 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ. 

Szczegóły w salonie. Liczba samochodów ograniczona. *50% ceny samochodu, pozostała 
część płatna po roku. Rzeczywista roczna stopa procentowa, przy założeniu, że opłata 
przygotowawcza w wysokości 4% jest kredytowana, wynosi 4, 17%. Peugeot 206 
- zużycie paliwa: 4,3 V I OO km„emisja C02: I 13 g/km dla silnika 1.4 HDi 70 KM. 

H'GARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź ul. Strykowska 131 
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17 
Części (42) 617 07 18 Fax (42) 617 07 21 

www.apgarage.peugeot.pl 
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Poszukuję lokalu do wynajęcia na działal- Komplet mebli kuchennych, drewnianych Sprzedam pustaki Teniva, stropowe. Spl7.edam wyposażenie Pizzerii: fiytkowni- Z.atrudnię pomocnika - mechanika samocho- Zatrudnię mechanika samochodowego z pra-
ność handlową (Głowno). (dąb). Tel. 0607-516-918, 046/839-63-46. Tel. 0504-0 I 0-956. cę, piec, stół chłodniczy, talem: ilp. ~wa dowego. Zduny, tel. 0602-123-360. wemjaz.dy kat B, C, D,E. Tel. kootaktowy-
Tel. 0421719-33-60, 0691-486-777. Pianino Legnica i kaloryfery żeliwne 60 re- Spl7.edam maszyny szwalnicze, stół do pra- Tel. 0606 952 277. Pizyjmę szwaczki z Łowicza I okolic 0609-837-100. 
Sklep ·do wynajęcia - Głowno. berek. Tel. 0604-078-564. sowania, żelazko niskociśnieniowe. Sprzedam niedrogo lodówkę, kuchnię gaZ<>- na stebnówkę i overlock. Praca calo- Poszukuję pracowników, stała praca na zestaw 
Tel. 0600-620-688, 0887-127-431. Spl7.edamwitrynęchlodniczą,zarnrairukęoraz Tel. 0693-824-708. wą używaną oraz okna z wymiany. roczna, możliwość pizyuczenia. z naczepą, Tel.0506-003-207. 
Do wynajęcia 2 pokoje z umeblowaną kuch- wagę. Tel. 046/837-68-90. Odtwarzacz video Sanyo, stan dobry. Tel. 046/ 814 24 70. Tel. 05124195-890, 046/837-75-04 Z.atrudnię pracownika do prac gospodarczych 
nią w Głownie, bloki. Tel. 0508-230-392. Bryczkę konną, stan dobry, 800 zł - spczedarn. Tel. 0600-953-269. Sprzedam metry świerlmwe osika tanio, dure-

po 18.00. i prac przy koniach, możliwość zakwaterowa-
Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie róg Tel. 05Q2-5 l2-939. Sprzedam stolik RlV i piłę. go kaszlana na pniu. Rawa, tel. 0698-898-708. Zatrudnię kierowcę kat C z doświadczeniem, nia. Tel. 0603-112-242. 

Klickiego i Napoleońskiej, Łowicz. Komputer z monitorem, 150 zł. Tel. 046/839-63-72. Spl7.edam bale dębowe. Tel. 0604-854-955. 
wiek 25-40 lat Tel. 0608-059-817. Pilnie zatrudnię tryzjerlcę, Tel. 0697-777-414. 

Tel. 0605-578-502. Tel. 0512-306-416. Spl7.edamzagęsz.czarkę 90 kg, 200 kg do grun- Zatrudnię pizzera- kucharza zdoświadczeniem, PrzY.jmę uc:znia - fiyzjeJstwo. Tel 00»-096441. 
Wynajmę miejsca noclegowe. Plac Przyrynek Dwuigłówka drabinkowa i overlock 3-nit- tu i do kostki; pnecinarkę stołową do cięcia Sprzedam kanapę 2-osobową 200 zł. Rawa praca w Łowiczu. Tel. 0510-250-687. Zatrudnię kierowcę ka!. CE +t.qr.IWnieniaADR, 
Il. Tel. 046/837-99-16. kowy. Tel. 050 I -649--072. betonu, kostki. Tel. 0601-303-279. Mazowiecka. Tel. 0504 287 454. 

Zatrudnię kierowcę z własnym samochodem do pracy na t=nie Polski. Tel. 0695-282-602. 
Wydzierżawię 40 mkw. lokal PIZY ul. Saksofon tenorowy. Spr.axlam nawadnianie kropelkowe na 2 tu- Sprzedam akordeon 120, 350 zł, tapczan- I OO do rozwożenia pizzy. Tel. 0510-250-687. Z.aklad Cukierniczy CHOJECKI zalrudni pra-
Zduńskiej. Tel. 0606-818-288. Tel. 046/837-58-80, 0604-504-65 l. nele. Tel. 046/838-83-27. zł, kuchnie elektryczną - 150 zł, Rawa Mezo-

Zatrudnię kierowcę kat C. Tel. 0607-267-278. cowników produkcji z grupą inwalidzką. 
Do wynajęcia lokal 40 mkw. - 2 pomieszcz.e- Sprzedam silnikelektryczny3 kW, okna drew- wiecka. Tel. 046/814-22--0l. 

Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodło- Tel. 046/832-10-37, 833-37-75. Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny, stan bdb. 
nia + łazienka. tel. 046/837--05-8 l. Tel. 046/837-65-51 po 16.00. niane nowe, futryny blaszane, cegłę pojedyn- Spl7.edam nowy agregat prądotwórczy 1700 wy z doświadczeniem. Pani na stałe z zarnieszłcaniem i utrzymaniem, 
Wynajmę mieszkanie. Tel. 046/837-02-98. Komputer - tanio sprzedam. czą czerwona, białą, max. Tel. 0667-118-194. Wat na silniku 4-suwowyrn. Tel 0601-341-389. Tel. 0606-289-088. do pomocy w domu. Tel. 046/838-58-65. 

Do wynajęcia 2-pokojowe, os. Dąbrowskie- Tel. 0503-699-872. Spi-z.edam barakowóz blaszany na l(ułacb. Spl7.edam drewno opalowe. Przyjmę do pracy operatora na koparlcę i ko- Zatrudnię kierowcę kategorii C + świadectwa 
go. Tel. 0609-150-11 l. Suknia ślubna rozm. 36-38. Tel. 0601-239-804. Tel. 046/838--06-54, 0501-179-357. parko-ładowarkę Tel. 0601-239-804. kwalifikacji+ badania, okolice Skierniewic 

Do wynajęcia komfortowo urządzo- Tel. 0605-575-848. Atestowane szamba betonowe, bloc:zkl Zatrudnię szwaciki. Tel. 0608-637--060. i Skierniewice. Tel. 0695-595-967. 

ne ~ojowe mieszkanie, os. Brat- Tapczanik młodzieżowy, szafka hrzienkowa i inne wyroł:Yt z betonu. PRACA Młoda, wykształcenie średnie ekonomiczne, z.atrudnię pracowników ocbrony, wiek do 35 

kowice, li piętro. Tel. 046/837-78-12. z umywalką 60 crn Tel. 046/837-58-70. Produkcja i sprzedaż. Niedźwiada 48, prawo ja7.dy kat B - szuka pracy. lat, praca Zyrardów. Tel. 0506-199-920. 

Do wynajęcia kawalerka. tel. 046/837-50-20. Pralki, lodówki, zmywami 1gat li). 
tel. ~74, 0602-187~1. 

Zatrudnię szwaczki (możliwość wysokich Tel. 0503-835-427. z.atrudnię rnężczymę do robięnia. pizzy, Skier-
Blacha aluminiowa fiilista. niewice. Tel. 0887-961--081. 

Do wynajęcia budynek inwentarski, gospo- Tel. 0510-158-880. zarobków, ubezpieczenia). Bielawy, z.atrudnię autoelektronika. Tel 0512-329-811. 
darczy (garaże). Tel. 0667-118-194. Meble kuchenne prawie nowe, stan bardzo 

Tel. 0608-124-443. tel. 0600-312-701. Elektryka z uprawnieniami kontroJno.pornia-
Spl7.edam kuchnię węglową. 

Łowicz - targowica miejska - posia- dobry - tanio sprzedam Tel. 0606-710-189. P.0.M. Eko-Serwis Sp. z o.o. zatrudni rowymi, na wnowę zlecenie - zatrudnię. USŁUGI WIDEO 
dam lokal do wynajęcia, bdb punkt, Zamrażarkę dwukomorową I IO I. 

·Tel. 046/838-74-69. osoby na stanowisko ~ia- Tel. 0505-928-424. 
wszystkie media. Tel. ~~1. Tel. 0421719-18-50. Sprzedam tanio meble kuchenne. tacz (wymagania: prawo jazdy kal C) Zatrudnię operatyWną osobę do obsługi klien- Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 
Do wynajęcia M-2. Tel. 0600-789-843. Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofe-

Tel. 0888-362-985. oraz na stanowisko omiatacz (wyma- ta w biurze podró'Ży w Łowiczu. Wideofilmowanie cyfrowo, rnontlż kompute-
Do wynajęcia sklep na targowicy w Łowi- ruje używane: komputery, monitory, telewi- Sprzedam karscber na ciepłą i zimną wodę gania: prawo jazdy kat B). Mile wi- Tel. 0505--099-355. rowy. Tel. 0887-674-630. 
czu. Tel. 0605-636-176. zory, autoradia, rowery. Tel. 0880-032-933. z Niemiec. Tel. 0501-605-587. dziane: aktualne śWiadectwo kwalifi- Zatrudnię fizjoterapeutę, Łowicz. 

Aparat cyfrowy Jena 3. l Mega pixela, opcje kacji, prawo jazdy kal E. CV na adres: Tel. 0505--099-355. 
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 

Lokale do W)'l)ajęcia, Głowno centrum. Sprzedam piękną sukienkę komunijną z gi- Tel. 0600-447-843. 
dyktafonu, kamery, webkamery, ładowarka Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/3. 

Tel. 060 l-674-932. piurą. Tel. 0421719-92-13. 
+akumulatory. Tel. 0889-148--039. Tel. 046/830-35-25. 

Zatrudnię mlll"312l1. Tel. 0606-336-257. Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, ko-
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW-PODWY-Do wynajęcia mieszkanie, 48 mkw„ parter, Kaloryfery żeliwne nieużywane - sprzedam. 

Sprzedam strój komi.inijny łowicki komplet- Avon - bezpłatne zapisy, super pre- munie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 
Głowno, po 17.00. Tel. 0668-327-103. Tel. 0602-349-480. KONAWCY. NA~WSPÓŁPRA- Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, ny dla dziewczynki. Tel. 046/838-75-11. zenty. SMS/Tel. 0501-032-348, 
M-3 wynajmę, Głowno, Skokowskiego. Meble, szafa, kredens, stół, krzesła drewna 

Piec c.o. stalowy. Tel. 046/837--05--03. 042/7194447. CĘ. TEL 0607-444-036. nowe animacje, DVD - profeajonalnie i tanio. 
Tel. 0500-19-95-19. litego - wysoki połysk, star bdb. DOCIĘ_PLENIA BYDYNKÓW, BLA- Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. Avon - konsultantki, super promocja. 
M-3 do wynajęcia, Łódź Retlcinia. Tel. 0607-302-816. Segment4-<:zę.5ciowy,czamyorazszafęznad-

CHARZ-OEKARZ- FACHOWCÓW Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo-
stawką, Tel. 046/837--02-88. SMS 0606-261h552. 

Tel. 042/7194-394 po 15„ 0886-362-210. Gurniaikę tanio spl7.edam. Tel. 0880-510-191. 
Okna szwedzkie bez futryn z demontażu. Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. I CAŁE BRYGADY ZAlRUDNIMY. PRA- wanie, pełna obróbka komputerowa, 

Do wynajęcia lokal w Głownie 20 mkw. Sprzedam maszyny szwalnicze po likwidacji 
tel. 0695-171-803. Tel. 0696-022-597. CA STAŁA NA TERENIEMIASTAŁOOZI DVD. Tel. 046/837~ 0608-484-079. 

na biuro, usługi. Tel. 0421710-70-92 zakładu. Tel. 0606-326-740. I WOJEWÓDzTwA. ZAKWATEROWJ!.. Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu-
w godz. 19.00-21.00. Ogrodzenie z rozbiórl<i - sprzedam. Spzedamstółdoping-pooga. Tel0608-354-272. Mlody, wykształcenie średnie - rńatura, uregu-

NIE. TEL 042/205-44-29. terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 
lowana służba wojskowa, stolarz meblowy 

Górne piętro budynku, osobne wejście c dla Tel. 0661-025-120. Dwa fotele, czarne, skórzane - tanio sprzedam. 
z ~ką, prawo jazdy kat B - podejmie pra- Zatrudnię ekspedientkę do sklepu Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 

firm lub osób prywatnych, trasa Łódź-Łowicz Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe, mia- Tel. 0512-249-365. montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, cę. Tel. 0501-707-657. spożywczego. Tel. 0693-278-953. 
(Krępa)- lub sprzedam. Tel. 0660-437-510. !owe, ze sterowaniem poleca producent. Skier- Sprzedam garnitur komunijny rozm. 134 cm 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole- Przyjmę do pracy mężczyznę w charakterze 
0606-870-767. 

Wynajmę lokal na dzialalaość - Skierniewice niewice. Tel. 0501-627-469. i sukienkę komunijną ro=. 140 cm, swete- Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
rek, rękawiczki, wianek, torebkę i buty. gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK. piz.zennena z możliwością przyuczenia. 

trasa na Łódź_ 85 mkw. + parking I OO mkw. Zabytkowy motorower Fioson SR2, 1958 rok. ul. Ulańskitj 2, gab. 7. Przyjmujemy: śr. 16-19, Tel. 0888-927-914, 0694-477-465. Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048. 
Tel. 0609-837-14". Tel. 0609-310-984. Tel. 0888-222-596. 

sob. 8-14. Informacja i zapisy: 046/862-18-12, Wideofilmowanie KAMA - fotorąxxtaże. 
Spl7.edam rury 2,5 cala, cena 9 zllmb. Zatrudnię pi=-piekarza w Łowiczu. 

Finna Handlowa poszukuje do wynajęcia Meble dziecinne, cena do uzgodnienia. 0509-867-229. Kursy zawodowe; zaświad- Tel. 0510-250-687. Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 
lokalu w centnun Rawy Mazowieckiej. Tel. 0691-344-355. Tel. 0508-823-182. czenia MEN, www.selenta.pl Videofilmowanie. Tel. 0698-618-749, forograf 
Tel. 0604-272-140. Sprzedam pompę głębinową 2;1. KW z prze- Spl7.edam telefon Siemens ME-45, cena 70 zł. Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa Za-

Poszukuję do opieki nad osobą cholą, Łowicz 
tel. 0602-695-837, www.fotojaclq:xv.pl 

Tel. 0508-823-182. lub okolice Zdun. Tel. 0606-986-063. 
Do wynajęcia lokal użytkowy na gabinet sto- wodem. Tel. 046/861-14-82. chodnia. Tel. 071-385-20-18. Film weselny, komunijny, DVD. Przystępna 
matologiczny, 36 mkw. Tel. 0888--079-139. Sprężarka Van, 80 m, pelna dokumentacja RSP Zabrzeźnia w likwidacji sprzeda ciągnik PrzY.jmę szwaczki, szwaczy, prasowaczki, pra-

Pani na stale, z zamieszkaniem i utrzymaniem -
cena. Tel. 0609-996-333. 

MTZ 82, rok 1988. Tel. 0607-737--076. do pomocy w domu. Tel 046/838-58-65. 
Wynajmę plac pod działalność gospodarczą Tel. 0607-988-257, 0502-583-965. sowaczy. Tel. 0601-635-056. Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
w Rawie Mazowieckiej u zbiegu ulic Kato- Sprzedam wagę, ladę chiodniczą, ladę skle- Agregat prądotwórczy spalinowy 16 kW Hurtownia Olejów Smarowych ,,Aga-

z.atrudnię kierowcę kat C+E. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. Tel. 0607-267-206. wickiej i Wyzwolenia. Tel. 0602-449-577. pową, koszyk obrotowy na pieczywo, _ i 45 kW lub zaczepiany do traktora 16 kW. tom Grupa" zatrudni przedstawiciela Nie ryzykuj utraty bezcennych wsfx>rnnień! 

Spl7.edam lub wynajmę budynek 350 mkw. 5 regalów metalowych Tel. 0510-473-895. Tel. 0510-281-982. handlowego. Kontakt osobisty - Go-
Autoryzowana Stacja Obsługi Samo-

Przegraj pamiątkowe kasety wideo na płytę 
Tel. O<i05-2 I 8-550. Silniki elektiyczne: 4.5 KW, 5,5 KW. I KW. Piec olejowy Buderus nowy - sprndain. leńsko 37. 

chodów zatrudni blacharzy i lakierni-
DVD. Tel. 0509-620-300. 

Tel. 042/719-38-86. ków. Tel. 05<J9.690-282. 
Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw. Rawa Tel. 0694-695-0 Il. Avon - teraz 12 nowych prezentów. Zatrudnię pracownika na stację paliw Video - filmowanie, tanio. Tel. 0608-244-400. 
Mazowiecka ul. Solidarności 14. Komputer z monitorem - tanio. Akordeon do kapeli Matusiak zamienię Tel. 0692-890-537. Video- filmowanie, cyfia, tanio. na akordeon Weltmeister lub dwa niespraw- w Łodzi, ul. Tynieckiego Tel. 0602-660-360. Tel. 0500-204-559. Pielęgniarka, refurencje, dyspozycyjność, staż Tel.~-311. Tel. 0608-244-400. ne. Tel. 046/863-61-3 l. Do wynajęcia lokal 25 mkw„ wszystkie me- Junkers I-funkcyjny; 2x Dali; wodomierz - - opieka (dziecL choizy). Tel 046/838-50-84. 

Zatrudnię mechanika, miłe widziana kat B, C Wideo Foto. Tel. 0696-011-351. 
dia w Ra1vie Mazowieckitj ul. Jerozolimska sprzedam Tel. 0660-331-181. Kolumny estradowe 100 W, 280 zł. Hurtownia olejów smarowych ,,Aga-
27. Tel. 046/815-11-64. Tel. 046/863-61-31. z okolic Głowna, Strykowa. Tel 0605-046-558. Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie ana-

Do wynajęcia plac 950 mkw. w centrum Rawy 
v.ykrywac:zrretili-spra;:dam. Teł.0503-629-631. 

Wzmacniacz gitarowy. Tel. 0608-527-930. 
tom Grupa" zatrudni magazyniera, Zatrudnię opiekunkę do osoby starszej. Wa- logowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, stud-
mechanika Kontakt osobisty - Goleń-

Mazowieckiej, magazyn 50 mkw„ parking, 
Komputer z monitorem, 480 zł. 

Kasa fiskalna Elzop Jota; chlodziarko-zamra- runki pracy i płacy do omówienia na mitjscu. niówki, zdjęcia i fotaąxxtażE (plener, wirtual-
Tel. 046/830-09-06. sko 37. Głowno. Tel. 042/719-14-49. ne tła), cyfrowa obróbka obra2U; stacjonarna biuro. Tel. 0606-952-277. żarka; regal sklepowy; tregry 14 m, 12 m dlu-
Pentium 4, 1,40 GHz - tanio. Zatrudnię kierowcę kat C+E. Wyma- Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny. 

nagrywarka DVD, zapis na DVD, CT), SVHS, 
Poszukuję do wynajęcia kawalerki w Rawie Tel. 0880-942-670, 0512-250-681. 

gości; siano belowane. Tel. 046/861-23-30, 
ganedoświadczenie.Tel.0501.Q.4.QO. VHS, mootlż na zlecenie. Biala Rawska, ul. 

Mazowieckiej. Tel. 0695-740-467. 0509-847-195. Tel. 0602-651-060. 
Mickiewicza 12h. Tellfax. O 461815-83-98, Dwa fotele i ława Tel. 046/837-73-46: Poszukuję przewożników, stała praca na ze-

Do wynajęcia PUB w centrum Rawy Mazo- Skrzypce z futerałem i smyczkiem, harmonia staw z nacz.epą. Tel. 0506-003-207. 
Przyjmę szwaczki do kostiumów kąpielowych 0604-588-132, e-mail: eduk@wp.pl 

wieckiej 150 mkw„ piwnice lub inną dzialal- Sprzedam lady i regały Sklepowe. rzędowa, 80 basów. Tel. 046/831-62-12. oraz biustonoszy. Tel. 0421719-36-93, 

ność sklep itp. Tel. 0606-952277. Tel. 046/837--02-98. Komputer 1,4 RAM, 256. Tel. 0660-863-759. 
Hyclraulik- wykwalifikowany, z długim stażem 0508-718-574. 

USŁUGI 
Do wynajęcia w centrum Rawy Mazowiec- Sprzedam kuchnię elektryczno-gazową. Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

-podtjmie pracę od zaraz. Tel. 0691-600-553. Z.aklad Remontowo-Budowlany Marian Brze. 
INSTAL.-BUD.-REM. kiej lokale handlowe 12 mkw„ 18 mkw. Tel. 046/838-78-54. 

Zamrażarka skizyniowa typ 12-222. 
Rusycysta - podejmie pracę w niepelnym wy- ziński w Strykowie zatrudni pracowników do 

30 mkw. Tel. 0606-952-277. Sprzedam sukienkę i garnitur komunijny; miarze. Tel. 046/838-74-40. robót drogowych w wieku do lat 35. 
Tel. 0663-491-196. 

magneto1vid Panasonic; telefon Nokię 34 I O, 25 lat - kierowca kat B, C, E świadectwo kwa- Tel. 042/719-91-99 we:w. 30 Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Siemens A-52; radioodtwru:zaez samochod<>- Qiłodziarki do mleka 550 l Tel 0505-904-245. lifikacji, kursy doszkalające, 3 lata doświad- w godz. 8.00-16.00, 0698-621-317. Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

K~PNO - RÓŻNE wy. Tel. 0510-491-214. Akordeon Horch wiśniowy 120 basów, czenia- szuka pracy. Tel. 0603-332-651. l.atrudnięszwaczkę-bielizna niemowłc;ca, stała Instalacje elektryczne, przylącza, naprawy. 
Spl7.edam tunel foliowy 6 x30 i owies. 4-durowy, stan dobry. Tel. 0241277-92-62. Z.atrudnię kierowcę kat C +E. praca, Stryków. Tel. 0512-330-849. Tel. 046/837-30-52, 0600-764-llO. 

Kupię złom. Tel. 0504-350-&ł1. Tel. 046/838-60--08. Spl7.edam szafę dębową, maszynę do szycia Tel. 0609-506-601. Mechanik samochodów ciężarowych i ciągni- Panele podłogowe i ścienne, elektryka - profe-
Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno-tre- Sprzedam wózek inwalidzki, nowy. Łucznik. Tel. 0605--090-90 I. Zaopiekuję się dzieckiem. Tel 0886-686-307. ków rolniczych - poszukuje pracy. sjonalnie, tanio. Tel 0696-381-880. 
ningowy. Tel. 04&'862-18-12, 0509-867-229. Tel. 0504-536-904. Sprzedam bieżnię nową. Tel. 0604-158-528. Studentka - poszukuje pracy. Tel. 046/837-10-11. Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity 
Kupię silnik hydrauliczny wolnoobro- Sprzedam meble pokojowe - tanio. Spl7.edam tanio piec gazowy RoWeder 30 kw. Tel. 0886-686-307. Miody, dyspozyc)'.jny, obsługa komputera, podwieszane, panele podłogowe. U nas za 
towy, siłownik hydrauliczny 2-stron- Tel. 046/837-35-29. Tel. 0606-592-544. Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca wykształcenie zawodowe - ogrodnik i śred- materiał wraz z montażem zaplacisz tylko 7"/o 
nego działania o wysokości około 160 Spzedam kompletny sną łowicki na dziewczyn- Spl7.edam wersalkę. Tel. 046/832-29-39. caloroczna. Tel. 0603-107-489. nie ogólne, prawo jazdy AB, C, E, T, świadec- VAT. "Elbo" s.c. Tel 0502-228-972, 
cm. Tel. 0608-431-725 po 20.00. kę w wieku k001unijoym Teł. 046fil8-49-15. Spl7.edam trzy nowe okna, profil Raplasto. Studentka zaopiekuje się dzieckiem lub do in-

two kwalifikacji, po wojsku - podejmie pra- 0604-645-981, 046/863-31-74 po 18.00. 

Kupię używany piece.o. 06. Tel. 0504-227-195. Wózek dziecięcy, głęboki, spacerowy. Tel. 0608-758-016. otj pomocy- Głowno. Tel. 0501-361-307. 
ce. Tel. 0501-178-906. Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo-

Kupię biurko używane ja<llle. Tel. 0888-222-596. Tel. 0506-641-91 O. Spl7.edam piec gazowy C.O Mohra, betoniarkę Basista, kontrabasista - nawiąże prace z zespo-
Zatrudnię mechanika samochodowego domofony, ITTV-Sat, bramonapędy, systemy 

Spawarkę 220/380 kupię. Tel. 0880-136-475. Sprzedam wyposażenie do sklepu spożyw- 220V, motorower Jawa Tel. 046/833-97-56. Iem w celach zarobkowych. Tel. 0880-890-413. 
z doświadczeniem. Tel. 0607-295-440, alannowe (monitoring). Remooty, hydraulika, 
046/835-38-35. glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, pod-

Kupię maszt widlaka, udżwig 700 kg, wyso- czego: wagę elektroniczną, 2 lodówki stoją- Spl7.edam opryskiwacz „Termir' z przystaw- Przyjmę biegle szxjące na zygzak i dwuigłów-
kość podnoszenia 320 rn Tel. 046/833-45-28 ce, ladę chłodniczą, regały. Tel. 0696-567-180. ką i belkami polowymi. Tel. 046/831-74-1 l, kę z Łowicza lub okolic. Tel. 0609-837-130. 

Avon - bez wpisowego. dasza, VAT.Tel.046/837-50-84,0601-303-858. 
SMS/fel. 0502-616-468, 046/832-74-42. Elektryk-montaż,naprawa Tel.0607-725-830. 1vieczorem, 0694-190-243. Łódkę plastikową (dl. 4 m), wentylatory, róż- 0509-940-299. Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. Avon - atrakcyjna oferta dla oowych konsul- Wykończenia wnętrz - wszystko, elektryka ne, elektrowciągi, 1,6 t, 3 t, grzejniki żeliwne, Sprzedam walek grzebieniowy kompletny do Tel. 042/719-38-64, 0603-610-884. 

silniki elektryczne 45 kW, 35 kW, 22 kW, rozrzutnika obornika. Tel. 046/831-10-80. tantek. SMS!fel. 0512-115--030. i poddasza. Tel. ·0508-213-801. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE Finna zatrudni mechanika samocho-
15 kW, prasa pneumatyC2113, strugarka do me- Sprzedam maszynę wieloczynnościową SIN- dowego. Tel. 0888-717-739. 

Zatrudnię pracownika w gospodal;twie sa- Cyklinowanie, ukladanie parkietu. 
talu, lampy rtęciowe uliczne - 2 szt. GIER. Tel. 046/834-92-20. downiczym na stale z zamieszkaniem. Tel. 0604-334-89 l. 

"' Sprzedam maszyny do produkcji skarpet i for- Tel. 0889-561-534. Zakład bieliźniarski zatrudni szwaczki. Tel. 0606-833--036. Gama proponuje usługi hydrauliczne Spl7.edam dmucbawę na zboże. Tel. 0692-406-127. my. Tel. 046'838-28-07, 0889-910-653. Szafy sterownicze elektryczne, cegła kratów- Tel. 0504-656-82 l. Dziewiarza, mechanika - skarpety Ma-
Student prawo ja7.dy B, obsługa komputera. wraz z materiałem, nowoc::zesne piece 

Nagrzewnice powietrza, wózki pale- ka, szafki ubraniowe, przecinarka ramowa, Sprzedam deszczownię wodną 50m, stan do- tec DE - zatrudnię. Tel. 0602.a69-719. 
Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443. na eko groszek i uniwersalne. 

towe, sprężarki, skizynki owocowe. do metalu, piaskownik oporowy do zgrze- Finna budowlana poszukuje podwykonaw- Tel. 046.i830-05-48, 0602-687-341. bry. Tel. 0692-357-841. Zatrudnię mechanika samochodowego, Glow-www.famapl.cofTI. Tel. 046/833-03-10. warek. Tel. 0889-561-534. ców cl\) robót brukarskich - ukladanie kostki 
Nowe drzwi balkonowe z demontażu. 

Spl7.edam szlifierkę oscylacyjną Boscha. no. Tel. 042/710-74-47. i krawę:żnika. Tel. 0601-699-379. 
Wanny - odnawianie, gwarancja. 

l.agę=zarka gruntu 90 kg; piła stołowa do Tel. 0608-768-698. Poszukuję do pracy samodzielnego mechanika Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 
cięcia betonu kostki. Tel. 0601-303-279. Tel. 046/837-78-26. 

Spr,ax!am akwarium I OO litrów + wyposaże- samochodowego, Głowno. Tel. 0507--053-230. 
z.atrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy Żaluzje, rolety, verticale. Tel. 046/830-37-61, 
z własnym samocbodem, Skierniewice. Nowe i używane komputery, monitory, lapto- Sprzedam wózek wielofunkc)'.jny. nie, rybki, pompka, grzalka, rośliny. Tanio!!! Pedi.nny - dodatkowa, =me zapachy, wysoka Tel 0887-961--081. 

0603-753-973. 
py, notebooki - po konktrrencyjnych cenach. Tel. 046/837-01-35, 0694-086-072. Tel. 0606-994-540. prowizja. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia, murar-
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. Sprzedam kwalifikowane nasiona ce- Spt7..edam kolunmy 250W firmy AudioMega. Avon -warto zostać konsultantką, Teraz w pre-

Firma budowlana zatrudni inżyniera o specjal- stwo. Tel. 0691-715-543-. 
Tel. 0601-946-286. buli. Tel. 0221725-~7. 0500-747-575. Na gwarancji, stan idealny. Tel. 0698-277-746. zencie: kosmetyki, biżuteria, zegarek, torba. 

ności roboty drogowe lub ogólnobudowlane 
Cyklinowanie, polerowanie - nowocze-

Sprzedam odzież używaną, 5 zł/kg; metkow- Sprzedam sukienkę komunijną. Sprzedam kosiarkę spalinową, bez kosza Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 
do pracy na budowie na terenie caJego kraju. 

sny sprzęt Tel. 0694-866-437. Tel. O 461833-98-28 wew. 18. 
nicę igiełkową; wieszaki plastikowe, mane- Tel. 0600-262-693. Tel. 0601-296-640. Miody, dyspozycyjny rencista, prawo ja:zdy ka!. 

Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
kiny. Tel. 0504-861-133. Sprzedam akordeon Royal standard 120 ba- Sprzedam komplet z biurkiem i regal miodzie- B-podejmiekażdąpracę. Tel. 0661-677-932. budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. Tel. O 46'833-98-28 wew. 11. 
Wyposażenie sklepu spożywczego: lada sów, z futerałem. Tel. 0602-329-409, żowy. Tel. 046/833-97-86 po 17. , Apteka w okolicach Żyrardowa zatrudni na 

Fimia zatrudni wykwalifikowanych cieśli Wycena gratis. Faktury VAT. 
chłodnicza, pólka chłodnicza, waga elektrn- 046/837-26-38. Sprzedam skórl<i wyprawiane z piżmaków - dogodnych warunkach magistra funnacji posta- Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

żu (może być emerytowany). Tel. 0601-360-280. i zbrąjarzy. Tel. O 46'833-98-28 wew. 11. 
niczna, krajalnica, kosze metalowe. Sprzedam komputer. Tel. 0885-394-814. tanio. Tel. 0503-566-102. Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych Usługi hydrauliczne, naprawy drobne. 
Tel. 0693-126-258. Prostowniki od 24V. Tel. 0601-147-655. NZOZ w Skierniewicach zatrudni sto- Tel. 046/837-22--04, 0604-245-722. Sprzedam fortepian-antyk, sprawny, w dobrym matologa. Tel. 060&&43-737. (koparko-ładowarka, równiarka, walec). 
Sprzedam krajzegę nową. Tel. 0600-953-269. Noliia 7250i - komplet, 300 zł. stanie. Tel. 0461833--01-63, 0697-999-307. Finna budowlana poszukuje do pracy Tel. 0603-755-726. Dachy, pokrycia dachowe, konstruktje, obrób-
Termograf do chłodni. Tel. 0604-853-899. Tel. 0506-258-564. Sprzedam duży komfortowy dom, duże zabu- operatora węzła betoniarskiego, ślu- Firma zatrudni absolwent6w S2kół wyższych ki. Tel. 0609-846'316. 

Sprzedam Irak taśmowy, pu.ewcńny lub stacjo- Kanapę z wysuwaną szufladą na pościel dawania gospodarcze, działka 3,6 ha, Skier- sarz-spawacz, zbrojalz, z doświadcze.. o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Hydrauliczne uslugi. Tel. 0506-064-122, 
namy, cena od 12500 zł. Tel. 0506-534-100. - tanio sprzedam. Tel. 046/837-22-91. niewice. Tel. 0889-950-912. niem. Dokumenty składać: Zduny 107b. Tel. O 46'833-98-28 w. li, 0601-298-842. 046/837-19-29. 
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Usługi hydrauliczne - pelny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, miało
wych i na eko-groszek Zakup pieca 
z montai.em 7"/o VAl). Zduny 9, 
tel. 046/838-75-QJ, 0601-379-355. 
Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132. 

Glazura, terakota, gładź, płyta 1Yk, malowanie, 
boazeria, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel 0502-095-691. 
Nowe systemy wzr:wcze, wodnokanalizacyj
ne, kody ekogroo:zek, miał. Głowno. -
Tel. 0602-882-617. 

R(Vlmty kompleksowe rnieszJcań. 
Tel. 066&-262-745. 

Układanie kostki brukCJVt!9.i. 
Tel. OSOll-2ll6-519. 
Układanie glazury, terakoty, panele, gladź i inne 
wykończenia. Tel 046/838-20-56, 
0600-626-7(1.J. 

Cyklinowanie, układanie. Tel. 046'837-42-55, 
0501-180-959. 

Usługi remootowe - glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaplacja poddaszy, su
fity podwieslane,gladż, malowanie, s:zafy, paw
łac.re. Wymiana okien i drzwi 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651. 

Ognxtmiia, łI1llny, tuiustr.dy. Tel. 05CY7-958-7()6. 

Panele podłogowe i ścienne, boazeria, malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 

Panele podłogowe, ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 

Komiqy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608- IO 1-676. 

Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gorą;:ego powielrza po calym domu. 
Tel 0608- IO 1-676. 

Glazurnik - modemizacja łazienek, kuchni, 
schodów, tarasów itp. Fachowo. 
Tel. 0602-648-497. 

Glazura, terakota, gladź, panele-ceny do uzgod
nienia. Tel. 046/837-95-43. 

Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-.256. 
Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, plyty 
IYk, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Teł. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Schody, baluslrady, parapety(~. buk,jesipo) 
- pnrllkcja, mootrż. Tel. 0502-261-898. 

Vertal - 2ltlutje poziane, pi<n1we. Rolety ma
teriałowe i antywłamaniowe. Siatki p:zeciw 
owadom Produktja i montaż. 
Tel 0602-736-692, 0602-1.'J7-257. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, mo
zaikowe. Tel 0606-428-162, 046/839-62-30. 

Remonty kompleksowe budynków w~ 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Kompleksowe remonty pomieszczeń 
i elewacji zewnętrznych - kosztorysy, 
projekty, referencje. Tel. 0601.a12-262. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Dach-Łux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, dachó
wek ceramicznych, blach trapezo
wych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWladcZymy uslugi blacharsk<><lekar
skie, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana 
Pav.ła U 23. Tel.lfax 046/837~1-31, 
0509-72!Mi19. 
Tynki, wylewki, ckicieplenia - wolne terminy. 
Teł. 0696-5W-312. 

Glazura, terakota, panele podłogowe, 
ścienne. Tel. 046/837-91-41, 
0607-728-362. 
Dachy, konstruktje, pokrycia, DajllllW)', kon
serwacje. Tel. 046/839-18-37, 0609-227,348. 

Terakota, malowanie,gladź. Tel. 0660-671-483. 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierwnego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stolu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 

Wesela: muzyka na żywo. Tel. 0691-979-287. 

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg Boli
mowskiej i Baczyńskiego - środy 11.00-17 .OO. 
Pranie dywanów, tapicedci w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

„SCART" sełWis RTV -naprawa sprzę
tu radlow~elewizyjnego - gwaran
cje. Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-n4-760, 046/837-06-02. 
Śluby, przyjęcia, itp. - Limuzyna Lincoln 
Town Car8 m, biała, skóra, drewno, telewiror, 
lodówka, stereo, podwójna klimatyzacja, 
neony. Tel. 0697-146-411 po 16.00. 

Naprawa spr.retu komputerowego oraz usługi 
związane z jego obsluga. Tel. 0CłJ6..803-050. 

Naprawa sprzętu AGD - części. 

Tel. 0510-158-880. 
Z'.esp6I muzyczny - wesela, bale, przyjęcia -
tanio. Tel. 0511-870-127. 

Instalacje elektryczne, przyłącza kablowe . Doradztwo finansowe, kredyty hipoteczne, 
i napowietrzne - pomia~', naprawy. użyczamy hipoteki. Tel 0502-232-570, 
Tel. 0605-721-133. 0421719-19-78. 
Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wiercenia. 
Łowicz, ul. Ikara 10, tel. 046/837-44-25. 
Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne i C.O., fuktu
ry WJ. Tel 046/835-31-26, 0604-173-360. 
KOMINKI- projektowanie, mootaż, dystry
bucja cieplego powietrnl. Tel. 0503-718-798. 
Odnawianie wanien, :żaluzje, rolety. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

Docieplenie budynków i elewacj~ możliwość 
tynków akrylowych, realizacja zamówień na 
2006 role, kookurenCY.ine ceny. 
Teł. 0880-201-924. 
Usługi hychauliczne. Tel. 0603-917-448. 

Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826. 

lmtalacje C.0. i wodno-kanalizl!C mon
taż i wymiana piecy, glazura, montaż plyt G.K. 
gla4ź., malowanie, ukJadanie paneli. 
Tel. 0504-572-431, 0506-799-445. 

Remontowo budowlane reali:zatja zamówień 
na 2006 role, dociepłerue budynków i eJewa. 
ej~ możliwość tynków akrylowycb po koo
kurencyjnycb cenach. Tel. 0880-201-924. 

Malowanie, gładź gipsowa, remonty, prace 
poaą:lkowe, gospodarcze, prace r6-ine. 
Tel. 0880-686-602. 

Profesjonalnie - przeszycia, krojenie, praso
wanie, dziwki, guziki. Stała współpraca. 
Tel. 0663-514-363. 
Z'.esp61- wesela. Tel. 0241285-41-08. 

Usługi cięcia trakiem przewoźnym 
u klienta. Usługi odnośnikiem 
oraz wycinka drzew trudnych. 
Tel.O~. 0604-193-932. 
Firma „Wes-ł<om" organizuje wese
la, komunie oraz inne imprezy oko
licznościowe. Tel. 0609-857-032. 
śWiadczę usługi transportowe - bus. 
Tel. Q606.627-382. 
Pranie podciśnieniowe dywanów, wy
kładzin, tapicerki. Tel. 0696-0ł1Eh527. 
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicedci meblowej. Tel. 046/837-73-07, 
0694-876-103. 
Z'.esp6I muzyczny, wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 0606-908-346. 
Naprawa sprzętu AGD. Łowicz, ul. 
Annii Knrjowej 44. Tel. 046/837-91-88, 
0691-961-244. 
Projektowanie stron internetowych. 
Tel. 0665-465-948. ' 

Przywóz piasku, żwiru, wytłoków z jabłek. 
Tel. 0604-285-326. 
Naprawa komputerów. Tel. 0503-601-732. 

Przyjmę zlecenie na robótki szydełkowe. 
Tel. 0695-774-245. 

KOMPUTERO 
·PISANIE 

Serieam potf.ziękgwania 
Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie, rySWlki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz, tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

p . .9bufr.zejowi, <jajd.zie 
z mtam-acji ,,Pan 'ltuftusz • w 1Jomani.ewicacli 
za profe.sjonalttą o6sfugę cateringową 

Komputeropisanie. Tel. 0696-803-050. 

Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

Komputeropisanie, szybko, tanio. 
Tel. 0602-795-342. 

NAUKA 
Prace z polskiego, historii. Tel 0602-490-715. 

Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 
nauczyciel. Tel. 046'837-31-1!3, 0693-398-514. 

Język niemiecki, bułgarski - tłumaczenia przy
sięgle, profesjonalne i zwykłe. 
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820. 

Matematyka - student UŁ, 90 rninJ25zl 
Tel. 0606-647-491. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Korepetycje - język angielski, magister an
glistyki (Głowno). Tel. 0692458-035. 
Matematyka - korepetycje, nauczyciel. · 
Tel. 0502-982-594. 

i miłe nit.spoó.zianfd na 6alu 
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Sprzedam now'\ i używaoe dojarki przewo
dowe, scbladz.alniki mleka, zgarniacze obor
nika, stanowiska dla krów. 
Tel. 042/719-82-65, 0601-253-921. 

Sprzedam ziemniaki Velox, Vrneta, Salina. 
Tel. 046/838-72.,94, 0501-613-045. 

Sprzedam kiszonkę kukurydzianą, sadzonki 
wierzby energetycznej, kukurydzę paszową; 
cebula, buraki ćwikłowe - duże ilości. 

Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam warchlaki duńskie, waga 
25-30 kg. Gasik - Niedźwiada. 
Tel. 0504-27G.a90. 

Korepetycje z matematyki. Tel.0605-384-432. Sprzedam wsze_lkie maszyny rolnicze impor-
Mgr matematyki _ korepetjcje, dzieci, mło- , towane z N1erruec. Tel. 0602-798-304, 
dzież, matura, egz.aminy. Doświadczenie. 024/277-85-77, 0602-232-406. 
Tel. 046/837-53-15. Schladzalniki do mleka, różne pojemności, 
Angielski, sz.koła podstawowa i gimnazjwn serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 
- studentka Tel. 0692-491-964 po 15.00. 0505-039-888. 
Nauczyciel rusycysta- korepetycje, tłwnacze- Ciągnik MTZ80 1990 rok, duża kabina. 
nia. Tanio. Tel. 046/838-74-40. Tel. 0501-254-694. 
Statystyka, matematyka - student Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, do remoo-
Tel. 0691-961-143. tu - kupię. Tel. 0506-713-289. 
Prace zaliczeniowe, licencjackie, magister- Sprzedam kisyonkę z kukurydzy, owies i sia-
skie. Tel. 0696-803-050. no. Tel. 046/838-45-80. 
Język polski, język angielski - korepetycje, Kupię kwotę mleczną. 
wypracowania. Profesjonalnie, tanio. Tel. 0607-147-913. 
Tel. 0607-328-038. Opryskiwacze polowe i sadownicze, środki 
Student PW, korepetycje - matematyka, lizy- ochrony roślin, belki herbicydowe - super 
ka, chemia. Tel. 046/837-74-21, ceny. Chemfii, Dmosin 124. 
0500-104-432. Tel. 046/874-72-88. 
Język niemiecki-solidnie. Tel. 0695-774-273, 
046/837-34-87. 
Polski - korepetycje, prace pisemne, egzami
ny, matura. Tel. 0504-086-942. 
Studentka germanistyki udzieli korepetycji 
z języka niemieckiego. Tel. 0508-051-709. 
Nauka gry na gitane. Tel. 0505-939-735. 

Jęz. rosyjski - korepetycje, nauczy
ciel. Tel. 0504-750-579. 

Sprzedam większą ilość pszenicy i pszenży
ta. Tel. 0507-345-593. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu 12.032006. 
Qiąśno 49.'Tel. 0601-614-049, 
046/838-15-70. 

Kupujemy kosiarki listwowe tzw. Osy, 
zgrablarłll zawieszane tzw. Słonecz
ko do siana, sadzarid łańcuchowe do 
ziemniaków, atrakcyjne ceny. 
Tel. 046/838-72.aG. 

Sprzedam nasiona bobu. Kompina. 
Tel. 0502-705-842. 
Sprzedam siano w kostkach. 
Tel. 0693-307-763. 
Sprzedam jałówkę cielną Dżersej 
Tel. 046/838-84-08. 
Sprzedam pszenżyto, mieszankę, siano. Ł ysz
kowice. Tel. 0508-232-904. 
Sprzedam jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0461839-63-42. 

Kupię kwotę mlecmą Tel. 046/838-84-55. 
Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniowe, 
odmiany Wineta, Lord; pszenicęjarą, odmia
ny Koksa. Tel. 046/838-39-69 po 20.00. 

Kupię przyczepę samozbierającą jugosło
wiankę, kombajn ziemniaczany Annę i uży
waną siatkę, potrzebny odbiorca cieląt do I OO 
kg. Tel. 0601-269-410 po 20.00. . 
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia: marzec 
2006 rok. Tel. 046/831-20-89. 

Sprzedam 55 too jęczmienia, 25 ton mi~
ki zbożowej, kiszonkę z kukurydzy 250 ton, 
siewnik do kukurydzy i rozwijacz beL 
Tel. 0241277-61-43. 

Sprzedam beczkę kwasoodporną od mleka 
5000 I. Tel. 0887-560-896 wieczorem. 
Sprzedam przyczepę 8 t, rolnicza, wywrotka. 
Tel. 046/831-91-23, 0604-427-059. 
Sprzedam prasę Class Roland 62, słomę-duże 
bele. Tel. 046/874-71-64. ' 
Sprzedam siano. Głowno, ul. Targowa 76. 
Tel. 042/710-87-03. . 

Sprzedam MfZ.80, 19'>4 role, I rtjestracja 1995 
role, I właściciel, stan bardzo dobry, 1850 Mb, 
agregat uprawowy szer. 2,IO. 
Tel. 042/719-56-62, 0603-621-157. 

Sprzedam przyczepę Sanok 11,5 t, 1990 role, 
Kos do nawozów. Kupię jęczmień. 
Tel. 042/719-70-24. 
Sprzedam pszenżyto Fidelio 15 t. 
Tel. 042/719-71-66. Kostka brukowa, ogrodzenia betooowe, ma

lowanie, tapetowanie. Tel. 0605-636-228. 

Usługi hydrauliczne, nowe technolo
gie - solidnie. Tel. 0505-n5-266. 
Spawanie aluminium, kwasówki, żeli
wa oraz plastiku. Tel. 069M67-889. 
Remonty i wyka\czmia. Tel 046/837-01-85, 
0608-810-953. 

Panele podłogowe, ścienne, terakota, malowa
nie. Tanio, solidnie, fuchowo. 
Tel. 0694-287-447. 

Angielski - korepetycje. 
Tel. 0668-485-872. 

Wymiana pasów na nowe w vertica- Korepetycje z matematyki. 
lach oraz tkanin w roletach. Tel. 0604-461-803. 

Sprzedam linę do wyciągów; obornik. 
Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam śrutownik walcowy do zboża fa
bryczny. Tel. 0693-441-557. 
Sprzedam prasę Z-224, roznutnik do oborni
ka dwuosiowy. Tel. 0503-491-575. 

Sprzedam kombajn Bolko i Orlcana. 

Mootaż okien, drzwi, bram gararowych, kon
serwacja okuć, glactzie gipsowe, malowanie 

Uslugi remontowe: ścianki działowe, suche 
tynki, sufity podwieszane, adaptatja podda
'>Cf, docieplanie, gładzie i malowanie. Faktwy 
VAT. Tel. 0608-350-462 
Murowanie Wdynków mieszkalnydt i gospo
darczych. Teł. 0661-251-301. 

Murowanie, tynki, ocieplanie. 
Tel. 046/815-75-85. 

i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 

Glazura, terakota, gladzje, malowanie, panele. 
Tel. 042/710-84-90, 0601-650-795. Hydrauliczne. Tel. 046/835-30-86, 
Dachy, przeróbki, roboty rmmuskie. 0694-083-726. 
Tel. 0508-213-SOI. Tynki, gipsy, glazura. Tel. 0693-791-487. 

Usługi hydrauliczne - pełen zakres, faktury Dacby, konstrukcje, pokrycia. 
WJ. Tel. 05~-307, 0508-862-015. Tel. 0509 822409· 

Montaż glazury i terakoty. Indywidualne pro
jekty. Tel. 0696-086-527. 

Beton, wyburzenia, cięcie, rozbiórl<a. 
Tel. 0606-192-951. 

Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posad:OO, docieplanie, panele, klin
kier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-7ll9-266, 04&'837-62-99. 
Gipsowanie, malowanie, panele ścienne, pod
wieszane sufity, akceptacja i ocieplanie pod
daszy - solidnie, tąnio. Tel. 0600-818-296. 

Docieplanie budynków, tyoki akrylowe, gla
zura, terakota, wykbóczenia wnętrz, montaż 
okien. Tel. 046/838- 12- 87 wieczorem, 
0511-093-054 wieczorem. 

Docieplenia, gladzie, tynki, malowanie - wol
ne terminy na 2006 rok. Tel. 0693-332-588, 
04ó/837-22-94 

Monlaż plyt 1Yk, gipsowanie, malowanie, pa
nele - solidnie. Tel. 0507-267-179. 

Gładź, sufity, glazura, malowanie. 
Tel. 046/837-74-51 , 0660-671-483. 

Gładzie, gipsowanie, glazura, terakota, sufity 
podwieszane, panele, malowanie i inne usługi 
wyko6cz.eniowe. Tel. 0692-028-014. 

finna budowlana oferuje kompleksową budo
wę domów. Tel. 0607-295-439, 
046/837-86-71 po 20.30. 

Nadzory budowlane, obowiązkowa 
książka obiektów, kosztorysy, projek
ty. Uprawnienia konstrukcyjno-budow
iane, bez ograniczeń. mgr inż. Andrzej 
Terebiński, tel. 0505-928-424. 
Remonty - wykOliczenia wnętrz. 
Tel. 0508-313-799. 

Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych, gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru. 
Tel. 046/839-63-72. 

Układanie kos1ki betonowej, granitowej oraz 
inne usługi brukarskie. Tel. 0604-208-087, 
046/837-57-28. . 

INNE USŁUGI 
Stół staropolski, świeczniki, obru5y m wesela 
- wynajmo Teł. 0693-444-826, 0605-309-514. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-891-092. 
Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 
Z'.esp6I - wesela. Tel. 046/838-66-46. 
Z'.esp6I muzyczny: wesela, przyjęcia. 
Tel. 0607-777-304. 
Z'.esp61- wesela, bale. Tel. 0502-473-091. 

Prawnik - porady, pozwy, wnioski. 
Tanio. Tel. 046/837-70-96, 0512-443-696. 
Meble pod wymiar - kuchenne, biwowe, =
fy z drzwiami prn;:suwnyrni. Solidnie. 
Tel.0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, fuktu
ry VAT. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komp~erów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Projekty graficzne, przygotowanie do chuku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 
Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-n1-238. 
Z'.esp61- żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
wieczorem. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1~1. 
0461838-70-32. 
Animy - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
DJ profesjonalnie poprowadzi każdą impre
zę, bale, wesela. bankiety, imprezy okolicz
nościowe. Tel. 0604-281-361. 

Tel. 046/830-04-02. 
Masaż, rehabilitacja po udarze, dojazd do 
pacjenta. Tel. 0693-278-958. 
Wydzierżawię szwalnię, przyjmę przeszycia 
biustonoszy, slipów. Tel. 0605-674-932 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Z'.esp6I muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 

RIV serwis, ul Krakowska 11 -naprawa spu.ę
tu RTV, autoryzacja Sony, Philips, LG, Sam
sung, NC, Thomson, Loewe, Pionier i inne. 
Szybko, tanio i solidnie. Tel. 046/837-28-85. 

Regeneracja kar1ridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 
DJ wesela. Tel. 0606-760-599. 
Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 
Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zl/rn kw. Tel 0660-636-814. 
Lincoln Czamy, nowy model, śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 0421637-61-30. 
Profesjonalna obsługa imprez muzycznych, 
finnowych, koncerty, wesela, karaoke. 
Tel. 0505-700-159. e-mail: www.mariuszko
zlowski.com 
Regeneracja kar1ridży, naprawa drukarek 
u klienta. Teł. 0509-620-300 w godz. 8.00 -
20.00. 
Aby tanio wydrukować pracę dyplomową, 
wypożycz drukarkę atramentową lub lasero
wą. Zrobisz to sarn najtańszym kosztem. Kiosk 
przed kinem Polonez. Tel. 0509-620-300, 
0508-132-608. 
Kominki - projektowanie. Montaż, dystrybu
cja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798. 
Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice, ul. 
Kilińskiego 26, w godz. 9-17. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193 . . 
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 
Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I z1I mkw. Tel. 0505-266-276. 
Kucharl<a przyjmie wesela, komunie i inne 
imprezy - również pieczenie ciast 
Tel. 0461831-61-51. 
Księgowość - pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
licencja MF. Tel. 0693-424-793. 
Naprawa mebli tapiceiskich,, współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie pod
łóg. Ter. 0603-200-532. 
Sprzedam komputer, procesor, Intel Celeron 
366 MH., drukarka, glośniki, stolik. 
Tel. 0609-699-324. 
Kredyt w 15 minut, gotówka do ręki. 
Tel. 046/833-00-85. 
Pcrżyczki pod zastaw Rawa Mazowiecka 
ul. Warszawska 13. Tel.046/814-31-41. 

Angielski z zakresu sz.koły podstawowej. 
Tel. 0604-461-803. 

Sprzedam siano belowane. Łowicz, ul. Po
znańska 197. 
Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1986 rok; prasę 

Nauczyciel języka niemieckiego - udzieli Z-224, 1992 rok; cyklop, 1988 rok. 
korepetycji ~ tanio i profesjonalnie. Wygoda 8. 
Tel. 0691-715-557. Sprzedam młoda krowę na ocieleniu ztrnrim 
Angielski dla dzieci i młodzieży, profesjonal- cielakiem. Tel. 0693-136-318. 
nie - korepetycje, wypracowania. Sprzedam Biz.on Record Z-058, 1997 rok. 
Tel. 046/837-53-15. Tel. 0501-504-723. 
Chemia, biologia - korepetytje. Sprzedam Ursus 4512, 2002 rok lub Ursus 
Tel. 0601-613-96} 3512, stan bdb. Tel. 0500-222-737. 
Korepetycje - biologia i niemiecki, przygo- Sprzedam prasę Z-22411, orlean 2A, ładowacz 
towania do matury. Tel. 0604-174-459. Tur do MF-255, plug 5-skibowy, ślizgacz 
Prace, prezentacje. Tel. 0509-520-474. · do prasy. Tel. 0501-504-723. 
Szkoła Języków Obcych w Łowiczu Sprzedam Ursus C-330. Tel. 0500-222-737. 
poszukuje lektorów. Sprzedam kombajn zboż.owy Claas Domina-
li I 046/830-20-67 tor 66, szer. chederu 3,60 m 

e · • Tel. 0500-041-366. 
Fizyka - korepetycje. Tel. 0691-292-777. Sprzedamprzetrząsarkękaruzelowądosiana; 
Korepetycje - język niemiecki. -Srutownik do zboża walcowy; butle tleno-
Tel. 0602-711-697. we, 2 szt Tel. 0506-793-634. 
Matura ustna, wypracowania, korepetycje Naprawa ciągników rolniczych. Rząśno 13, 
gratis. Tel. 0693-738-3112. _gm. z.ctuny, tel. 0602-123-360. 
Prace zaliczeniowe, magisterakie, licencjac- Sprzedam prasę zwijającą Deutz Fabr, 1998 
kie, inne. Tel. 0693-738-382. · rok, 120xl20,zrotokatern. Tęl.0604-078-564. 
Wypracowania, prezentacje maturalne- solid- Kupię kabinę do C-330. Tel. 066&-162-'199. 
nie. Tel. 0660-934-697. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Dzierzgów 
Angielski dla opornych (tylko grupy) także 54, tel. 046/838-67-08. 
z podręcznika ucznia. Tel. 0461832-65-39, 
046/832-65-tŚ, 0695-610-541. SprzedamC-360, 1980rok. 

Tel. 046/837-47-70. 
Angielski. Tel. 046/833-74-18, 
0509-765-759. 
Matematyka, nauczyciel akademicki. 
Tel. 0608-278-673. 
Kurs szybkiego czytania i technik uczenia 
się, www.szybkieczytanie.pl 
Tel. 0694-579-366. 

Sprzedam siano belkowane, ul. Łódzka 26. 
Sprzedam burak, zboże. Tel. 0663-076-994. 
Chcesz korzystnie sprzedać lub kupić 
kwotę mleczną? Skorzystaj z usiug Ogólno
polskiej Gieldy Kwot Mlecznych. 
www.kwotymleczne.com 
Tel. 0861273-60-26. 

Poszukuję nauczyciela rosyjskiego z do-
świadczeniem do udzielania korepetycji Sprzedam przetnąsacz karuzelowy, siewnik 
w Skierniewicach. Dzwonić po 26 lutego. Poznaniak. Tel. 0606-882-785. 
Tel. 0603-044-333. Sprzedam wyciąg obornika linowy, zbiornik 
Korepetytje z języka polskiego, Skiemiewi- •na mleko Alra Laval 330 I. 
ce. Tel. 0603-758-271. Tel. 046/838-77-03. 

ROLNICZE 

Sprzedam 1,8 ha iąki nad Bzurą, siano w kost
kach. Bednary 78, tel. 0691-715-496. 

Sprzedaż kolczyków dla zwierząt ho
dowlanych. Najtańsze ceny. 
Tel. 046/83M2-19, 0668-131-109. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914. 
Kwotę mleczną 15000 i - sprzedam 
Tel. 0608-108-206. 
Sprzedam 20000 I kwoty mlecmej. 
Tel. 024/285-41-09. 

Ciągnik C-330, bronę uprawową - sprzedam. 
Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531. 
Sprzedam mieszankę. Tel. 046/874-73-81 
(wieczorem). 

Sprzeclain przyczepę HL 8 t wywroŁ Janusz 
Gudej. Tel. 042/719-58-14, 0601-16~-682. 

Sprz,edam siano w małych belkach 7e stodoły. 

Tel. 0608-726-253. 
Sprzedam ziemniaki, cebulę. 
Tel. 046/838-78-46. 
Sprzedam 50 ton wyslotek bu=ych, Zll

kiszonych, dobrej jakości. 
Tel. 0241285-39-73. 
Sprzedam pszenżyto Voltario oraz mieszan
kę. Tel. 0663-675-144. 

Tel. 042/719-71-35. 

Sprzedam prasę zwijkę polską, ciągnik Ur
sus 3512. Tel. 0508-364-849. 
Kupię kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0507-531-998. 
Torf ogrodniczy ph 5,5-7,5 luzem - sprzedam. 
Tel. 0888-388-794. 

Sprzedam owies i pszenżyto. 
Tel. 0512-335-957. 

Sprzedam deszcz.ownię Odrę i pompę. 
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266. 
Sprzedam plug 4-skibowy obrotowy Kwer
neland, zabezpieczenia resorowe Vario, 2002 
role, plug 4-siobowy zagonowy Kwemełand, 
zabezpieczenia sprężynowe, Kwerneland 3-
skibowy, zestaw uprawowo-siewny bierny 
z hydropakiem 4-metrowy, roznutnik obor
nika jednoosiowy, plug 4-skibowy obroto
wy Overum, 2000 rok. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam pług 4-skibowy zagonowy Kwer
neiand, zabezpieczenia resorowe, Gruber 
ścierniskowy 3,2 m Konkskilde, 2000 rok, 
roznutnik jednoosiowy, agregat uprawowo
siewny. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam siewnik do kukurydzy z dozowni
kiem nawozu mechaniczny. 
Tel. 0696-428-196. 

Ślęza sadownicza - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam słomę prasowaną. 

Tel. 042/719-64-74. 

Kupię paleciak Tura do C-60. 
Tel. 042/719-62-38, 0698-443-347. 

Kupię cebulę, burak ćwikłowy. 
Tel. 0695-027-515. 

Kupię ciągnik C-360 w dobrym stanie. 
Tel. 0608-726-253. 

SprzedamprasęZ-224/1,pr.eyczepęsamozbie
rającą, plug 3 Grudziądzki, agregat uprawo
wy - I właściciel . Tel. 046/838-98-02, 
0695-052-735. 

Sprzedam limit buraczany 70 t 
Tel. 0461838-79-91. 
Kupię kwotę mleczną z woj, łódzkiego. 
Tel. 0241285-29-37, 0608-248-355. 

Sprzedam śrutownik na kamienie Sztorm. 
Tel. 0887-334-537. 
Pszenżyto, pszenicę, dojarkę jednokonwio
wą - sprzedam. Tel 046/838-76-94. 

C-330 - sprzedam łub zamienię na większy. 
Tel. 046/835-20-06. 
Pług wahadłowy Farnaroi; formownicę do 
redlin; ogławiacz do naci w warzywacb; kom
bajn Bolko, Anna dwuredlinowa, wąskie 
koladoC-330-sprzedam. Tel.0606-345-028, 



;.. ul. 

. . -830-37-41 

~ 

CATE.~ 
ZAPEWNIAMY: 'RING 
. j ws~a~iałą wykwalifik 
./ dpo~1łk1 .palce lizać" yw~n.ą ~bsługę, 
./ Y''e sale (sala tane w1~1sk1 stół 
./ p~ękne udekorowan·czna.r sala jadalna) 

mepowtarzaln . . re sah 
Tel. (046) 

837
...; 1 mUą atmosferę r:i 

'0503-977-175, 0505-977.27; 

. D,,~No 

~100%'+ 
GOTO W 

Wiek klienta d KA 
Rata kredytu • d~ 1 o ~OO lat 

'1' Bez poręczycieli i O~% .dochodu 
:j 1 pracy, us, zJs~~11adczeń 

,(C. Łowicz, Stanlsla . 
1 

US 

~~~r~ 1Ji L faoi; ot . 

~5~ CENTRUM§~~ 
DJ!!WI PRZESUWHY(;H. 

fywnękowe d przesuwanymi - z rzwiami 
NOWOCZESNE 1 składanvm · 
·NNNIŻSZE=""- ~:··' 
MEBLE KVCHEN fi'> Łowicz N NE NA WYMIAR 

tel. (0-4&) 837~w_/ Rynek 16 1, o-sos-031-7ss ~ 



23.02.2006 r. 

U NAS WARTO 
Owies i wykę-sprzedam. Tel. 0503-598-588. 

Zetor 80 KM z pługiem do odśnieżania; przy
~ 8 I wywrot - sprl.edam. 
Tel. 0605-896-130. 
S<;hłac17.ą[nik mleka Alfa Lava! 550 I - sprze
dam. Te" 046/.838-33-31, 0692-146-594. 
Wspomaganie układy kierowniczego Zetor -
sprzedam. Tel. 0692-146-594. 

Jałówka wysokocielna • sprzedam. 
Tel. 046/838-37-60. 

Słoma, siano belowane i luzem - sprzedam. 
Tel. 0506-859-007. 

3 jałówki wysokocielne - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-18. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną 
Tel. 0694-274-97 I. 
5 t żyta, kuchnia gazowa - sprzedam. 
Tel. 0608-090-352. 

Sprzedam silnik do C-360 3P. 
Tel. 0665-982-844. 
Sprzedam kwotę mleczną 5500 kg; słomę 
i siano w belkach. Tel. 0668-374-464. 

Siewnik (25 rurek). Tel. 0660-294-203. 
Sprzedam prasę. Z-22412 i orl<an 2. 
Tel. 0604-976-452. 
Sprzedam młodą krowę 5 lat na wycieleniu, 
tennin: 21 luty. Tel. 0665-554-486. 
Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
pieczywa mielonego i kruszu z wafli. Młyn 
w Retkach. Tel. 046/838-73-28, 
046/838-73-45. 
Sprzedam siano i słomę belkowane. 
Tel. 0601-335-514. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą TÓ72 
oraz słomę. Tel. 046/838-78-83. 
Sprzedam kukurydzę do siewu na kiszonkę, 
cena 0,80 zł za I kg. Tel. 0504-220-770. 

4 t mieszanki - sprzedam. 046/8 
Tel. 046/838-63-43. Sprzedam knurki. Tel. 38-95-20. 

20 · · · bro · Sprzedam słomę w balotach z psz.enżyta i mi e-
t Jęcnruenra wamego - Siewny, pasw- =nki. Tel 0600-415-353. 

wy, opryskiwacz 400 I, śrutownik na kamie- - . 
nie, dojarl<a 2-konwiowa _ sprzedam. Kupie ~ 255, 1990 rok z kabiną;. prasa Z-224/1 
kwotę buraczaną do Glinojecka Stpma, przyczepa 4 tony, stan idealny - sprze-
Tel. 046/838-20-29 wieczorem. dani Tel. 0608-420-169. 
Krowa na wycieleniu -sprzedani, Urzecze 73. Sprzedam bób Bachus. T<I. 046/838-11-62. 
Tel. 046/838-81-34. SprzedamkabinęC-360;mlynekBąk7,5 kW. 
Przyczepa i agregat - sprt.edam. 
Tel. 0241277-74-24. 
z.etor 5718, 1981 rok-sprzedam. 
Tel. 0241277-62-01. 
Sprzedam fO'ZIZUtnik I-osiowy 3,5 t fubrycz
ne; plug 3-skibowy grudziądzki. 
Tel. 046/838-47-74, 0506-805-614. 
Przyczepa 3,5 t, niskie wywrotki - sprzedam. 
Kocierzew Południowy 15. 
Sprzedam pszenżyto. Sanniki. 
Tel. 0606-324-972. 
Sprzalam jęczmień, ps7..cnicę. 
Tel. 0600-382-842. 
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96. 
Sprz.edam rozrmtnik obornika jednokonwio
wy i kabinę C-360, C330; pług 2-slu'bowy: 
sadzarkę czeską. Tel. 0241277-35-47. 
Sprzedam basen na mleko 600 L stan bdb. 
Tel. 0600-467-955. 
Sprzedam siano. Tel. 046'838-98-47. 
Słomę - sprzedam. Tel. 046/838-39-06. 

Sprzedam ziemię 2,99 ha 
Teł. 0512-277-825. 
Sprzedam psz.enicę i pszenżyto. 
Tel. 046/838-75-01. 
Sprzedam pszenżyto, j<pmień. 
Tel. 046/838-97-07, 0509-500-335. 
Prasę rolującą Arobale walcową, stan bdb -
sprzedam Tel 0662-218-880. 

Bób - nasiona, sprzedam. 
Tel. 0603-161-640, 0885-11Hi08. 

Tel. 046/838-14-1 I. 
Sprzedam kombajn Annę, 1988 rok, stan do
bry. Tel. 046/838-24-18. 
Sprzedam słomę. Tel. 0887-341-317. 
Sprzedam jałówkę cielną, termin: 19.032006 
r. Tel. 046/838-13-47. 
Kupię kosiarkę rotacyjną, szer. 165 cm 
w dobrym stanie. Tel. 0241254-62-99, 
0601-263-522. 
Kupię przyczepę HL 8011, najchętniej do 
remontu, również bez dokumentów. 
Tel. 0241254-62-99, 0601-263-522. 
Sprzedam opony 900x20, 80 s:zt/30 zł. 
Tel. 0241254-62-99, 060 l-263-522. 
Spr=lam kombajn Bizon Z050. 
Tel. 046/838-71-42, 0601-301-412. 
Sprzedam siewnik mechaniczny do kukury
dzy, zachodni. Td. 0241282-16-97. 
Sprzedam pszenicę i ówies siewne i żyto. 
Tel. 0663-667-421. 
Sprzedam C-360, 1983 rok. 
Tel. 046/838-90-52 po 20.00. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/837-93-57 wiecwrem. 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 0696-011-813. 
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 046/837-23-68, 0606-851-409. 
Sprzedam obornik. Tel. 0509454-452. 
Sprzedam I t zboża (żyto, owies). 
Tel. 0607-889-918. 
Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-78-0 I. 

Sprzedam śrutownik Bąk z silnikiem 7,5 KW. Kupię C-330 lub C-360. 
Tel 0692-146-580. Tel.0692~. 
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, termin: 
koniec lutego. Tel. 0608-714-441. 
Sprzedam krowę 3-letnią na wycieleniu. 
Grudze Nowe 18. Tel. 0697-337-871. 
Kombajn zbożowy Volvo S-830 - sprzedam. 
Tel. 046/839-20-11. ' 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 0888-043-928. 
Sprzedam kopaczkę ciągnikowa i glebogry
zarkę szeroką. Tel. 0508-518-058. 
Kupię kwotę mleczną. Tel. 0692-300-940. 
Sprzedam sadzarkę mało używaną, 
Tel. 0503-151-438, Kompina 15. 
Sprzedam buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-522. 
Sprzedam agregat przedsiewowy, siewnik 
zbożowy, suszarnia zbożowa. 
Tel. 046/83846-19. 
Sprzedam prasę rolującą Claas Rolant 46 
I 20x 120, stan idealny. Tel. 046/838-14-40. 
Sprzedam sieczkarnię jednorzędową, polską, 
1999 rok, stan idealny. Tel. 046/838-14-40. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Bełchów 
8. Tel. 0603-033-709. 
Sprzedam krowę po wycieleniu. 
Tel. 046/838-60-22. 
Sprzedam agregat uprawowy 1,90 szer.; pług 
2-skibowy grudziądzki. 
Tel. 046/839-21-55 wieczorem. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-59-58. 
l's7.enżyto jare, mieszankę, siano - sprzedam. 
Bednary 141, tel. 046/838-60-06, 
046/837-86-14. 
Sprzedam bób, odmiana Bizon. 
Tel. 0512-074-580. 
Sprzedam bób. Kupię ziemniaki. 
Tel. 0508-819-982. 
Agregat prądotwórczy 38 kW; kerszer; 
C-360; C-330 nowy składak; silniki 
doC-360, MTZ, 1214, 914orazczęści ciągni
kowe różne- sprzedam. Tel. 0504-475-567. 
Sprzedam grabiarl<ę 7 i dmuchawę pionową 
Tel. 0609-843-644. 
Wynajmęstodołęzobo<ą. Tel. 0609-843-644. 
Kupię Orkan do 3000 zł. 
Tel. 0241277-96-77. 
Sprzedam mieszankę. 
Tel. 046/838-60-93 po 18.00. 
Pług do podorywki, opryskiwacz, dmucha
wa do siana, silniki eleklxycme, oś + resory -
sprzedam. Tel 0694-695-011. 

Sprzedam siano belowane i luzem. Nieborów 
50, tel. 046/838-58-01. 
Sprzedam tanio części do ciągnika Ursus 
C-330, blok, tłoki, pierścienie, tuleje i inne. 
Tel. 0698-617-619. 
Sprzedam wagę żywcową do 1,5 t. 
Tel. 0600-262-693. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 15 marzec. Tel. 046/838-57-77. 
Sprzedam jałówli:ę na wycieleniu, 
termin: IO kwiecień. Tel. 046/838-55-06. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1998 rok. Tel. 046/838-70-28. 
Sprzedar(I jałówkę na ocieleniu, termin: 12 
marzec. Tel. 046/838-14-41, 0697-918-081. 
Przycząia HL8IO11 po odbudowie, podwój
ne burty, stan ogumienia bardzo dobry, cena 
14700 zł - sprzedam. Tel. 024/356-24-30, 
0601-283-808. 
Pług obrotowy 4-skibowy Kvemeland 
i Vogel Not, stan bdb, 18800 zł - sprzedam. 
Tel. 0241356-24-30, 0601-283-808. 
Siewka do nawoz.ów Amazonia 1500 L, stan 
bdb, 4700 zł - sprzedam. Tel 024/356-24-30, 
0601-283-808. 
Sprzedam mieszankę żyta z pszenżytem. 
Tel. 0241277-96-13. 
Sprzedam cebulę wysadkę. 
Tel. 046/839-42-01. 
Sprzedam ładowacz cyklop, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/839-22-92. 
Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
i podorywkowy; śrutownik bijakowy; pług 
3-skibowy obrotowy; siewka do nawozu; 
siewnik, rozrzutnik 6 t do obornika, dmucha
wa do zboi.a. Tel. 0509-293-050. 
Sprzedam piec z dmuchawą do suszami, imij
kę do zbo7;a, orlean do zielonek, sieczkarnię 
jednorzędową do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-050. 
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0606-438-323. 
Sprzedam ciągnik C-360, 1986 rok, śrutow
nik bijakowy, kultywator, pługi obrotowe 
i zwykle, sieczkarnię do kukurydzy 1-rzędo
wą Mengela, ori<an do zielonek, brony 5. 
Tel. 0602-473422, 0607-666-848. 

Sprzedam siano belowane, pierwszy pokos. 
Tel. 046/838-90-43 (wieczorem). 
Kupię kwOlę mleczną od 2000-3000 kg, 
woj. łód7Jcie. Tel. 046/838-13-76. 
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DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam kombajn do fasoli FMC, ładowacz 
cyklop, mało używany, z kabiną, wózek wi
dłowy GPW, ciągnik C-385 z turbiną, skrzyn
ki uniwersalik używane, kosiarka pokoso
wa Forshnit. Tel. 0241282-21-85, 
0600-059-824. 
Sprzedam agregat uprawowy 2,1 m. 
Tel. 046/839-22-05. 
Sprzedam dmuchawę5,5 kW, „Grubera"? łap, 
siewnik, siewki, śrutownik, agregat uprawo
wy, sieczkarnię I-rzędową. Tel. 0663-647-066. 
Rozrzutnik jednoosiowy !inny Warfuma, cią
gnik30 z tyłemz.etora 25, opryskiwacz-sprze. 
dam. Tel. 046/837-90-54, ul. Annii Krajowej 
I 08, Łowicz. 
Siano belowane - sprzedam. 
Tel. 0604-973-885. 
Sprzedam MTZ-82 z przednim napędem 
+ plug 4-skibowy. Tel. 0692-498-283. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, 
tennin: 15 marzec. Tel. 046/839-68-03. 
Sprzedam słomę w kostkach, wózek do zwie
rzą~ przycupę jednoosiową, rozrzutnik 
2-osiowy. Tel. 0667-118-194. 
Sprzedam siano w okrągłych belach. 
Tel. 0601-503-147. 
Kupię C-330 lub T-25 bez dokumentów 
z turem lub bez. Tel. 046/838-47-11 
wieczorem. 
Sprzedam psz.enicę, owies, słomę ze stodoły. 
Zduny, tel. 046/839-11-61. 
Sprzedam ciągnik Ursus 4514, 1993 rok; pra
sę Z.279, 1996 rok. Tel. 0604-052-848, 
046/838-79-73. 
SprzedamT-25, 1989rok. Tel.0501-615-395. 
Sprzedam silnik do C-330, 3500 zł; felgi do 
C-380. Tel. 0502-238-371. 
Spu..edam siewnik Poznaniak; siewnik 
3-metrowy Ferguson. Tel. 046/838-72-73, 
0510-256-444. 
Bezpośrednią kwotę mlec-mą sprzedam. 
Tel. 0697-536-596. 
Kupu; ka7.rlą ilość żyta, sprt.edam, zrunienię 
otręby Tel. 0697-536-596. 
Sprzedam ciiignik Zetor 7211, I 989 rok. ogu
mienie 90% (pracował w Polsce), przyczepę 
zbierającą „Chojnicka" mało używaną, dmu
chawę pionową. Tel. 046/839-10-12. 
Sprzedam siano, słomę w kostkach 
Tel 0504-629438. 
Sprzedam żyto, mieszankę. 
Tel. 0504-629-438. 

Kupię kwotę mleczną. 

Tel. 046/838-13-83. 
Sprzedan1 Z.224, stan bdb. 
Tel. 0512-274-583. 
MF-255, 1989 rok z kabiną; prasa Z-224/1 
Sipma, 1998 rok; przyczepa 4 t wywrot 
3-stronny, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0608420-169. 
Zetor 12145 4x4, 1991 rok; ładowacz Tur 6, 
1998 rok do 1224 lub podobne; prasa Z.224 
- sprzedam. Tel. 0692-601-689. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-49-50. 
Sprzedam wagę inwentarską I l ' 
Tel. 0604-267-833. 
Sprzedam pszenżyto, słomę, siano. 
Tel. 064/838-99-25. 
Sprzedam mieszankę. Tel. 046/835-22-71. 
Sprzedam śrutownik na kamienie. 
Tel. 046/838-34-83. 
Sprzedam siano belowane i luzem oraz owies. 
Popów 146. Tel. 046/837-61-61 wieczorem, 
0602-587-434. 
Sprzedam suche drewno opałowe. Stolarnia 
Popów 146. Tel. 046/830-33-55, 
0602-587-434. 
SprzedamśrutownikBąk, 7,5kW,Bąk5,5kW, 
stan bdb, mało używany. Tel. 0880-3$3-819 
~przedam rozsiewacz Kos, pług 2 Grudziądz, 
glebogryzarl<a 1,60 m Grudziądzka, stan bdb. 
Tel. 0880-353-819. 
Przyczepa do sianokiszonek na Tandemie 
Mengele, bec2ka asenizacyjna na Tandemie 
tylna oś skrętna 7000 I w ocynku, siewnik do 
kukurydzy pneumatyczny 4-rzędowy Becker, 
Orlean. Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 
Kombajn buraczany Neptun Z413, siewnik 
Arnawne D7 4m, ładowacz UNHZ-750, gle
bogryzarl<a 2,5m, rozsiewaczAmazone600kg, 
wycinak do kiszonek z windą BVL, wielcr 
rak do objeżd7.ania buraku, opony l 5,5x38 
MTZ. Tel. 0241356-24-64, 0603-696-524. 
Sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa 
Mengele MB400 z gniotownikiem, Mengele 
MB220, Putinger, Mex 2S, PZ, pług Gru
dziądz.ki 5-skibowy, 4-skibowy na zabe>pie
czeniacb spncżynowych Sanderum, kultywa
tor sprężynowy 3,20. Tel. 024'/356-24-64, 
0512-444-949. 
Sprzedam krowę - wycielenie 23.03. 
Tel. 046/838-49-56. 
Sprzedam sadzeniaki ziemniaków Lord, De
nar, Irga, Rumpel, Sumak. Kocierzew P6łnoc
ny, tel. 0693-157-117. 
Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-91. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-74-69. 
z.etor 3320, 1998 rok, 1800 MTG, stan ideal
ny; prasa rolująca Sipma Z.279/1, 1999 rok -
sprzedam. Tel. 0608-420-169. 
Sprzedam limit buraczany. 
Tel. 046/838-72-0L 

Młóto browarniane- przywiozę. 

Tel. 0605-255-914. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną Tel. 0508-
168-008. 

Kupię rozrzutnik jednoosiowy, fubryczny, 
do generalnego remontu. Tel. 046/838-13-39. 
Sprzedam pogodne siano ze stodoły, z dowo
zem. Tel. 046/837-12-07 po 20.00. 

Skup tuczników od 50 szt Gasik, Nie
dźwiada. Teł. 0504-270~. 

Sprzedam jałówkę cielną Skowroda Północ
na 13, tel. 046/838-16-30. 
Sprzedam siano belowane i luzem. Bednary 
134, tel. 0504-011-039. 
Sprzedam kombajn porzeczkowy, połówko
wy, mechanicmy, stan bdb, 1991 rok. 
Tel. 046/838-98-44. 
Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 1 OO MTG. 
Tel. 046/838-37-01. 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 046/838-95-40. 
Jałówkę na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-13-85. 
Sprzedam krowę na wycieleniu, ziemniaki 
paszowe i jadalne Irga, siano. 
Tel. 046/838-72-08, 0606-485-033. 
Sprzedam sadzarkę do warzyw, słomę, siano. 
Kompina 12. 
Sprzedam C-336M, XI.1.1987 rok, w orygina
le, stan bdb, talerzówkę 16, przy9"P'<jedno
osiowa, zboże paszowe. Tel. 0694-517-481. 
Ursus C-360, prasa zwijająca 120xl20, stan 
idealny. Tel. 0600-822-089. 
Kupię talerzówkę większą niż 16 talerzy. 
Tel. 046/838-98-12. 
Sprzedam mieszankę,jęcimień Stratus. 
Tel. 0600-519-681. 
Sprzedam opryskiwacz 400 I, fabrycmy. 
Kupię loszkę. Tel. 0693-256-015. 
Sprzedani jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0693-064-349. 
Kupię ciągnik, prasę i przycupę. 
Tel. 0608-354-272. 
Sprzedam ciągnik C-360, prasę Z.224 i przy
cupę do styropianu. Tel. 0663-252-589. 
Sprzedam kabinę ,$okółka" do C-360. 
Tel. 046/837-47-70. 
Sprzedam jałówkę na samym ocieleniu. 
Tel. 046/838-13-81. 
Sprzedam śrutownik na kamienie. 
Tel. 0507-194-817. 
Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy, 
mieszalnik pasz mokrych, przyczepę samo
zbierającą T-09. Tel. 046/839-10-32. 
Tunel foliowy sprzedam. 
Tel. 046/874-75-36. 
Sprzedam bób i betoniarl<ę. 
Tel. 0697-346-682. 
T-25, 1980rok-sprzedam. 
Tel. 0508-148-152. 
C-330M. 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 
Beczka do Ślęzy nowa, wentylator do Ślęzy 
i Tennita. Tel. 0506-188-515. 
Łubin słodki -sprzedam. Tel. 0421719-90-44. 
Ziemniaki, sadzeniaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 
Waga inwentarzowa, agregat ścierniskowy. 
Tel. 0421719-70-29, 0691-538-579. 
Sprzedam agregat prądotWórczy spalinowy 
16 kW, 45 kW lub zaczepiany do traktora 16 
kW, talerzówkę 20 talerzy ciężka, pług Atlas 
4-skibowy hydrauliczny, silnik S-231 15 kM. 
Tel. 0510-281-982 .• 
Sprzedam jałówkę wysokocielaą, 14.032006. 
Tel. 0606-710-841. 
Sprzedam owies, jęczmień. 
Tel. 046/874-76-69. 
Sprzedam Ursus 912, 1992 rok, w oryginale, 
1 właściciel. Tel. 0511-315-179. 
Sprzedam prasę kostkującą Johnny Deer, stan 
bardz.o dobry. Tel. 0601-918-205. 
Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 0505-807-397. 
Sprzedam ciągnik U-1614, 1986 rok, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji. 
Tel. 0502-772-976, 042/719-12-62. 
Sprzedam materiał siewny psz.enicęjarą i jęcz
mień jary oraz psz.enicę paszową. 
Tel. 0502-772-976, 042/719-12-62. 

Bób wczesny - sprzedam. 
Tel. 0507-377-157. 

Sprzedam przyczepy wywrot. 
Tel. 0605-725-429. 
Sprzedam pszenżyto i mieszankę. 
Tel. 046/874-73-13. 
Sprzedam przycupę samozbierającą Jugosło
wiankę n. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam glebogryzarkę, kosiarkę rotacyjną 
czeską. Tel. 0697-714-837. 

_ Sprzedam kwotę mlecmą 6000 I, możliwość 
podzielenia. Tel. 0691-849-374. 

Sprzedam ladowacz Cyklop i przycupę sa
mozbierającą jugosłowiańską. 

Tel. 0508-364-849. 

Sprzedam kwotę mleczną, Tel. 0601-449-617. 
Sprzedam dojarl<ę, kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 046/830-37-31. 

Agro-włóknina - tanio sprzedam. 
Tel. 0693-157-117. 

Kiszortka z kukurydzy, około 70 t - sprzedam. 
Tel. 046/83847-35. 

Jałówka -spPZ.edarn, wycielenie: 26 kwiecień. 
Tel. 0601-186-319. 

Ciągnik C-330, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0694-144-309. 

Opryskiwacz sadowniczy Ślęża, sprawny lub 
do remontu - sprzedam. Tel. 0665-440-143. 
Kwota mleczna 13000 I - sprzedam 
Tel. 046/861-17-57. 
Ciągnik ETCl65 Białoruś - sprzedam. 
Tel. 0667-120-569. 
Krowa na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-02-13. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam, 
tennin: 20 marca 'rei. 046/83&-04-51. 

Sloma prasowana - sprzedam. 
Tel. 046/838-04-73. 
Kupię obcinarlcę do cebuli i przycupę wy
wrotkę. Tel. 0692-147-706. 
Sprzedam psz.enicc;. Tel. 046/838-74-04. 
Kupię agregat na bronie 2,80 m 
Tel. 0241285-39-73. 
Agrowłóknina - sprzedam. 
Tel. 0693-177-813. 
Buraczek ćwikłowy paszowy - sprzedam. 
Kupię dom na wsi. Tel 0241282-11-30 
Sprzedam zbiornik plastikowy l OOO I na pa
lecie. Tel. 06044J l-266. 
Pszenica, pszeniyto, jęczmień - sprzedani. 
Tel. 0600-722-368. 
Jałówka z cielakiem - sprzedam. Kalenice 52, 
tel. 046/838-88-39. 
Jałówka cielna - sprzedam. 
Tel. 046/838-83-70. 
Jałówka 1 O-miesięczna - sprzedam. 
Tel. 046/838-89-04. 
Osprzęt tylni koparki Białoruś i eternit drob
nofalisty nie używany - sprzedam Tel 046/ 
838-87-40, 0600-895-026. 
Sprzedam nasiona trawy Reygias. Tel. 0693-
528-175, 0241277-62-04. 
Sprzedam ciągnik Massez Ferguson 1014, 
1986 rok, I OO KM, przedni napęd +tur z sprzę
tem, stan bdb. Tel. 0693-528-175. 
Sprzedam żyto. Bobrowniki 94. 
Kupię samicę bażanta królewskiego - sprze
dam. Tel. 512-098-363. 
Kupię dojarl<ę. Tel. 046/861-26-19. 
Sprzedam ciągnik 902, 1982 rok, stan ideal
ny po odbudowie; tur do dużego ciągnika na 
joystick. Tel. 0602-781-330. 
Słoma prasowana i kamień polny - sprzedam. 
Tel. 0692-971-544 
Sprzedam bób. Tel. 0502-370-026, 
046/838-61-19. 
Prasa rolująca I 20x 120 - sprzedam. 
Tel. 046/838-20-14. 
Kupię C-330. Tel. 0604-440469. 
Spawarl<a 380 V, pastuch nowy, naprawa pras 
Z2214. Tel. 0601-965-191. 
Sprzedam kabinę do C-360 i plug podoryw
kowy 5-skibowy. Tel. 046/838-71-59, 
0667-799-412. 
Sprzedam z.etory import z Niemiec 50/11/84 
rok, skrzynia częściowo do remontu; z.etor 
5211, 1985/86 rok, nie pracował w polu tyl
ko na frumie drobiu; siewnik do kukurydzy, 

.2-rzędowy, 1300 zł. Tel. 0880-855-911. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 27 luty. Tel. 0241277-97-16. 
Sprzedam agregat 3,6 m szeroki, hydraulicz
ny, 4800 zł; jałówkę cielną, 2600 zł; l.etor 
5211, l 985 ro~ do poprawek; 19800 zł; siew
nik do kukurydzy, 2-rzędowy, 1300 zł. Miej
scowość Rybaki nad Wisłą. 
Tel. 0887-842-938. 
Sprzedam C-330, rozrzutnik jednoosiowy, 
ciągnik C-355, siewnik Poznaniak. 
Tel. 024127748-09, 0693-555-430. 
. Sprzedam pług 3-skibowy, drapak s=okość 
2, I O m; siewka do nawozu; lej; betoniarka; 
ciągnik Ferguson 255; piec do c.o. na olej 
opałowy + temia i baniak 2000 I na olej opa
łowy. Tel. 0600-578-992. 
Sprzedam kabinę do C-330. 
Tel. 0663-806-230. 

Spr=lam opryskiwacz polowy Pilmet 615. 
Tel. 0697-941-558, 0697-941-559. 
Sprzedam kwotę mleczną 5500 kg. 
Tel. 046/831-62-26, 0889-8'79-753 po 18. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin 
08.03. Tel„ 046/831-26-32. 
Kupię kwotę mlec21Ją, 
Tel. 0605-381-326. 
Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0887-064-503. 
Sprzedam kombajn Anna. 
Tel. 046/831-40-72. 
Sprzedam C360-3P, 1986 rok i Brony 5. 
Tel. 0502-357-876. 
Kupię pszczoły. 
Tel. 046/831-11-64 PQ 20. 
Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, okrą
głe bele. Tel. 0691-846-117. 
Sprzedam siewnik zbożowy 3m Kombi, zbo
że nawóz doczepiany, podnoszony hydrau
licmie. Tel. 0692-357-841. 
Sprzedam kombajn zbożowy ,,&unpo" prod. 
Fińska z kabiną, rozdrabniacz słomy. Tel. 0692-
357-841. 
Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak 2, 
2-letni. Tel. 0697-941-558. 
Sprzedam Orkan 2, przetrząsacz, paskowy 
do siana. Tel. 0506-360-053. 
Sprzedam siewnik kutnowski 2. 7 m w dobrym 
stanie i zamrażarkę koszykową. 
Tel. 0608-590-657. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, śru
townik na kamienie, wibrator do pustaków. 
Tel. 046/831-39-34. 
Sprzedam T-25 stan bardz.o dobry, rok 1984. 
Tel. 0695 184580. 
Sprzedam kombajn Volvo 830 heder 3 m, stan 
bardz.o dobry. Tel. 046/ 814 62 99, kom. 
0665-955-342. 
Sprzedam kombajn zbożowy Class. 
Tel. 0689 086 774. 
Sprzedam silnik do ,,Parkinsona''. 
Tel. 0606 651 858. 
Sprzedam siano belowane, żyto 4 tony, owies. 
Tel. 0697-403-533. 
Sprzedam prostownik ,,Bester" 380V/24V/ 
IOOA oraz silnik. Tel. 0603-064-440. 
Kupię ziemniaki jadalne. Wszystkie odmia
ny. Tel. 0600-332-799. 
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Ślęza 
Tel. 046/ 815 66 69. 
Sprzedam glebogryzarkę spalinową, wcią
gnik elektrycmy do I tony, samochód oso
bowy Renault Kangoo I ;i I 6V, XIl 2002 rok, 
przebieg 14500 tys. km. Tel. 046/814-01-22, 
kom. 0508-737-634. 

ZWIERZĘTA 

Pawie, ozdobne kaczki, bażanty. 
Tel. 0603-226-494. 
Sprzedam ryby - paletki. 
Tel. 0600-229-986. 
Sprzedam kochiny olbrzymy :Wite. 
Tel. 0510-044-611. 
Sprzedam yorl<a. Tel. 046/837-57-21. 

Sprzedam yotki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 
Sprzedam owczatki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam bażanty srebrne, złote kury ozdob
ne i gołębie. Zduny I O I. 
Tel. 0507-743-181. 

Buldogi francuskie szczenięta i buldog fran
cuski, beż.owy- sprzedam. Tel. 0601-326-415. 
Sprzedam źrebicę 2-letnią. Stokowski Hen
ryk, Maurzyce 14. 
Sprzedam owczarka niemieckiego, dlugowło
S'f, 1,5 roku. Tel. 046/838-44-19. 
Sprzedam szczenięta, mieszańce, 2-miesięcz
ne. Tel. 0607-547-869. 

Gołębie ,,mewki", kury kochiny mini - sprze
dam. Tel. 046/838-70-38. 

Sprzedam gospodarstwo 12, 76 ha wraz z bu- Sprzedam szczenięta owczarka kaukaskiego 
dynkami. Tel. 0606-786-748. Tel. 0602-123-360. 
Sprzedam zboże paszowe. Sprzedam owczarki podhalaóskie, 2,mie-
Tel. 0241277-70-05. sięc-me. Tel. 0601-790-933, 046/837::20-40 
Sprzedam 20 t pszenżyta, zbiornik zbożowy po 17.00. _ 
na 20 t, Skodę Favori~ 1990 rok, przyczepkę . Sprzedam korna. Tel. 0607-328-037. 
samochodową. Tel. 046/838-72-03. Yorka suczkę, 8-tygodniową. 
Sprzedam jałówki od 250-350 kg i byczki Tel. 0504-969-213. 
od 250-350 kg. Tel. 046/838-11-90. Sprzedam jag teriery. Tel. 0607-333-317, 
Wezmę w dzierżawę limit buraczany. 046/814-64-94. 
Tel. 0692-556-557. 
Sprzedam łubianki drewniane i plastikowe 
- tanio. Tel. 0241277-94-27. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-96-16. 
Sprzedam krowę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-03-41. 
Kupię kabinę C- 360 - wieczorem. 
Tel. ()461831-45-64. 
Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 

Sprzedam krowę wysoko mleczną, tennin 
koniec lutego. Tel. 044nJ0-47-03. 
Sprzedam =zeniaki rottweilery. 
Tel. 0691-284-448. 
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckieiio. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Sprzedam 5-letnią klacz, maść kasztan, W7J:OSI 
13oCm, b. grzeczna oraz l O m-cy klacz, maści 
gniado - srokatą, Tel. 0504-531-59'3. 

Tel. 0607-599-864. Sprzedam owczarki niemieckie, bardzo moc-
Kupię lub wydzierżawię kwotę mleczną po. nej budowy. Tel. 046/831-60-42, 
19.00. Tel. 046/831-55-12. 0604-516-558. 
Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, okrą
głe bele. Tel. 0691-846-117. 
Kupię kwotę mlec21Ją, Tel. 046/831-53-55. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Tel. 0694-962-054. 

Sprzedam owczarki długowlose, niemieckie, 
szczenięta. Tel. 0509-729-256, 
0502-045-051. 

Sprzedam szczenięta, moskiewskiego psa 
stróżującego. Tel. 0663-517-235. 



------- -

Młoda malarka bardzo lubi mangę, ale na wystawie obejrzeć można też 
konie i krajobrazy. 

Wy~tawa Moniki Rosiak 
w bibliotece powiatowei 
D o 8 mareą oglądać można w Powiato

wej Bibliotece Publicznej w Łowiczu 
wystawę malarki amatorki Moniki Rosiak, 
której syfwetkę obs7.ernie przedstawiliśmy 
w numerze 6. Nowego Łowiczanina. Na wy
stawie - drugiej organizowanej przez biblio
tekę powiatową. - zobaczyć możemy około 
40 prac w technikach: pastele, olej, tempera. 
Żnajduje się wśród nich manga - japońska 

sztuka rysowana, jak też krajobrazy, mar
twa natura i konie. 

Dwudziestodwuletnia malruka amatorka 
mieszka w Chruślinie i jest słuchaczką Poli
cealnego StudilllllMedycmego w Łowiczu. 
Swoje prace pre7.e11towała już w Gminnym 
Ośrodku Kultury w .zdunach. Jej mistrzami 
są Michał Anioł i Juliusz Kossak. 

(wcz) 

Zespół z Sołecznik wystąpi w Zgierzu 

Z espół folklorystyczny Solczanie z So- właśnie mieście. Podczas występu grupa za
lecznik - miasta na Litwie, z którym pre7.e11tuje program pod nazwą „Wileńskie 
Łowicz od ponad dziesięciu lat utrzy- Kaziuki'', pre7.e11tujący cały przekrój kultu

muje braterskie kontakty, wystąpi na za- ry ludowej Wileńszczyzny. 
proszenie władz Zgierza 3 marca w tym (wcz) 
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K;~p;lc~;~ij;;;hldwłowiczu Połomski równiei w towiczu 
D 

. . . . Koncert Jerzego Połomskiego 
z1s1aj, tj. w czwart~k 2.3 .lutego z okazji Dnia Kobiet zaplanowany 
o godz. 17 .30 w s1edz1b1e ~KK jest na środę 8 marca, na godzinę 

. przy ~tary~ Rynku odbęd~1e 18.00 w sali Łowickiego Ośrodka 
s1~ spotkanie z ks1ę~z:m ~~di:zejem Kultury. Nieco wcześniej, około 
Pllcher:n, rektorem Oj~ow p1jarow godziny 15.00, artysta zaśpiewa na 
w Ło':"1cz~. Sp.otk~~1e zatytuło"."ane spotkaniu gospodyń z terenu gmi-
będz1e "OjCOWle Pijarzy w Łowiczu - ny Zduny w tamtejszym ośrodku 
rys historyczny". Będzie to pierwszy kultury. 
z planowanego cyklu czterech 
wykładów, organizowanych przez 
klub we współpracy z Łowickim 
Ośrodkiem Kultury z okazji jubileuszu 
870-lecia miasta Łowicza. 
(mwk) 

Szkoła bliżej -na targach 

S zósta edycja Targów 
Edukacyjnych pod hasłem 
„Szkoła bliżej", zaplanowana jest 

na środę 9 marca w godzinach od 
9.00 do 14.00 w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła li 
w Łowiczu. Podobnie jak w latach 
ubiegłych wspomniane targi 
edukacyjne są skierowane do 
uczniów ostatnich klas gimnazjów 
oraz ich rodziców. Formuła targów 
ma być podobna jak w ubiegłych 
latach - szkoły będą prezentowały 
swoje stoiska, gdzie od nauczycieli 

W Łowiczu występ otwarty jest dla 
wszystkich i jest biletowany. Bile

ty kosztują w przedsprzedaży do końca 
lutego 20 zł , potem 25 zł. Już są do naby
cia w kasie ośrodka kultury przy ul. Po
drzecznej. 

Koncert Jerzego Połomskiego to nie lada 
gratka, ponieważ artysta koncertuje nie
zwykle rzadko. Połomski to jeden z po
pularnych polskich piosenkarzy, wyko
nawca niezliczonej ilości przebojów, np. 
,,Bo z dziewczynami ... ", „Cała sala śpie
wa z nami?', „Gdzie ta keja?" i wielu in
nych. Debiutował w 1957 roku jako ak
tor teatru Syrena w Warszawie. Potem 
występował na wielu krajowych i zagra
nicznych festiwalach piosenki, bez niego 
festiwal w Opolu byłby zupełnie innym 
festiwalem. Wylansował wiele utworów, 
które na stałe związały się z jego nazwi
skiem. Ukończył Wydział Estradowy 

Jerzy Połomski 

warszawskiej Państwowej Wyższej Szko
ły Teatralnej. Profesor Ludwik Sempo
liński uważał go za swojego najzdolniej
szego ucznia i już na początku jego arty
stycznej drogi przewidywał, że sięgnie 
po najwyższe nagrody w tym zawodzie. 

(mak) 

i często również od uczniów będzie 
można zaczerpnąć informacji na 
temat danej placówki, pobrać . 
dokumenty itp. Co zaprezentują 
poszczególne szkoły? To już będzie 
zależało od pomysłowości osób, które 
mają przygotować prezentację. 

Organizatorami są: Powiatowy Urząd 
Pracy oraz Centrum Informacji 

O losach Poloków po 17 wrześnio 

i Planowania Kariery Zawodowej 
w Łowiczu. 
(mak) 

E tap okręgowy VII Olimpiady Losy Po
laków oa Wschodzie po 17 WIZeŚnia 
1939 roku, odbędzie się w najbliższą 

sobotę, 25 lutego w I Licelllll Ogólnokształ
cącym w Łowiczu. W etapie tym uczestni
cy bronią swojej pracy pisemnej i odpowia
dają na pytania dotyczące historii II wojny 
światowej. W etapie okręgowym tej olim
piady weźmie udział 45 osób, które napisa-

ły pracę na jeden z 7 tematów. Podobnie jak 
w latach poprzednich, w olimpiadzie nie 
zabraknie uczniów z „Chehnońskiego". 

W tym roku jest ich 15. Najczęściej pisali 
prace pt. ,,Przesiedlenia - doświadczenie 

Polaków w XX wieku" oraz „Okupanci 
wobec Polaków - porównaj politykę hitl~ 
rowską i sowiecką". 

(mwk) 

SALON FIRMOWY i STUDIO KUCHNI 

BLACK Wrwourn 
ŁOWICZ, UL. MAGAZYNOWA 11 

tel./fax (0·46) 837·97·37 
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Uczciwie przyznaję, że dla niżej podpisanego 
to Jan Machulski ze swoją sztuką miał być 
największą atrakcją nie tylko tego tygodnia 
Och! Festiwalu, ale i całej imprezy. W końcu 
znany aktor i reżyser to autentyczna gwiazda 
szklanego i wielkiego ekranu, w dodatku · 
zaproponował nam coś co nad Bzurą jest 
rzadko oglądane - przedstawienie na dobrym 
poziomie. Kiedy ostatni raz byliście 
w teatrze? A kiedy teatr był u Was ... ? 

W 
i((C jeszcze raz się po
wtórzę, że tegoroczne 
pomysły organizatorów 

muszą imponować. Trafili w gusta 
publiczności wybornie, przy okazji 
wciąż utrzymując najwyższy po
ziom przedsięwzi((Cia Może jest to 
myśl - żeby niekiedy sprowadzać 
jąkiś znany Teatr do naszego mia
steczka Myślę, że chętnych by nie 
brakowało. O „Niebezpiecznych 
zabawac;h" nieco później, bo mu
simy się trz.ymać chronologii, a ten 
tydzień wyglądał następująco: 

We wtorek i środ(;( pojechaliśmy 
na chwilę do Indii, konkretnie do 
Kalkuty. Napisałem na chwilę, choć 
z pewnością ci, którzy obejneli fihn 
„Przeznaczone do burdelu" 
cDużej nie mogli wrócić do neczy
wistości. Bo dokwnent Zany. Bri
ski porusza. 

nie poznały cioci Zany. To ona za
brała ich do ZOO, nad Ocean, po
zwoliła poczuć się ważnymi i nor
malnymi. I one odwdzi((Czały się 
wspaniałymi pracami. Briski zebra
ła fotografie, nagłośniła projekt, 
o młodych artystach stało się głośno 
w Stanach i w Europie -pojawiła się 
prasa, telewizje, jeden z chłopców 
otrz;ymał zaproszenie na warsztaty 
do Amsterdamu, trzem dziewcz;yn
kom udało się załatwić szkołę z in
ternatem. Cz;yli happy end? Niezu
pełnie. Dzieciaki w większości mu
siały wracać pod latarnię. 
. Briski, dzięki temu, że mali miesz
kańcy Kalkuty tak jąpokocbali, zro
biła film autentyczny. Dzieciaki nie 
grały, nie udawały, opowiadały to 
co czuły - raczej rzecz;y smutne. 
Kiedy mama ,,pracowała'', one pusz
czały na dachu latawiec. Przeraża, 
że od najmłodsz;ych lat dzielą biedę 
z upokorzeniem, wstydem, niena
wiścią. I że nie mają szans. A pne
cież gdy Avijit spotkał rówieśników 
ze wszystkich kontynentów 

Jak już jestem przy filmie doku
mentalnym, muszę wspomnieć 
o polskim filmie ,,interwencyjnym". 
„Dzieci z Leningradzkiego" 
Hanny Polak i Andrzeja Celiń
skiego robi jeszcze większe wra
żenie - bo dotyka sytuacji bliż
szej, stąd, więc jeszcze bardziej 
boli. Jeśli ktoś nie widział, musi 
zobaczyć. Może przewartościuje 
swoje życie ... 

„Hotel Ruanda" , choć to fabu
ła, także dotyka problemu biednych, 
pnedmiotowo traktowanych ludzi 
i kogoś kto chce im pomóc. Podob
nie jak we wspomnianym dokumen-

w Holandii, nicz;ym się od nich nie 
różnił. Był tak samo ciekawy świata ' 
jak jego kolega z Anglii cz;y Węgier. 
Tyle, że on nie wrócił do domku 

gie i dzięki temu rzeź przeżyło 
1268 Tutsi. 

Patrząc na niewiaiygodne sceny 
zastanawiałem się, jak jest skonstru
owany człowiek. Żyjemy obok ko
goś, kłaniamy mu się, rozmawiamy, 
pracujemy w jednej fabiyce, nasze 
dzieci grają razem w piłkę, a w pew
nym momencie - pstryk! - włącza 
się nienawiść, zezwierz((Cenie, in
stynkt mordercz;y. Nie ma hamul
ców, miłosierdzia Powiecie - prze
cież to Aftyka, inna kultura, zaszło
ści etniczne etc. Tak? To spójrzcie 
na Serbię, Choiwację. Środek Euro
py, koniec ~ wieku, wspaniałe, 

na bohatera. Jednak w potrzebie 
z Małego staje się Wielkim. Ameiy
kański aktor był nominowany za tę 
rolę do Oscara Słusznie. 

Oba f°tlmy 
strasznie dołują ... 

Dlatego stało się bardzo dobrze, 
że w weekend przyjechał Machul
ski ze swoją sztuką i aktorami. 

Cz;y muszę prz;ybliżać sylwetkę 
pana Jana? Cz;y ktoś między Odrą 
a Bugiem nie słyszał o pierwsz;ym 
kasiarzu Il Rzeczypospolitej, Hen
ryku Kwincie? Nie sądzę, bo „Va-

Briski to fotografik, która poje
chała do Indii pstrykać zdjęcia. Kie
dy trafiła do dzielnicy czerwonych 
latami najpierw uwiócR ją niesamo
wity klimat tego miejsca, a potem 
poznała grupkę mieszkających tam 
dzieciaków i to odmieniło jej życie. 
Postanowiła zająć się nimi, trochę 
zmienić ich dzieciństwo, dać chwilę 
radości popnez ... aparaty fotogra
ficzne. Utworzyła taką nieformalną 
grupę artystyczną, dając swoim pod
opiecznym całkowitą wolność wy
razu - mogli robić fotki, tak jak chcie
li, kiedy chcieli. A kiedy okaLl!ło się, 
że dzieciaki mają spoiy talent, dar 
obseiwacji, najlepsze zdj((Cia, po
pnez wystawy i zarobione pienią
dze, miały być przepustką do lep
szego świata 

z przystrz;yżonym trawnikiem i Io- Jan Machulski, po tragicznym zakończeniu przedstawienia pyta publiczność kto zawinił i jak 
dówczekoladowychtylkodośmier- inaczej mogłaby się skończyć ta historia. 
dzącego odchodka i odrobiny ryżu. 
A co mnie najbardziej dotknęło 
w tym obrazie, to fakt, że tylko jed
na (!) osoba nie pogodziła się ze 
swoim losem i uciekła z domu. Tak 
są wychowani - godzą się na klęskę 
już na samym starcie. 

To, że są miejsca na tej ziemi, gdzie 
ludziom fyje się źle, z pewnością 
wiedzą wszyscy. Ale dopóki się tego 
nie zobaczy na ,/cjwo" albo w tele
wizorze, jakoś to nas nie poraża 
Kochi, Santi cz;y Avijit rodząc się 
w burdelu sąjuż na starcie przegra
ni. W to, że mogą robić coś innego 
niź ich rodzice, w ogóle nie wierzą. 
Bo niby dlaczego? Przecież nikt 
z tych któiych znają nie wyrwał się 
z dzielnicy uciech - dziewczęta 
sprzedają się od 14. roku życia, 
a chłopcy będą alfonsami własnych 
sióstr. .. Te dorosłe dzieci nie bawiły 
się, nie ciesz;yły, nie śmiały. Dopóki 

„Przeznaczone do burdelu" to 
triumf dokumentu. Kinomani jesz
cze do niedawna nie poszliby na fihn 
niefabularny. Teraz znakomicie sfo
tografowane, świetnie zmontowane 
produkcje reporterów, są równie 
atrakcyjne dla oka jak propoz;ycje 
wielkich wytwórni. Jestem jednak 
przekonany, że autorz;y nie dla po
pularności nakr((Cili ten materiał. 
Pewnie, że jest tu trochę laurki dla 
bezinteresownych obcokrajowców, 
którz;y dają trochę otuchy biedakom, 
poświ((Cają się sprawie, ale Oscar, 
nagrody są tylko środkiem, budzi
kiem dla sytego Zachodu. Taka po
stawa twórców ma mój siacunek 
i podziw. 

cie na ekraniedziejąsięrw:zy strasz
ne, jeszcze straszniejsze. 

Historia, którą napisał Terry 
George scenarzysta choćby 
„W imię ojca" oparta jest na au
tentycznych przeżyciach Paula 
Rusesabaginy dyrektora eksklu
z;ywnego Hotelu Milles Collines 
w stolicy Ruandy, Kigali. Prowadził 
dobre, spokojne życie, dbając o swo
ich gości i bliskich. Do czasu. Pew
nego kwietniowego dnia 1994 roku 
w tym niewielkim afrykańskim pań
stwie rozpętało się piekło, o którym 
dzisiaj niewielu pamięta, a które skalą 
przeraża- w ciągu niespełna 1 OO dni 
zamordowano milion ludzi! Konflikt 
plemienny między Hutu a Tutsi 
spowodował, że ulicą płynęła krew. 
Dosłownie. Paul, któiy sam był bez
pieczny musiał wybierać: ratować 
rodzinę czy wykorzystać swoją 
poz;ycję, układy, możliwości i po
móc jeszcze komuś. Wybrał to dru-

cywilizowane kraje, a sąsiad zarzy
nał sąsiada Inna kultura, wychowa
nie? Nie, homo sapiens. 

A 
my siedząc przed telewizo
rem cz;y teraz w kinie my
ślimy, że tak być nie może, 

że to potworność, że trzeba coś 
z tym zrobić. Co wrażliwsi wspo
mną o filmie znajomym, westchną 
nad losem pomordowanych Tutsi 
cz;y Bośniaków, może wpłacą coś 
na konto potrzebujących biedaków. 
A potem wrócą do swojego życia 
i swoich malutkich problemików. 
I takie jest życie, nie chcę bynajmniej 
żebyśmy zaraz ruszali z misją cha
iytatywną na Czarny Ląd. Tylko 
czasem doceńmy to co mamy i co 
nas ominęło ... 

,,Hotel Ruanda" to dobre kino. 
Don Cheadle, znany choćby 
z „Ocean Eleven" zagrał rolę ży
cia. Jego Paul to zwyczajny gość, 
któiy nie ma bynajmniej zadatków 

banki" powtarzane są w stacjach 
telewizyjnych z cz.ęstotliwością„Klo
sów'' cz;y ,,Janosików''. Machul
ski dzięki swojemu synowi, reżyse
rowi Juliuszowi, stał się bardw po
pularny. I choć zawsze najwyżej cenił 
sobie teatralne deski to sławę i miłość 
Polaków przyniosły mu filmy. 

W sobotę wieczorem Łowicki 
Ośrodek Kultury piz.eżywał praw
dziwe oblężenie. Na sali stanęły 
wsz;ystkie możliwe dodatkowe sie
dziska i nie było gdzie wsadzić prz;y
słowiowej szpilki. Ludziom po pro
stu nie wypadało zaprzepaścić oka
zji, by zobacz;yć zniiną twarz, stąd 
na Podrzeczną prz;ybyli nawet ci, 
którz;y normalnie raczej tą ulicą nie 
chadzają. 

,,Niebezpieczne zabawy" to ko
media Rzecz dzieje się w domu pań
stwa Krajewskich. Ona, młoda, pięk
na ,,żona prz;y mężu'' samotnie sp«f 
dza ranki i wieczoiy, bo głowa ro-
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dziny ciągle w rozjazdach pilnuje fir
my. Pewnego dnia przypadek kie
ruje do drzwi ich podlublińskiej willi 
aktora, Pawła Borowskiego. Prz;y
zwyczajony do sz;ybkich i skutecz
nych podbojów miłosnych, stara się 
zalicz;yć kolejną zdobycz, ale nie
spodziewanie okazuje się, że Ania 
to nie typ kobietki, która rzuca się 
w ramiona przystojnego mężcz;y
zny, nawet gdy ten jest popularnym 
aktorem serialowym. Dlatego, gdy 
Krajewski wraca z trasy i zastaje nie
spodziewanego gościa niejest spe
cjalnie zazdrosny - jest pewien mał
żonki i jej lojalności. Żeby dopiec 
młodszemu stwierdza, że nie ma 
szans na erotyczny sukces - „ucho 
od śledzia" używając „vabanJmw
skiej" terminologii. No i zacz;yna się 
taka właśnie ,,niebezpieczna zaba
wa", która nikomu nie prz;yniesie nic 
dobrego. 

J .ak pisałem we wstępie licz;y
łem, że sobotnie pnedstawie
nie prz;yćrni wsz;ystkie pozo

stałe imprezy 7. edycji Och! Film 
Festiwalu. No i troszkę się rozcza
rowałem. Niby fajny tekst, ciekawa 
otwarta formuła sztuki, uznany ak
tor, a jednak jakoś odniosłem wraże
nie, że spektakl był troszkę, prze
praszam za kolokwializm, „odfajko
wany''. Trwał niecałą godzinę, dys
kusja o alternatywnym zakończe
niu sprowokowana w finale jakoś 
sz;ybko została przeiwana:. Jakby 
nasi goście już chcieli być na trasie 
do Warśzawy. Ocz;ywiście Machul
ski bardzo dobry, grający Borow
skiego Marcin Rój też. Słabiej wy
padła jedyna kobieta na scenie -
Agnieszka Zduńczyk. 

Tym niemniej tłumnie przybyli na 
sztukę łowiczanie byli zadowoleni. 
A przecież o to głównie chodzi ... 

W niedzielę żegnaliśmy weekend 
filmem angielskiego reżysera Mi
chaela Winterbottoma „9 • 
songs". Twórca choćby znakomi-
tej „Alei snajperów" wymyślił 
historięnawskrośoiyginalną-oto 
para młodych ludzi perrńanentnie się 
kopuluje, przeiywając swoje boga-
te życie erotyczne oglądaniem kon
certów. Było ich 9 i momenty kiedy 
słuchamy i oglądamy brytyjskie 
zespoły są najlepszymi w filmie. 
Można dorobić filozofię do tej -
gimnastyki ciał, ale tak naprawdę 
to chyba nie ma sensu. Bawiąmnie 
interpretacje kiytyków, dpszuku
jącyc}\się ukiytych znaczeń. I jak 
powiedział mój kolega, „9 songs" 
byłby wart obejnenia gdyby głów-
na bohaterka była choć troszkę ład-
niej sza ... 

Bogusław Bończak 



26 

INFORMATOR 
LO WICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 837-34-01 
lnterTaxi ()(J()3-06-18-18 
Taxi bagaż.owe 837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73 
Biuro Rady · Miejskiej 830-91-06, 830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47; 

()(J()5.{i29-84 l czynny całą dobę; 
(046) 862-16-63 od 7.<Xl do 15.00, 
(046) 862-16-63 po 15.00 automaty= sekrelarka 

Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38, 
837-65-59; sekretariat 837-80-28; infosrnacja po
datku dochodowego 837-65-05 ' 

ZUS 837.{i9-09 
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Ł o w i cz, 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
teł. 837.(,6.92, czynny: codziennie w godz. 16.00-20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar pimoocy w rodzinie (siedziba 
RKA ,,Pasiaczek'', Łowicz, ul ŚW. Hariana 7 (muszla 
mBłoniach),czynny:pn.,czw,pt wgodz.16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przemi
nęło z wiatrem" (problem pr=nocy) w Domaniewi
cach, czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-11. 

Informacje: 
lnfonnacja PKP 837.{i3-l I 
lnfonnacja o krajowych numerach 118-913 
lnfonnacja o międzynarodowych nwnerach 118-912 

Zegarynka 9226 
R02m0wy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 

INFORMATOR · 
GLOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje'w Głownie: 

lnfonnacja: PKS 631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Mlynan;ka 719-11-51 
- ul. Dworska 719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 719-12-91 
Taxi osobowe 719-l0-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-84-22 
UrĄd Miasta - Gminy Stryków 719-80-02 
KRUS 719-95-15 
Taxi osobowe 719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 

"Policja 719-20-20; 997 alarmowy 
Straż pożmna 719-10-08; 998 alarmowy 
Zaklad pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24 
Pogotowie energetyczne 719-10-60 

Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska Informacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna infonnacja gospodarCza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publiciliej, 
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-655 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjoo-problemowy 

- Poradnia LeC7.enia Uzależnień 837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 837-80-00 

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59,-16 

Pogotowie wodno-kan.alizacyjne 837-35-32 

Pogotowie energetyczne 837-36-05 

Gaz butlowy 837-16-16, 837~8. 
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.{i5-58 

Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10, 
837-20-22, 837-26-74 

Lecznica dla zwierząt 
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48 
ul. Chehnońskiego 31, tel. 837-35-24 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. lJJańska 28, 

tel. 837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania 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, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Lecznica dla zwierząt 
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel.719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna 719-82-95; 998 alannowy 
Zaklad pogrzebowy 719-86-16 
Lecznica dla zwierząt 719-80-24 
Zaklad energetyczny 719-80-10 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 719-10-92, 710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00,pt 8.00-15.30 
- poradnia K; pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00-1200 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; 
pt. 13.15-20.00: 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: p9n. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublic:znych Za
kladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07 

Apteki: 
Łowicz -l!pteki całodobowe: 
•.Słoneczko" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22-0Z 
• ,,Medest IV" ul.3 Maja, tel. 837-31-11,837-31-25 

Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościuszki 

czynna: pn. wt pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, Ul. Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lymrowice: czynna: pn.- pt 9.00-16.00, 

sb. 10.00-14.00 
Kiemoria, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiem07ia, Kościll57.ki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocierrew: pn.-pt 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pL 8.00-17.00, sb. 8.00-12~00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
' e Kośdól Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00; 
e Kościólo.o.Pijarów:8.00,9.30, Il.OO, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 
e Kaplica seminaryjna: I O.OO 
• Parafia pw. Mattd Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kośdól św. Leonarda: 10.00, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 

- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
._ortopeda: pn., wt, czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35; 

czw., pt 8.00-1535 
- ortodonta: pn. 11.00-1825; wt, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

ul. Kościuszki 27, 719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, uL Sikorskiego 45147, tel.719-10-28 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. :zgierska 27, tel. 719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, uL Lowicka 38, tel. 719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

·uL Kopernika 19, tel. 719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul. Swoboda 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 8.00-1?.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. 8.0!J-14.00; 
uL Kolejowa 33, tel. 719-81-48 

czynna: pn-pt 8.00-tS.OO, sb. 8.00-15.00; 

Ceny żywności: {dane z 21 lutego) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,65 2,65 2,85 3,00 2,79 2,79 \ 3,00 2,79 2,79 2,75 

mąka szymanowska 1,85 1,79 1,75 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

chleb 1,09 0,89 0,80 1,20-1,60 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki • 0,99 0,95 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,79 1,49 1,79 1,20 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 15,00 15,60 15,60 13,79 

wołowe bez kości 18,29 13,00-15,80 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 11,00 

łopatka bez kości 9,99 12,99 11,50 10,55 10,55 8,0!i 

szynka gotowana 14,99 9,99 14,40 16,50-19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 5,49 6,99 8,25 8,80 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 7,79 6,80 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,99 10,20 "9,80 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówkl 3,99 4,99 9,09 9,00 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 5,69 5,99 5,35 4,20 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 1,99 2,50 3,70 3,70- 3,79 

kurczak 4,59 4,59 4,89 5,30 4,99 4,99 4,60 4,09 

filet z morszczuka (kg) 9,99 10,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

makrela w zona 11,99 11,99 13,19 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko tłuste w folii 1,38 1,39 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,29 2,75 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 2,25 2,90 3,00-4,40 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 

masło roślinne 1,65 1,39 1,39 1,80 1,59 1,59 1,80 • 1,70 1,75 1,49 

2,55 2,85 3,25 4,00-6,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

0,28 0,28 0,29 0,25-0,40 0,40 0,40 0.45 0,36 0,35 0,30 

8,59 9,39 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

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 świl!towa w Lowiczu - wystawa repro
dukcji łowickich kart pocztowych z okresu 
I wojny światowej, powszechnie stosowanych 
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty 
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, czynna do końca lutego. 

e. ,,Krajobrazy i portrety maląrki Meli Muter" 
- wystawę można oglądać w Muzeum w Łowiczu 

· do końca lutego. 
• Wysłl!wa zdjęć Magdy Tarkowskiej - fotografie 
można oglądać w GOK w Zdunach, wystawa czyn

na do końca lutego. 
• ,,Kiernozia otulona śnieżnym puchem" - wysta

wa zdjęć Jarosława Boguckiego; Gminna Biblio
teka Publiczna w Kiernozi. 

OCH! FILM FESTIWAL 7 
2-26 lutego 2006 r. 

Wszystkie imprezy odbywają się w Łowickim 
Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 2. 

Piątek - sobola. 24-25 lutego: 
e godz. 19.00 - ,,Rozdroże Cafe" 

- dramat prod polskiej; reżyseria 
i scenariusz Leszek Wosiewicz -•"-"-• 
Trzej młodzi, ambitni ludzie z pro-

wincji przybywają do Warszawy, 
żeby mibić karierę. Trafia ją do agen
cji cidJrony, dużo czasu spędzają na 
siłowni. W pogoni za szybkim pienląd7.em oraz w dą
i.eniu do pokazania, że są kimś ważnym, wpadają w złe 
towarzystwo. Dokonują napadu na bank, który koń
czy się tragicznie - giną cztery osoby. Fabuła inspiro
wana jest autentycznymi wydarzeniami IOZgl)'Wlljący
mi się w Warszawie. 
Niedziela, 26 lutego: 

• godz. 19.00 - „Moja droga ~ 
Wendy" - dramat prod._ duńskiej ~ 
Wmałymrniasteczkuos1emnasto:- _ ·,....,,,_ 

letni Dick po stracie ojca czuje $ię . ' ~ -;· · ' .. 
bezpiecznie jedynie z pistoletem, 
w dłoni. QJOĆ nazywa siebie pacyfi- . 
stą, razem z kolegami zakhl\la klub ~· 

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: 
czw. 23.02. Kopemik~l9 tel. 719-20-12 
pt. 24.02. Kopernika 19 tel. 719-20-12 
sob. 25.02. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66 
ndz. 26.02. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66 
]IL 27.02. Swoboda 17119 lei. 719-44-66 
wt 28.02. Swoboda 17119 tel. 719-44-66 
Ir. 1.03. Sikorskiego45/47 tel. 719-10-28 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedzie
le: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 26.0Z. Stryków, ul. E. Plater2 tel. 719-80-41 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00 - 14.00 

Wystawy 
• ,,Siła tradycji 28. Pułku Stnelców Kaniowskich" 

- wystawa poświęcona historii pułku; czynna 
do końca lutego; Muzeum w Głownie. 

Kino w Głownie 
Czwartek-watek-~ lutego: 
• godz. 9.00 i ll.30 - „Opowieści z Namii: lew, cza

rownica i stara szafa" 
SohnhH!iędzielą i wtorek. 25-26 i 28 lutego: 
• godz. 9.30 i u.oo -,,Bambi 2" 

w Głownie i Strykowie 

3,00 2,85 3,30 2,79 

1,90 1,75 2,00 1,90 

1,10-1,80 1,25 1,40 1,50 

0,80-1,00 0,50 0,60 0,80 

1,50 1,00 1,50 

16,50 

16,00 

11,50 

13,50 

18,50 18,00 19,00 

6,50-8,00 7,70 7,00 

9,30 8,70 10,50 

11 ,00-12,00 10,30 11,50 

6,50 6,40 8,50 

4,30-5,50 4,50 7,00 

3,20 

4,90-5,50 6,30 6,50 

12,00 9,60 11,00 

12,50 10,80 12,00 

1,65 1,25 1,50 1,50 

3,00 3,10 2,65 

2,90 2,85 3,20 2,65 

1,70 1,75 1,90 1,70 

3,70-5,00 4,80 4,00 3,10 

0,20-0,37 0,30 0,35 0,35 

9,00 9,00 9,50 8,5Q 

23.02.2006 r. 

miłośników broni. Pewnego dnia młodzi ludzie są zmu
szeni użyć jej w obronie własnej. Zaciera s~ cienka 
granica pomiędzy dobrem a złem 

P1>ni00?.ialek - środa. 27 lutego - 1 man;a: 
Kino nieczynne 

Koncerty 
Owąrtek. 23 !ut"20: 
• godz. 18.00 - ,,30/30 - największe przeboje" -

koncert Michała Bajora; sala widowiskowa Łowickie
go Ośrodka Kultury, ul. Podszeczna 20. 

IDO NIKA , 
WYPADKOW 
MILO~NYCH 

ś{u/jy: 
- Sylwia Filipińska i Łukasz Burdka, 

oboje z Głowna 
- Ewelina Redzisz ze Starej W si 

i Bogumił Piekacz z Łowicza 

uroazińj s~: 
CÓRECZKI 

it 
- państwu Błaszczykom z Grudz Nowych 

- państwu Pawlatom z Domaniewic 
- państwu Flisom z Dąbkowic 

- państwu Kusiom z Pilaszkov.-a 
- państwu Gajewskim z Łowicza 

- państwu Papugom z Popowa 

SYNKOWIE 
- państwu Zabostom z Kocierzewa 
- państwu Pietnakom z Garbowa 

- państwu Jankowskim z Sokołowa 

- państwu Wilkom z Łowicza 
- państwu Grocholewiczom z Klewkowa 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE - REJON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 17.02.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki 
papryka czerwona 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
seler 
włoszczyzna 

ziemniaki 
miód 
kapusta 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

główka 

kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
kg 

pęczek 

kg 
0,91 

główka 

3,80 
5,00 
1,00 
0,90 
0,70 
1,80 
2,20 
1,80 
2,10 
6,50 
9,00 
4,80 
3,00 
9,50 
0,90 
3,00 
2,10 
0,80 

23,50 
- 1,40 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 14.02.2006 r.) 

Żywiec wieorzowy: 

• Kiernozia: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg + VAT 

• Domaniewice: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Ziewanice: 3,00 zł/kg + VAT 
• Mastki:3,10zł/kg+VAT 

• Wicie: 3,10 zł/kg+ VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg +VAT 

• Skowroda Południowa: 
byki 4,90 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,90 zł/kg+ VAT 

• Domaniewice: byki 4,90 zł/kg + VAT; 
krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg +VAT 

• Mastki: krowy 3,40 zł/kg + VAT; 
byki 4,85 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,84 zł/kg+ VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 21.02.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • kierowca kal C+E 
ze świadectwem kwalifikacji i aktualną ksią
żeczką zdrowia, • przedstawiciel handlowy, 
• robotnik gospodarczy - staż, • sprzedawca -
kasjer, • kelner, • piekarz, • pielęgniarka, 

•szwaczka,• kierowca -ładowacz,• kierowca 
- omiatacz, • wartownik z licencją 1 stopnia 
i ukończonym kursem ochroniarskim, • piz
zermen, • referent ds. administracyjnych, 
• sprzedawca - ogrodnik, • pracownik do dzia
łu reklamy, • nauczyciel j. niemieckiego. 

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Koszykówka - 3. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

NAWET S~DZIOWl'E NIE POMOGLI 
•UMKS KSIĘŻAKLowicz- START 

I Łódź 72:68 (27:8, 15:18, 15:23, 15:19) 
Księ-żak: Bartosz Włuczyński 44 (5x3), 

Michał Wójcik 14, Filip Gołda 3, Przemy
sław Duranowski 3 i Bolesław Mostowski 
2 oraz Maciej Siemieńczuk 6, Łukasz Łel:r 
ski i Achian Dyszkiewicz. 

Najwięcej dla Startu: Krzysztof Rydlew
ski 21 i Przemysław Grabowski 14. 

Sędziowali: Konrad Lasocki (Łódź) 
i Mariusz Krz.ewińsk:i (Z "erz). 
Łowicz, 11 lutego. fwietny mecz ro

zegrali łowiccy juniorzy walczący o mistm>
stwo ligi wojewódzkiej i awans do rozgiy
wekogólnopolskich. TIZ.eba jednak zająć mi-

nirnum drugie miejsce w lidze. To trudne 
zadanie, bowiem największymi rywalami 
będą właśnie Start i ŁKS. Jeden duży krok 
Księżacy wykonali. Odnieśli niespodziewa
ne zwycięstwo nad Startem, z którym 
w rundzie zasadniczęj pIZ.egraii dwukrotnie. 
Mecz był bardzo emocjonujący. W końców
ce można było odnieść wraż.enie, re sędzio
wie sprzyjają łodzianom Podjęli kilka kon
trowersyjnych decyzj~ które prawie koszto.. 
wały porażkę. W końcówce okazało sięjed
nak, re nawet sędziowie nie byli w stanie 
pomócłodzianomiłowiczaniewygrali 72:68. 

Kluczem do zwycięstwa była wyśmie
nita pierwsza kwarta. Wprawdzie pod-

Po emocjonującym meczu łowiccy juniorzy Księżaka okazali się lepsi od gra
czy łódzkiego Startu. 

opieczni trenera Cezarego Włuczyńskie
go przegrywali już 2:6, ale to co stało się za 
chwilę zaskoczyło wszystkich. Łowiczanie 
zagrali mocno w obronie. Odrabianie stiat 
rozpocz.ął dwoma„trójkami" Bartosz Włu
czyński, a w kolejnych minutach punkty 
zdobywane było po szybkich kontrach, 
w których dobrze spisywał się Michał 
Wójcik. Po 10. minutach Księ-żak wygry
wał 27:8 i dla gości był to szok. Start wal
czył jednak do końca. W kolejnych minu
tach systematycznie odrabiał straty. Dra
matycznie zrobiło się w 31. minucie. Łowi
czanie prowadzili 57:49 i po akcji rywala 
sędzia popełnił błąd, nie odgwizdując ewi
dentnych kroków. Dodatkowo ukarał Wój
cika przewinieniem technicznym za komen
towanie decyzji. Przyznał dla Startu 4. rzu
ty wolne i piłkę z boku. Momentalnie zrobił 
się wynik 54:57 i niepotnebne nerwy dały 
szybko znać o sobie. Goście wyszli na pro
wadzenie 61:58. Na szczęście Księżą ma 
,,Bubusia", który rzutem ,,za trzy" dopro
wadziłdo remisu 61 :61. Bardzo niebezpiecz
nie było w 36. minucie, kiedy to rywale 
wygrywali już 68:63. Ostatnie minuty to 
mecz Bartek Włuczyński kontra Start. Łowi
czanin grał indywidualnie pod fuul zdoby
wając z rzędu 9 punktów w tym 7 z osobi
stych, przy których nie pomylił się. Goście 
-nie byli tak skuteczni. Jeszcze przy stanie 
70:68, sędzia odebrałKsię-żakowi piłkę, dyk
tując aut dla prz.eciwnika, ale łodzianie nie 
wykorzystali prezentu. 

To ważne zwycięstwo dla juniorów. Do 
awansu jes7.CZe droga daleka, ale pojawiła 
si~ szansa. (zł) 

Koszykówka - 4. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

tKS iest w ich zasięgu 
• LKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK łódzkimŁKS.Okazałosię,zenietakidiabeł 

Lowicz69:64(17:13,15:15,20:18,17:18) straszny. ŁKS jest w zasięgu łowiczan 
Księ-żak: Bartosz Włuczyński 28 (2x3), o czym świadczyło to wyrównane spotka

Michał Wójcik 13 (3x3), Przemysław Du-, nie. Wprawdzie łodzianie byli lekkoosłabie
ranowsk:i 12, Maciej Siemieńczuk 2 i Bole- ~ ale wśród Księ-żaków brakowało Filipa 
sław Mostg..wski 2 oraz Łukasz Łebski Goldy, który jest podstawowym graczem. 
i Adrian Dyszkiewicz. W rewanżu w Łowiczu stać nasz zespół na 

Najwięcej dlaŁKS: Maciej Puczyńsk:i20 zwycięstwo. 
iJarosławMokros 13,DanielLaskowsk:i 13 Zespół trenera Cezarego Włuczyń-
i Bartosz Pełka 12. skiego był bliski sprawienia kolejnej nie-

Sędziowali: Michał Płatek i Arkadiusz spodzianki, ale zabrakło trochę szczęścia 
Góra (obaj Zduńska Wola). ŁKS zaskoczył łowiczan obroną kombino-
Łódź, 18 lutego. Po bardzo dobrym me- waną. Bartosz Włuczyński miał przy

czu i niespodziewanym zwycięstwie z łódz- dzielonego ,,piastra'', który krył go bardzo 
kim Startem łowiccy juniorzy pojechali do mocno, reszta drużyny broniła „strefą". 
Łódzi na mecz z faworytem rozgrywek - Po 6. minutach miejscowi prowadzili 12:5. 

Wkolejnychminutach,poakcjach Włuczyń
skiego i Przemka Duranowskiego łowi
czanie przegrywali tylko 13:16. 

Dziwny przebieg miała druga kwarta. 
W 15. minucie ŁKS wygrywat już 27: 13, 
zdobywając dziesięć punktów z u.ędu. Za 
chwilę Księżacy doszli do głosu i w 19. mi
nucie było już 28:29. W trzeciej odsłome 
miejscowi utrzymywali przewagę4-6 oczek. 
Bardzo dobrze na początku ostatniej kwar
ty zaprezentował się Michał Wójcik. Po 
jego dwóch „trójkach" znów Księ-żak był 
blisko. Do remisu brakował tylko jeden kosz. 
Niestety przewagi nie udało się odrobić. Go
spodarze skutecznie wykonywali rzuty 
wolne i ostatecznie wygrali 5. punktami. (zł) 

Koszykówka - 8. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6 
I 

Starsi nie dali szans 
•UMKSKslĘŻAKILowicz-UMKS 

KSIĘŻAK I Lowicz 121:37 (28:7, 34:4, 
22:21, 34:5) 

Księżak I: Dominik Świercz 37 (lx3), 
Paweł Wójcik 30, Mariusz Igielski 20, Mi
chał Rześny 18 i Kamil Bodek 14 oraz To
masz Kosiński 2. 

Księżak II: UJka<>z Styczyński 14, Marcin 
Oxn:lzyrnki 13, Krnrad P-awlina 5, Bartlomitj 
ZaremOO 4 i Michał Skowrcński craz Mitaisz 
Żbikow.;ki l,ŁukaszSawicki iDominikPawlak. 

Łowicz, 12 lutego. To były już czwar- niektórych koszykarzy. Starsi już w pierw
te i zarazem ostatnie derby Księ-żaka w tym szej kwarcie pokazali, re nie dadzą młod
sezonie w wojewódzkiej lidze koszykówki szym kolegom najmniejszych szans. Szyb
kadetów. Oczywiście zdecydowanym fa- ko uzyskali przewagę i nie dali sobie wrzu
worytem była starsza ekipazrocznika 1990. cić zbyt wiele punktów. Podopieczni Zbi
Podopieczni trenera Roberta Kucharka gniewa Łazińskiego wspięli się na wy
zajmają w tabeli piąte miejsce i pmxl tym żyny umiejęmości w trzeciej kwarcie, którą 
pojedynkiem mieli na koncie tylko jedno przegrali tylko 21:22. W ostatniej odsłonie 
zwycięstwo, właśnie z młodszą ekipą Ksi~ wszystko wróciło do normy i starsi domi
żaka Il. Obydwa zespoły zagrały w okrojo- nowali zdecydowanie na parlciecie. 
nych składach z powodu kontuzji i chorób (z) 

Koszykówka - 9. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6 

Pozostaną na piątym mieiscu 
•MKS JUNAK Radomsko - UMKS 

KSIĘŻAK I Lowicz 97:64 (34:14, 22:17, 
22:15, 19:18) 

Księ-żak I: Dominik Świercz 27, Mariusz 
Igielski 13 (lx3), Michał Rześny 11 (lx3), 
Paweł Wójcik 6 i Piotr Tryngiel 5 oraz Mi
chał Buczkowski. 

Radomsko, 18 lutego. Pierwszy re. 
spół kadetów Księ-żaka w wojewódzkiej li-

dze już pozostanie na piątym miejscu. 
W minioną sobotę podopieczni trenera Ro
berta Kucharka przegrali wysoko w Ra
domsku i stracili tym samym szansę na ewen
tualny awans w górę ligowej tabeli. Łowi
czanie pojechali na mecz z Junakiem tylko 
w sześcioosobowym składzie i te kłopoty 
kadrowe oczywiście odbiły się na wyniku 
tego spotkania 

Księ-żak szczególnie słabo zagrał w pierw
szej kwarcie, która nieco „ustawiła" ten po
jedynek. Już po pięciu minutach miejscowi 
prowadzili 16:4,apoośmiu28:7. Wkażdej 
z kolejnych rywale znowu mininalnie po
większali swoją przewagę. 

Tradycyjnie już najczęściej punkty dla 
Księ-żaka zdobywał Dominik Swiercz. 

(z) 

Starsi o rok kadeci Trójki bez problemów ograli osłabionego Księtaka li. 

Koszykówka·- 9. kolejka finałów wojewódzkiej ligi 
kadetów o miejsca 1-6 

Spore braki kadrowe 
•UMKSKSIĘŻAKIIl..owicz- 'IRÓJ

KA Sieradz 51:105 (13:30, 18:23, 10:26, 
10:26) 

Księżak Il: Radosław Wilk 13, Łukasz 
Styczyński 11 (lx3), Mateusz Żbikowski 8 
(lx3), Michał Skowroński 8 i Konrad Paw
lina 4 oraz Dominik Pawlak 7 (lx3), Łukasz 
Sawicki i Kamil Domińczak. 

Najwięcej dla Trójki: Bartosz Jegierski 51 
(3x3). 
Łowicz, 19 lutego. Powoli dobiegają 

końca rozgrywki w lidze kadetów. Młodsza 
drużyna Księ-żaka z rocznika 1991 raczej 
nie ma szans w finałowej szóstce na zwy
cięstwo, ale.dla nich to 6. miejsce to bardzo 

dobry wynik. W miniona niedzielę Księża
cy zagrali z Trójką Sieradz. Łowiczanie mają 
kłopoty kadrowe. Z podstawowego składu 
brakowało aż czterech zawodników. Do dru
żyny po prawie dwuletniej przerwie po
wrócił Dominik Pawlak, który rozegrał 
całkiem dobre spotkanie. 

Księżacy trzymali się dzielnie w tym 
meczu do 19. minuty, kiedy to przegrywali 
tylko 31:46. W trzeciej i czwartej kwarcie 
rywale kryli agresywnie na całym boisku 
inasizawodnicymieliproblemyzwyjściem 
z połowy. Najwięcej punktów dla Księ-żaka 
zdobył najmłodszy (rocznik 1992) w ekipie 
Radosław Wilk. (z) 

Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików 
o miejsca 1-6 

Przest<)i w czwartei kwarcie 
•UMKSKSIĘŻAKił..owicz-STARf 

II Łódź 67:75 (21:13, 8:6, 8:22, 18:8) 
Księ-żak I: Radosław Wilk 19 (lx3), Ma

teusz Aniszewski 17, Artur Persak 16, 
Łukasz Jagaz 11 i Maciej Pochwała 2 oraz 
Adrian Tlllka 2, Adrian Guzek, Arkadiusz 
Wójcik i Bartosz Majer. 

Najwięcej dla Startu: Bartłomiej Raj 28 
i Michał Wasilewski 27. 
Łowicz, 11 lutego. Czwartej porażki 

w tym sezonie w zmaganiach z drugim Star
tem doznała ekipa młodzików Księżaka 
z rocznika 1992, która walczy o miejsca 1-6 
w lidze wojewódzkiej. Łowiczanie pnegrali 
w hali łowickiego OSiR nr 2 po bardzo za
ciętym i wyrównanym pojedynku. 

Drużyna trenera CE!zarego Włuczyń
skiego miała ogromną szanse na zwyci~ 

stwo,alezabrakłotrochęsiłwostatniejkwar
cie. Początek spotkania to dobra gra Księża
ka, który w 2. minucie wygrywał 6:0 po 
akcjach Mateusza Aniszewskiego. Po 
dziesięciu minutach nasi młodzicy prowa
dzili 21: 13 i całkiem nieźle poczynali sobie 
w obronie i w ataku. W 15. minl}Cie przewa
ga łowiczan wynosiła już nawet dwanaście 
oczek (31: 19). Jednak od tego momentu ry
wale zaczęli powoli odrabiać straty. Trzecia 
kwarta była ,,na remisie'', a spotkanie roz
strzygnęło się w ostatniej odsłonie. Prak
tycznie w trzy minuty zadecydowały 
o sukcesie przyjezdnych. Łowiczanie pro
wadzili 53:47 w 30. minucie, a w34. pu.e
grywali już 53:60. Do końca spotkania tej 
przewagi nie udało sięjuż odrobić i ostatecz
nie porażka ośmioma punktami. (z) 

Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików 
o miejsca 7-12 

ŁKS ieszcze za silny 
•UMKS KSlĘŻAK II Lowicz -LKS Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń-

Lódź 44:80 (13:21, 13:17, 8:26, 10:16) . skiego walczyli 'jak równy z równym 
Księżak Il: Antoni Nowak 19, Maciej wpierwszejkwarcie. DobrzegrałwtedyAn

Kucharek 15 (2x3), Piotr Pawłowski 7, toni Nowak i Piotr Pawłowski i to dzię
Mateusz Anyszka 2 i Mateusz Wasiak oraz ki akcjom tej dwójki padały kosze. Księża
Marcel Olubek l, Błażej Kosiarek, Maciej cy tizymali się do 17. minuty, kiedy to do 
Koper,ŁukaszŁacińsk:i,KonradKwiatkow- rywala tracili tylko 6 punktów (27:33). Tra
ski i Łukasz Klimczok. gicznie było po przerwie. Łowiczanie sta-

Najwięcej dla ŁKS-u: Artur Adamczew- nęli zupełnie i przegrali kwartę 8:26. Boisko 
ski 21 i Klaudiusz Czachowski 12. musiał wtedy opuścić Maciej Kucharek, 
Łowicz, 11 lutego. Po raz drugi w tym który miał kłopoty zdrowome. W ostatniej 

sezonie młodszy zespół młodzików z rocz- kwarcie na parlciecie częściej pojawiali się 
nika 1993 przegrał mecz z ekipą ŁKS-u. rezerwowi i przewaga gości jeszcze urosła. 
W Łodzi łowiczanie przegrali różnicą W przyszłym roku w rywalizacji mło-
50 oczek. U siebie wynik był nieznacznie dzików w roczniku 1993 ŁKS jawi się po
lepszy, ale i tak porażka była wysoka. woli jako faworyt rozgrywek. (z) 



Ma dan na 
ŁOWICZ ul. Podgrodzie 11 
SANNIKI ul. Warszawska 167 

~ ELEKTRONARZĘDZIA: 

Sp. z o.o. 

szlifierki, wiertarki, młoty udarowe 
~ PANELE ścienne i podłogowe 
~ Pl YTY G-K - najniższa cena 

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 
ogłasza 

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedał nieruchomości niezabudowanei 
połoionei w towiczu przy ul. Bolimowskiei 

../ Nieruchomość stanowi działka ozn. nr 2623/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona 
jest KW 27018 o pow. 3.127 m2, położoQa w Łowiczu, obręb Bolimowska . 

../ Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki. 

../ Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej . 

../ Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68.000,- zł 

../Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej 
na dzień zawarcia umowy . 

../Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej . 

../Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu w wysokości 7.000,- zł należy wpłacić 
na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, 
Oddział w Łowiczu 83 9297 0005 07541561 2061 0003 lub w kasie Starostwa w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30 najpóźniej w dniu 27 marca 2006 r. 

../ Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa . 

../Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
notarialnej . 

../Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2006r. o godz 12.00 w siedzibfe Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok.25 . 

.r Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 09 11 

../ Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok. 19 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30. 

. 

../ ~rząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
R·322 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

I } J I() ŁOWICZ 
/V( V ARMII KRAJOWEJ 14 o 502 328 818 R-'45 

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

• noKIAN • Barum • Dębica • Kleber • Continental 
NOWE I UŻVWANE MONTAŻ, WYMIANA 

łouui, rd. laUlciefo 'J6 : 
(przy sklepie śpożywczym) tel. (0-46) 830-31-44 °' 

r&:l~fil.Q~l~~NIA 
~ 1 Budownictwa w Łowiczu 

OFERUJE PAŃSTWU 
• studnie kanalizacyjne: 

= 

LI • szczelne łączone na uszczelkę 
·łączone na zaprawę 

ir:=r==rJ • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 

DJ • bloczki betonowe 
• pustaki zasypowe 
•nadproża 

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

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

internet: http:l/www.winkhaus.com.pl/sib 

Zapraszamy w godz. 7.0fJ..17.00 ~ 

23.02.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

-

I :.l 1] • l'J (I] :ł. [~ :_R:'J! ' l'' l1 I ti : u 1 1 r IJ '4TAl '1!1~1=1 
MARKA, TYP ROK LAKIER PRZEBIEG IL.DRZWI CENA 

FIAT Cinquecento 900 1998 biały 80 ooo 3 6 ooo 
FIAT Cinquecento 700 1997 czerwony 113 ooo 3 4600 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26 500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 3 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22800 

FIAT Seicento 1,1 2003 granat metalik 67 ooo 3 15400 
UWAGI: autoalarm, centralny zamek zdalnie sterowany, szyby sterowane elektrycznie, immobilizer 

FIAT Seicento 1,1 UWAGI: immobilizer 2003 czerwony 45 ooo 3 13 900 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96 ooo 4 3 900 

TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267 ooo 3 4500 

VW Passat Vańant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237 ooo 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, szyby atermiczne, szyby sterowane elekbycznie, lusterl<a sterowane elekbycznie, fotele podgrzewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2+1 10 900zVAT 
- 1.000 kg ładowności, długa skIZynia ladunkowa 

IVECO Cargo 75 E 14 ·kontener -3.500 kg ladownośd 1998 biały 511 ooo 2+1 29 800zVAT 

./ Przyjmuje.my samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane 

- ./ Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283421, 046 837 95 16, 046 837 3710 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 "' o: 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · transport · serwis .-'\ b...-f'( 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłatf tv"" • 

Ma u rzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

ŁOWICZ, ul. 3 Maja 12 
KIERNOZIA ul. 1 Maja 12 

do godz. 20.00 
Tel. (0241277-91-37 
kom. 0604-636-674 

DREWNO 
OPAŁOWE 

A~ntaż Instalacji -'se.wis 

poleca: AUTO NAPRAWA ~ 
inż. mech. MAREK STREMBSKI ~ 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 · 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369 
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PUCHAR DLA BUDOWY 
• OLDBOY l...owicz - BARSA Kutno 

1:0 (0:0); br.: Robert Wiik (18). 
• PĘDZĄCE IMADLA ł...owicz - PA

SIACZEK ł...owicz 8:1 (3:1); br.: Marcin 
Kosiorek3 (6, 16 i 19),PiotrGawlik2 (7 i 18), 
Krystian Bolimowski (8) i Kamil GoryS'z.ew
ski 2(11i18)-Łuka<>z~(S). 
•1A'.IORZEMIKOIAł.owk2-WEGA 

Kodenew 11:0 (4:0); br.: Sylwester Knera 2 
(3 i 11 ), Paweł Kutkowski 2 (7 i 17), Przemy
slaw Pomianowski 4 (9, 15, 17 i 19), Patryk 
Waźniak.2 (9 i 18) i Gu.egorz Cipiński (19). 

•ZPWBUOOWAŁowicz-BLOCKER
SI-INTERMARCHE ł...owicz 4:1 (0:0); 
br.: Tomasz Rembowski (13), Kamil Górski 2 
(14 i 18) i Andrzzj Gnegorek (19)- Pu.any
slaw Urbanek (16). 

• TIJRB().CAR GUIENÓW Łowicz -
DAGRAM-ATl.oMzl:S(0-.3); b::.Pav.USlly
diarski (11 )- Zbigniew C2.i:rlniak ( 4), fuany
slaw Bury 3(5,6i18)iGrzegotz.Dwka(l9). 

MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE: 
• REEBOKLowicz- VAGAT-BSZL 

Do·maniewice 4:1 (1:1); br.: Daniel 

Łowicka Budowa okazała się najlepsza w Pucharze Ugi. W najbliższą nie
dzielę o godz. 16.30 odbędzie się mecz o Superpuchar Łowicza, w którym 
rywalem ,,budowlańców" będzie mistrz Łowicza - Zatorze-Miko/a. 

Płuszka 4 (8, 14, 18 i 19) - Sylwester 
Wielec(4). 

ż.ółtakartka: Slawomir WalC'.lllk: (Reebok). 
• RTS I Gągolin - OLDBOY l...owicz 

1:3 (1:1); br.: Kizysztof AinmYzjak: (9) -Ro
bert Wtlk3 (4, 17 i 19). 

żółta kartka: Krzysztof Ambroziak 
(RfS I Gągolin). 

• PĘDZĄCE IMADLA ł...owicz - ZA
TORZE-MIKOLA Lowicz 0:3 (0:1); 
br.: GIZ.egOtZ Cipiński (5), Sylwester Knera 
(17) i Paweł Kutkowski (19). 

l.ólte kartki: Marcin Kosiorek i Krystian 
Bolimowski (obaj P~ImacDa). 
•ZPWBUOOWALowicz-DA~ 

AT 1...owicz 5:1 (2:1); br.: Kamil Górski (2), 
Andrzej GIZ.egorek 3 (7, 11 i 12) i Lukasz 
Olaczek (18)- PI7.emyslaw Buxy (5). 

MECZE rotFINAŁOWE: 
•REEBOKl.owicz-OLDBOYl...owicz 

1:5(1:1); br.: SławomirWalC'.lllk:(3)-Krystian 
Krawczyk (3), Michał Adamczyk 2 (13 i 15), 
KizysztofOlko (14) i Wojciech Więcek (15). 

•ZA10RZE-MIKOIAl...owicz-ZPW 
BUDOWA Lowicz 0:1 (0:0); br.: Lukasz 
Chlebny {17). 

Żółta kartka: Przemysław Pomianowski 
~). Cmwooa kartka: Przemyslaw Po
mianowski 

MECZ FINAŁOWE: 
• OLDBOYl.owicz-ZPWBUOOWA 

ł.owiczO:l (0:0); bt: Kizysztoffafliński (15). 
BI.Wwa: J~-Gćiski,Rembowski, 

Olaczek i Gtzegm:k cnrz Taflióski i Ch1el:ny. 
Oldboy: RobertNowogórski-Wilk,Adam

czyk, Olko i Więcek oraz Krawczyk i Kowal
czyk. - BoB,p 

Koszykówka -18. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16 

Poległy w czwartei kwarcie 
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - MfK 

Pabianice44:88(12:20,15:23, 15:25,2:20) 
Księżak: Dagmara Włuczyńska21 (2x3), 

Karina Rz.eśna 9, Katarzyna Łon 6; Wikto
ńa Michalska 2 i Aleksandra Grzegorek 2 
oraz Agnieszka Wójcik4. 

Najwięcej dla MTK: Aleksandra Szałec
ka 22 i Katarzyna Olejnik 19. 
Łowicz, 18 lutego. Drużyna kadetek 

łowickiego Księżaka powoli kończy roz
grywki. Łowiczanki są na razie na ostatnim 
- dziesiątym miejscu w tabeli i chyba tak 
wstaną. Ekipa ta ma teraz poważne kłopo
ty 'ZX składem. W ostatnimmec:zu na zbiór
kę stawiło się tylko sześć· zawodnic7Xk. 
Oczywiście faworytem spotkania były pa
bianiczanki i to one wysoko wygrały. 

Kadetki UMKS Księżak mają do rozegrania już tylko jeden mecz ... 

tej kwarcie, w której trafiły tylko raz. Przed sca, ~wiem rywalkami będą koszykarki 

Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rozgrywek li/ ligi 

·wypadek przy procy? 
• PELIKAN Lowicz - GLKS Nada

rzyn 0:4 (0:2); br.: Maciej Tataj 2, Lukasz 
Smolarowi Marcin Kork:uć. 

Pelikan: Romanowski (46 Gospoś) -
Znyk (46 Goryszewski), Cz.erbniak, Seroc
ki, Gawlik - Kaźmierczak (46 Grzegorek, 
80 Konrad Bolimowski), Wille ( 60 P. Plich
ta), Jóźwiak (75 Jędrachowicz), Krystian 
Bolimowski -Kosiorek, Kowalczyk ( 46 Ci
piński). 

GLKS: Łykowski - Michalski, Milton, 
Stawicki, Gajewski -Witkowski, Smolarow, 
Cezar, Starczewski - Tataj, Zbrzeźniak. 
A po zmianach grali: Błesznowski, Sieradz
ki, Cytlocb, Michalski, Starcz.ewski, Kor
kuć, Stanisz.ewski, Figiel, Ura, Romanow
ski Zbrz.eźniak 

Skierniewice, 15 lutego. W pielWszej 
połowie pograliśmy piłkti mieliśmy więcej 
z gry. byliśmy po prostu lepsi. Rywal czekał 
na nas na własnej połowie i kontrował. Nie 
ustrzegliśmy się błędów w obronie po któ
rych padłygole ale je można wyeliminować. 
Jest na to czas .. . - mówił po środowym 

test-meczu z wiceliderem warszawskiej 
N ligi, trener ,,Ptaków" - Jacek Cyzio. 
Miejmy nadzieję, bo na pewno klęska . 
z mocną wprawdzie, ale drużyną z niższ.ej 
ligi, nawet w sparingu chwały nie przynosi. 

Jak wspominał łowicki szkoleniowiec 
pierwsza odsłona nalei.ała do biało-zielo
nych, ale szwankowała skuteczność. Zna
komitych okazji nie wykorzystał dwukrot
nie Radosław Kowalczyk. SwojeszmJSe 
mielirównieżRobertWilkiBogdanJóź
wiak. Rywal natomiast imponował skutecz
nością Najpierw zdobył gola po stałym frag
mencie gry i niefrasobliwej postawie defen
sywy (30. minuta) a potem łowiczanie stra
cili piłkę w środku pola, kilka podań i Ro
bert Romanowski ponownie bez szans. 

Po przerwie Pelikan grał już dużo słabiej 
i to martwi, bo zarówno liderzy zespołu jak 
i młodzież w mec:zu z Turem pokazali, że 
potrafią zagrać lepiej nawet w mec:zu trenin
gowym. Oby był to tylko wypadek przy 
pracy. 

BoB 

Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rozgrywek li/ ligi 

Chcą wygrywać 
• PELIKAN ł...owicz- CONCORDIA 

Piotrków Trybunalski 1:0 (1:0) 
1:0-Robert Wille (43) 
Pelikan: Gospoś - Znyk, Czerbniak, Se

rocki, Gawlik ( 46 Gorys7.eWski) - Cipiński 
(60Kaźmierczak),Jóźwiak.(80Grz.egorek), 
Styszko, Krystian Bolimowski (75 Knera) 
- Wilk (81 Konrad Bolimowski), Kosiorek 
(75 Jędrachowicz). 

Skierniewice, 17 lutego. Po wpadce 
z Nadarzynem teraz moi piJkmze chcą każ
dy sparing~ać. Oczywiściechwaliim 
się to, alewynikw grach kontrolnych nie jest 
najważniejszy - mówił po piątkowym me
czu trener Jacek Cyzio. Łowicki szkole
niowiec nie mógłtego dniaskmzystać z Ra
doslawa Kowalczyka, który nruzekał na 
ścięgno Achillesa oraz również lekko kon1u
zjowanego Roberta Romanowskiego. 

Pn.ez cały mecz prz.ewagę mieli biało
zieloni. Widać było, że są lepiej poukładani, 

dok ze str. 32 

dysponują większymi mniejętnościami tech
nicznymi. Gol padłw 43. minucie. Krystian 
Bolimowski ,,klepnął'' z Arturem Seroc
kim i WIZUCiłpiłkęwpolekame. Tamobroń
ca popeln.ił błąd, futbolówka trafiła do Grze
gorza Cipińskiego, a potem na czterna
sty metr do Roberta Wilka, który ładnym 
uderzeniem z woleja pokonał bramkaIZ.a 
z Piotrkowa 

Po przerwie nadal więcej ixacymiał golk
pier Coilcordii. Dwukrotnie okazje :zmarno
wał Marcin Kosiorek, minimalnie głową 
chybił Bogdan Jóźwiak, bliski szczę$cia 
był Wilk. Jednak żadna z tych sytuacji nie 
pizyniosła gola . 

ijye/iminowaliśmy błędy które popełnili
śmy w sparingu z Nadarzynem. Choć jesz
cze gra jest daleka od ideaJu, widać, że~
ko idzie w dobrą stro~ -stwierdził trener 
,,Ptaków". • 

BoB 

Będziemy walczyć 
• W tym roku mało kto wierzy 

w awans i dalszą walkę o li ligę, ale 
. c:z:/ są zamiary, aby ta li liga w przy
szłości w Łowiczu się pojawiła. 

Takie myśli chodzą mi po głowie. W tym 
sezonie mamy drużynę najsilniejS7.ą od. cza
sów, kiedy w Łowiczu była II liga Jednak to 
może być jesz.cze~ mało. Oczywiście jcili 

nadzieje, że będą walczyć z sukcesami. 
W ubiegłym sezonie juniorzy byli mistrza
mi ligi wojewódzkiej, młodzicy i żacywice
mistrnuni, a kadeci zajęli trzecie miejsce. 

• A co słychać w żeńskiej koszy
kówce? 

Jak zwykle podstawową zawodniczką 
łowickiej drużyny była Dagmara Włu
czyńska, która zdobyła 21. punktów. Pod
opieczne trenera Roberta Kucharka gra
ły dość ambitnie, do momentu kiedy zabra
kło sił. W 19. minucie miejscowe pu,egry
wały tylko 42:59. Jednak poległy w czwar-

kadetkami już ostatni mecz, który może LKS I, które są prz.eclos~e. 
decydować o opusz.cwńu ostatniego miej-

Koszykówka- 7. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14 o miejsca 7-12 

(z) mamy mówić o Il lidz.e, to największym 
problemem sąpieniądz.e. n liga jest możliwa 
w Łowiczu tylko wtedy jeśli pojawi się 
poważny sponsor. Bez tego nie ma o czym 
marzyć. 

Tutaj nie jest najlepiej. Wyniki są trochę 
słabsze, ale i rywalki są bardzo mocne. Takie 
ośrodki jak Pabianice i Łódź to pot@nie do 
prz.eskoc:zenia. Jednak'w Łowiczu mamy 
problem z dziewczynkami do chętnymi tre-. 
ningu. W młodszych grupach jest-calkiem 
dobrze,natomiastjużwstarszychmłodzicz
kach i kadetkach jest problem z chęcią do 
trenowania Graiq coraz lepiei 

•UMKS KSIĘŻAK Il Lowicz - OR- Księżak II: Monika Zimna 14, Agata Ja-
LIKUjazd 49:64(5:13,10:15, 14:25,20:11) nicka 14, Patrycja Haczykowska 8, Paulina 

Guz.ek 2 i Kinga Doroba l oraz Kinga Pa
chowska 4, Justyna Karasek2, Natalia Woź
niak 2 i NadiaRachubińska 2. 

Najwięcej dla Orlika: Martyna Głowacka 
24 i Justyna Potrz.ebowska 14. 
Łowicz, 19 lutego. Pomimo kolejnych 

osłabień kadrowych występujące w woje
wódzkiej lidze koszykówki młodziczek 
U-14 młode zawodniczki UMKS Księżak 
spisują się coraz lepiej. Podopieczne trenera 
Pawła Dolińskiego w meczu 7. kolejki 
grupy walczącej o miejsca 7-12 zmierzyły 
się z ekipą Orlika Ujazd i choć przegrały to 
:zasługują na kilka ciepłych słów. Łowiczan
ki na pocL.ątku miały spore problemy z tra
fianiem do kosza, ale z upływem czasu było 
coraz lepiej: w pierwszej kwarcie gospody
nie zdobyły tylko pięć punktów, w nastęir 
nycb odpowiednio dziesięć, czternaście 
i dwadzieścia 

Ostatecznie „Centerki" przegrały piętna
stoma punktami, ale nąprawdę widoczne są 
już postępy w grze. 

• Porozmawialiśmy seniorach, ale 
przecież UMKS Księżak to przede 
wszystkim koszykówka młodzieżo
wa. Jak wygląda nasza pozycja w wo
jewództwię łódzkim, czy są szansę 
na awans do rozgrywek ogólnopol
skich? 

Tak, to prawda, że Księżak to przede 
wszystkim młodzież. W tym sezonie mamy 
łącznie dziesięć drużyn. Bardzo dobrze gra
ją nasi juniorzy i mająsz.ansę na drugie miej
sce w lidz.e. Nieco poniżej oczekiwań spisu
ją się kadeci i młodzicy, którzy już nie mają 
szans na awans do dalszej rywaliz.acji. Roz
grywek nie ro:ąioczęli jesz.cze żacy, ale mam 

11 Jakie plany ma Księżak na przy
szły rok? 

Chcemy nadal utrzymać mocny zespół 
seniorów. Jcili chodzi o młodzież, to musi
my ograniczyć liczbę zespołów. Nie stać 
nas na tyle drużyn. Tam gdzie to będzie 
potrzebne i możliwe grupy zostaną połą
czone. Będą bardziej liczne, ale to ułatwi se
lekcję i poprawi rywalizację o miejsce 
w pod.5tawowym skiadzie. Teraz powoli se
z.on dobiega końca, ale już musimy myśleć 
o wakacyjnym obozie przygotowawczym. 

Piłka nożna - kadra Polski 

Maciej , Rybus powołany I 

Młodziczki Księżaka li znowu przegrały, ale grają coraz lepiej. .. 

Łowiczanin Maciej Rybus (MSP Sza
motuły) został powołany przez trenera 
Dariusza Dziekanowskiego do osiem
nastoosobowej kadry na mecze t.owarzy
skie reprezentacji Polski U-17 ze Słowenią. 
Biało-cr.erwoni przygotowują się do udzia

(d) łu w drugiej rundzie eliminacji Mistnostw 

Europy. Turniej zudziałemreprezentacjiPol- _ 
ski, Belgii, Słowacji i Szwajcarii odbędzie się 
w dniach 26-30 marca w Zielonej Górze 
i Krośnie Odrz.ańskim, a do finałów Mi
strzostw Ew-opy, które zostaną rozegrane 
3-14 maja w Luksemburgu, awansuje tylko 
zwyci<tzcategotumieju. - (p) 
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P!łka siatkowa - 10. i 11. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

LIGA PEtNA NIESPODZIANEK 
Łowicz, 10 i 17 Jutego. W Amator

skich Mistm>stwach Łowicza w piłce siat
kowej zawodnicyroz.egrali już 2. i 3. kolejkę 
nmdy rewanż.owej, w których nie obyło się 
bez zaskakujących wyników. Już w 2. ko
lejcekibice byli świadkami wielu emocji Naj
ciekawszym pojedynkiem była rywalizacja 
dotychczasowego lidera z obrońcą tytułu 
mistrzowskiego. Okazało się, że w tym 
meczu górą byli siatkarze z Retek, którzy 
tym samym wykonali kolejny krok do mi
strza AMŁ. LZS przegrywał już w tym 
boju 0:2 i wydawało się, że będzie niespo
dziewane gładkie zwycięstwo Maliny. Jed
nak ekipaz.e Skierniewic w trzeciej partii nie 
mogła znale7.ć recepty na lidera tabeli, który 
wygrał seta i powrócił do walki. Mecz roz
strzygnął się dopiero w tie-breaku, w któ
rym zawodnicy z Retek poszli za ciosem 
i zwyciężyli do 15:8. 

Do walki o podium powróciła Dzi-koś-ć, 
która sprawiła małą niespodziankę i poko-

nała łowickiego Księżaka ,3: l. W pierwsz.ej 
rundzie to Księżak był lepszy, wygrywając 
3:0. Po tej porażce zespół prezesa Wojcie
cha Więckowskiego spadł na czwarte 
miejsce w tabeli. 

Porażkę Maliny wykorzystali siatklllze 
z Rz.emiosła, którzy w derlx>wym pojedyn
ku pokonali 3:1 rywali z TKKF: BS Głow
no i awans0wali na chugie miejsce. 

Pojedynek dwóch ostatnich ekip z tabeli 
był wyjątkowo zacięty, a szcz.ególnie jego 
dwie pierwsze partie. Pierwszą wygrał 
TKKF Expandor 31:29, a w chugiej górą 
byli podopieczni Artura Sadowskiego 
z , UKS Blich Kia Motors, zwyciężając 
33:31!. Ta porażka już chyba przesądziła 
o spadku UKS do II ligi, pbnieważ teraz 
o ligowe punkty będzie już trudno. 

Jeszcz.e ciekawej w trzeciej odsłonie re
wanżów. Oczywiście nie zawodzi faworyt 
LZS Retki wygrał swój kolejny mecz i jest 
co raz bliżej mistrzowskiego tytułu. Tym 

Siatkarze US Retki pewnie zmierzają po mistrzowski tytuł. 

razem siatklllze z Retek pokonali pewnie 
młodzież z UKS Blich. 

Niespodziewanej porażki doznali zawod
nicy Dzi-koś-ć, która została pokonana 
prz.ez TKKF Expandor i to w stosunku 3 :O. 
Po tej porażce Dzi-koś-ć spadła na szóste 
miejsce w tabeli. 

Drugim zaskakującym -wynikiem jest 
porażka Maliny z TKKF BS Głowno 0:3. 
Te wyniki cieszyć mogą z pewnością siat
karzy LZS. Realnie to w drodze do mistrzo
stwa zagrozić im może tylko Rz.emiosło, 
które nie grało meczu z TKKF Księżak. 
Teraz Rz.emiosło musi wygrywać i liczyć 
na wpadki lidera 

1 O. kolejka! ligi AMŁ: 
•DZI-KOS-CChąśno-TKKFKSIĘ

ŻAK Łowicz 3:1 (25:18, 21:25, 25:13, 
31:29) 

• TKKFEXPANDORGłowno-UKS 
BLICH KIA MOTORS Lowicz 3:1 
(29:31, 33:31, 23:25, 21:25) 

• RZEMIOSŁO Głowno - TKKF 
'BANK SPÓLDZIELCZV Głowno 3:1 
(19:25, 26:24, 25:9, 25:23) 

• MALINA Skierniewice - LZS Ret
ki 2:3 (25:20, 25:19, 20:25, 14:25, 8:15) 

11. kolęjka lligi AMŁ: 
• DZI-KOS-Ć Chąśno - TKKF 

EXPANDOR Głowno 0:3 (16:25, 23:25, 
14:25) 

•LZS Retki- UKS BLICH KIA MO
TORS Łowicz 3:0 (25:2;_2~:16, 25:15) 

• TKKF BANK SPULJJZIELCZV 
Głowno - MALINA Skierniewice 3:0 
(25:22, 25:16, 25:22) 

· • TKKF KSIĘŻAK Łowicz - RZE
MIOSŁO Głowno przełożono. 
l.LZSRetki(I) li 28 30:9 
2. Rzemiosło Głowno (4) IO 21 23: 12 
3. Malina Skierniewice (2) Il 20 24: 18 
4. TKKFKsiężak(3) 10 19 22:14 
5. Dzi-kos-ć Chąśno (5) Il 17 21 :22 
6. TKKFBSGłowno(6) li 17 22:21 
7. TKKF Expandor Głowno (7) 11 16 19: 19 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 11 3 7:31 

Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - 9. i 10~ kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

liderzy nadal wygrywaiq 
Łowicz, 10i17 lutego. Siatkarzewal

czący o mistrzostwo II ligi w Amatorskich 
Mi_strzostwach Łowicza i tym samym 
awans do ekstraklasy stoczyli pojedynki 
2. i 3. kolejki nmdy rewanżowej. 

W meczu 9. kolejki grupy A podopieczni 
Zofii Kucharskiej z II W musieli pogo
dzić się z porażką. Zostali pokonani przez , 
zawodników z UKS Korabka. Ekipa Paw
ła Tomczaka wygrała 3:1 i dzięki temu 
awansowała o jedno miejsce w tabeli. Po 
spotkaniu trenerka Kucharska stwierdziła: 
W pierwszym meczu wygraliśmy 3:0, te
raz zagraliśmy bardzo słabo. 'Zawodnicy 
są już chyba zmęczeni tym długim sezo
nem, a przecież przed nami jeszcze runda 
play-off Podopieczni Jacka Zrazka 
z ZSL w Zdunach-pokonali łatwo, bo 3:0 
ekipę Jamajka Brados i umocnili się na 3. 
miejscu grupy A. 

W meczach 10.koleJki.liderzytabelizn(>
wu pewnie wygrywali Dzi-koś-ć nadal jest 
niepokonana i samodzielnie prowadzi w ta
beli. Dwa zwycięstwa dopisał do swego 
konta ekipa Essato. Zacięty mecz roz.egrała 
ekipa Pawia Tomczaka, która wygrała 
3:0 zJamajkąBrados. Jednak UKS Korabka 
każdą partię wygrywał ,,na pm:wagi". 

W grupie B kolejne zwycięstwo, Gron
ków, którzy tym raz.em pokonali podopiecz
nych Tomasza Czubaka z UKS Ekono
mik. 

Słuchacz.e Kolegium Nauczycielskiego 
w Łowiczu w pierwsz.ej nmdzie przegrali 
z Aveną Zatorze 0:3, a teraz w pełni się 
zrehabilitowali'i zwyciężyli 3:0. Wygląda na 
to, że to właśnie oni zajmą chugie miejsce 
w grupieB. Podopieczni Piotra Słomy nie 

Zespół ZSL Zduny jest trzeci w grupie. 

mieli ż.adnych problemów wygrali gładko 
z Dzieciakami Gronia 3 :O. 

Studenci Kolegium Nauczycielskiego po 
I O. kolejce umocnili się na chugim pozycji 
wygrywając 3:0 z Dzieciakami Gronia, na
tomiast liderzy - Gronki nadal są niepoko
nani i prowadzą pewnie w tabeli. Najbar
dziej zaciętym pojedynkiem w II lidz.e był 
mecz GOK Zduny z Ekonomikiem. Pod
opieczni Tomasza Czubaka przegrali do
piero w tie-breaku do 10. 

9. kolejka II ligi AMŁ -grupa A: 
• STOMED Lowicz - ESSATO 

TEAM 1:3 (22:25, 21:25, 25:22, 21:25) 
• ZSLZduny-JAMAJKABRADOS 

Łowicz 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) 
• UKS KORABKA Łowicz - II w -

Lowicz 3:1 (25:13,18:25, 25:14, 25:14) 
Pauza: ANSER II Chąśno 
JO. lwlęjkaII ligiAMŁ- grnpaA: 
• ANSER II Chąśno - STOMED Ło

wicz 3:0 (25:20, 25:22, 25:9) 

• ESSATO TEAM - ZSL Zduny 3:0 
(25:21, 25:15, 25:22) 

•JAMAJKABRADOSLowicz- UKS 
KORABKA Łowicz 3:0 (25:29, 27:25, 
25:23) 

Pauza: II W Łowicz 
I. Anser-Dzi-koś-ć II (1) 8 24 24: I 
2. Essato Team Łowicz (2) 9 21 21 :8 
3.ZSLZduny(3) 9 15 18:15 
4. UKS Korabka Łowicz (5) 8 11 13: 15 
5. Jamajka Brados Łowicz (6) 9 8 14:23 
6.IILOŁowicz(6) 8 7 12:19 
7.StomedŁowicz(7) 9 4 10:26 

9. kolejka II ligi AMŁ - grnpa B: 
•ZSPlWWICZ-DZIECIAKIGRO

NIA Łowicz 3:0 (25:15, 25:19, 25:11) 
• ISKRA Łowicz - ZATORZE AVE

NA Łowicz 3:0 (26:24, 25:18, 25:20) -
•UKSEKONOMIKLowicz-GRON-

KI Lowicz 1:3 (18:25, 25:22, 22:25, 21:25) 
Pauza: GOK Zduny 
1 O. lwlęjka II ligi AMŁ - grnpa B: 
•ISKRALowicz-DZIECIAKI GRO-

NIA Łowicz 3:0 (25:19, 25:22, 25:15) 
•GRONKI Lowicz-ZATORZEAVE

NA Łowicz 3:0 (25:12, 25:20, 25:20) 
• GOK Zduny - UKS EKONOMIK 

Łowicz 3:2 (18:25, 25:22, 25:22, 23:25, 
15:10) 

Pauza: ZSP 1 LOWICZ 
I. Gronki Łowicz (I) 9 25 26:9 
2. Iskra Łowicz (2) 9 20 23: 12 
3.ZSP1Łowicz(5) 8 14 18:14 
4.GOKZduny(4) 8 13 17:14 
5. UKS Ekonomik Łowicz (3) 9 12 19: 19 

·6. ZatorzeAvenaŁowicz(6) 9 6 9:21 
7. Dzieciaki Gronia (7) 8 O 1 :24 

Zbigniew Łaziński 

23.02.2006 r. nowy WWICZANIN 

Tenis ziemny- Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Grzywacz faworyt em 
Łowicz, 12i19 lutego. Tenisiści wy

stępujący w N edycji Łowickiej Halowej 
Amatorskiej Ligi Tenisowej zakończyli nm
dę wstępną rozgrywek i rwpoczęli zmaga
nia w nmdzie finałowej. Teraz zawodnicy 
zostali podzielenie na dwie grupy. O miejsca 
1-14 rywalizują gracze, którzy w grupie A 
i B zajęli miejsca od l do 7 i jest to grupa.A 
W grupie B natomiast zmagać się będą 
zawodnicy o miejsca 15-25. Zakończ.enie 
rozgrywek zaplanowane jest na 9 kwietnia 
2006roku. 

W grupie Ą czyli walczącej o tytuł mi
strz.owski swoje aspiracje do mistrzowskie
go tytułu potwierdził Daniel Grzywacz, 
który pewnie najpierw pewnie pokonał 
w swoim pierwszym meczu Zdzisława 
Chmielewskiego 2:0, a w swoim chugim 
meczu ograła Arł<adiusza Janiaka. Za
skakiwać może porażka Grzegorza Gaw
rońskiego. Prz.egrał on dość gładko z Ra
dosławem Kucharskim. Od zwycięstwa 
rozpoczął rozgrywki Paweł Kuza, choć 
nie przyszło ono łatwo, bo po trzy seto
wym pojedynku. Dobrze rozpoczął finały 
Marcin Lesiak, który pokonał Jacka 
Okońskiego 2:0. Jednak w kolejnym me
czu Lesiak dość nieoczekiwanie doznał po
rażki nie mogąc sobie poradzić z Pawiem 
Zybałą. Od porażki zaczął ligę Piotr Czer
wiński, który pojawił się w rozgrywkach 
namiejsceZbigniewa Motylińskiego.Po 
zaciętym boju z kortu pokonany musiał zejść 
Krzysztof Gajda, którypnegrał dwie par
tie w stosunku 6:7, 5:7. Swojego pojedynku 
nie dokończyli Grzegorz Gawroński 
i Krzysztof Gajda. Pierwsząpartię wygrał 
Gawroński 7:6, natomiast chugi set został 
przerwany na prośbę Gajdy i tenisiści do
kończą pojedynek w innym terminie. 

Przy okazji winni jesteśmy wyjaśnienia 
pomyłki. Otóż w grupie B w nmdzie zasad
nicz.ej podaliśmy omyłkowo, że zwycięzcą 
został Jarosław Knesz.ewski. W u,eczywi
stości rywalizacje w grupie B wygrał Pa
weł Ktm1, za co zainteresowanego p17.e

praszamy. 
W grupie B, czyli tej słabszej, zostało 

9 zawodników i pojawił się jeden nowy. 
Z gry zrezygnowali tu m.in.: Sławomir 
Kannelita i Piob' Czerwiński. W pierw
sz.ej kolejce zacięty mecz stoczył Mariusz 
Czułek z Igorem Kucharskim. Ten 
pierwszy wygrał w trzech setach 2: l. Od 
zwycięstwa rozpoczął mecz Grzegorz 
Stefański, który pokonał 2:0 Jakuba 
Warzywodę. 

Zmagania finałowe powoli nabierają ru
mieńców. Ciekawie zapowiada się tu rywa
lizacja grupy tenisistów z Głowna z grupą 
łowicką. My oczywiście trzymamy kciuki 
za łowiczan. Wszystkie mecz.e odbywają 
się w hali OSiR nr 2 na ul,icy Topolowej 
wniedzielęodgodziny 16.15. 

l. kolejka - grypa A: Daniel Grzywacz -
z.dzisław Chmielewski 2:0 (6:2, 6:2), Arka
diusz Janiak - Paweł Zybała 2:0 (6:4, 6:3), 
MarcinLesiak-JacekOkoński2:0 (6:4, 6:0), 
Krzysztof Kuciński - Zbigniew Rojek 0:2 
(6:7, 1:6). 2. kolęjka~ grypa A: Daniel Grzy
wacz-Arkadiusz Janiak2:0 (6:3, 6:4), z.dzi
sław Chmielewski - Paweł Kuza 1:2 (6:2, 
4:6, 4:6), Zbigniew Rojek- PiotrCz.erwiński 
2:0 (6:0, 6:1), Jarosław Krzeszewski -
Krzysztof Gajda 2:0 (7:5, 7:6), Grzegorz 
Gawroński - Radosław Kucharski 0:2 (0:6, 
3:6), Jacek Okoński - Krzysztof Kucińska 
1:2 (7:5, 3:6, 0:6) Paweł Zybała - Marcin 
Lesiak2:0(6:3, 6:4). 
l. Daniel Grzywacz 2 2 4:0 

Zbigniew Rojek 2 2 4:0 
3. Radosław Kucharski l I 2:0 

Jarosław Krzeszewski I l 2: O 
5. Krzysztof Kuciński 2 1 2: 1 

Paweł Kuza I I 2: I 
7. Marcin Lesiak 2 I 2:2 

Paweł Zybała 2 I 2:2 
Arkadiusz Janiak 2 1 2:2 
Grzegorz Gawroński I O O: 2 

11. Piotr Czerwiński I O O: 2 
Krzyszto(Gajda I O 0:2 
Jacek Okoński I O I :4 
Zdzisław Chmielewski 2 O 1 :4 

l. kolejka grupy B: Zbigniew Gajewski -
Jan Kuś 0:2 (4:6, 5:7), Andrzej Bucki - Pa
weł Kowalski 0:2 (3:6, 5:7), Mariusz Czu
łek-Igor K.ucharski2:1(3:6,7:5,6:3),Jakub 
Warzywoda - Grzegorz Stefański 0:2 (6:7, 
2:6). 2. kolęjka grupy B: Paweł Sekuła- Ja
kub Warzywoda0:2{4:6, 0:6),lgor Kuchar
ski - Grzegorz Nowicki 2:0 (6:3, 6:2), Lu
kasz Walczak-Zbigniew Gajewski 2: l (7:6, 
5:7,6:0). 
I. Paweł Kowalski 

Grzegorz Stefański 
Jan Kuś 

4. Igor Kucharski 
5. Mariusz Czułek 
6. Jakub Warzywoda 
7. Andrzej Bucki 

Grzegorz Nowicki 
Paweł Sekuła 

10. Zbigniew Gajewski 

1 1 2:0 
1 1 2:0 
I I 2:0 
2 I 3:2 
1 I 2:1 
2 1 2:2 
I O 0:2 
I O 0:2 
1 O 0:2 
2 o 1:4 

Zhigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - Ili Samorządowy Turniej 

Zwycięstwo miejscowych 
Bielawy, 121utego.Już 

po raz trzeci w hali sporto
wej przy Gimnazjum 
w Bielawach odbył się III 
Samorządowy Turniej Piłki 
Siatkowej, a tym razem do 
turnieju zgłosiło siępięć chu
żyn: Rada Gminy Bielawy, 
Oldboy Bielawy, Rada Mia
sta Głowno, Rada Gminy 
Zduny oraz zespól repre
z.entujący Agencję Restruk
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zawody były 
rozgrywane systemem każ
dy z każdym, a najlepiej spi

Ekipa Rady Gminy Bielawy z wójtem Sylwestrem 
Kubińskim i przewodniczącym - Edwardem Chą
dzyńskim. 

sali się gospodarze tej imprezy. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Paweł Mar
dofel (Rada Gminy Bielawy). 
~ ARiMR - Oldboy Bielawy 2:0 

(25:22, 25:19), Rada Gminy Zduny- Rada 
Miasta Głowno 2:1 (25:16, 25:27, 17:15), 
ARiMR - Rada Gminy Bielawy 0:2 {16:25, 
16:25), Oldboy Bielawy - Rada-Miasta 
Głowno 1:2 ( 25:23, 24:26, 14:16), Rada 
Gminy Bielawy - Rada Gminy Zduny 2:1 
(25:15, 20:25, 15:9), ARiMR-RadaMiasta 
Głowno 0:2 (17:25, 11:25), Rada Gminy 

Bielawy - Oldboy Bielawy 1:2 (25:23, 
22:25, 7: 15.), ARiMR- Rada Gminy Zduny 
0:2 (18:25,20:25), Oldboy Biela'wy - Rada 
Gminy Zduny 0:2 (13:25,18:25), Rada 
Gminy Bielawy - ada Miasta Głowno 2:0 
(27:25, 25:21). 
1. Gmina Bielawy 
2. Gmina Zduny 
3. Miasto Głowno 
4.ARiMR 
5. Oldboy Biefawy 

4 
4 
4 
4 
4 

6 7:3 
6 7:3 
4 5:5 
2 2:6 
2 2:7 

(p) 
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Halowa piłka nożna - 5. kolejka finałów I ligi ŁLPNP 

TYTUt DLA ZATORZA 
5. kolejka - o miejsca 1-6: 
•ZAIDRZE-MlKOLAl.owicz-ZPW 

BUDOWA ł.owicz 2:0 (0:0); br.: Gu.egorz 
Cipiński (21) i Łukasz Znyk (24). 

Zatorze: Gospoś - Knera, Cipiński, Po
mianowski i Znyk oraz Kutkowski, Cichal 
i Woźniak. 

Budowa: J~ewski-Górski,Rembow
ski, Gu.egorek i O~k. 

To był mecz o najwyższe trofea. Zwy
cięstwo dawało Zatorzu mistrzostwo, gdy
by wygrali „budowlańcy" mieliby szanse 
na medal Dlatego poc7.ątek był bardz.o ner
wowy i mało było sytuacji bramkowych; 
najwidoczniej stawka sparaliżowała obie 
piątki. Zatorze było częściej przy piłce, sta
rało się atakować, ale rywal bronił się bardz.o 
dobrze i kontrował. W drugiej połowie Rafał 
Gospoś i koledzy nie wykorzystali dwu-

Dagram: Surlit- Durka, Plichta, Kaźmier
czak i Styszko oraz Bury. 

Dagram od lat w cz.ołówce, w tym .sw:r 
nie też wysoko. Stara gwardia IIzyina się 
mocno ... 
I. Zatorze-Mikola Łowicz (2) 5 12 12-7 
2. Pędiące Imadła Łowicz {I) 5 12 20-6 
3. Dagram-AT ŁoWicz (3) 5 9 18-1 O 
4. ZPW Budowa Łowicz (5) 5 6 6-12 
5. Blockersi-Intermarche (4) 5 6 9-11 
6. Kia-Motors Łowicz (6) 5 O 4-23 

5. kolejka - o miejsca 7-12: 
• OLDBOY ł.owicz - BROOKLYN 

Kutno4:4(0:3); br.: JanKowalczyk3 (14, 
20 i 29), Robert Wilk (16) - Mariusz 
Ochmański2(10i l l),MariuszKubiak(l2), 
Paweł Werwiński (22). 

Odboy: Olko - Bończak, Haczykowski, 
Kowalczyk i Wilk. 

Misftzem Łowicza 2006 została ekipa Zatorza-Mikola Łowicza. 

Brooklyn: Kamiński - Werwiński, 

Ochmański, Bukowicz i Kubiak. 
Średnia wieku wśród Starszch Panów 

w tym meczu wynosiła ... 39,6! A jednak 
nie przegrali. Kutno żegna się z łowicką eks
traklasą. 

•KS STEFAN Lowicz - VAGAT
BSZL Domaniewice 0:6 (0:3); br.: Syl
wester Wielec 2 (1 i 18), Da.riusz Strugiń
ski (6), Emil Kruk (9) i Radosław Kruk 2 
(21 i 24). 

Stefan: Wojtasiak - Czarnota, Durka 
i Krawczyk. 

Domaniewice: Olsz.ewski - Wielec, Sę
kalski, Strugiński, E. Kruk oraz R, Kruk 
i Zimny. 

Stefan znów bez pełnego składu i znów 
przegrywa - spadek stał się faktem. Doma
niewice zostają w I lidze. 

• OLIMPIA Chąśno -ABEX Lowicz 
5:3 (1:2); br.: Daniel Okraska 2 (I i 22), 
Marcin Matuszewski (13), Dariusz Reczul
ski 2 (21 i 24) - Jarosław Rachubiński (2) 
i Andrzej Osowski 2 (9 i 23). 

Olimpia: Matuszewski - Sochala, 
G. Czerbniak, Reczulski i Kamfński oraz 
Dęgus. 

Abex: Sowiński - Rachubiński, Papuga 
i Osowski. 

OlimpiapokonałaAbexi2lłjęladrugiemiaj

scew grupie walczących o utizymanie. Trze
ba pochwalić zachowanie Olimpijczyków: 
zagrali fair -4 na 4. 

7. Oldboy Łowicz (1) 
8. Olimpia Chąśno (3) 
9. Abex Łowicz (2) 
IO.'Vagat-BSZŁ (5) 
11. Brooklyn Kutno (4) 
12. KS Stefan Ł-0\vicz ( 6) 

s 13 18-7 
5 9 13-8 
5 9 17-13 
5 7 13-11 
5 5 22-19 
5 o 4-31 

BoB 

minutowej gry w przewadze i wydawało 
się, że Koronę włożą Imadła. Jednak 
w 21. minucie błąd w środku pola „budow
lańców", szybka kontra i Grzesiek Cipiń
ski z bliska zdobywa gola Ogromna radość 
graczy Zatorza. 

Piątka 5.kołeiki I ligi ŁLPN P 
Budowa postawiła wszystko na jedną 

kartę, w polu zacz.ął grać nawet bramkarz 
Mariusz Jędrzejewski, ale gola zdobyli 
rywale. Łukasz Znyk kopnął do pustej 
bramki i stało się jasne, że mamy sensacyj
nego mistrza. Tego nikt się nie spodziewał -
najlepszym.zespołem sezonu200512006 jest 
Zatorze-Mikola! Gratulacje! 

• KIA-MOTORS Lowicz - DA
GRAM-AT ł.owicz 1:7 (0:2); br.: Bogdan 
Plichta (24) - Przemysław Bury 2 (6 i 20), 
Gt7.egorzDurka3 (10, 18i 19),JakubKaź
mier=ik ( 16) i Jarosław Plichta (23). 

Kia: Kocemba - P. Plichta, B. Plichta, 
M PlicbtaiKow.tlikooizBcmrlliRychlewski 

• RAFAL BOGUS(PĘDZĄCEIMA
DŁA, 3. nominacja) - jego drużyna w ten 
weekend już odpoczywała, ale w rozegra
nym wcześniej meczu z Blockersami Rafał 
wów był pewnym punktem swoje ekipy. 

•GRZEGORZDURKA(DAGRAM
AT, 2. nominacja) - to wciąż klasowy za
wodnik. Młodzież depcze po piętach, ale 
populamy „Cola" nadal nie dajeza wygraną. 
Po raz kolejny Dagram w ścisłej czołówce. 
Już chyba sarninie wiedzą ile medali zdoby
li na hali ... 

• GRZEGORZ CIPIŃSKI (ZATO
RZE-MIKOLA, 4. nominacja) - staty
stycznie to właśnie Gtzesiek jest najlepszym 
graczem tegorocznych rozgrywek, bo naj
częściej go wyróżnialiśmy (4 razy!). Teraz 

również w piątce kolejki, bo gol którego 
strzelił Budowie był najważniejszym trafi~ 
niem tego sezonu - dał Zatorzu niespodzie
wany tytuł. 

•SYLWESTER WIELEC (VAGAT
BSZLDOMANIEWICE, 1. nominacja)
zdobył dwa gole w meczu który jego druży
na wygrać musiała. Tak się stało i beniami
nek zostaje w ekstraklasie. Na pewno na to 
zasłużył. 

•JAN KOWALCZVK(OLDBOY, 1. 
nominacja)- najstarszy gracz tegorocznych 
rozgrywek pokazał młodszym rywalom jak 
należy celnie kopać do siatki Mimo 50 (!) 
lat wciąż w znakomitej fmmie fizycznej. No 
i ustrzelił hat-tricka ... 

BoB 

Halowe mistrzostwa Łowicza -11. kolejka li ligi ŁLPNP 

Jeszcze nic pewnego 
Łowicz, 11-12 lutego. Co prawda do 

zakończenia rozgrywek II ligi LLPNP, ale 
sprawa aw3I)SU wciąż nie jest jeszcze roz
strzygnięta. 

Zaległy mecz 7. kolejki O ŁLPNP: 
• MEBWMAX-MIKOLA ł.owicz -

ALCATRAZ Kiernozia 0:5 (w.o.) 
Zaległy mecz 8. kolejki O ŁLPNP: 
•WITONIA Osiek- MEBWMAX

MIKOLA ł.owicz 4:3 (0:0); br.: Paweł 
K.usiak(l3), Gt7.egorzMilczarek2(19i19) 
i Mariusz Traku! (21) - Marcin Kamiński 
(14) i Robert Wróbel 2 (17 i 22). 

Zaległy mecz 10. kolejki O li.PNP: . 
• WARRIORS Bielawy - MEBLO

MAX-MIKOLALowicz5:0(w.o.) 
li. kolejka li ŁLPNP: 
• BARSA Kutno - REEBOK ł.owicz 

2:1 (0:0); br.: Jacek Walczak 2 (23 i 24) -
Sławomir Walczak (13). 

• MEBWMAX-MIKOLA ł.owicz -
ZAJĄCE ł.owicz 0:1 (0:0); br.: RobertRe
dzisz (15). 

•TURBO-CAR GUTENÓW ł.owicz 
- WARRIORS Bielawy 6:2 (l:l); br.: 

Łukasz Sęk (7), Tomasz Dymek 2 (14 i 15), 
Paweł Strycharski 2 (17 i 21) i Jacek Kośmi
der (24)-Maciej Rutkowski (9) i Rafał Chu
dy (16). 

• PELIKAN-881.owicz-ALCAJRAZ 
Kiernozia 1:3 (1:1); br.: Patryk Demido
wicz (8) - Mariusz Zawadzki (7) i Damian 
żurek2 (17 i21). 
•CZARNIBednary-FANTAZJA~ 

maniewice 0:5 (w.o.) 
• PASIACZEK ł.owicz - RTS Gąg~ 

lin 2:4 (0:1); br.: Daniel Strugacz 2 (21 i 24) 
- samobójcza (5), Arkadiusz Przyżycki 2 
(14 i 21) i Tomasz Kacprowski (20). 

Pauza: WITONIA Osiek 
I. RTS Gągolin (2) IO 22 40-22 
2. Fantazja Domaniewice (3) 10 22 37-23 
3. Pelikan-88 Łowicz (I) 10 19 35-19 
4. Warriors Bielawy (5) 11 19 30-25 
5. AlcatrazKiemozia{8) IO 18 32-23 
6.ReebokŁowicz(4) Il 18 31-30 
7. Barsa Kutno (6) I O 17 36-30 
8. Witonia Osiek (7) 10 16 32-20 
9. Zające Łowicz (9) 10 13 21-27 

IO. Turbo-Car Gutenów (JO) JO 12 24-26 

11. Meblomax-Mikola {I I) I O 8 25-31 
12. Czami Bednary (12) I O 8 15-30 
13. Pasiaczek Łowicz (13) I O O 10-62 

W weekend 25-26 lutego 2006 roku zo
staną rozegrane dwie ostatnie koleJKi II ligi. 
W sobotę odbędzie się 12. kolejka: godz. 
16.00: Zające Łowicz - RTS Gągolin, godz. 
16.30: Fantazja Domaniewice - Pasiaczek 
Łowicz, godz. 17.00: Alcatraz Kiernozia -
Czami Bednary, godz. 17.30: Witonia Osiek 
- Pelikan-88 Łowicz, godz. 18.00: Warriors 
Bielawy - Barsa Kutno i godz. l S.30: Me
blomax-Mikola Łowicz - Twbo-Car Gute
nów Łowicz. Pauza: ReebokŁowicz. W ni~ 
dzielę 26 lutego odbędzie się natomiast ostat
nia kolejka spotkań: godz.13.30: Turbo-Car 
<Gutenów Łowicz - Zające Łowicz, godz. 
14.00: Barsa Kutno - Meblomax-Mikola 
Łowicz, godz. 14.30: Pelikan-88 Łowicz -
Reebok Łowicz, godz. 15.00: Czami Bed
nary - Witonia Osiek, godz. 15.30: Pasia
czek Łowicz - Alcatraz Kiernozia i godz. 
16.00: RTS Gągolin-FantazjaDomaniewi
ce. Pauza: Warriors Bielawy. 

Paweł A. Doliński 

Ekipa Forum Młodych Łowiczan ma spore szanse na awans do li ligi. 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 1 O. kolejka Ili ligi ŁLPNP 

Pod znakiem walkowerów 
Łowicz, 18 lutego. Już dwa mecze 

w przedostatniej kolejce III ligi ŁLPNP zo
stały zweryfikowane jako walkowery, 
a wszystko wskazuje na to, .żk także Zato
rze II może stracić punkt za remis z Victorią 
(w najbliższą sobotę dojdzie do konfrontacji) 

10. kolej~filŁLPNP: 
•BADBOY'sł.owicz-JA-ROl.owicz 

5:0(w.o.) 
• OSP ł.owicz- OLIMPIA II Chąśno 

3:2 (3:1); br.: Patryk Gawinek (3) i Łukasz 
Bryszewski 2 (6 i 8) - Sebastian Malinow
ski 2(lOi17). 

• OPAKOMET ł.owicz - LEXIKOS 
ł.owicz 3:4 (2:3); be: Jacek Kunikowski (5) 
iAdrianSkxmki2(10i 14)-Thmie!Gajewski(2), 
łvfacitj Z1eimski 2 (7 i 23) i Wtktoc Suam(l l ). 

Ż'.ółfakartka: JarekKunikowski (()pal«xm). 
• CANARINHOS-BLĘKITNIDm~ 

sin 0:5 (0:3); br.: Tomasz Stecko 4 (2, 3, 10 
i 13) i Błażej Wielec (23). 

•ZATORZE Il ł.owicz- VICI'ORIA 
Zabostów 2:2 (0:1); br.: Michał Szymajda 
(18) i Daniel Wróbel (19)- Rafał Kozłowski 
(4) i Jarosław Szczepanik (15). 

• FML-KOWMIR Łowicz - NA
PRZÓD Jamno 5:0 (w.o.) 

Mecz zweryfikowany jako walkower ze 
względu na gręwzespóle Naprzoduniezgło
szonego zawodnika - Mariusza Grzego
rego. Na boisku padł wynik remisowy l: l 
(l: l ), a bramki strzelili: Łukasz Papuga (11) 
- Maciej Sujkowski (1 ). 
I. Lexikos Łowicz (1) IO 23 36-22 
2. FMŁ Kowmir Łowicz (2) 10 22 27-11 
3. Błękitni Dmosin (3) 10 22 29-21 
4. Victoria Zabostów (4) 10 19 37-19 
5. Zatorze Il Łowicz (6) 10 15 26-12 
6. Olimpia II Chąśno (5) 10 15 26-20 
7. Opakomet Łowicz (7) 10 14 25-23 
8. Bad Boy's Łowicz (8) IO 13 19-21 
9. OSP Łowicz (11) 10 9 26-33 

I O. Naprzód Jamno (9) 1 O 8 24-31 
11. Ja-Ro Łowicz (UJ) 10 7 10-22 
12. Canannhos (12) IO l 8-52 

W sobotę 25 lutego 2006 roku odbędzie 
się 11. kolejka (ostatnia) III ligi ŁLPNP, 
a zagrają wówczas: godz. 13.00: Błękitni -
Bad Boy's, godz. 13.30: Lexikos - Canarin
hos, godz. 14.00: Naprzód - Opakomet, 
godz. 14.30: Victoria- FML-Kowmir, godz. 
15.00: Olimpia II- Zatorze Il i godz. 15.30: 
Ja-Ro - OSP Łowicz. 

Paweł A. Doliński 

Wadcy Stefana niespodziewanie przegra/i.z UKS Bednary 1:2. 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 1 O. kolejka IV ligi ŁLPNP 

~BC mistrzem w czwartei 
10. kolęjka IV ŁLPNP: 
•WLADCYSTEFANAI.owicz-UKS 

Bednary 1:2 (1:1); br.: Łukasz Walczak(12) 
- Przemysław Uczciwek (10) i Piotr Uczci
wek (20). 

• RTS II Gągolin -WTNIKI ł.owicz 
3:1 (3:1); br.: Paweł Dutkowski (1), Piotr 
Sekuła (9) i Łukasz Sekuła (1 O) - Radosław 
Marat (2). 

• AVENA Lowicz - PERPETUUM 
MOBILE ł.owicz 3:4 (1:1); br.: Arlcadiusz 
Kaźmier=ik2 (1i23) iPiotrMalarski(14) 
- Adam Mikołajczyk 2 (9 i 15) i Jarosław 
Wróblewski 2 (22 i 22). Czerwona kartka: 
Michał Stegliński {Perpetuum Mobile). 

•'WEGAKocierzew-ZETKA ł.owicz 
2:0 (2:0); br.: Damian Taraska 2 ( 4 i 1 O). 

•WBCµiwicz-PELIKAN-901.owicz 
1:0 (1:0); br.: Mateusz Dur (10). Czerwona 
kartka: Tomasz Wasilewski (WBC). 

•MANBAITANl.owicz-PELIKAN-
89 ł.owicz 3:1 (2:0); br.: Kamil Mycka 2 

(2 i 19) i Kacper Woliński (9) - Krystian 
Grochowski (18). 

1. WBC Łowicz (1) IO 27 40-17 
2. Pełikan-90 Łowicz (2) 10 23 35-16 
3. RTS U Gągolin (5) 10 17 33-24 
4. WegaKocierzew.(7) 10 17 2,6-22 
5. Zetka Łowicz (3) 1 O 15 22-14 
6. AvenaŁowicz{4) 'IO 15 21-20 · 
7. Władcy Stefana (6) IO 14 23-19 
8. Manhattan Łowicz (10) 10 IO 23-33 
9. Pelikan-89 Łowicz (8) 10 10 23-33 

IO. Perpetuum Mobile (11) I O 9 206 
li. Lotniki Łowicz (9) 10 7 20-31 
12. UKS Bednary (12) IO 6 16-41 

W 11. kolejce (ostatniej) IV ligi ŁLPNP, 
która zostanie rozegrana w sobotę 25 lutego 
zagrają: godz. 11.00: Zetka - WBC, godz. 
11.30: Perpetuum Mobile - Wega, godz. 
12.00: Lotniki-Avena, godz. 12.30: Pelikan-
89 -RTS II, godz. 19.00: UKS - Manhattan 
i godz. 19.30: Pelikan-90 - Władcy Stefana 

Paweł A. Doliński 
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Halowa piłka nożna - Puchar Ligi ŁLPNP 

PUCHAR D 
Łowicz, 19 lutego. Tegoroczne roz- bardzo dobrą końcówkę sezonu, ,,Starsi Pa

giywki o Puchar Ligi miały dośćniespodzie- nowie" chcieli choć trochę poprawić sobie 
wany przebieg. No bo kto by stawiał na humory po w sumie nieudanym starcie 
finał Budowa - Oldboy? Ci pierwsi mieli w lidze, stąd obie piątki bardzo zdetennino-

Jedyną bramkę finału zdobył Krzysztof Tafliński (pierwszy z lewej). 

wane. Po wyrównanym pojedynku o jedno 
trafienie lepsi okaz,ali się budowlańcy i to 
oni zasłużenie cieszyli się z pucharu. 

Na pewno łatwiejszą drogę do finału miał 
Oldboy. Wygrał z Barsą Kutno, RTS Gągo
lin, a w półfinale z Reebokiem, który wcze
śniej w karnych pokonał Abex. Budowa 
musiał potykać się natomiast z Blockersa
mi, Diagramem-AT i w półfinale z nowo 
wykreowanym mistrzem - Zatorzem-Mi
kola 

MECZEmRUNDY: 
• ABEX Łowicz - REEBOK Łowicz 

2:2 (1:0), w rzutach karnych 3:4; br.: An
drzej Osowski (6) i Krzysztof Papuga (15) 
- Daniel Płuszka 2 (16 i 20). 

•OLIMPIA Chąśno-VAGAT-BSZL 
Domaniewice 1:6 (0:2); br.: Jacek Sochala 
(20) - Marek Sękalski 3 (7, 10 i 18), Łukasz 
Strugiński (12), Dariusz Strugiński (14) 
i Sylwester Wielec (15). 
. Żółta kartka: Emil Kruk (Vagat). 

•BROOKLYN Kutno - RTS I Gągo
lin 0:6 (0:2); br.: Arkadiusz Przyżycki 2 
(7 i 16), Błażej Golis 2 (9 i 20), Tomasz 
Kacprowski (16) i Łukasz Gładki (18). 

Żółtakartka: Jacek Bukowicz (Brooklyn). 
dok na str. 29 

Btdzie111y walczyć 
Zakończyły się rozgrywki Ili ligi ŁZKosz. Przed koszykarzami 

Księżaka turniej finałowy w Kutnie, gdzie walczyć będą o ba
raże do li ligi (24-26 lutego). O mijającym sezonie i o szansach 
w turnieju z prezesem UMKS Księżak - Grzegorzem Wojcie
chowskim rozmawiał Zbigniew Łaziński. 

• Jak pan ocenia sezon 2005f2006 Marcin żelisławski i skrzydłowy Mar
w Ili lidze. Czy udało się zrealizować cin Gajda. Ta dwójka ma być uzupełnie
cele, które sobie postawiliście? niem drużyny. Mam nadzieję, że dobrze 

Musze powiedzieć, że ten sezon był dla wkomponują się w z.espół i przyczynia się 
nas bardzo dobry. Przed rozgrywkami do dobrego występu w Kutnie. 
wzmocniliśmy drużynę trzema zawodnika- • Każdy kto interesuje się lokalną 
mi. Jak wiadomo byli to Adrian El-Ward koszykówką szybko zobaczy, że trzon 
i Jacek Zieliński z ósemki Skierniewice l9wickiego zespołu stanowią gracze 
oraz Andrzej Tłumak z ŁKS. Ta trójka Osemki Skierniewice. Czy nie mar
miała za zadanie zapewnić nam awans do twi to trochę pana, że brak tu wycho
tumieju barażowego, czyli zajęcie minimum wanków? 
drugie miejsca w lidze. To był nasz cel. Uda- Nie zupełnie jest to prawdą. W składzie 
łosię go w pełni zrealizować. Rozegraliśmy marny siedmiu wychowanków i oni rów
dwanaście meczów w lidze. Odnieśliśmy nież stanowią o sile drużyny. Są to w więk
dziewięć zwycięstw i przegraliśmy trzy szości młodzi zawodnicy, którzy nie mają 
spotkania Naszym największym rywalem jeszcze dużego ~oświadczenia Myślę tu np. 
jest z.espół AZS z Kutna To właśnie z ta 0 Piotrku Zaboście, Bartku Włuczyń
ekipa ponieśliśmytrzy porażki. Alerazudało skim, czy Marku Słomie. Oni potrze
sięnam wygrać... bują gry u boku doświadczonych graczy. 

• Czyli cel został osiągnięty i poja- Sami nie sąjeszcze w stanie pociągnąć gry. 
wiły się dodatkowe zamiany w skła- Muszą się jeszcze dużo uczyć. Przy gra-
dzie... czach z doświadczeniem gra im się łatwiej. 

Tak. W styczniu zespół zasilili dwaj gra- • Jak ocenia pan szanse Księżaka 
cze z Ósemki Skierniewice. Rozgrywający w Kutnie? 

Przysłowie ludowe o pogodzie: 
„MIESIĄC LUTY W LóD OKUTY, CZASEM ZAŚ I PEŁEN PLUTY"'.. 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA.: 
Pogodę regionu kształtuje układ wyżowy, który sprowadza 
wilgotną i chłodną masę powietrza, w weekend zatoka niżowa. 
•CZWARTEK-PIĄTEK: . 
Pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może poprószyć śnieg. 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, w pierwszej części 
dnia miejscami mgły. Wiatr północno-wschodni i północny, 
słaby do umiarkowanego. · 
Temp. max w dzień: - 3°C do - 1°C. 
Temp. min w nocy: - 5°C do - 8°C. 
•SOBOTA· NIEDZIELA: 
Na ogół pogodnie, zachmurzenie duże 
z rozpogodzeniami, bez opadów, ale mroźniej. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia. 
Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. 

I Temp. max w dzień : - 3°C do - 1°C. 

I Temp. min w nocy: - 8°C do - 12°c. 
•PON EDZIAŁEK-ŚRODA: 
Pochmurno z przejaśnieniami , okresami opady śniegu . 

Prezes UMKS Księżak Łowicz - Grze
gorz Wojciechowski. 

Oczywiście będziemy walczyć, aby 
wypaść jak najlepiej. Rywale są bardzo 
wymagający. Jednak nie można jechać do 
Kutna z myślą o porażkach. Jedziemy tam 
powalczyć i mam nadzieję; że możemy spra
wi małą niespodziankę. Jak będzie - życie 
pokaże. 

Pierwszy mecz gramy z AZS Kutno 
w piątek o godz. 16.00 (relacja na żywo 
z tego meczu w Radiu Victoria), w sobotę 
o godz. 15.00 z WTK Il Włocławek, 
a w niedzielę o godz. 10.30 z AZS Toruń). 

dok na str. 29 
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Widzialność umiarkowana, zamglenia, w czasie opadów słabsza. 
Wiatr pó/nocno-zachodrii i zachodni, słaby i umiarkowany. 

ł PR<>GNOZA 810ME1EOROLOGICZNA:. 2 
Warunki biometeorologiczne na ogół ~ 

Temp. max w dzień: - 3°C do - 1°c. 
Temp. min w nocy: - 4°C do - 8°C. 

niekorzystne. Osła,biona sprawność ~ 
psychofizyczna. iii I 
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Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar NŁ 

Organizatorzy XIV edycji Turnieju Piłki 
Nożnej Jedenastolatków o Puchar Nowego 
Łowiczanina zapraszają zespoły złożone 
z czwartoklasistów do zgłaszania się do 
udziału w tym tradycyjnej już rywalizacji 
czwartoklasistów. W tym roku turniej, któ
ry jest jednocześnie naborem do zespołu 
Pelikana, prowadził będzie doświadczony 
szkoleniowiec - Henryk Plichta, a zgło
szenia ze szkół z całego powiatu łowickiego 

ry 
mogą napływać do hali sportowej OSiR nr I 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3 do dnia 3 
marca 2006 roku. 

Dotychczas najczęściej - bo cztery razy, 
zwyciężała ekipa SP l (1992, 1993, 1995 
i 1998), po trzy zwycięstwa odniosły „Trój
ka" (2000, 2001 i 2005) i „Czwórka" (1999, 
2002 i 2004), dwa razy najlepsza była ,,Sió
demka" (1996 i 1997) i raz ,,Dwójka (2003). 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - Powiatowe Mistrzostwa LZS 

Astro Zduny zagra 
w doborowym gronie 

Łowicz, 17 lutego. Osiem zespołów 
wystąpiło w Powiatowych Mistrzostwach 
LZS w halowej piłce nożnej, a puchar Staro
sty Łowickiego - Cezarego Dzierżka wy
walczyła ekipa Astry Zduny. Zwycięska 
drużyna będzie reprezentować nasz powiat 
w Mistrzostwach WojewódZtwa Łódzkie
go Zrzes7.enia LZS na 2006 rok w halowej 
piłce noinej, które rozgrywane będą w naj
bliższą niedzielę 26 lutego o godzinie 10:00 
w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu. 
W zawodach tych wezmą udział następają
ce zespoły: Orzeł Parzęczew, Omega Klesz
czów, Has Wartkowice, LKS Mierzyn 
i Astra Zduny. 
~Pogoń Bełchów-FenixBoczki 

2:0, Laktoza Łyszkowice - Kopernik Kier
nozia 0:2, Pogoń Bełchów - Kopernik Kier
nozia 2:0, Laktm:aŁyszkowice-FenixBocz
ki 0:2, Pogoń Bełchów - Laktoza Łyszko
wice l: 1, Kopernik Kiernozia- Fenix Bocz
ki 2:0. ~ Vagat Domaniewice - Na
przód Jamno 2: I, Olimpia Chąśno - Astra 
Zduny 1:0, VagatDomaniewice-AstraZdu-

ny 1:1, Olimpia Chąśno - Naprzód Jamno 
2:0, Vagat Domaniewice - Olimpia Chąśno 
0:1, Astra Zduny - Naprzód Jamno 2:0. 
Mecze półfinałowe: Pogoń Bełchów - Astra 
Zduny 0:0, w rzutach karnych 4:5, Koper
nik Kiernozia - Olimpia Chąśno 3: 1. Mecz 
o I. miejsce: Astra Zduny - Kopernik Kier
nozia 3: l; br.: Wojciech Masłowski 3-Mar
cin Mika 
I. Astra Zduny 5 8 5-3 
2. Kopernik Kiernozia 5 9 8-6 
3. Olimpia Chąśno 4 9 5-3 

Pogoń Bełchów 4 8 5-1 
5. Vagat Domaniewice 3 4 3-3 

Fenix Boczki 3 3 2-4 
7. Laktoza Łyszkowice 3 I 1-5 

Naprzód Jamno 3 O 1-6· 
W mistrzowskiej drużynie astr Zduny 

grali: Łukasz Koza - Mariusz Ochmański, 
Krzysztof Krakowiak, Dominik Wiśniew
ski, Marcin Lis, Wojciech Masłowski, Ma
riusz Kubiak i Sebastian Domińcz.ak - tre
nerkami zespołu są Magdalena Ochmań
ska i Jacek Zrazek. (p) 

Łowicki informator sportowy 
Piafek. 24 ~: 
• 17.30-22.00-halasportowaOSiRnr2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i II ligi 
VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatkowej; 

Soboja. 25 lutego: 
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików 
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Ksil(iak I Ło
wicz - Start I Łódź; 

• 11.00-13.00- hala sportowa OSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 11. kolejka 
NligiŁLPNP; 

• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików 
U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księżak II 
Łowicz - Ósemka Skierniewice; 

• 13.00-16.00-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka 
III ligi ŁLPNP; 

• 16.00-19.00-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. JanaPawłall3; 12.koleJ"kaII 
ligiŁLPNP; 

• 16.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 13. kolejka 
III ligi tenisa stołowego mężczyzn: UMKS 
Ksil(iak Łowicz - Energetyk II Łódź; 

• 19.00-20.00-hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka 
NligiŁLPNP; 

Niedziela, 26 !ut~: 
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr l 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Międzypo
wiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w halowej piłce; 

• 10.09 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów 
U-16 o miejsca 1-6: UMKS Księżak II Ło
wicz -ŁKS Łódż; 

• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 

wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów 
U-16 o miejsca 1-6: UMKS Ksil(iak I Ło
wicz - Start I Łódź; 

• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 14. kolejka 
ID ligi tenisa stołowego męż.czyzn: UMKS 
Ksil(iak Łowicz -Włókniarz II Pabianice; 

• 13.30-16.30-hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 12. kolejka 
II ligi ŁLPNP; 

• 16.30 - bala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, uL Jana Pawła II 3; Superpu
char Łowicza w halowej piłce nożnej: 
mistrz Łowicza 2006 (Zatorze)- zdobyw
ca Pucharu Ligi 2006 (Budowa); 

• 18.00-19.30-halasportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka 
ŁoWickiej Halowej Ligi Oldboy' ów ŁLPNP; 
gcxlz.18.00: Księżak:Łowicz-Agatom-Olim
pia Chąśno, godz. 18.30: Kopernik Kierno
zia - VagatDomaniewice, godz. 19.00: Da
gram Łowicz-Oldboy Zduny. Pauza: Afera 
Łowicz i Gladiator Łowicz. 

Czwartek. 2 marca; 
• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki junio
rów U-18 o miejsca 1-6: UMKS Ksil(iak 
Łowicz - PKK 99 Pabianice; 

Pi$k. 3 mam: 
• 17.30-22.00-halasportowa0SiRnr2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i II ligi 
VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatkowej. (p) 
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