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· Radni nie zaakceptowali 
kandydatury 
byłego wojewody 
skierniewickiego 
na stanowisko 
sekretarza miasta 
w Łowiczu. Burmistrz się 
jednak upiera i ponownie 
forsuje tę samą 
kandydaturę. 

nadzwyczajnej, na której jedynym punk
tem ma być powołanie tego samego kandy
data na sekretarza. Przewodnicz.ący sesję 
zwołał zgodnie z wnioskiem, jednak zarów
no on, jak i radni opozycyjni są oburzeni: -
Przecież już wyraziliśmy jasno swoje zdanie 
w tym temacie. Nie chcemy powoływać se
kretarza do końca kadencji -powiedział nam 

radny Dariusz Mroczek. -Mam nadzieję, że 
może radni zechcą przez tydzień pomiędzy 
sesjami przemyśleć jeszcze raz temat izmie
nią zdanie ... - thunaczy natomiast swoje po
sunięcie bunnistrz Budzałek. 

Pomiędzy radnymi opozycY.inymi a bur
mistrz.em zaiskrzyło od razu na początku 

N. a sesji Rady Miejskiej w ubiegły sesj~ kiedy to radny Mroczek zawniosko
czwartek, 22 lutego bunnistrz Ry- wał, żeby punkt dotyczący powołania se

szard Budzałek po raz kolejn.Y. z.apropono- kretarza pneslllląć z jednego z ostatnich 
wał Radzie powołanie na ~o seka:- .JW!lktów sesji na początek. Pol7.ądek obrad 
tam11niastaJerz.egoOłejnic-zak(byłegowo- zostll..miieniony 14 głosami, przy pozo
jewody ski~ewickiego. 11 głosami prze- stałych wstrzymujących się. Już wtedy jed
ciwko przy 8 głosach za i 2 wstrzymują- nak można było się spodziewać, że radni 
cych, radni tę kandydaturę odrzucili. Bur- opozycyjni nie będą chcieli powołać sekre
mistrz jednak nie ustąpił i na tej samej sesji tarza. Pierwsza głoszabrałaradnaAnnaBie
złożył wniosek o zwołanie na 2 marca sesji guszewska. - 'Zaskoczona jestem projektem 

uchwały, bo po poprzedniej sesji burmistrz 
mówił, że pan Olejniczak zrezygnował 
z ubiegania się o to stanowisko- mówiła. Jej 
zdaniem należ.ało najpierw szukać sekreta
rza wśród dotychczasowyeh pracowników 
urzędu. Burmistrz, będący najwyraźniej 
w dobrej komitywie z kandydatem, mówił: 
- Wiecie Państwo, jakie problemy stawiano 
PanuJwkowiwzwiązkuzodejściemzwzę

du w Łęczycy. Po uregulowaniu swoich 
spraw podtrzymał chęć kandydowania... -
wyjaśniał. 

Przypomnijmy, że poprzednia próba 
powołania Olejniczaka na sekretarza w Ło
wiczu nie udała się 24 listopada 2005. Wte
dy bwmistrz sam wycofał kandydaturę za
nim doszło do głosowania, ponieważ radni 
z Up,ycy, gdzie wówczas Olejniczak był 
sekretarzem, nie wyrazili zgody na jego na
tychmiastowe odejście. - Moje glcsowanie 
przeciwko odejściu sekretarza - tłumaczy 

przewodniczący Rady Miejskiej w Up,y
cy Krzysztof Urbański - miało na celu do
bro urzędu. Była to dla Łęczycy niebezpiecz
na decfl.ja, bo burmistrz nie miał kandydata 
na to stanowisko. Gdyby była inna sytuacja, 
to nikt by pana Olejniczaka na silę nie trzy
ma.l. dok na st!: 5 
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Co gminy planuią 
w swoich budżetach: 
tOWICZ 
ZDUNY 
BOLIMÓW 

Szczęśliwy, ale i wzruszony Andrzej Bogucki wsłuchuje się w uzasad
nienie nadania mu tytułu Kiernozianin 2005 Roku. 

Super · Kiernozianin 
, Dzierżawca zespołu parkowo-pa

łacowego należącego niegdyś do ro
dziny Łączyńskich, Grzegorz Boguc
ki z Kiernozi, używający na co dzień 
imienia Andrzej - został zwycięzcą 

konkursu na Kiernozianina Roku 
2005, zorganizowanego po raz pierw
szy przez Gminną Bibliotekę Publicz
ną i wójta gminy Kiernozia. 

M ieszkańcy Kiernozi oddali na nie
go 210 głosów, w konkursie brało 

udział 399 osób. Uroczyste podsumowanie 
konkursu odbyło się we wtorek 28 lutego 
w bibliotece w Kiernozi. Nagrodę - album 
poświęcony sztuce baroku i kwiaty wrę
czali Boguckiemu wójt Zenon Kaźmierczak 
i kierowniczka biblioteki Zofia Serwach. Za
równo uhonorowany tytułem, jak i wszyst
kie pozostałe osoby biorące udział w tej uro

czystości - członkowie komisji konkurso
wej - nie kryli swojej radośc~ ale też wzru
szenia Mówili o nim ,,nasz Andrzej" i „Su
per - Kiernozianin". dok na str. 4 

Słono zapłacą za skrodziony prqd 

Kolejną olimpiadę relacjonował przez ostatnie dni znany dziennikarz tele~ 
wizyjny, Łovyiczanin z pochodzenia, felietonista Nowego Łowiczanina 
Krzysztof Miklas. Spod Turynu przesłał dla czytelników NŁ pocztówkę 
z serdecznymi pozdrowieniami. Poczta działa w swoim tempie - więc pocz
tówkę możemy zaprezentować dopiero teraz. Za pozdrowienia dziękuje
my - a kolejny felieton Krzysztofa Miklasa zamieszczamy na stronie 12. 

Będzie konkurs no dyrektora „Czwórki" 

P o przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego w związku z kon
fliktem pomiędzy nauczycielami 

a dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 4 
Marzeną Kołaczyńską, burmistrz Łowi
cza Ryszard Budzałek przyjął rezygna
cję obecnej dyrektor z pełnionej funkcji. 
Dyrektor Kołaczyńska odwołana została 
z zajmowanego stanowiska z dniem 31 
sierpnia 2006 roku. 

- Data odwołania jest podyktowana 
dobrem całej społeczności szkolnej. Obec
nie trwający rok szkolny nie sprzyja rady
kalnym zmianom. Odwołanie w tym mo
mencie dyrektora z pełnionych obowiąz-

ków wiązałoby się z groźbą destabilizacji 
pracy szkoły - napisał w oficjalnym sta
nowisku burmistrz Bu,dzałek. Dyrektor 
Kołaczyńska będzie więc pełnić dotych
czasowe obowiązki do końca wakacji. 
Bunnistrz zapewnił też, że w okresie wy
powiedzenia praca szkoły będzie pod 
szczególnym jego i Urzędu Miejskiego 
nadzorem. W tym czasie rozpisany też 
zostanie konkurs na stanowisko dyrek
tora szkoły na lata 2006-2011. -Liczę na 
to, że dla dobra dzieci strony konfliktu . 
będą w stanie wspólnie pracować - ma 
nadzieję bunnistrz. 

(mak) 

Dziesięć zgłoszeń o kradzieżach 
prądu otrzymała w ubiegłym 
tygodniu łowicka policja 
od Zakładu Energetycznego 
Łódź Teren Rejon Łowicz. 

K ażda z osób wskazanych jako zło
dziej będzie musiała zapłacić kil
kutysięczne kary. - Szkoda tych lu

dzi ... Ponoszą surowe konsekwencje -
mówi dyrektor łowickiego zakładu Piotr 
Pikulski. Jego zdaniem są oni w większości 
wprowadzani w błąd przez sprzedawców 
magnesów neodymowych, spowalniających 
liczniki energii elektrycznej, którzy nie mó
wią im o tym, że energetycy są w stanie 
wykryć urządzenia, na które oddziaływano 
magnesami. 

NOWYP KT . . 
przy1mowama , 

OGtOSZEN 
DROBNYCH 
do Nowego towiczanina 
TARGOWICA MIEJSKA pawilon nr 4 

- PUNKT SPRZEDAżY PRASY 
(naprzeciwko alei z warzywami) 

Zgłoszenia, które dotarły do 
policj~ to sprawy już częścio
wo przez zakład finalizowane, 
dotyczą kradzieży z okresu let
niego i jesiennego ubiegłego 
roku. W części z nich naliczone 
już zostały nawet kwoty, ja
kie złodzieje prądu muszą za
kładowi zapłacić. - Teraz po
dam kilka inicjałów i kwot, 
potem wyjaśnię o .co chodzi ... 
- powiedział nam we wtorek 
28 lutego naczelnik Sekcji Pre
wencji łowickiej Komendy Po
wiatowej Policji Leszek Okoń. 
Niżej wymienione osoby zo
stały zgłoszone przez zakład 
energetyczny jako złodzieje 
prądu: 46-letni Jan K z osiedla 

organizuje: ./wesela do 1 OO zł ./ poprawiny do 30 zł 
./ komunie do 70 zł ./ bankiety do 70 zł 
./ imprezy okolk:znościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 
Tel. (046) 838-3646, 0-607-930·234 

Tkaczew jest winien ener
getykom 4.853 zł, 46-let
nia Alicja K z tego same
go osiedla -3.954 złotych, 
60-letni Stanisław J. z uli
cy Podrzecznej - 4.438 
złotych, 32-letni Marcin 
K. z ul. Przyrynek -
3.984 zł, SO-letni Stani
sław S. z ul. 11 Listopa
da - 2.340 zł, 47-letnia 
Anna K z ul. Filtrowej -
2.438 zł oraz bez poda
nych kwot: Ryszard B. 
z osiedla Konopnickiej, 
Ryszard K z ulicy Ikara, 
Krystyna W. z Rulic 
oraz Henryk S. z Piotro
wic. dok nastr. 2 
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dok ze str. I 

Słono zapłacą za skradziony prąd 
N ajbardziej ostatnio r<rzpowszechni.o

nąfomlfl kradzieży prqf}u jest stoso
wanie magnesów - powiedział nam 

dyrektor Pikulsb. Od kilkunastu miesięcy 
w całym kraju obserwowane przez energe
tyków było nasilenie wykorzystywania wła
ściwości magnesów neodymowych do za
kłócania pracy liczników energii elektrycznej 
oraz liczników wody. Plaga ta dotarła rów
nież do Łowicza. Magnes neodymowy po
wstaje w wyniku połączenia sproszkowa
nych metali z neodymem i namagnesowania 
go w silnym polu magnetycznym. Jego dzia
łanie jest kilkakrotnie silniejsz.e od ogólnie 

ZA HANDEL NARKOTYKAMI 
-Jeżeli za/ożyłeś już magnes, to lepiej ścią

gnij go jak najszybciej, może jes?C7.l! zdą
.zjlsz. Licznik zachowuje swoje parametry 
jeżeli jest poddany polu neodymowego ma
gnesu przez czas krótszy niż 12 godzin. Po
tem licznik ma już nieodwracalne zmiany. 
Pamiętaj, że 12 godzin to jest również 12 dni 
razy 1 godzina albo 24 dni razy 0,5 godziny 
- ostrzegają na internetowych forach dysku
syjnych. Na przykład serwis aukcyjny alle
gro.pl zakazał sprzedaży magnesów neo
dymowych już kilka miesięcy temu. Cały 
czas jednak ,,neodym.ki" można kupić na 
Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. 

28-letni Robert K. z Łodzi 
oraz 27-letni Karol N. 
z Łowicza 28 lutego stanęli 
przed Sądem Rejonowym 
w Łowiczu za posiadanie 
oraz handlowanie 
tabletkami extasy. 

P rokuratura Rejonowa w Łowiczu za
rzuca im w akcie oskarżenia to, że 

w okresie od grudnia 2004 roku do lutego 
2005 roku, działając wspólnie i w porozu
mieniu, wprowadzili do obrotu w Ło~czu 
znaczną ilość środków psychotropowych 
w postaci ampułek extasy w liczbie 5 tys. 
sztuk o wadze 0,1 grama każ.da. Akt oskar
żenia obejmuje także to, że w tym samym 
czasie próbowali wprowadzić do obrotu 
znaczną ilość substancji psychotropowych 
w postaci proszku extasy w ilości 419 gram 
(4190 ampułek), przy czym czyn ten uda
remnili im policjanci z Komendy Powiato
wej Policji w Łowiczu. z.a czyn z art. 56 ust 
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o prze
ciwdziałaniu narkomanii grozi im kara po
zbawienia wolności do 1 O lat oraz obligato
ryjnie kara grzywny. 

Przed rokiem pisaliśmy na łamach NŁ 
o zatrzymaniu Roberta Ki Karola N„ 16 

Gmina Nieborów 

lutego ubiegłego roku. Ponad czterysta gra
mów narkotyku syntetycznego - extasy -
w formie proszku oraz około 5 tysięcy 0,1 
gramowych ampułek znaleźli wówczas ło
wiccy policjanci ukryte w kurniku w Bąko
wie Gómym w grniniez.duny orazw miesz
kaniu młodego mężczyzny w Łodzi. Nar
kotyki znajdowały się w szczelnie wyda
wałoby się zakrytych słojach, tzw. „we
k!lch", wyczuł je mimo to specjalnie prze
szkolony policyjny pies. W związku 
z tym Karol N. z Łowicza oraz Robert K. 
z Łodzi, dziś już oskrużeni, zostali wte
dy tymczasowo aresztowani. W areszcie 
przebywają do dziś. W toku śledztwa po
twierdziły się zarzuty, że rozprowadzali 
oni narkotyki w pubach, restauracjach 
i wśród znajomych na terenie powiatu łą
wickiego. Jedna działka takiego narkotyku 
o wadze około 0,1 grama kosztuje, według 
policyjnego roz.eznania, u narkotykowego 
dealera około 12 zł. 
Obrońcy oskrużonych prowadzili roz

mowy z Prokuraturą Rejonową w Łowi
czu co do możliwości skorzystania z in
stytucji dobrowolnego poddania się przez 
oskarżonych karze. W dniu rozprawy 
prokuratura wycofała swoją zgodę na sko
rzystanie z tej instytucji. Sąd przychylił 
się jednak do wniosku obrońców złożo
nych na rozprawie, aby strony ponow-

Moi na wywieszać flagę 
O d dziś każdy z mieszkańców gminy 

Nieborów może wywieszać przed 
swoim domem ·flagę z godłem gminy. Przed 
miesiącem insygnia gminy zyskały akcep
tację komisji opiniującej przy Ministerstwie 
Spraw WewnętIZnych i Administracji. Na 
ostatniej sesji rady gminy, we wtorek 28 lu
tego, radni przyjęli uchwałę regulującą zasa
dy wywieszania flagi z wiz.erunkiem herbu: 
flaga wywieszana może być nie tylko przed 
urzędem, ale również przed domami. 

Insygnia gminy projektowali Jacek 
Rutkowski i Zdzisław Kryściak z Łowi
cza. Herb w polu błękitnym ma trzy czar
ne trąby ze złotymi okuciami. Trąby te 
usytuowane są między dwiema srebrny
mi liliami a wszystko to umieszczone 
zostało nad złotym wzgórzem. Flaga ma 

pas błękitny i pas żółty. Centralnie usy
tuowane jest godło gminy. 

Zgodnie z uchwałą, flaga używana 
może być podczas świąt narodowych, 
wydarzeń o charakterze publicznym i spor
towym. Wywieszana może być na budyn
kach i przed budynkami, na przykład urzę
du gminy, OSP, jednostek organizacyjnych 
gminy, jednostek spółdzielćzych, a także na 
budynkach mieszkańców gminy. Jedna uwa
ga - flaga winna być wywieszana z jej po
szanowaniem. 
Każdy mieszkaniec, który chciałby mieć 

taką flagę musi jednak liczyć się z tym, iż 
będzie musiał zamówić sobie ją na własny 
koszt. Gdżie można to uczynić, dowie się 
w urzędzie gminy. 

(wcz) 

Ukradł po piianemu wiatrówkę 
W pobliżu przystanku kolejowe

go PKP w Jackowicach w gmini~ 
Zduny patr:ol policji zatrzymał 23 
lutego kompletnie pijanego mężczy
znę, który maszerował w stronę 
Łowicza z wiatrówką w ręku. 

K ilkanaście minut wcześniej ukradł ją 
z mieszkania swojego znajomego, 
z którym razem pił alkohol w Rzą

śnie. Z ustaleń policji wynika, że pomiędzy 
mężczyznami doszło do nieporozumienia 
na tle finansowym. Sportowa wiatrówka 

miała być, według Piotra F., formą rozlicze
nia 7.atrzymany 36-letni Piotr F. z Łowicza 
odwiedził znajomego w godzinach wcze
snopopcrłudniowych. Około godziny 17 
dyżurny oficer łowickiej policji został po
wiadomiony przez mieszkańca Rząśna 
o kradzieży z jego mieszkania wiatrówki 
o wartości 300 złotych. Skierowany na 
miejsce patrol dokonał penetracji terenu 
i zatrzymał w pobliżu stacji kolejowej 
w Jackowicach mężczyznę niosącego w ręku 
broń. Zatrzymany mężczyzna miał ponad 
1,8 promila alkoholu w organizmie. (mak) 

Czy będzie Honorowy Ambasador Łowicza? 

I nterpelację w sprawie ustanowienia ty
tułu Honorowego Ambasadorał..owicza 
i przyznania pierwszego takiego tytułu 

jeszcze w tym roku - prezesowi łowickiaj 
Olcręgowaj Spółdzielni Mleczarskiej w Ło
wiczu Janowi Dąbrowskiemu - złożył na 
sesji 22 lutego radny Dariusz Mroczek. 
- Wu:lzialbym w w ten sposób, że tytuł ten 
byłby nadanyjesa:zeprzed leJnimi obchoda
mi stulecia łowickiej mleczami. 'Jytuł mógłby 

być prz.}:'Znawany instytucjom i osobon~ któ
re sławią Łowicz - powiedział radny Da
riusz Mroczek. Sprawa nadawania tego 
tytułu nie była omawiana na sesji. - Cze
kam na odpowiedź z ratusza, czy zostaną 
podjęte prace nad ustanovllieniem tytułu. Je
śli otrzymam negatywną odpowiedź, to sam 
przygotuję projekt uchwały - mówi radny 
Mroczek. 

(mak) 

nie nawiązały rozmowy w kwestii sko
r.zystania z dobrowo.Yiego poddania się 
karze, za czym przemawia ekonomika 
postępowania karnego - i odroczył po
stępowanie. 

Jeden iui poddał się 
karze 

W tym samym akcie oskarżenia zawarte :znanych magnesów ferrytowych. Podczas 
zostały zarzuty z art. 62 ustawy o przeciw- przyłożenia takiego magnesu w odpowied
działaniu narkomanii dotyczące posiadania nie miajsce licznika energii elektrycznej, na
narkotyków skierowane przeciwko dwóm stępuje silne oddziaływanie pola magnetycz
innym osobom: Kamilowi K i Krzysztofa- nego na wewnętizny magnes stały licznika, 
wi S. z Łowicza. Ten ostatni nie stawił się na co doprowadza do utraty przezeń jego do
rozprawie z uwagi na niedoręczenie mu we- tychczasowych własności magnetycznych. 
zwania. Na Wniosek obrońcy Kamila K sąd Licznik może obracać się w wyniku tego na
wyłączył jego sprawę do odrębnego po- wet czterokrotnie wolniej. Podobnie może 
stępowania. Kamil K. skorzystał z in- być w przypadku liczników wody. 
stytucji dobrowolnego poddania się ka- N awet jednak i takie działanie daje się 

• rze, warunkiem zastosowania której są nie 
udowodnić. Otóż magnes neodymo 

budzące wątpliwości okoliczności w za- wy, po kilkugodzinnym używa-

~~'.ei:~~l:~~~~C:~ ~~ . niu, trwale uszkadza licznik i tym samym 
pozostawia ślad swojego działania. Liczi 3 miesięcy pozbawienia wolności z warun-
nik poddany działaniu magnesem neodykowym zawieszeniem jej wykonania na 
mowym na zawsze traci swe właściwookres próby wynoszący 3 lata i poddanie 

· ści. Nie ma też możliwości namagneso-w tym czasie dozorowi kuratora sądowego, 
ponadto grzywnę w wysokości tysiąca zło- wania go z powrotem do poprzedniego 
tych. 1 stanu, nie ma możliwości również wy-

Zakład Kamy 

Dwa razy narkotyki 

(eb) miany części na nowe, ponieważ trzeba 
wiedzieć co wymienić w środku, a to już 
wiąże się z uszkodzeniem plomb legali
zacyjnych na liczniku. Nawet więc, jeśli 
zaoszczędzimy nieco pieniędzy w Ópła
tach za prąd, to niedługo później będzie
my płacić więcej. Gdy tylko magnes neo
dymowy zostanie zdjęty, na przykład w 
ciągu dnia w obawie przed kontrolą, tarcza 
licznika prądu będzie kręcić się kilkakrotnie 
szybciej. 

( 

oraz więcej inkasentów zakładu ener 
getycznego wyposażonych jest we 
wskaźnik obecności magnesu neody

mowego, który pozwala w prosty sposób 
stwierdzić próbę oszukiwania wskazań licz
nika przez przy!4adanie magnesu neody
mowego. Urządzenie to wstępnie identyfi
kuje licznik poddany działaniu takiego ma
gnesu Potem już sprawa toczy się szybko: 
opinia biegłego sądowego o stosowaniu ma
gnesu, sprawa kama w sądzie, odszkodowa
nie dla zakładu energetycznego i koszta sado
we ... Nie opłaca się, o czym przekona się 
wkrótce dziesięć osób z Łowicza i okolic. 

(mak) 

Dozory za pobicie 
48-letni Andrzej B. oraz43...J.etni JacekK 

pozostaną pod dozorami policyjnymi po 
zatrzymaniu ich jako sprawców pobicia 40-
letniego Mirosława C., do którego doszło 
w .~U<~ lutego około godziny 21 na 
-u~cy Dwo~ej w Łowiczu. Obydwaj 
mężczy7ni byli w momencie zatrzymania 
nietrzeźwi, mieli około 1 mg/dm3 alkoholu 
w powietrzu wydychanym z płuc. Policja 
ustala na jakim tle doszło do nieporozumie
nia pomiędzy mężczyznami. W wyniku po
bicia poszkodowany doznał urazu głowy 
oraz stłuczenia twarzy. (mak) 

K olejne dwa przypadki próby 
przemytu za więzienne kraty 
amfetaminy ujawnili 

funkcjonariusze łowickiego 7.akładu 
Karnego z ulicy Wiejskiaj. W czwartek 
23 lutego o godzinie 11.30 dokładnie 
sprawdzona została paczka 
żywnościowa, która nadeszła pocztą 
do osadzonego Sebastiana S. W tubie 

Rozpoczął się pobór do woiska 
z kremem znalezione zostało 8,4 grama 
amfetaminy. 
W poniedziałek 27 lutego, po widzeniu 
z osobą z zewnątrz, dokładnie 
przeszukany został osadzony 37-letni 
Jacek C. i w jednorazowej zapalniczce 
odkryty został płyn w ilości 1,8 mililitra, 
który okazał się roztworem pochodnej 
amfetaminy. Sprawą zajmuje się łowicka 
policja 
(mak) 

kronika .~ 
policyjna 

1 marca rozpoczął się i potrwa 
do 4 kwietnia pobór do wojska 
w powiecie łowickim. 

W tym roku przed Powiatową Komi
sję Lekarską wezwani zostaną męż
czyźni urodzeni w 1987 roku oraz 

ci urodzeni w latach 1982-1986, który do tej 
pory nie stawali przed komisją lub uzyskali 
tymczasowe odroczenia pełnienia służby 
wojskowej . Przedkomisją lekarską będą sta
wać również mężczyźni, którzy skończyli 

około 800 złotych z niezamieszkałego domu 
jednorodzinnego należącego do Krystyny S. 
Sprawcami kradzieży okazali się 20-letni Mar
cin s„ 17-letni Zbigniew w i 16-letni z.dzislaw 
w -Ws:cjWf z gminy Kiernozia, kilka razy już 
zatrzymywani za kradzie7.e i włamania 

• 27 lutego policja otrzymała zgłoszenie 
kradzieży roweru o wartości około 350 zło-

• 23 1 l. · trzymał g1oszeru·e tych, do której doszło o okresie od 25 do 27 utego po tCja o a z ·· N" edźwiadzi · 
rozboju, do którego doszło 18 lutego około l~1Ei z terenu posesji w 1 e w gnu-
godziny 22.30 na ulicy Bolimowskiej w Ło- · me wicz. . . . 
wiczu. Dwóch nieznanych sprawców napa- • 27 lutego .poltCJa otrzymała zgloszern.e 
dło na S2-letniego Jana K. Po przewróceniu kradzi~ży pilarki z. prywatnej. posesji w rru.ej
go na ziemię, kopaniu po całym ciele i groź- scowosc1 Długa Wieś w grrnme Domarnewice. 
bie nomu, ukradli mu sasz.etkę z dokumenta- Szkodę w wysokości około I .3SO zł poniosła 
mi osobistymi, przepustką zakładową oraz Ewa P. Do. kradz1ezy z mezamkniętego J?O
pieniędzmi w łącznej kwocie 848 złotych. m1eszczema gospodarczego mogło dojść 

• 23 lutego o godzinie lS.20 w okolicach w okresie od 21 do 23 lutego. 
baru „U Bolka" w Zdunach nieznani spraw- • 28 lutego policja otrzymała zgłoszenie 
cy wykorzystując ni~uwagę Zbigniewa O. informujące o stwierdz.eniu przez skierniewic
z Włocławka, ukradli mu portfel z dowodem ką delegaturę łódzkiej Inspekcji Handlowej nie
rejestracyjnym Opla Combo oraz pieniędz- legalnej sprzedaży (bez wymaganego zezwo
mi w kwocie około 1.100 złotych. lenia) piwa i wina w sklepie w Skowrodzie 

• 23 lutego około godziny 17 w Strugie- Południowej w gminie Chąśno, który należy 
nicach w gminie Zduny nieznani sprawcy do Teresy L. z Sochaczewa. 
ukradli z niezamkniętego pomieszczenia go- • 28 lutego Marek P. ze Zdun Nowych 
spoda=go używaną piłę spalinową o war- w gminie Zduny poinformował o wyłudzeniu 
tości około 230 złotych na szkodę Tadeusza na jego szkodę telefonu komórkowego marki 
G. u Strugienic. Sony Ericsson oraz szlifierki przez Przemy

• 24 lutego policjanci z Kiernozi zatrzy- sława P. z powiatu kutnowskiego. 
mali trzech sprawców kradzieży 82 sztuk • 28 lutego około godziny 13.30 w Al. 
żeberek grzejników żeliwnych o wartości Sienkiewicza w Łowiczu nieznany sprawca 

18 lat i na ochotnika zgłosili się do Woje
wódzkiej Komendy Uzupełnień w Skier
niewicach w celu odbycia zasadniczej służby 
wojskowej. Do poboru mogą też stawać ko
biety posiadające kwalifikacje potrzebne w 
wojsku - po S!kołach o profilu medycznym 
i weterynaryjnym oraz osoby z wyższym 
wykształceniem w szkołach morskich, uro
dzone w latach 1978-1988. Pobór będzie pro
wadzony w sali Mazowieckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej-Pedagogicznej przy 
Alejach Sienkiewicza !. (mak) 

wyrwał z ręki IS-letniemu Arkadiuszowi S. 
i ukradł telefon komórkowy marki Sagem 
o wartości około 400 złotych. 

• W okresie od 22 do 28 lutego policja 
zatrzymała sześciu nietrzeźwych rowerzy
stów oraz czterech nietrzeźwych kierowców 
samochodów. Nietrzeźwych rowerzystów za
trzymywano: 22 lutego 38-letniego Miro
sława G. w Nowym Złakowie (! ,OS mg/dm' 
alkoholu), 22 lutego SO-letniego Pawła P. 
w Nieborowie (0,80 mgldm3

), 24 lutego 48-
letniego Stanisława J. w Skaratkach w gmi
nie Domaniewice (0,99 mgldm3

), 24 lutego 
47-letniego Romualda Z. na ulicy Bolimow
skiej w Łowiczu (0,94mg/drn3

) , 2S lutego 
S9-letniego Józefa W. na ulicy Sochaczew
skiej w Łowiczu (0,58 mg/dm3) , 2S lutego 
54-letniego Stanisława U. na ulicy Blich ć 
w Łowiczu (0,93 mg/drn3). Nietrzeźwych 
kierowców samochodów zatrzymywano: 
23 lutego 31-letniego Marcina K. w Bo
brownikach w Polonezie (0,70 mg/dm3

), 

23 lutego 47-letniego Jerzego F. w Ale
jach Sienkiewicza w Lanosie (0,69 mg/ 
dm3) , 2S lutego· 37-letniego Waldemara 
W. w Kocierzewie w Volkswagehie Trans
porter (0,43 mg/dm3

) , 2S lutego 20-letnie
go Krzysztofa M. w Bielawskiej Wsi we Fia
cie l 26p (0,6S mg/dm3). Ostatni z wymie
nionych mężczyzn prowadził samochód 
pomimo orzeczonego przez sąd zakazu pro
wadzenia pojaz.dów za jaz.clę pod wpływem 
alkoholu. 



nowy ŁOWICZANIN 2.03.2006 r. 

Uczniowie z klasy VI na lekcji wf z dyrektorem Adamem Kucharskim ćwiczyli rzut do bramki. 

Łaguszew 

WF nareszcie na sali 
Od ubiegłego tygodnia 
uczniowie Szkoły 
PodstawowejwŁaguszewie 
korzystają na lekcjach 
wychowania fizycznego 
z nowo oddanej 
sali gimnastycznej. 

D zieci bardzo się cie.sui, już nie mogły się 
doczekać, kiedy na nią wej<k/_ - mówi 

dyrektor szkoły. Przypomnijmy, że rozpo
częta w 1998 roku budowa, wznowiona 
została w ubiegłym roku i zakończyła się 
wgrudnill WltitymgminaKocierzewkosz
tem 29.280 zł zakupiła wyposażenie. De-

Od poniedziałku do piątku odbywa się 
na niej w sumie 26 godzin wf i 2 godziny 
zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sporto
wego. Niedługo być może nauczyciele 
i uczniowie zapomną, jak zajęcia te wyglą
dały, gdy sali nie było. Dyrektor szkoły 
i jednocześnie nauczyciel wf Adam Kuchar
ski mówi, że zawsze był zwolennikiem ru
chu na świeżym powietrzu. Zimą starał się 
organizować dzieciom zabawy, takie jak np. 
kuligi czy rzucanie śnieżkami do celll Oprócz 
nich korzystano z wolnej sali dydaktycznej 
i trzech stołów do tenisa stołowego. - Grali
śmy w debla, aby więcej osób miało zajęcie
mówi c!Yrektor. 

Oddanie sali do użytku nie oznacza, że 
jest w niej już wszystko, co potnebne na 
wf Kucharski wymienia to, co jeszcze by 
się przydało: kozioł, skrzynia, materace, ła
weczki gimnastyczne, podskocznia, kom
pletdo unihokeja, lina do podciągania, kom
plety piłek. c~ tego wyposażenia będzie 
kupiona z pieniędzy Rady Rodziców. 
Gmina będzie się też starać o dofinanso
wanie zakupu sprzętu w Ministerstwie 
Edukacji. 

Oficjalne otwarcie sali w Łaguszewiepla
nowane jest w kwietniu. W szkole już roz
poczęto przygotowania do tego wydarze
nia Nad scenariuszem uroczystości pracuje 
Marcin Kosowski prowadzący w szkole 
koło teatralne . 

(mwk) 
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Gmina Zduny 

Chwalą wóito i SKR 
( 

hciałempogratulowaćwójtowioczysz- to zadanie, dobrze się z tego wywiązuje. 
czania dróg ze śniegu, i tego, że nie Wójt Jarosław Kwiatkowski w rozmowie 
przespał zimy - powiedział podczas z NŁ podkreślił jednak, że wydatki z kasy 

ostatniej sesji Rady Gminy UIIlly w czwar- gminnej na ten cel są w porównaniu z latami 
tek 23 lutego, radny z Jackowie Janusz Do- ubiegłymi blisko czteiyrazywiększe. Koszt 
mż.ał. Inni radni podobnie jak on pozytyw- odśnieżania dróg i ich posypywania wy
nie ocenili zimowe utrzymanie dróg na tere- niósł już 29.840 zł, na materiał: piach oraz 
nie gminy, podkreślając, że Spółdzielnia sól gmina wydała 8 tys. zł. 
Kółek Rolniczych ze z:aun, której zlecono (tb) 

PoisKIE
OSTRZEZENIA H'IW 

To już niestety koniec 7. edycji 
Och! Film Festiwalu. Poważna daw
ka poważnego kina plus dwa kon
certy i teatr, to - musicie przyznać -
znaczące wydarzenie kulturalne 
w naszym mieście. Śmiem nawet 
zaryzykować twierdzenie, że luto
wy maraton artystyczny to najpo
ważniejsza tego typu impreza nad 
Bzurą. A może nie tylko tutaj. I co 
ważniejsze: na medal zasłużyli nie 
tylko organizatorzy, ale i widzowie. 

Z anim jednak podsumujemy Festi
wal, jeszcze o jego trzech ostatnich 
odcinkach. Jak by się tak przyjrr.eć 

bliżej, to jesteśmy ... potęgą kinematograficz
ną! No bo Roman Polański, Jan A.P. 
Kaczmarek, annia operatorów znad Wi
sły robią autentyczną międzynarodową ka
rierę. Koszą nagrody, zdobywają uznanie 
i rozsławiają kraj Lecha.nie tylko na Starym 
Kontynencie, ale i za Wielką Wodą. I na nich 
zawsze możemy liczyć a'propos Cezarów, 

Oscarów tudzież innych branż.owych spę
dów. Ale czasami wyskoczy nam niespcr 
dziewanie jakiś nowy, szerzej nieznany re
żyser czy aktor(-ka), który kiedyś wyje
chał z ziemi ojców i wtedy chodzimy dumni 
jakich to Polska synów (córki) posiada. Tak 
było z Izą Scorupco, o której słyszeli nie
liczni, aktóra dopiero dzięki Jamesowi Bon
dowi zdobyła miłość ziomków. I tak jest. 
z Pawiem Pawlikowskim, angielskim re
żyserem 

Bo tak naprawdę, o 56-letnim twórcy nie
wiele do tej pory wiedzieliśmy. Urodził się 
Warszawie, w wieku 14 lat wyemigrował 
z matką na Wyspy. Skończył szkoły i za
czął kręcić filmy. Najpierw dokumenty, po
tem fabuły. Uobywał nawet jakieś nagro
dy, ale w Warszawie i Krakowie o nim nie 
pisano. Dopiero ostatnie dokonanie pana 
Pawla nie mogło przejść i u nas bez echa. 
W końcu nagrodę za najlepszy film brytyj
ski roku przyznaje się dziełom wybitnym. 
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że 
„Lato miłości" takim jest 

dok na str. 25 

Aquomorine w· soli borokowei 

K wartet salonowy ,,Aquarnarine" za
gra przed łowickąpublicznościąpod
czas kolejnego koncertu z cyklu Bur

mistrz Miasta Zaprasza, w niedzielę 5 mar
ca o godzinie 18.00 w sali barokowej łowic
kiego muzeum. Koncert dedykowany jest 
paniom, z okazji :zbliżającego się Dnia Ko
biet Kwartet wystąpi w składzie: Ewa Ko-

war - pierwsze slazypce, Małgorzata Sku
biś - flet, Tatiana Karaszewska - wiolon=
la, Piotr Skubiś - klarnet 

Kwartet zaprezentuje własne aranżacje 
najwspanialszych utworów muzyki musi
calowej, klasycznej, operetkowej i rozryw
kowej. Wstęp na koncert jest wolny. 

(mak) 

• cyzją Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, 
wydaną 17 lutego, sala została dopuszczo
na użytkowania. Nie było więc żadnych 
przeszkód, aby od poniedziałku 20 lutego 
tętniła życiem. 

ARiMR 

Z sali w s:zkole mogą też korzystać miesz
kańcy Łagusz.ewa i okoli=ych wiosek 7.a
interesowanie wynajęciem deklarowali miesz
kańcy Płaskocina i Boczek. Sala jest dostępna 
od poniedziałku do soboty, do godz 21.00. 
Wynajem na l godz. zegarową kosztuje 25 zł. Prymas przyjedzie na Jarmark ŁowiCki 

Wnioski o dopłaty zo dwa tygodnie 
J użod 15marcarolnicybędąmogliskładać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 

2006 rok w biurach Agencji Restruktu
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie to 
już trzecj rok istnienia tych dopla~ więc z 
wypełnianiem wniosków nie powinno być 
problemów. Kierownik powiatowego biura 
w Łowiczu, Małgorzata Górczyńska mówi, 
że obowiązywać będzie ten sam wzór wnio
sków, co w roku ubiegłym. 

Łowickie biuro ARiMR przygotowuje dla 
rolników, wypełnione w pewnej części wnio
ski spersonalizowane, które w najbliższym 
czasie rozsyłane będą do rolników. Wnioski 
te w części pierwszej zawierają dane osobo
we i adresowe wraz z nr PESEL. W części 
drugiej rolnicy dostanągotowe powierzchnie 
i numery działek ewidencyjnych, samodziel
nie wypełnić muszą całą r:zi;f,ć trzecią, w któ-

rej opisują swoje działki rolne. Małgorzata 
Górczyńska radzi osobom starającYIIl się 
o dopłaty bezpośrednie, aby sprawdzali 
w wydziale geodezji Starostwa Powiatowe
go w Łowiczu, czy numery działek ewiden
cY.inych nie uległy zmianie, ponieważ w nie
których miejscowościach powiatu łowickie
gomnneracja ta uległa zmianie. 

Druga uwaga dotyczy zapisów istnieją
cych ewidencji gruntów rolnych, jakie są nit}
zgodne ze stanem faktycznym. W tym roku 
ARiMR nie będzie pociągać do odpowie
dzialności rolników, którzy zmienili prze
znaczenie gruntów, a zmiana nie dokonana 
została w ewidencji, jeśli odpowiednim 
wpisem zaznaczą to we wniosku, pisząc -
„nieaktualny rodzaj użytków". Jednak 
w interesie rolnika jest, aby wnioskować 
oaktualnezapisywewidencji. (mwk) 

Wypadek pieszego no Łęczyckiej 
W sobot.ę 25 lutego o godz. 1125 na Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 

uL Łęczyckiej w Łowiczu kierujący pieszy nagle wtargnął na jezdnię. W wyniku 
Fiatem Cinquecento 57-letni Wie- wypadku doznał obrażeń ciała w postaci 

sław K. na prostym odcinku drogi potrącił urazu głowy, stłuczenia podudzia lewego 
69-letniego pieszego, Tadeusza Sz. Pieszy i podejrzenia mózgu. Obaj uczestnicy wy
przewieziony został do łowickiego szpitala. padku byli trz.eźwi. (mwk) 

Prezentacja logo obchodów, 
przedstawienie najważniejszych 
wydarzeń w dziejach Łowicza, pro
mocja książki o znanych osobach 
związanych z naszym miastem -
to najważniejsze punkty oficjalnej 
inauguracji obchodów 870-lecia 
Łowicza, jaka miała miejsce w nie
dzielę 26 lutego w łowickim mu
zeum. 

programie znalazł się okoliczno
ściowy wykład poświęcony hi
storii Łowicza, który wygłosił 

Marek Wojtylak: - kustosz Archiwum Pań
stwowego m. st Warszawy Oddz. w Ło
wiczu i jednocześnie miejski radny. Za 
umowny początek dziejów Łowicza uwa
ża się pierwszą zachowaną pisemną 
wzmiankę o mieście w bulli papieża Inno
centego Il, w której przekazuje on miasto 
arcybiskupom gnieźnieńskim. Rodowód 
miasta musiał sięgać jeszcze wcześniej, skoro 
zostało ono wymienione w dokumencie 
pochodzącym z 1136 r. Jednak to właśnie 
ten rok powszechnie uznany został za po
czątek Łowicza. Wojtylak: przedstawił też 
hipotezy dotyczące nazwy miasta: może 
ona pochodzić od władającego grodemLo
wika, albo stąd, że były to tereny łowów. 
Najwięcej zwolenników ma jednakkoncep
cja, iż nasze miasto było osadą łowców. 

Wykład na temat historii Łowicza 
wygłosił Mar:ek Wojtylak. W tle logo 
obchodów 870-lecia miasta. 

Z wykładu Wojtylaka dowiedzieć się też 
mogliśmy kiedy po raz pierwszy w doku
mentach użyte zostało w odniesieniu do 
Łowicza łacińskie określenie civitas, czyli 
miasto, kiedy powstał zamek gotycki -
pierwsza siedziba arcybiskupów, kiedy 
wybudowano ratusz, kiedy w końcu w Ło
wiczu pojawili się pierwsi zakonnicy - do
minikanie, a po nich bernardyni. 

zięki wykładowi zebrani przypo
mnieli też sobie, że w okresie 
bezkrólewia, po śmierci Zyg-

munta Augusta, Łowicz był właściwie 
stolicą Polski i to w nim rządzący 
w tym okresie krajem prymas, przyjmo
wał zagraniczne delegacje i najwyższych 
dygnitarzy. Za najważniejsze wydarzenie 
XX wieku uznał Wojtylak: wizytę w Łowi-

czu papieża Jana Pawła II - 14 czerwca 
I 999roku. Jego zdaniem dzięki owej wizy
cie historia Łowicza zatoczyła symbolicz
ny krąg, od pierwszych wzmianek, jakie 
zawiera bulla papieska aż po wizytę Qjca 
Świętego. 

Tego wieczoru odbyła się również pro
mocja książki „Gdy Polak w Polaku jest 
orzeł ... czyli rzecz o slawnych Łowicza
nach", wydanej z okazji jubileuszu, o której 
już w NŁ pisaliśmy. 

P rograrn obchodów obejmuje oko
licznościowe konkursy (wiedzy 
o Łowiczu, recytatorski, plastycz

ny, fotograficzny - rozpisane przez LOK), 
wystawy okolicznościowe, cykl 7 wykła
dów poświęconych historii Łowicza we 
współpracy z Łowickim Klubem Katolic
kim Pierwszy z wykładów miał miejsce 
23 lutego i dotyczył obecności pijarów 
w Łowiczu, a wygłosił go rektor kościoła 
pijarskiego o. Andrzej Pilch. Planowane są 
wydawnictwa okolicznościowe (książki 
i foldery) - niebawem ukazać ma się re
print ,,Przechadzki po Łowiczu" Romu- · 
alda Oczykowskiego. Kulminacją obcho
dów będzie Jarmark Łowicki (1- 2 VII) 
z udziałem Prymasa Polski, kard. Józefa 
Glempa, Honorowego Obywatela Łowi
cza, który w niedzielę 2 lipca o godz. 12 
w bazylice katedralnej odprawi mszę św. 
w intencji mieszkańców i miasta. (wa) 
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SUPER • KIERNOZIANIN 
Glosując na Anchzeja Boguckiego, kier

nozianie - bo tylko do mieszkańców 
samej Kiernozi ograniczono tak grono kan
dydatów, jak i głosujących, chcieli mu po
dziękować za to, jak prowadzi remont 
i renowację parku i pałacu w Kiernozi. 
Dziękowali za opiekę i szczególną troskę 
o zabytkowy drzewostan, parkowe alej
ki, za oczyszczenie i zarybienie parko
wego stawu, za wybudowanie basenu 

· w parku oraz angażowanie się w organi
zowanie wielu cyklicznych imprez - Nocy 
Świętojańskiej, festynu ludowego, Dnia 
Kiernozkiego Dzika. W swoich uzasad
nieniach podkreślali to, że Bogucki w róż
ny sposób pomagał miejscowym placów
kom, takim jak: Gminny Ośrodek Kultu
ry, przedszkole, gimnazjum, Ludowy 
Zespół Sportowy. Od 25 lat jest bardzo 
zaangażowanym strażakiem w OSP 
w Kiernozi, przez 5 lat był aktywnym 
radnym, w obecnej i minionej kadencji. 
Z funkcji tej zmuszony był zrezygno
wać, gdy zmieniły się przepisy nie po
zwalające mu pełnić tej funkcji w sytu
acji, gdy prowadzi działalność gospodar
czą wykorzystując mienie komunalne 
(a taki jest stan prawny parku i pałacu). 
Nadal jednak przychodzi niemal na każ
dą sesję. 

Kiernozianie wiedzieli, 
kogo wybieraią 

- Nie!..tórzy członkowie komisji płakali 
z radości, gdy się okazało, że wygrał An
d1Zej Bogucld.- mówi Zofia Serwach. - Choć 
byli tego pewni, liczyli głosy pięć razy. aby nie 
było żadnej pomyłld.. -

-Rób to, co robisz, a efekty będą-mówiła 
gratulując Boguckiemu Zuzanna Krystecka, 
członek konkursowej komisji. -Andr=ęjjest 
skryty. ale ma wiele pomysłów, jego wielką 
zaletąjest to, że potrafi się z ludźmi dzielić. 
Wiele osób ma więcej niż on, ale nie dzieli się. 

Gmina Sanniki 

- To nasz patriota lokalny Tald.ch ludzi 
jak on jest coraz mniej. Z patriotyzmem 
jest w ogóle trudno, a co dopiero lokalnym -
mówi wójt Kaźmierczak. Przyznaje, że to 
bez wątpienia najlepszy kandydat na zwy
cięzcę konkursu. - Nie widzę drugięj t.akieJ 
osoby, która tak mocno angażowałaby się w 
życie społeczne, w organizowanie gminnych 
imprez. 

telny podpis lub podanie dwóch nazwisk -
Boguckiego i Szczypińskiego. 

Kiernozianin Roku 2005 mówi: - Nigdy 
nie mieszkałem poza .Kiernozi4. i nie chciał
bym nigdzie indzie mieszkać . .Kiernazia ma 
swój magnetyzm i swoją osobowość . .Kier
nozia to jest .Kiernozia, moja Kiernazia. -
I zaraz przywołuje pamięć Stefana Czar
nockiego, nieżyjącego stomatologa, społecz-

Andrzej Bogucki z kamerą podczas jednej z masowych imprez w parku. 
Tym razem upamiętnia Noc Świętojańską. 

Skrom n ość nika i miłośnika Kiernozi, który ,,zaraził'' 
go miłością do tego miejsca. - Czarnocki 

Bogucki nie ukrywa, że w konkursie brał pewnie się z tego cieszy będąc tam, gdzie 
udział i głos swój oddał na Sławomira Szczy- jest. Miałem 8 lat,jakpierwszy raz posze
pińskiego, naezelnika OSP w Kiernozi. Po- diem na czyn społeczny przez niego orga
dobnie jak on głosowało 127 osób. Trzecie nizowany. Robił je częściej, bo na nic nie 
miejsce i wyróżnienie za najbardziej poetyc- było pieniędzy i chcąc coś zrobić, trzeba 
kie uzasadnienie wyboru przypadło Kry- było ,.,skrzyknąć" ludzi. A oni przychodzi
stynie Bliżniak, poetce ludowej z Kiernozi. li, po 30 osób i więcej.- W pałacu była 
Kilka głosów oddano na Zespół Pieśni Lu- wtedy tylko przychodnia i mieszkanie 
dowej ,,Kiemozianie'', kilkadziesiąt głosów lekarzy. Porządkowano piwnice pałacu, 
było nieważnych, bo ze względu na nieczy- które zawalone były gruzem. Gruz wy-

GOK Łyszkowice 

wożono na taczkach. Praca jak na 8-latka 
była pewnie za ciężka, ale Bogucki tak 
wtedy, jak i teraz nie boi się pracy fizycz
nej. Czarnocki miał pomysły, np. na ka
wiarenkę w podziemiach. Snując te ma
rzenia pokierował Boguckim, który teraz 
mówi: - Mając 15, 16 lat kręciłem się po 
.parku i marzyłem. O czym? Może o tym, 
co jest teraz ... 

- Ale nie tylko żyję historią, także rze
czywistością - oponuje, gdy wciąż do niej 
wracamy. - Cieszę się, jak „dziewczyny" 
(niezależnie od wieku Bogucki tak mówi 
o kobietach, ale tym razem chodzi o po
etki ludowe - przyp. red.) piszą wiesze 
o .Kieroozi, jak piłkarze z .Kiernozi wygrają 
mecz. 

Tylko dzieriawca 
Bogucki nie jest właścicielem parlru i pa

łacu, o co zabiegał, ale nadal dzierżawcą. 
Deklaruje, że nawet tego nie żałuje. - To był
by tylko jeden papier i on nie jest ważny. Naj
ważnięjsze jest, że nadal mogę s~ tym zaj
mować. -Od 15 latjestgospodarzem obiek
tu, prz)twraca blask temll miejscu dbając 
o nie tak, jak gdyby było jego własnością. 
W dużej mierze jego marzenia się ziściły. 
Teraz dąży do uruchomienia pokoi hotelo
wych na piętrze - ma nadzieję, że stanie się 
to jeszcze w tym roku. W planach ma też 
nasadzenia w parku w celu odbudowania 
drzewostanu oraz wykonanie kortu teni
sowego. - Na razie J.IYSlarczy. 

Pomysłodawczyni konkursu Zofia Ser
wach bardzo cieszy się dużym zaangażo
waniem i dziękuje wszystkim osobom, 
które głosowały. Słowa uznania kieruje też 
do komisji konkursowej. Deklaruje, że 
konkurs będzie w kolejnych latach kon
tynuowany. Daną osobę będzie można 
wybrać tylko raz i nie wiadomo, czy kon
kurs będzie rozszerzony na całą gminę. 

Mirosława Wolska-Kobierecka 

Wodociąg coraz bliiei Brzezi Bal seniorów do 2 w nocy 
Dwie uchwały związane z planowa-

. nym w tym roku rozpoczęciem budo
wy wodociągu w Brzezi podjęła Rada 
Gminy Sanniki na sesji 24 lutego. 
Pierwsza z nich dotyczy ustaleń finan
sowania wodociągu w Brzezi, druga 
ui:nożliwi zaciągnięcie kredytu na ten 
cel w Banku Ochrony Środowiska 
SA Oddziałw Płocku. 

D opiero około godziny 2 w nocy wy
szli ostatni goście z ostatkowego balu 
seniorów, który odbył się w ostatnią 

sobotę karnawału, 25 lutego, w nowej sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łyszkowi
cach. Bal nie był imprezą typowo komer
cyjną, nie można było na niego kupić zapro
szeń. Zorganizowali go członkowie działa
jącego przy ośrodku kultury Klubu Seniora. 
Gospodynie same upiekły ciasta, przygo
towały przekąski, sałatki, przyniosły z do
mów kawę, herbatę, w sklepie zakupiły na
poje itp. Nawet trzyosobowy zespół (akor-

deon, saksofon i bęben) składał sit< w cz.ęści 
z klubowiczów. W balu uczestniczyło 55 
osób wraz z zaproszonymi gośćmi, miedzy 
innymi wójtem z żoną oraz kierownikiem 
ośrodka, który bezpłatnie użyczył sali. Był 
to pierwszy tak duży bal emerytów, który 
zorganizowali sarni. 

- Była bardzo serdeczna i wesoła atmos
fera, tańce prawie do 2 w nocy. Z wiel/«i. 
przyjemnością będziemy udostępniać naszym 
seniorom salę na inne spotkania + powie
dział nam kierownik łyszkowickiego Gmin
nego Ośrodka Kultury Piotr Klimkiewicz. 

nowy ŁOWICZANIN 

W Komedii 
na komedii 

( 

zterdziestopięcioosobowa grupa osób 
z Nieborowa, Mysłakowa, Kompi
ny, Bednar i Łowicza była w sobotę 

18 lutego w warszawskim teatrze Komedia 
w ramach kolejnego wyjazdu organizowa
nego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Nieborowie. Wycieczkowicze obejrzeli 
komedię ,,Biznes" w reżyserii Jerzego Boń
czaka, w doborowej obsadzie - między in
nymi Anna Korcz, Magdalena Wójcik, Ar
tur Barciś. - Wszyscy byli bardzo zadowole
ni. świetna sztuka, naprawdę polecam -
mówi dyrektor nieborowskiego GOK Iza
bela Gać. Koszt wyjazdu wynosił 55 zło
tych od osoby, w tym cena biletu teatralne
go to 47 złotych, Resztę stanowił koszt ubez
pieczenia, natomiast do przejazdu autoka
rowego dokładała już sama placówka. 
(wa} 

60 osób na angielskim 
w Łyszkowicach 

N ieoczekiwanie dużym zaintereso
waniem cieszy się kurs języka an-

. gielskiego metodą Callana (najpierw 
nauka mówienia poprzez rozmowy z lek
torem, dopiero potem pisania), który od
bywać się ma w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Łyszkowicach. Łącznie na lekcje 
angielskiego, które prowadzą wykładow
cy zatrudniani przez spółkę Awans Pol
ska aż z Rzeszowa, zapisało się 60 osób. 
Z uwagi na ich różny wiek, stopień zna
jomości języka oraz wymagania mówiące 
o tym, że grupy mogą być tylko kilku
osobowe, stworzonych zostało osiem 
grup językowych. Terminy spotkań po
szczególnych grup są ustalane. 

Egzaminy w WORD 
takie w soboty 

(mak) 

To eksperyment, który być może wpro
wadzimy na stałe - powiedziano nam 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 

Drogowego w Skierniewicach, który od 
lutego egzaminuje zdających na prawo 
jazdy także w dwie soboty w miesiącu. 
Pierwsza pracująca sobota, która 
w WORD była 11 lutego, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem zdających. 
Jeśli taki stan rzeczy się utrzyma, to nowa 
oferta zostanie utrzymana. Zgodnie z usta
leniem dyrekcji WORD, ośrodek działa 
w drugą i czwartą sobotę miesiąca, egza
miny odbywają się w godzinach od 8 do 
15, kasa banku, w której można dokony
wać opłat za egzaminy, jest czynna od 
godz. 8 do 14. 

(tb} I nwestycja kosztować będzie około 
980.000 zł, choć dokładny koszt many 
będzie po przeprowadzeniu przetargu, 

który planowany jest w maju, rozpoczęcie 
prac -jesienią. pmina Sanniki planuje prze
prowadzenie przetargu na całą inwestycję, 
a podzielenie zadań na dwa lata. W tym roku 
planuje się wydatkować nie więcej niż 
450.000 zł, z czego zaledwie 50.000 zł to 
pieniądze z budżetu gminy, a 400.000 zł sta
nowić ma wspomniany kredyt. Drugi etap 
planowany jest w 2007 r., kosztować będzie 
około 530 tys. zł. 

ło l OO osób. Niektórzy z nich nie byli zain
teresowani wodociągiem, stąd ich niechętne 
podejście do tematu. Wodociąg w Brzezi 
będzie mieć łącznie długość około 15 km, na 
których wykonanych zostanie 71 przyłą
czy. Mieszkańcy za podłączenie do wodo
ciągu płacić będą 1.500 zł. Pojedyncze oso
by nie zdecydowały się na przyłączenie ich 
domów do sieci wodociągowej, ale właśnie 
teraz jest ostatni moment., aby się zdecydo
wać, bo projekt wodociągu jest już kończo
ny. -Mamy obawy, że problem wodyw Brzezi 
wróci - mówi Anna Kopeć, zajmująca się 
sprawami budownictwa w Utzędzie Gmi
ny - Poziom wody jest tam nisld., a jakaść 
wody nie jest dobra. 

Pod kątem wodociągowania Brzezi, 
w ubiegłym roku modernizowane było ujęcie 
wody w Lubikowie, powstały tam zbiorniki 
wyrównawcze. - Aby puścić wodę z Lubiko
wa do Brzezi, musi być najpierw zmbiona 
„spinka" Osmóslk- Sanniki - wyjaśnia wójt 
MańaFudała. Owa ,,spinka''będziemieć dłu
gość 3.777 mi będzie·na niej wykonanych 
11 przyłączy. Odcinek ten wykonany więc 
będzie w pierwszej kolejności, przetarg na 
wykonanie go odbędzie się24 marca (mwk) 

40 złotych za przedszkole w Zdunach 

Podczas przygotowań do tej inwestycji 
bardzo dużo czasu pochłonęło uzyskanie 
zgody na przejście wodociągu przez teren, 
ponieważ zgodę na to musiało wyrazić oko-

Szkolenia z produkcii zwierzęcei 

( 

ztery szkolenia na temat budowy płyt wadzi je Robert Durka z Łódzkiego Ośrod
obornikowych i zbiorników na płyn- ka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewi
ne odchody zwierzęce odbędą się cach. 7 marca w siedzibie Ośrodka Doradz

w najbliższym czasie na terenie powiatu ło- twa Rolniczego w Łowiczu przy ul. Staro
wickiego: 2 marca w GOK w Łyszkowi- ścińskiej 1 odbędzie się natomiast wykład 
cach, 3 marca w domu ludowym Bocheniu, dla producentów trzody chlewnej o alterna-
9 marca w GOK w Domaniewicach oraz 15 tywie dla antybiotykowych stymulatorów 
marca w GOK w Zdunach. Wszystkie szko- wzrostu. Poprowadzi je lekarz weterynarii 
lenia rozpoczną się o godzinie 10 i popro- Zbigniew Dzionek (eb) 

40 złotych - takiej 
wysokości czesne będzie 
obowiązywać 
w przedszkolu mającym 
powstać w budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Zdunach. Rada Gminy 
Zduny ustaliła ją na sesji 
w czwartek 23 lutego. 

W ójt Jarosław Kwiatkowski propo
nając wysokość czesnego przed

stawił wysokości tych opłat w innych 
gminach i mieście, wahały się one od 20 
złotych w Łyszkowicach za dziecko do 
76 zł w Łowiczu. • Jest to stawka śred
nia i myślę, że nie krzywdząca - powie
dział na sesji. - Jej J.IYSokość powinna 
~powodować, że gdy rodzice zapiszqjui 

dzieci, będą je posyłać do przedszkola 
i będą się czuli do tego zobowiązani. -

Jednorazowe koszty uruchomienia 
przedszkola wyniosą 23 tys. zł - na sto
ły, krzesła, regały oraz praw.ie 60 tys. zł 
na adaptację pomieszczeń. Konieczne 
będzie zamurowanie niektórych drzwi, 
wykucie nowych, stworzenie sanitariatu, 
z którego będą mogły korzystać małe dzieci. 
Gmina będzie musiała też zatrudnić dwie 
nauczycielki oraz dwie kolejne osoby do 
pomocy i jedną do pracy w stołówce. 

Radni na sesji wyrazili także pozytywną 
opinię co do propozytji, by rodzice pokry
wali oprócz czesnego także koszt posiłków 
(dwóch lub tn;e,ch), ale płacąc tylko za pro
dukty potrzebne do jego stwor.zenia ( obec
nie w szkołach na terenie gminy rodzice pła
cą 1,20 zł za obiad). 

Decyzje wypracowane przez Radę 
Gminy zostaną w najbliższych dniach 

przedstawione na spotkaniu z rodzicami; 
Jeżeli chętni nadal będą, podjęta zostanie 
decyzja o powołaniu przedszkola. W wa
kacje należy także spodziewać się prac 
adaptacyjnych i zakupu sprzętów, by 
przedszkole mogło ruszyć od września. 

W czasie sesji wójt Jarosław Kwiat
kowski odniósł się także do pomysłu 
powołania przedszkola przy Szkole Pod
stawowej w Bąkowie. Odbyło się tam już 
spotkanie z rodzicami, którzy wstępnie 
deklamją posyłanie do niego kilkudzie
sięciorga dzieci. - W związku z J.IYSOkimi 
kosztami jakie gmina poniesie z utworze
niem przedszkola w Zdunach, poczekaj
my z podejmowaniem rematu Bąkowa do 
przyszłego roku. Zobaczymy jak będzie 
działać przedszkole w Zdunach - powie
dział wójt. Radni nie sprzeciwili się tej 
propozycji. 

(tb) 
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BURMISTRZ CHCE PANA JURKA 
S pytany o to, jak się układała wspólpra- nie twierdzili, choć nieoficjalnie, spytani 

ca z byłym sekretarzem, odpowiedział: przez nas urzędnicy. 
- Wyglądała ona różnie. Sekretmz 
odpowiada np. za przygotowanie 
ptzez jego urzędników informacji 
na sesje i komisje, a często były 
one niemerytoryczne inie były do
głębne. Jego podwładni nie byli 
w stanie dobtze ptzekozać stano

Zostawić wolną 
rękę przyszlei 

radzie 
i burmistrzowi 

wiska burmistrza i tzec:zowo go Jerzy 
argumentować-mówił Urbański. Olejniczak 
Spytany o to samo szef łęczyc-

- Moim zdaniem sytuacja nie 
zmieniła się na tyle, żeby była 
konieczność powoły-

kiego klubu radnych ,,Niezależni" Andrzej 
Saganiak jest jeszcze bardziej krytyczny: 
- Nie miałem żadnej współpracy z sekreta
tzem Olejniczakiem. Jak chcieliśmy jakie
kolwiek dokumenty, to żądał od nas 
wszystkiego na piśmie, niektórych do tej 

wania sekretarza. 
Urząd poradził sobie bez sekre
tarza podczas ostatnich \.\'.)'borów 
i uważam, że do końca kadencji 
nie ma potrzeby powoływania se
kretarza - uważa radny Dariusz 

niu np. nowego skarbnika mia- godzinęl5.00,sesjinadz\.l'.)'czaj-

sta - wokół czego też był kon- nej-uparłsięnasesji. Jego zda-
flikt - była trafna. niem należy tak postąpić z tego 

Nawet już po przegranym względu,żeniebyłożadnejme-

w czwartek głosowaniu podkre- rytorycznej uwagi efo kandyda-
śla, że Olejniczaka darzy zaufa- ta i nie było do niego pytań. 
niem i uznaje, że-jest on osobą Przewodniczący Rady Mief 
doświadczoną w pracy samo- Krzysztof skiej Krzysztof Kaliński sesję 
rządowej, odpowiednią na to Kaliński na dziś zwołał, choć nie ukry-
stanowisko. - Przede wszystkim wał irytacji uporem burmistrza. 
chodzi o dobrą obsługę mieszkańców. Se- A radni opozycyjni przystąpili do spo

pory nie dostałem, a \.\'.)'Stępowa
łem o nie pisemnie. Dobrą 
współpracę to mieli, ale radni 
proburmistrwwscy. „Jureczku" 
do niego mówili i wszystko do
stawali ... - ujawnia Saganiak. 
Skontaktowaliśmy się również 

z ,,nieopozycyjnymi" radnymi. 

Mroczek. Jego zda
niem, w związku ze Ryszard 
zbliżającymisięwybo- Budzałek 

kretarz to osoba, która organi- rządzania oświadczenia, w którym 
zuje pracę w urzędzie i bezpo- stwierdzają, że już wyrazili s·woją 
średnio za urząd odpowiada. opinię na temat sekretarza. W roboczej 
Na przykład jest konieczność wersji dokumentu, który zamierzają 
wprowadzaniaelektronicznego przedstawić na sesji, czytamy m.in.: 
obiegu dokumentów i jest po- „ Oświadczamy, że wobec negatywnej 
trzebna osoba do koordynowa- opinii Rady Miejskiej w sprawie kandy
nia tego. Nie mogę bezpośred- datury Jerzego Olejniczaka na stanowi
nio się we wszystko ----- sko sekretarza miasta, nie bę

dziemy ponownie \.l'.)'rażać swo
jej opinii wobec tej kandY.datu
ry na kolejnych sesjach. Opinia 
Rady Miejskiej w Łowiczu jest 
wiążąca i zwoływanie nadZ\.l'.)'
czajnych sesji, czy też wprowa
dzanie punktu dotyczącego po
wołania sekretarza oraz pro
ponowanie tej samej kandyda

angażować... - po
wiedział nam Ryszard Budza
łek. 

rami samorządowymi, 
należałoby wstrzymać się z po
woływaniem osoby na to sta

nowisko, żeby ,,zostawić czy- W kółko Macieiu 
ste pole przyszłemu burmi
strzowi i radnym". Łęczycka radna Bożena Kowal- Elżbieta 

ska nie miała żadnych uwag do Czubińska 
byłego sekretarza: - Współpraca 

Bunnistrz natomiast obstaje 
przy swoim, argumentując de

cyzję o przedstawieniu kandydata tym, 
że w jego przekonaniu decyzja o powoła-

układała się doskonale. Był z nim bezpo
średni kontakt, jak był zapraszany, to 
uczestniczył w komisjach. Kompetentny, 
rzeCZOJ.l'.Y. -

Burmistrz postanowił zatem Krzysztof 
wrócić do tematu sekretarza raz Urbański 
jeszcze. - Z ubolewaniem przy-
jąłem Państwa podejście do glosowania. 
Składam wniosek o zwołanie na 2 marca, 

tury będziemy odbierać jako podważa
nie opinii Rady i zawłaszczanie jej kom
petencji - czytamy w roboczej wersji 
oświadczenia. Dopracowana jego wer
sja, z odnośnikami do przepisów pra
wa, ma zostać złożona podczas sesji. 

- W tym przypadku kibicujemy opozy
cji. Zmiany przed końcem kadencji nie 
są potrzebne - powiedział nam jeden 
z urzędników łowickiego ratusza. Sąjed
nak i tacy wśród ratuszowych tirzędni
ków, którzy z utęsknieniem czekają na 

5 

powołanie Olejniczaka. - Jak można było 
nie powołać sekretarza? Przecież to jest 
ustawo\.\'.)' obowiązek i nie może być wa
katu na tym stanowisku. Przez pięć lat 
byłam sekretarzem w Skierniewicach 
i wiem jak potrzebne jf!st to stanowisko -
powiedziała nam bezpośrednio po głoso
waniu naczelnik ratuszowego Wydziału 
Analiz i Promocji Anna Janus. Tyle, że 
Janus pracowała w Urzędzie Wojewódz
kim właśnie za czasów, gdy Olejniczak 
był wojewodą skierniewickim. 

· Marcin Kucharski 

To nie iest właściwy 
kandydat 

Burmistrzowi Budzałkowi można 
wiele zarzucać, ale przez. lata jego siłą 
było nieuwikłanie w układy. Forsując 
kandydaturę Olejniczaka, Budzałek po
zbawia się tego atutu. Jerzy Olejniczak 
nie jest bowiem bezstronnym urzędni· 
kiem,jakirn powinien być sekretarz mia
sta. Takim urzędnikiem była przez: cztery 
i p6ł kadencji samorządu Elżbieta Czu
bińska, potrafiąca współpracować z kil
koma burmistrzami i dziesiątkami rad
nych. Jerzy Olejniczak jest politykiem 
- i powinien ubiegać się o stanowiska 
polityczne. Wskazanie go jako kandy
data na wiceburmistrza byłoby natural~ · 
ne, forsowanie na sekretarza jest niepo
rozumieniem. 

Już skarbnik miasta, którego bur
mistrz miasta tak wychwala, nie jest bez
stronnym urzędnikiem, lecz stronnikiem 
bunnistrza, czego dowiódł ostafni kon
flikt w sprawie budżetu, rozstrzygnię
ty przez RegionaJną Izbę Obrachunko
wą. Sekretarz Olejniczak podobnie ro
zumiałby swoją funkcję - relacje radnych 
z Łęczycy nie pozostawiają co do tego 
wątpliwości. 

Dla Łowicza byłoby to złe rozwiąza-
nie. 

Wojciech Wal~górski 

Od stycznia tego roku Olejruczak nie 
pracuje już jednak w Łęczycy - odszedł 

na własną prośbę. Odpowiadając na dru
gie pytanie radnej Bieguszewskiej, doty
czące ubiegania się o stanowisko sekreta
rza osób już pracujących w urzędzie, bur
mistrz odparł: - Była możliwość zgłasza
nia na to stanowisko ofert. - Swoje oferty 
mogli więc składać również pracownicy 
urzędu. Żadna jednak nie wpłynęła. - Nikt 
z pracowników nie będzie zgłaszał swojej 
kandydatury, bo nie chce narażać się bur
mistrzowi. Temat jest polityczny ... - zgod-

Jerzy Olejniczak ma 27-letni staż pracy zawodowej, z administra
cją samorządową związany jest od 1991 roku przez pracę w Urzędzie 
Gminy w Bielawach na stanowisku zastępcy wójta. W latach 1992-94 
pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Skierniewicach jako dyrektor 
wydziału. Potem przez cztery lata prowadził prywatną działalność go
spodarczą. W latach 1998-99 pełnił funkcję ostatniego wojewody li
kwidowanego województwa skierniewickiego z nadania AWS. Z AWS 
też kandydował na radnego w roku 1998 dzisiejszy burmistrz Ryszard 
Budzałek. Jerzy Olejniczak był też działaczem partii Ruch Społeczny 
AWS. W latach 1999-2003 był dyrektorem naczelnym kutnowskiej Agro
my. Od stycznia 2004 roku do stycznia 2006 roku był sekretarzem 
w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. 

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

Ks. Stefan Wysocki Hon9rowym Obywatelem Łowicza 
Uchwała w sprawie nadania 
tego zaszczytnego tytułu 
została jednogłośnie 

i bez dyskusji przegłosowana 
przez łowickich radnych na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Łowiczu 23 lutego. 

W ręczenie tytułu zaplanowane zosta
ło podczas uroczystej sesji 3 maja 
tego roku o godzinie 16.00. 

Sesja odbędzie się w sali barokowej Mu
zeum w Łowiczu. 

Z prośbą o przyznanie tytułu zwrócił się 
do łowickiej Rady Miejskiej zarząd Koła 
Wychowanków i Wychowanek Szkół Śred
nich Ogólnokształcących w Łowiczu. - Je
steśmy ptzekonani, że osobiste zasługi na
szego Kolegi, zarówno działalność konspi
racyjna w okresie okupacji, a w okresie po
wojennymdziala/J1{),śćspoleana, nieprzerwa
ne związki z miastem rodzinnym, predyspo
nują Ks. Prałata Stefana ffysockiego do 
przyznania mu tego zaszczytnego tytuh1 -
czytamy w piśmie skie~owanym na ręce 
przewodniczącego Rady Miejśkiej 
Krzysztofa Kalińskiego. Kandydatura 

najpierw została skierowana pod obrady 
Sądu Honorowego, który jednomyślnie 
rekomendował Radzie osobę księdza do 
przyznania tytułu. 

O księdzu Stefanie Wysockim niejed
nokrotnie pisaliśmy na łamach Nowego 
Łowiczanin!!. Obszernie między innymi 
w 2004 roku, gdy obchodził SO-lecie swo
jej posługi kapłańskiej. Sylwetkę tę przed
stawialiśmy również w Nowym Łowi
czaninie z 16 lutego tego roku, kiedy to 
członkowie wspomnianego Koła Wycho
wanków przedstawili wniosek na sesji. 

(mak) 
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. , 

Za ~alo lamp 
i mieisc parkingowych 

CHOC . POWINNI - Od kilku lat prosimy o za
montowanie trzech lamp 
oświetleniowych. Przez kilka 
lat miasto nie może dociągnąć 
chodnika do pętli autobusowej, 
czyli jakieś 30 metrów - żalił 
się Marian Dębski, mieszka
niec bloku nr 2 na Czajkach 
podczas spotkania z wicebur
mistrzem Maciejem Mońką 
pod koniec ubiegłego roku. 

nik Wydziału Gospodarki Grunta
mi i Planowania Przestrzennego 
i Rolnictwa, Anna Gajewska. Przy 
każdym bloku są miejsca parkingo
we, przy nowo budowanym rów
nież. - Łatwo przyzwyczaić się do 
klimatu wiejskiego i wolnej pnestrze
ni za blokiem, ale tneba wziąć pod 
uwagę, ze urbanizacja postępuje. 
Podobnie blok nr 43N przy ul. 
Armii Krajowej również powstał na 
miejscach par/d.ngowych mieszkań
ców bloków pobudowanych wcze
śniej - odpowiada wiceburmistrz 
Paweł Bejda. 

We wtorek, 14 lutego 
pracownicy brygady 
drogowej Powiatowego 
Zarządu Dróg kończyli 
cięcie gałęzi 

na drzewach rosnących 
wzdłuż ulicy Klickiego. 
We wjeździe do jednej 
z posesji robotnicy 
pozostawili po sobie 
bałagan, trociny 
i liczne gałązki. 

kiego Krzysztof Dutkowski. Przy 
okazji pokazM nam pobocza dróg, 
gdzie w śniegu tkwiły gałęzie, które 
obcinali robotnicy z Zarządu. 

N ie były to wszystkie spra
wy, które chciał przekazać 
bmmistrzowi. Narzekał na 

ograniczenie miejsc parkingowych 
przy bloku wspólnoty mieszkanio
wej na CzaJ"kach oraz boiska i ogród
ków przydomowych. Na terenie 
tym wznoszony jest obecnie blok 
komunalny, trzeci już na Czajkach. 

-Blok budowany jest na gruntach 
będących własnością miejską. 

Wspólnota mieszkaniowa ma zaś 
swoje tereny - odpowiadała nac7.el-

Gmina Chąśno 

Pozytywnie rozpatrzony został 
natomiast wniosek Mariana Dęb
skiego o oświetlenie ulicy Wiejskiej. 
- Dzieci wracające ze szkoły około 
16 idąjuż po ciemku, a 1'\YStarczy/o
bydostawić trzy lampy-mówiłDęb
ski. Aktualnie prowadzone są uzgod
nienia z .zakładem Energetycznym, 
niebawem miasto przygotuje pro
jekt oświetlenia w tym rejonie. (eb) 

Świetlico w Sierżnikach 

M iino interwencji właściciela, 
sam musiał on po nich po

sprz.ątać. - Najgorsze jest jednak to, 
że gdy zadzwoniłem do Rejonu, nie 
chciano ze mną na ten temat rozma
wiać i zbyto mnie zdaniem, że „ dy
wanu to my panu rozkiadać nie bę
dziemy". ił to pneciei: nie chodzi o 
to, by pned posesją robić coś czego 
nie miałem, tylko zgarnąć po sobie 
nieczystości i zostawić porząfiek -
mówi oburzony mieszkaniec ul Klic-

Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Andrzej Stajuda przyznałnam, 
że to jego ludzie obcinali gałęzie na 
Klickiego, jiodkreślił, że robotnicy 
dobrze wykonali swoją pracę. Co 
do zarzutów, które postawił wobec 
nich mieszkaniec ulicy powiedział -
Trudno wszystkich zadowolić, stała 
tam rozdrafmiarka, z której się pyli, 
trudno wszystko wtedy zebrać. Przy 
takich pracach liczymy na "YfVZU
miałość mieszkańców, którzy podej
mą się prac porzą4/wwych we wła
snym zakresie - mówił podkreśla

jąc, że to, co zostało nie stanowiło 
faktycznie dużego problemu. Przy 
głębokim śniegu trudno też wszy.st
ko dokładnie posprzątać, stą4 te ga
łęzie wystające ze śniegu, gdy tylko 
temperatury wzrosną i ten stopnieje, 
na pewno dokonamy kontroli tej uli
cy i posprzątamy to co tam zostało -
zapewnił Stajuda. (tb) Gałęzie i wióry z dętych drzew musiał sprzątnąć sam gospodarz. 

W tym roku tylko drobne 
prace -zapowiedziałw rozmo
wie z nami wójt gminy Chąśno 
Roman Łaziński, zapytany 
o prace remontowe w budyn
ku mieszczącym świetlicę 
gminną w Sierżnikach. 

z pomieszczeń po niewielkiej ada
ptacji jest obecnie wykorzysty
wane przez młodzież na siłownię. 

W tym roku zostaną przeprowa
dzone w budynku minimalne pra
ce: zostanie wymieniona r:z.ęść in
stalatji elektrycznej w sali gdzie od
bywają się ćwiczenia i założone zo
staną promienniki. 

Gmina Bielawy 

Brakuie pieniędzy 
od mieszkańców 

Około 150 tys. zł mniej niż 
pierwotnie planowano wpła
cili mieszkańcy gminy Biela
wy za podłączenie ich gospo
darstw do nowo wybudowa
nej sieci wodociągowej. 
Wkład własny każdego go
~podarstwa ustalono na 
1.800zł. 

B udowa 28-kilometrowej sieci 
wodociągowej zgodnie z pla

nell). została zakończona 15 grudnia 
ubiegłego roku. Obejmuje on nastę
pujące wsie: Helin- Seligi-Marywil 
- Walewska Wieś, jak również frag
ment sieci wodociągowej we wsiach 
Leśniczówka, Bielawy i Psary. Sieć 
główna liczy około 21 km, zaś przy
łączamajądługośćniecoponad 7km. 
Wykonano 166 przyłączy do po
szczególnych gospodarstw rolnych, 
najwięcej -we wsi Leśniczówka, aż 
38, najmniej w Bielawskiej Wsi -
tylko 3. Z tego wynika, że połowa 

osób nie uiściła tzw. wkładu własne- na kredyt z Wojewódzkiego Fundu
go w budowę wodociągu, który szu Ochrony Środowiska i Gospo
wcześniej zaakceptowała. Do gmin- darki Wodnej. 
nej kasy od mieszkańców miało - Obawiam się, że na całą kwotę, 
wpłynąć 300 tys. zł, do dziś wpły- którą mieli wpłacić mieszkańcy, bę
nęla połowa. Wszystkie zapiano- dziemyczekalidokońcaroku. Teraz 
wane przyłącza zostały wybudo- jest pnednówek, trudny okres dla 
wane, ale nie wszystkimi płynie rolników - mówi wójt gminy Biela
woda. Mieszkańcy, którzy nie wy Sylwester Kubiński. 9 lutego 
wpłacili jeszcze całej kwoty, nie . gmina przekazała inwestorowi ko
mogą korzystać z wodociągu, sta- lejną ratę 20 tys. zł. Aby firma nie 
nie się to dopiero możliwe po musiała zbyt długo czekać na resztę 
wpłaceniu 1.800 zł. pieniędzy, gminawypłacijeześrod-

Na wypłatę tych pieniędzy cre- ków własnych, dlatego na jakiś czas 
ka obecnie wykonawca inwestytji - zawieszona zostanie budowa nowej 
firma ,,Melgos" z Gostynina. Wy- studni głębinowej w Walewicach, na 
konałaonawodociągza 1.035.661,38 którą zarezerwowano w projekcie 
zł brutto. Kosztorys inwestorski budZetu na 2006 rok 80 tys. zł. Do-
opiewał na kwotę 1.622.800 zł. Po-- tychczas wykorzystywane dwie 
czątkowo liczono na środki unijne, studnieogłębokości50msąjuż,,za
przy pomocy których inwestycja piaszczone",piachdostajesiędofil
miała.być sfinansowania, ale gdy trów.Zgodniezopiniągeologastud
wniosek gminy nie został zakwalifi- nie nie kwalifikują się do remontu, 
kowany do podpisania umowy na należy więc wybudować nową. 
fundusze strukturalne, postawiono (eb) 

Powiat łowicki 

Drugi przetarg no działkę przy Seminoryinei 
Na 10 marca zaplanowano 

drugi już po przerwie przetarg 
na sprzedaż należącej do ło
wickiego starostwa działki 
przy ulicy Seminaryjnej w Ło
wiczu. 

W poprzedniin przetargu,~ 
ry zorganizowany został 
24 października, nie stawił 

się nikt zainteresowany kupnem. 
Nieruchomość stanowi niezabudo
wana działka o powienchni I ,(J479 
hektara. Nie obowiązują dla niej usta-

lenia miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego, nato
miast w studium uwarunkowań 
i kienmków zagospodarowania prze
strz.ennegomiastaŁowiczanierucho

mość przeznaczona jest pod roz
wój funktji produkcyjno - usługo
wych. 

Jak już wcześniej pisaliśmy, dział
ka owa jest polem przypominają
cym w kształcie trapez, mieszczą
cym się po lewej stronie za wiaduk
tem, patrząc od strony miasta. Jego 
najdłuższy bok ciągnie się wzdłuż 

torów kolejowych. Jest miejscem, 
na którym prowadzić można było-
by działalność logistyczną -duże ma
gazyny towarowe itp.,jednak w tym 
przypadku problem stanowi brak 
dobrego zjazdu z trasy poznańskiej. 

Cena wywoławcza nieruchomo
ści wynosi 260.000 złotych. Mini
malne postąpienie w przetargu wy
nosi 2.600 złotych. Wadium w wy
sokości 13.000złnależywplacićna 
konto starostwa najpóźniej 3 dni 
przed otwarciem przetargu. 

(wcz) 

GOKBolimów 

• emioa a Dzień Kobiet 
oncert z okazji Dnia Kobiet, 
na który zaproszone są 
wszystkie panie z terenu 

gminy Boliinówodbędzie się w bo-
limowskirn Gminnym Ośrodku 
Kultury 11 marca o godzinie 16.00. 
W programie znajdą się recytacje 
wierszy w wykonaniu Wojciecha 
Siemionaorazkoncertnagitaręfu
syczną w wykonaniu artysty 
zAleksandrowaKajawskiego.(m:z) 

B udynek wykorzystywany 
obecnie przez społeczność 
Sierżnik, w przeszłości był 

użytkowany jako szkoła podsta
wowa. Obecnie jest tam sala, któ
rą adaptowano na świetlicę, wy
mieniając instalację elektryczną, 

zakładając promiennikowe źródła 
ciepła, wymieniając okna i zakła
dając terakotę. Oprócz tego jedno 

W roku 2007 wójt zapowiada 
wykonanie prac remontowych 
w pozostałych pomieszczeniach bu
dynku: wymianę ponad 1 O okien, 
założenie w siłowni podłogi z de
sek, wykonanie sanitariatów, ułoże
nie terakoty w korytarzach, oprócz 
tego docieplenie stropll 

(tb) 

Dla uczniów SP w Nieborowie zajęcia były nie tylko dobrą zabawą, ale także nauką prawidło
wego zachowania się na drodze. 

ze kro 
ajęcia o ruchu drogowym 
"Pierwsze kroki na drodze" 
odbyły się 9 lutego na sali 

gimnastycznej Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nieborowie. W zajęciach 
udział wzięli uczniowie z klasy lll pod 
opieką wychowawczyni Teresy Juszczak. 
Dzieci zapoznały się z ogólnymi zasadami 
obowiązującymi pieszego w ruchu 

dr de 
drogowym, za sprawą rozstawionego 
na sali miasteczka ruchu drogowego 
nauczyły się przechodzić przez jezdnię 
z sygnalizacją świetlną, poruszać się 
na drodze poza miastem, dowiedziały się 
czego nie wolno robić na drodze. 
Dla trzecioklasistów dużą gratką była zabawa 
w pieszych i pojazdy, a także zabawa 
w zielone - idt, czerwone - stój, żółte - czekaj. 
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Ubolewamy nad tym 

List otwarty . 
Komu mogą zaufuć ludzie w dzisie} 

szych cz.asach, tego nikt nie wie. Niewie
dz.ą tego po ostatnich zajściach nauczy
ciele, którzy powierzyli swój los Urzę
dowi Miasta, powiadamiając o naduży
waniu władzy przez Marzenę Koła
czyńską (obszerne pismo z pros'bą o in
terwencję podpisało 27 nauczycieli). 
Dyrektorka, co prawda złożyła rezygna
cję z pełnionej fi.mkcji, ale nie zrezygno
wała z tego, by pognębiać nauczycieli 
i szkołę. 

Na prośby rodziców, przedstawi
ciela kuratorium oraz władz miasta 
staraliśmy się nie zabierać głosu na ła
mach prasy, radia i telewizji. Bierna 
nasza postawa nie była oznaką słabo
ści, lecz dowiodła, że jesteśmy ludźmi 
wyważonymi i nie podejmujemy po
chopnych decyzji. 

Niestety, w obecnej chwili zmuszono 
nas do przerwania milczenia. Sprawy 
poszły za daleko, gdyż kapitan, któi:y 
dowodził przez trzy lata naszym stat
kiem, zamiast honorowo odejść, posta
nowił jesz.cze wyiąbać kilka dziur w ka
dłubie i to w dodatku w trakcie sztonnu. 
Marzena Kołaczyńska utraciła nasze 
zaufanie. Zasłaniając się prawem oświa
towym, łamała Prawa Człowieka min.: 

Art. 19 - Każdy człowiek ma prawo 
do wolności opinii i jej wyrażania. 

Art. 20 - Prawo do spokojnego zgro
madzania się. 

Art. 23 - Prawo do odpowiednich 
i zadawalających warunków pracy. 

Art. 24 -Prawo do wypoczynku, włą
czając w to rozsądne organizowanie go
dzin pracy. 

Dziś chyba ńikt już nie ma wątpli
wości, że złamane zostało również 

prawo poszanowania godności czło
wieka. Dowodem na to są publiczne 
wystąpienia byłej dyrektor, która sza
nuje tylko siebie, uprawia niestety 
autoreklamę i w mediach tworzy fał
szywy obraz nauczycieli z naszej 

„BORLAND" s.c. 

szkoły, Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łowiczu. 

My, nauczyciele, którzy podjęliśmy 
walkę z przemocą, staraliśmy się praco
wać rzetelnie, spełniać oczekiwania ro
dziców, dbać o rozwój uczniów, zapew
niać im bezpieczeństwo. Utwierdzają nas 
w tym liczne telefony i rozmowy z oso
bami, które nas wspierają w tych trud
nych chwilach. 

Praca pod kierownictwem apodyk
ty<'.znego dyrektora nie jest możliwa. 
Z tego powodu nauczyciele korzystają 
z przysługujących im urlopów zdrowot
nych i zwolnień lekarskich. W ciągu 
dwóch lat czworo nauczycieli z naszej 
szkoły odeszło na urlopy zdrowotne. 
Do tego bilansu należy dodać rekordową 
liczbę zwolnień lekarskich, w styczniu 
było ich 13. Dziś wiemy, że pewni lu
dzie,któi:ych bardzo cenimy, nie powrócą 
do nas szybko. Ubolewamy nad tym 
Jest nam naprawdę z tego powodu smut
no. Nie chcemy, aby doszło do jeszcze 
większego nieszcz<c5cia. Stąd wziął się 
sprzeciw nauczycieli, o któi:ym przy
szło nam dzisiaj pisać. 

A komu zaufać? My zaufaliśmy 
przede wszystkim sobie. 

PS. Nie podejmujemy polemiki 
z wypowiedziami p. M Kołaczyńskiej 

(,,Bunt nauczycieli", Nowy Łowiczanin 
nr 8), ponieważ sprawy wielkiej wagi 
wymagają godności i nie :znoszą atmos
fei:ymagla 

Nauczyciele 
Szkoły Podstawow'!i nr 4 

w Łowiczu 

Od redakcji: Nauczyciele - sygnata
riusze listu zastrzegali swoje imiona 
i nazwiska do wiadomości redakcji. 
Mimo naszych nalegań, że autor listu 
otwartego winien mieć odwagę się 
tef awnić, zatrzeżenia nie cofnęli. 

Do tego konfliktu 
nie musiało doiść 

( ... ) Szkolnictwo to treść mego życia 
Systematycznie śledzę doniesienia pra
sowe na jego temat Są one często prze
rażające. Ostatnio nie mogłem nie zauwa
żyć artykułów zamieszczonych w ,,No
wym Łowicząninie" i w ,,Dzienniku 
Łódzkim", a poświęconych jednej ze 
szkół w moim mieście. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy tej 
szkoły (o ile - to wszystko jest praw
dą) żal mi was. Stworzyliście sobie 
piekło. Ponieśliście wielką porażkę, 

jeśli źle to widzę - to was przepra
szam. Jestem stary. Podobno stare 
oczy inaczej widzą. 

Każdy kto wędruje ścieżką życia, 
popełnia błędy. I wy, szanowne kole
żanki i koledzy, macie prawo je popeł
niać. Wasz konflikt narastał jednak dość 
długo. Trudno mi uwierzyć w to, by nikt 
w tym czasie nie próbował wam pomóc 
w rozwiązaniu tego konfliktu. Ta wasza 
porażka nie jest tylko waszą porażką. 
W cale nie jestem przekonany, że do tego 
waszego konfliktu musiało dojść. Czy 
ewentualne ofiary tego konfliktu - mu
szą nimi zostać? ( ... ) 

Andrzej A. 
Stary nauczyciel 

(nazwiskD do wiadomości redakcji) 

C-zytaliśmy 
z uwagq 

Przypadek zrządził, że po zakończe
niu ceremonii pogrzebowej śp. Ziemo
wita Skibińskiego w Poddębicach, jedna · 
z uczestniczek łowickiej delegacji spre
zentowała mojej malźonce Wasz tygą
dnik ,,Nowy Łowiczanin" z bard.Zo in

·teresującym opisem życia i twórczo
ści poety w regionie łowickim - i nie 
tylko. Ze szczególną uwagą czytali
śmy, bowiem znaliśmy całą rodzinę 
Skibińskich od powojennych lat. By
łem nauczycielem. Ziemowit był moim 
licealnym uczniem, potem zawodo
wym kolegą i stałym przyjacielem na
szego domu. Jesteśmy w posiadaniu 
wszystkich wydań poetyckich ze sto
sownymi dedykacjami. Jednak mimo 
spotkań i rozmów z śp. Ziemowitem 
ograniczanych najczęściej do prozy pi:y
watnego życia, nie w pełni poznaliśmy 
jego zawodowy i twórczy dorobek na 
terenie regionu łowickiego. Artykuł „Tyl
ko On tak potrafił" sygnowany parafką 
(lb) - domyślam się, że napisany przez 
red Tomasza Bartosa, jest wspaniałym, 
logicznym układem, oddającym nie tyl
ko dorobek twórczy, wiedzę, sposób jej 
przekazywania, ale nade wszystko traf
ny, faktyczny stan duchowości poety, 
zgodny z naszą znajomością osobowo
ści Ziemowita. 

Dziękujemy autorowi artykułu oraz 
wspomnianej na wstępie anonimowej 
Pani (chyba prac. biblioteki) i szanownej 
Redakcji za cennąpublikację. 

P.S. Myślimy, że.kapituła przy:mają
ca medale im. Władysława Grabskiego, 
winna pośmiertnie uhonorować zasługi 
Ziemowita Skibińskiego, bowiem on 
posiadał obszerną wiedzę o rodzie Grab
skich i był gorącym propagatorem za
sług Władysława i Stanisława.( ... ) 

Teresa i Mieczysław MikołajczykDwie 
Poddębice 

Gospodarstwo Rolno-Rybackie 
BORÓW KREDYTY 

GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE OGŁASZA SPRZEDAŻ BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 
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Kolegium Nauczycielskie 

Oczekiwana zabawa u studentów 
Ponad pięćdziesięcioro dzie

ci z Domu Dziecka w Strobowie 
i łowickiego Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego, 
bawiło się na zabawie choinko
wo-<>statkowej zorganizow~nej 
w sobotę 25 lutego w sali OSiR 
przy ul. Jana Pawła li w Łowiczu, 
przez pedagogów i studentów 
łowickiego Kolegium Nauczy
cielskiego. 

B yła to już piąta tego typu im
preza w trwających od wielu 
lat kontaktach między Kole

gium a strobowskirn Domem Dziec- Zabawa była przednia. Wspólnie bawiły się cał
ka. Imprezę organizował uczelniany kiem małe dzieci jak i nastolatkowie. 
klub AZB. Spośród zaangażowanych 
w akcję nauczycieli wymienić można Monikę 
Dziedzic oraz Halinę i Jacka Szwarockich. Do 
zabawy zaproszone zostały dzieci z łowickiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawcze
go. W latach poprzednich były to np. dzies;i z SP 
2, czy zawodnicy sekcji lekkoatletyc:mej. 

Zaczęło się od zabaw sportowych na głównej 
sali OSiR Były slalomy, niesienie piłeczki ping
pongowej na paletce itd. Następnie dzieci i mło
dzież obejrzały przedstawienie „Czerwony Kap
turek", przygo!CJwane przez studentów pierw
szego roku języka polskiego pod okiem Barbary 
Mycki. Głównym jednak punktem imprezy była 
zabawa taneczna, która po raz pierwszy w tym 
roku odbyła się przy akompaniamencie zespołu 
muzycznego. Za darmo zagrał łowicki zespół Ex 
- Team. Zorganizowano też szereg konkursów, 
a studenci sami upiekli ciasta i inne słodkośc~ 

dzieci otrzymały też od Mikołaja paczki, w któ
i:ych znalazły się prezenty od sponsorów - sło- . 
dycze, maskotki. 

Czy takie spotkania dają dzieciom radość? 
Katarzyna Kania i Karolina Krukowska z Domu 
Dziecka w Strobowie przxjechały do Łowicza 
już po raz trzeci. Jak mówią, zawsze z utęsknie
niem czekają na te wyjazdy, bo mogą się wytań
czyć, sprawdzić w grach sportowych, poznać · 
fajnych ludzi lub odnowić kontakty sprzed lat. -
"ffYchowankDwie cieszą się na te wyjaz.dy - po
twierdza dyrektor placówki Urszula Rózga. 

Latem studenci z łowickiego Kolegium Na
uczycielskiego organizują trzydniowy biwak 
w Strobowie. Śpią wtedy pod namiotami, a za 
dnia pracują z dziećmi, dzieląc je na grupy, i:ywa
lizujące w zajęciach sportowych i przygotowu
jące prezentacje na dany temat. (wcz) 

Siedmiu uczniów z Chełmońskiego w finale 
Aż.siedmiu z bzynastu uczniów, którzy 

z województwa łódzkiego zakwalifiko
wali się do etapu ogólnopolskiego VII Olim
piady „Losy Polaków na Wschodzie 
po 17 września 1939 roku", to uczniowie 
łowickiego I Liceum Ogólnokształcące
go imienia Józefa Chehnońskiego. Etap 
okręgowy olimpiady odbył się w murach 
tego właśnie liceum w sobotę 25 lutego. 

T ego dnia 44 uczniów ze szkół średnich 
z Łęczycy, Łodzi, Rawy Mazowieckiej, 
Pabianic, Sieradza, Zduńskiej Dąbrowy, 

Piotrkowa Ti:ybunalskiego, Kutna i Opoczna, 
broniło swoich prac pisemnych i odpowiadało na 
pytania dotyczące historii II wojny światowej. 

Z Chełmońskiego udział w olimpiadzie wzięło 
15 osób. W finałowej trzynastce znaleźli się: 

Krzysztof Szachogłuchowicz, Anna Falkiewicz, 
Ignacy Krzyszczak, Lukasz Łebski, Rafał Wró
bel, Daniel Plichta i Ilona Bryk. Reszta finalistów 
nie pochodzi z naszego terenu. 

Jedną z tych, którzy wezmą udział w finale 
jest Anna Falkiewicz - uczennica Chełmońskie
go, która w olimpiadzie startuje już po raz trzeci. 
Jak mówi, historią się pasjonuje, jednak nie chcia
łaby jej studiować. Obok tego przedmiotu intere
suje ją także język polski, angielski i wiedza 
o społeczeństwie. W przyszłości chciałaby się 
zająć reżyserią teatralną. 

- Cieszy to, że olimpiada obejmuje swoim za
sięgiem coraz większą_ część kraju. W ubiegłym 
roku nie było na przykład Sieradza, Pabianic, 
PiotrkDwa, Opoczna - mówi przewodniczący 
komisji konkursowej i dyrektor łowickiego I LO 
HenrykZasępa. (wcz) 

• pracownik socjalny 
KRÓW MLECZNYCH 
I JAŁÓWEK CIELNYCH 95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 

• referent ds. oruanizacvinvch, 
kadr i bhp 

w piątek dnia 3 marca 2006 roku 
godzina 12:00 

BORÓW, GMINA BIELAWY 
Zapraszamy 

~MIQOlłOWAWD,lDAŹMtl 
USŁUGI KUŚNIERSKIE 
Łowicz, ul. Warszawska 56 

tel. 0602-654-184 
Warszawa tel. (022) 667-42-83 ~ 

tel. 0-696-016-005 R·200 

UWAGA ROLNICY MIAlES WYPADEK 
•jako pieszy, pasażer, kierowca PORADYl>RAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku ·BEZPŁATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu Q0 Kl.IENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

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

S które wydarzyły się do 10 lat wstecz DO NA (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

ZATRUDNIMY 
HANDLOWCA 
D A-lilO sp. z o.o. Łowicz ul. Małszyce 2d/2e 
(046) 837-36-82 (kontakt z Panem Janem Modzelewskim) .x 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru 
umieszczone zostały na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej 
www.lowicz.bipst.pl oraz w siedzibie urzędu. ~ 

Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Łowiczu 

organizuje szkolenia 
techniczno-handlowe, tematyczno-popularyzacyjne _ 

w dniach: • 7 marca, godz. 1000 - kotły gazowe 
• 15 marca, godz. 1 ooo· pompy ciepła 

• 22 marca, godz. 1 ooo -kolektory słoneczne 
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Cechu: 

Łowicz, ul. Plac Przyrynek 2 

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH 
INSTALACJI OAZOWYCH 

NISKIE CENY ~ 
Łyszkowice, ul. Polna 3, tel. 0-502-583-965 
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Papier nieiedno ma imię 
Wystawa prac z papieru czerpanego w GOK w Domaniewicach 

Do 11 marca można 
oglądać w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Doma
niewicach JNYStawę pa
pieru czerpanego autor
stwa głownianki Agniesz
ki Andruszkiewicz. 

M alarka była obecna na 
wernisażu 20 lutego. Na 

otwarcie wystawy przybyło 
około 50 osób, wxjątkowo duiD, 
ocenia dyrektor ośrodka w Do
maniewicach, Barbara Szymaj
da. Wówc'liJS to można było sa
modzielnie wykonać arkusz pa
pieru czerpanego. W specjalnej 

motywy roślinne oraz fantazyj
ne wzory w kolorystyce natu
ralnego beżu, pomarańczu, zie
leni. AgnieszkaAndruszkiewicz 
w 1999 roku uzyskała dyplom 
Państwowego Liceum Sztuk 

. Plastycznych w Łodzi za kopię 
rzeźby Michała Anioła. Studio
wała na Politechnice Łódzkiej na 
;wydziale papiernictwa i poligra
fii. Pierwszą wystawę miała 
w 1997 roku w Głownie, a była 
to wystawa fotograficzna, 
w 1999 roku wystawiała tu pra
ce malarskie. W 200 l roku wy
stawę jej prac ;,Makulatura -
surowiec XX wieku'', można 
było oglądać w Dusznikach 
Zdroju. W 2003 roku po raz 
pierwszy wystawiała w Łodzi 

2.03.2006 r. 

Nam najbardziej podobało się ciekawe, tajemnicze nieraz ujęcie tematu 
martwej natury. ' 

Malarstwo Ewy Grabowskiei w muzeum - kadzi znajdowała się masa celu
lowwa o konsystencji papki. 
Masę l)llbierano na płaskie sito, 
a następnie osuszano dociska
jącręcznik. 

Wystawa podzielona jest na 
trzy części. Pierwsza z nich 
przedstawia historię papieru, tj. 
gdzie i kiedy został wynalezio
ny. Można zobaczyć różne ro
dzaje papieru, co jest ciekawe, 
bo nie każdy wie, że papier 
można zrobić nie tylko z drew
na, ale min. także ze skórek ba
nana, odpadów tytoniowych. 
Jest tam eksponowanych rów
nież kilka figurek origami oraz 
sitko do odcedzania papieru. 
Druga cz.ęść wystawy to około 
30 prac Agnieszki Andruszkie
wicz w dużym formacie. W pa~ 
pierze odciśnięte są głównie 

prace z papieru czerpanego, Do 21 marca oglądać można 
w 2004 roku-również. Do koń- w łowickim muzeum wystawę prac 
ca czerwca ubiegłego roku jej malarki Marii Ewy Grabowskiej. 
prace z papieru czerpanego pre
zentowane były w Łódzkim 
Domu Kultury. 

go w Łowiczu. Malować zaczęła dość póź.
no, bo jakieś sześć ląttemu. Wtedy też wstą
piła do Stowarzyszenia Plastyków Amato
rów i Klubu Plastyka Amatora, działających 

A rtystka nie ~lko sama 
tworzy w papierze czer

panym, ale uczyła tego głowień
ską młodzież, podczas zajęć 
warsztatowych w tamtejszym 
muzeum. Trzecią cv:,ść wysta
wy w Domaniewicach stanowi 
kilka prac wykonanych podc'liJS 
tych warsztatów. Są one bar
dziej kolorowe od prac instruk
torki, pod której kierunkiem po
wstawały. 

Agnieszka Andruszkiewicz pokazuje jak czerpać papier. (eh) 

Ruszyły koncerty w Sannikach 
Ruszył 26 sezon koncertów 

chopinowskich w Sannikach. 
W ostatnią niedzielę 26 lutego san
nicki pałac gościł, przy pełnej wi
downi - pianistę Kazimierza Gier
żoda i aktorkę Annę Seniuk. 

K azimierz Gierżod to pianista kon
certujący nie tylko w Europie, ale 

• inacałymświecie-grywałnaprzy

kład często na terenie obydwu kontynen
tów amerykańskich. Jest absolwentem 

· Akademii Muzycznej imienia Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Anny Seniuk, co 
za1,1ważono także podczas koncertu ni-

komu nie trzeba przedstawiać. Taka ob
sada inauguracyjnego koncertu zapewni
ła widowni niezapomniane wrażenia, co 
zresztą jest normą w całej 25-letniej hi
storii koncertów w Sannikach. 
Występowi gwiazd towarzyszyła 

jubileuszowa wystawa fotograficzna, 
stanowiąca fotoreportaż z minionych 
25 lat. Z wystawy tej dowiedzieć się 
mogliśmy na przykład, iż Anna Seniuk 
jest w Sannikach nie po raz pierwszy. 
Sannicki pałac, o którym Jerzy Waldorff 
zwykł mawiać, że jest plebanią Chopi
na (czyli że tym, czym dla kościoła jest 
plebania, tym Sanniki są dla Żelazowej 

W SPECJALIZACJACH: ZARZĄDZANIE 

Woli), aktorka odwiedziła już w roku 
2002. 

Oglądanie wystawowych fotografii 
może być fascynującym przeżyciem -
dopiero dzięki nim przekonać się można 
ile sław, ile znanych twarzy odwiedziło 
już sannicki pałac. Wymienić można na 
przykład Daniela Olbrychskiego i Jerze
go Zelnika, którzy byli tu w 1999 roku, 
Teresę Budzisz-Krzyżanowską i Jerzego 
Kamasa, przebywających w Sannikach 
wroku2003,MajęKomorowskąi Olgę Boń
czyk w 2004 roku, czy Olgierda Łukasze
wicza, który odwiędził pałac w roku 2005. 

(wcz) 

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

~~~·~~ 
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 

W emisażwystawymiałmiejscewso- przy Łódzkim Domu Kultury. Uczestni
botnie popołudnie 25 lutego. Moż- czyła też w kursach organizowanych przez 
na na niej obejrzeć 46 obrazów - SPA, gdzie poszerzała swoją wiedzę na te

oltje i akryle, wśród których'przeważająptj- mat techniki malowania farbami akrylowy
zaże i bardzo ciekawie ujęta martwa natura. mi, olejnymi, suchymi i tłustymi pastelami. 

Artystka pochodzi z Warszawy, ale od Corocznie bierze udział w letnich plenerach 
.roku 1974 mieszka w Łowiczu. Jest absol- malarskich. 
wentką Wydziału Filologicznego Uniwersy- Łowicka wystawa nie jest pierwszą 
tetu Warszawskiego i w latach siedemdzie- · w dorobku Ewy Grabowskiej. Brała już 
siątych uczyła języka rosyjskiego w Liceum udział w wystawach zbiorowych w Łodzi, 
Ogólnokształcącym im. Józefu Chełmońskie- Skierniewicach i Bolimowie. (wa) 

Poloniści dyskutowali 
Ponad 20 nauczycieli języka pol

skiego z Łowicza, Skierniewic i Kut
na skorzystało ze spotkania zorga
nizowanego 16 lutego w I LO w Ło
wiczu przez Stowarzyszenie Na
uczycieli Polonistów, którego temat 
brzmiał „Matura 2006 -egzamin we
wnętrzny z języka polskiego". 

O d_ ubiegłego roku na. maturze poja~ 
się nowy typ egzammu - wystąp1erue 

ucznia. Przy ocenie tego wystąpienia brana 
jest pod uwagę nie tylko cz.ęść merytorycz
na, ale też sposób przekazu - retoryka. -
Młodzi ludzie mogą mieć z tym problemy, 
a nauczyciele też mogą nie wiedzieć, jak ich 
do tego przygotować - mówi o motywach 
spotkania prezes stowarzyszenia Jolanta 
Znyk. Temat retoryki, mowy ciała, metod 
opanowania stresu przybliżyła polonistom 
dr Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska z Uni-

wersytetu Warszawskiego. Drugą cz.ęśćkon
ferencj~ poświęconą stronie organizacyjnej 
egzaminu wewnętrznego i zmian, jakie 
w tym roku zachodzą, poprowadziła do
radca metodyczny Ewa Sztombke. 

W tym roku, na przełomie kwietnia i maja, 
stowarzyszenie planuje zorganizowanie 
20-godzinnego kursu podstaw dramy dla na
uczycieli języka polskiego, na który można 
się jeszcze zapisywać u Jolanty Znyk 
(tel. 837-67-97). Kurs odbywać się będzie 
w piątki i soboty, a prowadzić go będzie 
Maria Gudro, autorka książki poświęconej 
wykorzystaniu dramy do rozwiązywania 
problemów wychowawczych i stymulowa
nia rozwoju ucznia. 

Z okazji Roku Języka Polskiego plano
wany jest konkurs adresowany do młodzie
ży. Może to być konkurs literacki lub np. 
dyktando. 

(mwk) 

lachowkz w Tipes Topes 
Koncert Jacka Lachowicza, do niedawna 

muzyka z zespołu Ścianka, związanego głów
nie z sceną trójmiejską, zaplanowany jest 
na najbliższy piątek 3 marca, na godzinę 
20.00 w klubokawiarni Tipes Topes Łowic
kiego Ośrodka Kultury. Bilety mają koszto
wać 7 złotych. 

L achowiczjużwystępowałsolowo w Łowiczu nieco 
ponad rok temu, kilka lat wcześniej był z ze
społem Ścianka. Teraz przyjedzie z nowyni 

materiałem, który ma ukazać się na jego drugiej solo
wej płycie. 

Lachowicz nagrał ze Ścianką 3 płyty długogrające 
i cztery single tzw. epki. W 2000 roku rozpocząłwspół-

-pracę z Andrzejem Smolikiem, u którego wystipił go
ścinnie na epce promującej płytę SMOLIK. W roku 
2001 nagrał materialna płytę długogrającąprojektuLEN
NY VALENTINO, za którą otrzymał nagrodęprzemy
słu fonograficznego FRYDERYK2001 w kategorii mu
zyka alternatywni Rok 2002 przyniósł mu propozy
cję ponownej współpracy ze S~olikiem przy nagraniu 
piosenki na płytę Krzysztofu Krawczyka - ,,Bo marzę 
i śnię ... ". Wewrześniu2002rokunagrałwrazzRyszar
dem Tymonem Tymańskim ścieżkę dźwiękową do fil
mu Wojciecha Smarzowskiego „Wesele". 

Koncert jest pierwszą z trzech części cyklicznej im
prezy pod nazwą 'TtpeS Topes. 'Koltjne dwa spotkania 
w ramach tego cyklu planowane są w kwietniu (mak) 
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Becikowe w gminie Łowicz , 

M amy obowitp:ek wypłacania „ beci
kowego", a wiem, że do budżetu na 
szej gminy w zwicgku z tym nic jesz

cze nie wpłynęło. Czy gmina ma z tym pro
blemy? - dopytywał podczas sesji Rady 
Gminy Łowicz, 22 lutego, radny Rysz.arc! 
Tokarczyk z Bochenia. - Taki problem, to 
nie problem ... - odparł krótko wójt Andrzej 
Barylski. Wyjaśnił też, że do tej pory gmina 
wypłaciła siedem zasiłków okolicznościo- Według mediów 
wych określanych mianem „becikowego" ogólnopolskich, informacje 
iobowiązektenjestrealizowanynabież.ąco, o rozprzestrzeniającym się 
nie wpływając istotnie na budżet gminy, wirusie ptasiej grypy 
pomimo tego, że pieniądze, które na ten cel 
będzie przekazywał wojewoda, jeszcze do spowodowały gwałtowny 
gminyniewpłynęły. (mak) spadek cen drobiu w kraju. 

Dzień Kobiet w Domaniewicach 

U roczystości z okazji Święta Kobiet 
zaplanowano w gminie Domaniewi
ce na niedzielę 5 marca O godz. 15 

wystąpi zespół ludowy ,,Kalina", działają
cy przy ośrodku kultury. Następnie przy
gotowany zostanie słodki poczęstunek. Za
proszenia dla aktywnie działających na rzecz 
każdej wsi, osobiście wręCzali w tym tygo
dniu poszczególni sołtysi. Impreza jest 
otwartadlawszystkichpań. (eb) 

Plac przy ul. Witosa w Sannikach 
nie będzie podzielony 

P rz.eznaczona pod zabudowę mieszkal
ną lub mieszkalno-usługową działka 
o powierzchni 3.000 m2, położona 

przy ul. Witosa w Sannikach, w całości zo
stanie wystawiona do sprzedaży. Zgcx:lę na 
to wyraziła Rada Gminy na sesji 24 lutego. 
Pcx:ljęta przez radnych uchwała przewidu
je, że najpierw podjęta będzie próba sprze
dania działki w całości. Jeśli po przeprowa
dzonej wycenie i przetargu nie znajdzie 
się na nią nabywca, wówczas zostanie ona 
ponowna podzielona i powstałe z niej mniej
sze działki będą przedmiotem kolejnego 
przetargu. (mwk) 

Postaw na doświadczenie 
- jesteśmy na rynku już 16 lat! 

W Łowiczu oraz w Głownie drastycz
nego spadku cen na razie jednak nie 

zanotowano. W sklepie PSS „Społem" przy 
ul. Zduńskiej w ostatnich dniach ceny dro
biu nie zmieniły się, chociaż sprzedaż nieco 
spadła. - 7,amawiamy po trzy kurczaki i po 
pół skrzynki udek czy filetów- niewiele mnilij 
niż dotychczas. Sprzedaż od jakiegoś czasu 
już zmalała - mówi sprzedająca na stoisku 
mięsnym Lidia Śmiałek. Ceny utrzymują się 
tu na tym samym poziomie. Kurczaki moż
na kupić za 5,20 zł/kg, filety za 13 zł/kg. 
Podobna sytuacja dotyczy sklepu firmy 
,,Henko" również z ul. Zduńskiej. Nie zaob
serwowano tu spadku sprzedaży. Ceny naj
pierw minimalnie spadły, obecnie już wzro
sły. Kurczaki kosztują fu 4,90 zł/kg, filety 
12,50 zł/kg,askrzydełka4,40zł/kg. - Ludzie 
nie boją się ptasiej grypy. Na razie nie pani
kują - mówi sprzedawczyni. 

Rzeczywiście, łowiczanie nie przestali ku
pować drobiu. - Kupowałam dwa dni temu 
udka, i.eby dodać do rosohi Przecież ptasiej 
grypy niema jeszcze w Polsce, ajeśćcó.ś trzeba 
-mówi Lidia Śmialek. Komtmikatówo zblii.a
niu sięptasiej chorobyniewystraszyłasięrów
nież Renata Kapu5ta. - Nie zwracam na nie 
uwagi. Jakbym się wszystkim przejmowała, to 
nie miałabym w domu co jeść -mówi. 

-KupujędróbnadolKompletnieniebojęsię 
ptasi,ęj grypy. Przecież. zarazki giną, gdy mięso 
si,ę gońefe, a surowego kurczaka nie jadam -
dodaje klientka Bronisława Magdaj. Niektó
rzy mająjednak pewne obawy. Pani Janina 
Maratnaniedzielęprzygotowala jeszcze obiad 
zmięsadrobiowego.Jtjrodzinawolibiałemię
so z kury od wołowiny czy wieprzowiny. -
Teraz też idę kupić udka z kurczaka. Martwi,ę 
się tylko o to, co będziemy jedl~ gdy ptasia gry
pa dotne do Polski - mówi pani Marat Wie, 
że zarazki giną w temperan= pow. 7ff'C, 
mimo to nie zdecydowałaby się na spożycie 
drobiu, gdy.by ogniska ptasitj grypy odkryto 
w Polsce. -Malym dzieciom podajemy rosołek 
i delikatne mięso drobiowe. Bałabym się. Nie 
kupowałabym nawet jajek- dodaje. 

W Głownie podobnie 
W sklepie firmowym zakładów mięsnych 

z Jeżowa, ceny drobiu nieznacznie spadły 
dopiero 23 lutego-o 0,20 zł. -Niektórzy ldien
c~jak nigdy nic wchodz.ą do sldepu i kupują 
drób. Inni zaczynają dysku.~ję o ptasiej grypie 
i rezygnują z zakupu. W zamian najczęścilij 
wybierają wieprzowinę - powiedziała nam 
sprzedawczyni. Pcx:l koniec ubiegłego tygo
dnia obroty spadły tu o połowę. Zupełnie 
cx:lwrotna sytuacja dotyczy sklepów sieci 
,,Plasterek". Tu 24 lutego zaobserwowano 
wzrost cen produktów drobiarskich o 0,20 
zł. - Nie zauważyłam zmiany w ilości sprze
daży - mówi sprzedawczyni z ,,Plasterlat". 

W sklepie PSS "Społem" przy ul. Zduńskiej sprzedaż drobiu zmniejszyła się minimalnie. 

Kurczaki przestał kupować głownianin 
Jarosław Bielecki: - Wolę nie kusić losu. Rów
nie dobrze mogęjeść wieprzowinę, ryby lub 
zupełnie zrezygnować z mięsa - mówi. Inne
go zdania jest Agnieszka Czubik: -Słucham 
radia i telewizji. Myślę, że jest troc~przesa
dy w tych informacjaćh. Przecież ta choroba 
nie przenosi się w powietrzu. Ktoś musiałby 
~eść zarażonego ptaka i to nieugotowane
go. To jest nieprawdopodobne. 

Polskl drób lest zdrowy 
Krajowa Rada Drobiarska Izby Gospo

darczej w Warszawie, zrzeszająca zakłady 

uboju i przet.,vórstwa podkreśla, że w Polsce 
nie występttją ogniska ptasiej grypy. Dodat
kowym argumentem potwierdzającym bez
pieczeństwo spożycia drobiu jest to, że 
wszystkie gatunki drobiu ubijane w rzeźniach 
są badane - w ubojni w Woli Cyrusowej 
w gminie Dmosin pracuje np. trzech wetery
narzy. Do handlu trafia wi~ tylko drób zdro
wy. Ponadto obróbka termiczna mięsa do 
przetwórstwa i dodatkowo jego gotowanie 
przez spożyciem sprawia, że nie ma możli
wości zarażenia się wirusem ptasiej grypy 
przez człowieka, gdyż ginie on w temperatu
rze 7ff'C. Żywy drób jest po stałym nadzo
rem służb weterynaryjnych, a wszystkie 

OSP Niedzieliska 

produkty drobiarskie i mięso kierowane do 
sprzedaży detalicznej i gastronomii są na 
wszystkich etapach obrotu badane. Małe 
jest zresztą prawdopodobieństwo wystą
pienia wirusa na fermach, gdyż cały drób 
kierowany do uboju pochodzi z zamknię
tych kurników i nie ma on kontaktu z dzi
kim ptactwem, mogącym być nosicielem tej 
choroby. 

Wszelkie środki bezpieczeństwa podej
mowaneprz.ez hodowców mają wielkie zna
czenie: jeśli klienci nie będąpewni, że nad
zór weterynaryjny i obróbka termiczna mięsa 
chronią nas przed wirusem ptasiej grypy, 
popyt na drób się załamie. (eb) 

Ta straż się wyróżnia 
W tłusty czwartek 23 lutego, 
odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 
w jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niedzieliskach 
w gminie Kiernozia. 

Nie przyniosło ono żadnych zmian 
personalnych w zarządzie jednost
ki (prezes Stanisław Kaźmierczak, 

naczelnik Rysz.arc! Jaraźny, sekretarz Józef 
Krupiński, skarbnik Bogdan Staniaszek, go

REKLAM A - · spcx:larz Stefan Drzewiecki, kronikarz An

MARKET 
drzej Jaraźny). Zygmunt Dylik, prezes za
rządu gminnego OSP w Kiernozi nie ma wąt
pliwości, że jest to jednostka warta uwagi, 
choć nie należy do Krajowego Systemu Ra
towniczo-Gaśniczego. Gdy pytamy, czym 
się wyróżnia, prezes mówi: -Jednostka pręż
na, aktywna. ma własny poczet sztandaro-
1-1}'. W zawodach sportowo-pożarniczych 
zawsze plasuje się w pienvszlij trójce. Nale
ży do niej 32 druhów czynnych, 1 wspiera
jący, 9 osób liczy Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza. Dalej Dylik wymienia: dbałość 
o sprzęt i mienie, istnienie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej (na terenie gminy są 
tylko dwie - w Nieązieliskach i Wituszy), 
ponadto 6 druhów z Niedzielisk gra w Or
kiestrze Strażackiej w Kiernozi. 

Bracia Ryfa (od lewej Sylwek, Konrad i Łukasz), młodzi strażacy z OSP w Nie
dzieliskach podczas swojego debiutu po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. 

Dwaj z nich: 18-letni Łukasz Ryfa i !&
letni Komad, wraz ze swoim młcx:lszym bra
tem 15-letnim Sylwestrem, grali podczas nie
oficjalnej cz.ęści zebrania. Był to ich debiut, 
ale chcieliby, aby ich zespół występował czę
ściej. Łukasz na co dzień jest uczniem Tech
nikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. 
W orl<lestrze gra na puzonie barytonowym, 
w zespole na akordeonie. Konrad i Sylwek są 

uczniami girrmazjum w Kiernozi. W zespole 
i w orl<lestrze Konrad gra na saksofonie, Syl
wek w zespole śpiewa i gra na organach. Do 

. odciestry jeszcze nie trafił, choć kapelmistrz 
Stanisław Libaradzki jest przekonany, że jest 
to chłopak bardzo zdolny i wart uwagi. Ze
spół na razie nie ma naziry. ale chciałby zaist
nieć-mówi najstarszy z braci. Obecnie mają 
przygotowanych około 30 utworów. (mwk) 
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Gmina Łowicz 

lnwestycie za trzy miliony 
Prawie trzy miliony 
złotych przeznaczone 
zostaną w tym roku 
na inwestycje na 
terenie gminy Łowicz .. 
Wydatki inwestycyjne 
stanowią 22,57 
procent budżetu, 
jednogłośnie 

zaakceptowanego 
i uchwalonego 
przez radnych na sesji . 
w środę 22 lutego. 

Z achęcając do głosowania za 
J?rzyjęciem budżetu wójt 

gminy Andrzej Barylski pod
kreślał, że nie jest to budżet roku 
wyborczego i gmina nie będzie 
korzystała z kredytów na ·finan
sowanie inwestycji. 
Każdego z mieszkańców gmi

ny interesuje co będzie zrobione 
u niego na wsi, w jaki sposób on 
skorzysta w tym roku z gmin
nych pieniędzy. Poniżej przed
stawiamy zestawienie najważ
niejszych gminnych inwestycji, 
razem z wyjaśnieniami i komen
tarzem. 

Inwestycje drogowe i bezpo
średnio związane z drogami: 

• gruntowna modernizacja 
drogi w Jastrzębi ma koszto
wać 280 tysięcy złotych - droga 
została częściowo zniszczona 
podczas budowy kanalizacji w tej 
wsi w ubiegłym roku, 

• powierzchniowe utrwalanie 
drogi w Dąbkowicach Gór
nych - 80 tys. zł, 

• powierzchniowe 
utrwalanie drogi Jam
no - Smolarnia -
100 tys. zł, 

remonty dróg gruntowych. 
Gdzie zostaną wykonane 
w pierwszej kolejności - okaże 

się po zimie. Najpierw stan dróg 
zostanie oceniony przez pracow
nika gminy, a potem będzie na. 
nie wysyłana równiarka oraz 
będą wypełniane tłuczniem więk

sze dziury i wyrwy. 
Inwestycją poniekąd związa

ną z drogami będzie też ustawie
nie nowych wiat przystanko
wych, na co przeznaczone jest 
16 tysięcy złotych. Nowe wiaty 
mają stanąć tam, gdzie stare są 
zniszczone lub zostały wcześniej 
rozebrane ze względu na zły stan 
technicżny. Jaki będzie wzór 
wiaty, jeszcze nie ustalono. Nie
wykluczone, że będą to wiaty 
z przezroczystego plastiku 
o wzmocnionej wytrzymałości -
takie wiaty są między innymi 
przed Warsztatami Terapii Zaję
ciowej w Parmie. 

Łącznie na inwestycje drogo
we wydanych zostanie około 800 
tysięcy złotych. Przez ostatnie 
trzy lata gmina Łowicz znacznie. 
poprawiła stan swoich dróg wy
dając na nie łącznie około 2,3 mi
liona złotych. 

Kanalizacia 
i wodociągi 

Budowa kanalizacji jest bardzo 
kosztowna. Drugi etap, rozpo
czętej w ubiegłym roku, budowy 
kanalizacji w Popowie będzie 
kosztował gminę 61 O tysięcy 
złotych. Rozpocznie się też bu

dowa kanalizacji sa
·nitarnej w Małszy
cach - koszt w tym 
roku to kolejnych 
300 tysięcy złotych. 
Oprócz tego wykony
wane będą następne 
projekty kanalizowania 

• powierzchniowe 
utrwalanie drogi 
w Strzelcewie - 70 
tys. zł, Wójt Andrzej gminy - na ten cel prze-

•przebudowa mostu 
na Słudwi w Klewko-

Bary/ski znaczonych zostało 

wie ma kosztować 150 tys. zł, 

.•wykonanie podbudowy dro
gi z Zielkowic do Bobrownik 

· - 280 tys. zł, 
• powierzchniowe utrwalanie 

drogi Guźnia - Mystkowice -
Bocheń - 70 tys. zł. 

Ponadto 50 tysięcy złotych 
przeznaczone jest na bieżące 

w budżecie 60 tysięcy 
złotych. · 

Projekty sieci wodociągo
wej - to kolejne 60 tysięcy zło
tych. Wodociąg ma być dopro
wadzany między innymi do no
wych działek budowlanych, które 
zostały wydzielone w okolicach 
Zielkowic przy kolei oraz w Ja
strzębi i do kilku siedlisk pomię-

dzy Dąbkowicami Dolnymi 
a Dąbkowicami Górnymi. - Nie 
ma się co dziwić, że ludzie się do 
nas zgłaszają, że chcą mieć bie
żącą wodę. To naturalna potrze
ba i trzeba ją spełnić - powie
dział na sesji wójt Andrzej Ba
rylski. Na ten cel zapisano w bu
dżecie 200 tysięcy złotych. 

O prócz tego w części inwe
stycyjnej budżetu przewi

dziano następujące wydatki: 
• wymiana starych okien 

w budynku Urzędu Gminy 
przy ulicy Długiej w Łowiczu -
60 tys. zł, 

• zagospodarowanie terenów 
wokół szkół - uporządkowanie 
boisk, bieżni, ogrodzenia, ławki 
itp., w Boeheniu, Jamnie i Wy
godzie - 70 tys. zł, 

• remonty gminnych do
mów ludowych - około 80 tys. 
złotych . Największym remon
tom poddane zostaną następują
ce domy ludowe: w Zawadach, 
Świeryżu i Gużni. 

P onadto radni postanowili 
wprowadzić do budżetu 

jeszcze jedną inwestycję - budo
wę boiska sportowego za 
około 80 tysięcy złotych. Na ra
zie jednak nie ustalono lokaliza
cji tegoż boiska. Niewykluczo
ne, że będzie to boisko w są
siedztwie Szkoły Podstawowej 
w Jamnie. Tarn jednak gmina mu
siałaby dokupić około pół hekta
ra gruntu, żeby zmieściło się peł
nowymiarowe boisko z bieżnią. 

Wójt miał spotykać się w tej spra
wie z właścicielami gruntu. 
Niewątpliwie ciekawą i po

trzebną inwestycją jest adapta
cja pomieszczeń w gimna
zjum w Popowie, które sąsia
duje z popowską szkołą podsta
wową, na punkt wydawania po
siłków. Wtedy młodzież mogła
by korzystać nie tylko z bułek 
i herbat, jak do tej pory, ale z do
stosowanych do wieku pełnych 
posiłków. Potrawy nie byłyby 
przygotowywane na miejscu, ale 
kupowane w fmnie cateringowej 
i wydawane w stołówce. Koszt 
adaptacji określono wstępnie na 
około 215 tysięcy złotych. 

Ostatnią inwestycją wpi
saną do budżetu jest konserwa
cja rowów odpływowych za 
40 tys. złotych. (mak) 

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

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 

1 NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT 1 BLATÓW, 
W OFERCIB DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

1··········5E·RoicZ°Niii4PR.AsiAM·v······„··i 
l uczniów klas szóstych szkół podstawowych na l 

I DZIEŃ I 
~OTWARTYCH DRZWll 
~ dnia 2 marca 2006 r. o godz. 1700 l 
; do Gimnazjum nr 1 Im. H. Sienkiewicza i 
i w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 62 i 
1 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie l 
~:ll~.„ ............... „ ....... „ .... „„„ ... ~'.'!:~~~.~~.~~.~ .. ~.~~-~'.:~.J 

PROJEKT I WYCENA - BEZPŁATNIE 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 
informuje, że w dniu 2 marca 2006 roku 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Kocienew Płd. nr 83, 
na okres 21 dni został wywieszony 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 

Wykaz obejmuje nieruchomość zabytkową, 
dwór i park, położoną w miejscowości Boczki. ~ 

2.03.2006 r. 

Ma dan na 
ŁOWICZ ul. Podgrodzie 11 
SANNIKI ul. Warszawska 167 

Sp.~ o.o. 

~ ELEKTRONARZĘDZIA: 
szlifierki, wiertarki, młoty udarowe 

~ PANELE ścienne i podłogowe 
~ Pl YTY-G-K - najniższa cena 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE· 

) 

ORAZ INNE WYROBY 
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 1m2 ·28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

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

,-.KREDYTY 
... GOTÓWKOWE 
• OKRES KREDYTOWANIA 5 LAT 
•BEZ DODATKOWYCH OPŁAT 
• BEZ PORĘCZEŃ 
• MINIMALNY DOCHÓD 500 zł 
• NISKIE OPROCENTOWANIE JUŻ OD 12% 
Kredyty preferencyjne dla pracowników służby 

zdrowia, edukacji, policji, wojska, straży pożarnej, 
urzędów, banków i dla wielu znanych firm. 

KREDYTY PREFERENCYJNE DLA ROLNIKÓW 
Z OKRESEM KREDYTOWANIA NAWET DO 5 LAT 

ZAMIANA KILKU KREDYTÓW NA JEDEN 
Korzystne warunki i oprocentowanie 

Łowicz Al. Sienkiewicza 34 
Tel. 0-46 837-39-88 

ZŁOMOWANIE 
POJAZDOW 
zaświadczenia do Wydziału Komunikacji 

Stacja Demontażu Pojazdów 
WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI . 

,!montaż instalacji ,!serwis 

poleca: AUTO NAPRAWA li( 
inż. mech. MAREK STREMBSKI # 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 ' 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 {dom), 0509-555-369 

MECUNIKA 
I ElEmOMECHUIKA POJAZDOWA 

Stefan Wiernicki 
Łowicz ul. Stary Rynek 8 ·zakład Poznańska 120 

Wykonujemy wszystkie BADANIA TECHNICZNE m.in. 
• okresowe. samochodów osobowych, 
ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, 
pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 

• pierwsze sprowadzonych z zagranicy, SAM-ów I 
• powypadkowe „ 
• dodatkowe m.in. VAT dla urzędu skarbowego / 
Oferujemy także Państwu I 
• naprawy mechaniczne samochodów I 

osobowych i ciężarowych „ 
• naprawa oraz diagnostyka komputerowa samochodów 
• montaż instalacji gazowych 

CZVNNE: pn.-pt. 7.00-21.00, sob. 8.00-14.00 
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63 
Slle1 z częściami zamieHVlll 
Łowicz, ul. Poznańska 120 
„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046 837-82-92 ~ 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

!IJJlQ/pif11 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

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

ZAPRASZA 
NA KURS PATRONAT 

PRAWA JAZDY UJ 
KAT.A,B,B+E 

Rozpoczęcie kursu: 
10.03.2006 r. godz. 15.00 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ~ 

• substraty, torf, ziemia, podłoża 
• środki ochrony roślin • folia, agrowłóknina 

• drobny sprzęt rolniczy 
•worki, oleje, nawozy ogrodowe 

CErfrJ'JuTE:i1:fllf NNA 
Łowicz, ul. Katarzynów 46 . 

tel. (046) 837-50-28, 837-5:1..-98 ~ 

TANIO. $PąZEDAJĘ 
częsct zamienne 

do CIAGNIKA ~ 
ROLNICZł:GO MTZ 82 
Sochaczew, Szymański 0698-706-4 72 
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Samoszkolenie zamiast kursu M:;~;y już w Politechnicznej 
Łowickiemu oddziałowi 

Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno
Krajoznawczego nie udało 
się zorganizować 

kursu przewodnickiego. 
Zainteresowanych, 
których było ponad 30, 
odstraszyła cena, 
kilkaset złotych. 

J ednak choć kun; się nie odbywa, to od 
pocątk:u roku 16 osób samodzielnie 

poznaje wszystkie zagadnienia, by przy
stąpić do egzaminu przewodnickiego. 

Można składać 
oferty na „bobiki" 

W związku z dużym 
zainteresowaniem dzierżawą 
części parku Błonie w Łowiczu 

na okres Bożego Ciała i urZądzenia tam 
wesołego miasteczka, ogródków 
gastronomicznych i stoisk handlowych, 
burmistrz wydał zarządzenie 
o przeznaczeniu wspomnianych 
terenów pod dzierżawę. 
Do wydzierżawienia, na okres kilku dni 
- od 12 do 16 czerwca - są nieco 
ponad cztery hektary gruntu. 
Dzierżawca - poza organizacją tam 
wesołego miasteczka, cateńngu i stoisk 
handlowych, odpowiedzialny będzie 
za utrzymanie czystości i porządku 
oraz sprzątnięcie wszystkich śmieci 
na własny koszt. Zysk będzie 
natomiast czerpał z poddzierżawiania 
stoisk handlowych i innych. W ubiegłym 
roku dzierżawcą Błoni w okresie 
Bożego Ciała był Klub Sportowy 
"Pelikan". Oferty na wydzierżawienie 
całego terenu można składać 
do sekretańatu Urzędu Miejskiego 
w terminie do 31 marca. Teren zostanie 
wydzierżawiony za czynsz 
dzierżawny zaproponowany 
w pisemnej ofercie, jednak nie miej 
niż 15 tysięcy złotych brutto, 
czyli w wysokości identycznej, 
jak w ubiegłym roku. W przypadku 
wpłynięcia więcej niż jednej oferty 
teren zostanie wydzierżawiony temu, 
kto zaoferuje wyższy czynsz 
dzierżawny. Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Spraw Komunalnych 
łowickiego ratusza. (mak) 

- To decyzja samych zainteresowanych, 
którzy mieli do tego prawo. W ten sposób 
odszedł lwszt kursu i pozostał ty(ko lwszt 
egzaminu niecałe 300 zł- powiedział nam 
znany łowicki przewodnik Eligiusz Pie
trucha. Hufiec Związku Harcerstwa Pol
skiego nieodpłatnie udostępnił szkolącym 
się jedno ze swoich pomieszczeń naspo
tkania, w czasie których omawiane są ko
lejne tematy szkolenia. Biorący w nich 
udział są zobowiązani opracować tema
ty samodzielnie w domach, w oparciu 
o podane źródła książkowe. Uczestnicy 
szkolenia będą musieli także samodziel
nie zorganizować sobie wyjazd do miejsc, 
o których mowa w trakcie szkolenia. - To 
»ymaga samozaparcia i dużej dawki sa
modyscypliny, bo materiału do opanowa-

Kadr ze spotu reklamowego. 

nia jest naprawdę dużo. Dotyczy on Ziemi 
Łowickiej, ale także całego regionu łódz
kiego - powiedział nam Michał Kordecki, 
jeden z uczestników. Pietrucha przyznał, 
że choć łowicki oddział PTIK ani koło 
łowickich przewodników nie są organi
zatorami szkolenia, to jednak udzielają 
pomocy. 

W szkoleniu udział biorą przede 
wszystkim osoby dorosłe, ale są też oso
by młode, część z nich to łowiccy harce
rze. Do grupy ciągle można jeszcze dołą
czyć, osoby zainteresowane powinny 
zgłosić się na jedno ze spotkań ~olenio
wych odbywających si!( w środy o godz. 
18.30 w siedzibie łowickiego ZHP na pi~ 
trze budynku przy ul. Mostowej 3. 

(tb) 

W budynku sąsiadującym z Liceum 
Ogólnokształcącym w Zduńskiej 
Dąbrowie, zwanym potocznie Po

litechniczna, prowadzone są prace, które 
zmierzają do udostępniania dwóch znajdu
jących się w nim sal dydaktycznych, na któ
rych miałaby się odbyć c'lf# egzaminów 
maturalnych. W pierwszej połowie lutego 
ułożono w budynku glazurę i terakotę 
w sanitariatach oraz w mnitjszej sali dydak
tycznej. Jak powiedziała nam dyrektor li
ceum Danuta Zakrzewska, koszt wykona
nych prac przekroczył 3 tys. :zl. C'lf# pie
niędzy szkoła otrzymała ze starostwa, część 
przekazała Rada Rodziców. 

Na tym jednak nie koniec, w budynku 
trzeba będzie wykonać jeszcze podłogę 
w drugiej, większej sali wykładowej, w tym 

Koncentrat z pomidorów 
w reklamie telewizyjnej 

P o raz pierwszy koncentrat pomi- iczku o pojemności 80 g. Kampania, obej- nyjestażz6kgświeżychpomidorów.Dzięki 

dorowy produkowany w Łowiczu mującasiedem ogólnopolskich stacji telewi- temu koncentrat jest gęsty, esencjonalny 
doczekał się reklamy telewizY.jnej, zyjnych, informuje o pojawieniu się tego i ma pełny smak, czyli sprawia, że jest to 

choć jest to jeden z najdłużej produkowa- ,,minikoncentratu" przez dwa reklamowe ,,najbardziej pomidorowo-pomidorowy 
nych wyrobów przetwórni przy ul. Sikor- spotytrwające30i 15 sekund SpółkaAgros koncentrat na rynku". Atutem nowego opa
skiego. Kampania reklamowa dotyczy no- Nova-producentkoncentratu marki Łowicz kowania ma też być jego cena, wynosząca 
wego opakowania koncentratu, który od li- - chce przekazać swoim klientom, że jeden mniej niż :złotówkę w sprzedaży detalicznej 
stopada ubiegłego roku jest dostępny w sio- kilogram koncentratu Łowicz produk:owa- w sklepie. (mwk) 

Kamień na obelisk iui iest Spotkania z historią 
w Bolimowie 

Kamień z różowego granitu, prze
wieziony w ubiegłym tygodniu z Ła
sku, z przeznaczeniem na obelisk 
upamiętniający 90. rocznicę zawią
zania w Łowiczu pierwszej druży
ny harcerskiej, od kilku dni jest już 
na swoim miejscu, czyli w Pasażu 
Władysława Grabskiego. 

Z astępca komendanta łowickiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego pwd 

Michał Kordecki powiedział nam, że głaz., 
który ma ponad metr długości i ponad pół 
szerokośc~ przewieziony został do Łowi
cza przez samochód ciężarowy Zakładu 
Usług Komunalnych. Od razu został on zrzu
cony na trawniku, po wschodniej stronie 
pasażu, niedaleko miejsca, w którym będzie 
ostatecznie stał. Kamień zostanie ustawio
ny na betonowej podmurówce. Zgodnie 
z pomysłem zagospodarowania miejsca, któ-

ry wysunęła komenda hufca, wokół kamie
nianie przewiduje się żadnych specjalnych 
roślinnych akcentów, będzie stał po prostu 
w trawie. Tylko z tyłu w tle pojawią się tuje, 
które zasłonią mur kościoła mariawitów. Pro
jekt wykonuje architekt Jarosław Śmigiera. 

Na kamieniu zostanie wykuty krzyż har
cerski, a pod nim napis: ,,Harcerzom i har
cerl<om, za wierną służbę_ regionowi i ojczyź
nie, w 90. rocznicę powstania Hufca ZHP 
Łowicz". Wykucia liter podjął się łowicki 
mistrz kamieniarski Jerzy Michalak, jego 
praca rozpocznie się, gdy stopnieją śniegi 
i będzie można kamień ustawić na stałe. 
W kosztach jego ustawienia uczestniczy tak
że ratusz, a koordynacją działań zajmuje się 
wydział Spraw Komunalnych i naczelnik 
Paweł Gawroński. 

Odsłonięcie pomnika odbędzie się napne
łomie maja i czerwca, w czasie jubileuszo
wych uroczystości hufcl (tb) 

Na kamieniu leżącym już w Pasażu 
Grabskiego umieszczony zostanie na
pis upamiętniający łowickich harcerzy. 

Inauguracja cyklu spotkań 
z historią w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bolimowie 
będzie miała miejsce 
już pod koniec marca. 

W planach jest organizowanie spotkań 
co kwartał. Wszystkie one doty
czyć mają historii Bolimowa 

i okolic. Najbliższe, marcowe spotkanie 
poprowadzi Marek Wojtylak, kustosz 
Archiwum Państwowego m. st. Warsza
wy, oddział w Łowiczu. Będzie to wy
stawa starych dokumentów dotycących 
Bolimowa, połączona z prelekcją. Kolej
ne spotkanie poprowadzi profesor Kazi
mierz Weis z Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie. Będzie ono traktowało 
o Bolimowie w szerszym kontekście hi
storii Mazowsza Zachodniego. 

(wcz) 

celu zakupione mają być panele, oprócz tego 
w sanitariatach nie ma jeszcze podstawo
wego wyposażenia w postaci umywalek 
i muszli klozetowych. Wydatki z tym zwią
zane szkoła będzie musiała pokryć z pieni~ 
dzy, które sama zdobędzie. 

Prace w budynku Politechnicznej trwają 
już drugi rok. Z inicjatywy dyr. Zakrzew
skiej zostały w nim wyburzone ściany dzia
łowe, przebudowana sieć elektryczna, wo
dociągowa, kanalizacyjna i c.o. Powstały 
dzięki temu dwa pomieszczenia sal lekcyj
nych, sanitariaty z natryskami, szatnia. Bu
dynek będzie wykorzystywany do prowa
dzenia w nim zajęć lekcyjnych, egzaminów 
jak tegoroczny maturalny, czy też jako miej
sce"; gdzie odbywać się będą biwaki uczniów 
klas obronnych. (tb) 

GOK Nieborów 

Sq ieszcze mieisca 
na zajęcia angielskiego 

z ajęcia z języka angielskiego metodą 
Callana, naśladującą naturalny proces 
uczenia się języka przez człowieka, 

odbyły się po raz pierwszy w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nieborowie we wto
rek 21 lutego. Prowadzi je szkoła języko
wa ze Skierniewic, a nie jak miało być 
pierwotnie, szkoła z Rzeszowa. 

Obecnie funkcjonują dwie grupy - dzie
cięca licząca 14 - 16 osób i dorosła, 
w której jest dziesięć osób. Miejsca jesz
cze są, można zatem zgłaszać się do GOK, 
tym bardziej, że pierwsza lekcja jest za 
darmo i bez większego ryzyka sprawdzić 
można czy nam ta metoda nauki pasuje. 

Gorączka złota 
iuż ruszyła 

(wcz) 

Tysiąc złotych otrzyma szkoła, 
która uzbiera w tym roku najwięk
szą ilość „złotych monet" o nomi
nałach 1, 2 i 5 groszy w ramach 
konkursu „Na Największego Zbie
racza Złota - Gorączka Złota 2006". 
Konkurs rozpoczął się z dniem 
1 marca. Organizuje go łowicki za
rząd rejonowy Polskiego Czerwo
nego Krzyża. 

W tym roku konkuIB zmienił zasadni
cze kryterium oceny uczestnicą
cych w konkursie szkół. Będzie 

on polegał na zebraniu jak największej ilo
ści :złotych monet, które zostaną przeli
czone na jednego ucznia w szkole według 
stanu z l marca 2006. Dotychczas o zwy
cięstwie decydowała ilość zebranych 
monet. W konkursie udział wziąć mogą 
uczniowie ze szkół z Łowicza, jak i całe
go powiatu, podstawowe, gimnazjalne 
oraz średnie. 

Akcja ma na celu uaktywnienie dzieci 
i młodzieży, uwrażliwienie na kwestie po
mocy drugiemu człowiekowi i zebranie 
pieniędzy na obóz organizowany przez 
łowicki oddział PCK w okresie letnim -
konkretnie na dofinansowanie pobytu na 
nim dla dzieci z rodzin ubogich i nieza
radnych życiowo . 

Zbieranie 1-, 2- i 5-groszówek roz
pocznie się 1 marca i będzie trwało do 
31 maja. Podsumowanie konkursu od
będzie się 8 czerwca, o czym zostaną 
powiadomione wszystkie placówki. 
W ubiegłym roku zwycięzcą konkursu 
zostali uczniowie Gimnazjum w Popo
wie, którzy uzbierali 87,8 kilograma 
monet o wartości 877, 34 zł. Drugie 
miejsce zajęło gimnazjum w Kompinie, 
a trzecie I LO w Łowiczu. 

(tb) 
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Gmina Zduny 
KIZYSZ10f~ 

„Przewidywacze" ii~ ili WODOCIĄGI I REMONTY 
W: polityce, jak w sporcie, trzeba 

mieć czasem trochę szczęścia. 
Polityczny samouk, wielce kon-

trowersyjny w zachowaniach, Andrzej 
Lepper takie szczęście ma. A może ma 
niezwykłą zdolność przewidywania? 
W każdym razie jego krótka wycieczka 
na trzy ostatnie dni zimowych igrzysk olim
pijskich do Turynu okazała się strzałem 
w dziesiątkę. - Powiedziałem im w Sejmie 
- mówił wyelegantowany przez PKOl. 
w olimpijski ubiór Lepper do mnie i jeszcze 
dwóch innych osób po srebrnym medalu 
Sikory w biathlonie - że jadę do Turynu 
po medale. I proszę sami widzicie. Jak tyl
ko przyjechałem, od razu nasi zdobyli dwa 
medale. Lepperowi towarzyszył w tej eska
padzie Janusz Wójcik, który przypomniał się 
ostatnio szerszej publiczności, gdy straż 
miejska i policja przyłapały go wracającego 
wężykiem po Balu Mistrzów Sportu do domu 
za kierownicą swojego mercedesa. Wój
cik, trener piłkarski i cwaniak z górnego l'v1o
kotowa, został posłem Samoobrony z Biało
stocczyzny i zaczęło mu się wydawać, 

że stanął ponad prawem. Tym bardziej, 
że jego obeaiy wódz, a może i polityczny 
idol, też wielokrotnie udowadniał, że system 
prawa to jedno, a stosowanie go w prakty
ce to drugie. Za jazdę po pijanemu Wójcika 
czekać będzie (mam nadzieję) rozprawa 
w sądzie, ale wódz ukarał go natychmiast 
dlCą!: pokazać opinii publicznej, że u niego 
w partii pobłażania dla takich zachowań nie 
będzie. Nakazał więc Wójcikowi wplacanie 
przez najbliższe pół roku po dwa tysiące 
miesięcznie na cele dobroczynne. 

D la faceta, który jako poseł zade 
klarował majątek w wysokości 
blisko czterech milionów, to fak

·tycznie dotkliwa kara. Pewnie o tyle mniej 
napiwków będą teraz od posła dostawać 
kelnerzy. Widocznie wódz chce też mieć 
Wójcika pod ręką i mieć na niego oko, 
bo trener, a teraz szef sejmowej komisji spor
tu, asystował Lepperowi w tej wyprawie 
po medale. Nie ma natomiast ostatnio poli
tycznego wyczucia Platforma Obywatelska. 
Zawziętość Donalda Tuska po przegranych 
wyborach par1amentamytil i prezydenckich, 

a potem niechęć do slY.azenia koaitji z PiS
em to- moim skromnym zdaniem -zbyt wiel
ki koszt dla Polski. Ale Platforma postanowi
ła -'- podobnie jak Lepper - ugrać coś 

na igrzyskach w Turynie. Dużo niższym 
kosztem, bez wyjazdu na miejsce akcji. 
Konferencja prasowa w piątkowe południe, 
gdy Justyna Kowalczykówna zmierzała po 
medal na trasie trzydziestu kilometrów, mia
ła dać odpór polskim "zimowym" sportow
com i władzom polskiego sportu z założe
niem, że nic dobrego dla nas już do końca 
wydarzyć się nie ma prawa. 

Z
aś założenie było zapewne nastę 
pujące. Przed igrzyskami otóż opty 
mistycznie zakładano, że szanse 

na medale mają między innymi wspomnia
na Kowalczykówna i biathlonista Sikora. 
Ale wcześniej, w biegu na 10 kilometrów 
panna Justyna zaslabła, w sprincie zajęła 
jakieś odległe miejsce, więc prognozowa
no, że i w ostatniej konkurencji niczego nie 
dokona. Sikora wprawdzie nie zasłabł, 
ale w trzech poprzednich, indywidualnych 
konkurencjach był osiemnasty, dwudziesty 
i dwudziesty Pierwszy. Konia z rzędem za
pewne Platforma była skłonna dać temu, 
kto mógłby przypuszczać, że pan Tomasz 
właśnie w ostatniej konkurencji omal nie zdo
będzie olimpijskiego zlota. Zdawało się więc 
Platformie, że ryzyko skrytykowania polskich 
sportowców ( i ludzi za nich odpowiedzial
nych) za występ w Turynie na dwa dni 
przed zakończeniem igrzysk właściwie nie 
występuje. Innymi słowy: zarówno Kowal
-czykównej, jak i Sikorze, życzono - w inte
resie politycznych zysków - wszystkiego 
najgorszego. Tymczasem te dwa ostatnie 
dni całkowicie odmieniły sytuację i ocenę na
szego startu, który okazał się być najlep
szym w historii zimowych igrzysk. 

Podobnie rumienić powinno się wielu 
dziennikarzy, którzy wypisywali podczas 
igrzysk takie bzdury, że czytając niektóre 
artykuły nawet w poważnych zdawałoby 
się tygodnikach (vide: 'Wprost") łapalem się 
za głowę, choć już powoli do kompromitu
jącej ignorancji zaprawionej totalną złośli
wością zacząłem się przyzwyczajać. Ta
kie widać nastały czasy. Szkoda. 

Jednomyślnie i bez dyskusji 
radni Gminy Zduny przyjęli 
na sesji w czwartek 23 lutego 
budżet gminy na 2006 rok. 

W ójt Jarosław Kwiatkowski po zakoń-
czonejjego prezentacji powiedział, że 

jest to budżet realny, z dobrze oszacowany
mi dochodami, a ilość zadań, które gmina 
planuje wykonać nie odbiega od tych :zreali
zowanych w ubiegłym roku. 

Budżet składa się z dochodów szacowa
nych na 11.328.499 zł, z czego 2.170.629 zł 
to przychody (planowane zaciągnięte po
życzki i wolne środki), wydatki na tym sa
mym poziomie z crego ro:z.chody (spłaty 
zaciągniętych pożyczek) to w sumie 
340. 717 złotych (planowane umorzenia 
spłat są w wys. 36 tys. zł). Deficyt w bu
dżecie został oszacowany na I .200.853 zł. 

Już tradycyjnie od kilku lat, największe 
wydatki w budżecie gminy skierowane są 
na wykonanie sieci wodociągowej, która za
stąpi starą, wykonaną z toksycznego azbe
stobetonu. W tym roku realizowana ma być 
sieć o długości ok 7 km Maurzyce-Strugie
nice, według kosztol)'SU ma to pochłonąć 
ok. l,4mln.zł. Wójt gminy JaroslawKwiat
kowskipowiedziałjednak,żekoszttenmoże 
być znacznie niższy, biorąc pod uwagęwr:z.e
śniejsze przetargi, w których wygrywały 
firmy proponujące z.a wykonanie sieci kosz
ty o połowę mniejsze. W budżecie znalazł 
się także puiikt, w którym 70 tys. zł prze
widziano na wykonanie projektu ostatniej 
sieci wodociągowej, która powinna zostać 
zastąpiona, tj . Retki - Złaków Kościelny. 

Realizacja tego z.adania planowana jest na 
2007 rok Na tym zadaniu gmina .zduny 
zakończy :zastępowanie sieci azbestobeto
nowej nową, wykonaną z PCV 

636 tys. zł gmina przekaże na bieżące 
utrzymanie dróg (100 tys. zł) i wykonanie 
nakładek asfaltowych ( 430 tys. zł) na istnie
jących już drogach: w Jackowicach, Zdu
nach Wsi oraz od Rz.ąśna II i Rz.ąśna m do 
drogi krajowej, przy czym w tym roku, jak 
zamaczyłwójt, nie planuje się realiz.acji drogi 
będącej łącznikiem pomiędzy tymi Rz.ąśna
mi. Oprócz tego rozważane jest wykonanie 
nakładki do budynku szkoły podstawowej 
w Zlak.owie Borowym z placem przy Domu 
Ludowym-Najpilniej powinniśmyz.ająćsię 
drogą 'Zduny Nowe - 'Zduńska Dąj:Jrowa, 

kt.óra jest w najgorszym stanie. To zadanie 
musi jednak poczekać aż powstanie projekt 
budowy sieci kanalimcyjnej, bo chcemy mieć 
jasność czy pod nią nie lJędzie biegła plano
wana sieć - powiedział na sesji wójt Kwiat
kowski. Taka sama sytuacja jest w przy
padku drogi w .zdunach za jednostką Ochot
ni=j Straży Pożarnej. 6 tys. zł gmina zare
zerwowała na wykonanie projektu przebu
dowy drogi w Wiskienicy Dolnej, gdzie cho
dzi o posz.erzenie drogi z 3 metrów do 4 m 

G mina zaplanowała także 1 OO tys. zł na 
nawiezienie dróg gruntowych destruk

tem i Kamieniem. Prace mają objąć drogi 
w Zlakowie Nowym, likwidację zapadliska 
w drodze w Maurzycach, drogi prowadz.ącej 
do łąk w Łaźnikach, w Strugienicah za mły
nem, w Bogorii Górnej w pobliżu lgli. Wójt 
zamaczył, re jeżeli uda się pozyskać kamień 
z planowanego na ten rok remontu torowiska 
koltjowego na terenie gminy, to planuje się 
wykonanie napraw pięciu koltjnycłtdróg. 

350 tys. zł będzie kosztować wymiana 
kilkudziesięciu okien w Szkole Podstawo
wej i Gimnazjum w Z.dunach. Zadanie to 
będzie, jak zamaczył wójt, możliwe do re
alizacji jeśli w przetargach, które gmina pla
nuje do wykonania w tym roku, ich koszty 
zmniejszą się względem planu i w ten spo
sób powstaną wolne środki. 

cyjnej, obejmującej Zduny, Nowe .zduny, 
Z.duńską Dąbrowę, częf;ć Jackowie, Szy
manowic i Strugienice. 

135 tys. zł gmina zarezerwowała na wy
mianę 225 opraw oświetleniowych :znajdu
jących na słupach energetycznych, zastą
pione zostaną żarówki rtęciowe na sodowe, 
energooszcz.ędne. Wsie gdzie wymienione 
zostaną oprawy to: Bogoria Pofolwarczna, 
Bąków Górny, Z.duńska Dąbrowa, Z.duny 
(przy OSP), Z.duny (droga.krajowa), Wi
skienica Dolna, Jackowice, Retki, Zduny 
Wieś, Pólka 

D la sołectw przekazano 97,5 tys. zł, 
z pieniędzy tych będą one mogły po

kryć wydatki związane z remontami i praca
mi budowlanymi w posiadanych Domach 
Ludowych i strażnicach OSP. I tak: Bąków 
Dolny dostanie 27.052 zł, Bąków Górny -
12.849, Bogoria Dolna - 7.013 zł, Bogoria 
Górna - 2.934 zł, Bogoria Pofolwarcma -
481 zł, Dąbrowa - 139 zł, Jackowice - 4.148 
zł, Łaźniki - 3.331 zł, Maurzyce - 4.559 zł, 
Nowe Z.duny - 342 zł, Nowy Złaków - 678 
zł, Pól.ka - 57 zł, Retki - 1.921 zł,~ -
3.253 zł, Strugienice- 1.951 zł, Szymanowice 
- 3.779 zł, Urzecz.e- 2.998 zł, Wierznowice
!. 033 zł, Wiskienica Dolna - 3.367 zł, Wi
skienica Górna - 3 .981 zł, Zalesie - 503 zł, 
Z.duny - 1.204 zł, Złaków Borowy - 5.994 
zł, Złaków Kościelny - 3.933 zł. 

70 tys. zł kosztować gminę będzie zakup 
dwóch agregatorów prądotwórczych, które 
w sytuacjach awaajnych będą miały za za
danie w pierwsrej kolejności zasilić dwie 
gminne hydrofornie. 

60 tys. zł gmina wyda w tym roku na 
sporządzenie nowego planu zagospodaro
wania dla tych rejonów gminy, gdzie wystę
puje najściślejsza zabudowa. W planie 
uwzględnione zostaną nowe tereny inwe
stycyjne, usługowe i p17e1Dysłowe. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

620 tys. zł planowane jest na pokrycie 
kosztów z rem_ontu Gminnego Ośrodka 
Kultury i budowy parkingu w .zdunach. 
Większa część tych pieniędzy pochodzić 
będzie z funduszy Unii Ewupejskiej. 

150 tys. zł kosztować będzie projekt 
pierwszego etapu zagospodarowania ście
ków na terenie gminy, budowy oczys:z.czal
ni ścieków w Strugienicach i sieci kanaliz.a-

30 tys. zł przeznaczono na remonty 
w Unędzie Gminy w 2'Ahmach. Prace mają 
objąć malowanie ścian i cyklinowanie po
dług. Ostatnie takie roboty były wykony
wane w gminie l O lat temu. (tb) 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS' 
• ceramika budowlana • cement • wapno 

• materja/y·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'JY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89 

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

• LEADER PRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 
PRACOWNIKOW 

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

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

tel. 42/714-28-1 O 
e-mail: rekrutacjastr@leaderpńce.pl 

R·265 

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmoli{lie 

OGŁASZA SPRZEDAŻ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 

• środki transp9rtu • narzędzia i przyrządy 
(w szczególności stolarskie) • farby • lakiery 

• bejce • kleje • wyroby różne 
• materiały i wyroby różne w szczególności 

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

wyroby metalowe i inne), 
• maszyny i urządzenia stolarskie 

• maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni, 

-
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 

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

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

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
import technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

ratrudni pracowników na stanowiska: 
• KIEROWNIK PRODUKCJI 

- wykształcenie wyższe, 
• min. 5 lat pracy w przemyśle owocowo-warzywnym 

• 1ECHNOLOG PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 
- wykształcenie wyższe lub średnie, 
- min. 2 lata pracy w przemyśle przetwórczym 

•ELEKTRYK lub ELEKTRYK-AUTOMATYK 
- wyksztalcenie wyższe lub średnie 

•WÓZKOWY 
- uprawnienia na wózek elektryczny - wysokie skiadowanie 

• PRACOWNIK PRODUKCYJNY 

[!!fk]~g~~J~'tNIA 
= 

LI 
OFERUJE PAŃSTWU 
• studnie kanalizacyjne: 

- szczelne łączone na uszczelkę 
- łączone na zaprawę 

• stropy teriva 
• kręgi, przepusty 
• kostkę brukową 
• bloczki betonowe 
• pustaki zasypowe 
•nadproża 
• galanterię betonową 

99400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 
• e-mail: SIB@winkhaus.com.pl; 

internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib 
0 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne 

Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego f'I 
Tel. (0-46) 838-87-18 

Budynek Szkoły Podstawowej ! 

DR MED StA WOMIR 
KACZOR 

specjalista reumatolog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
śr. 16.00-18.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

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

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

recepty lekarskiej: Betaserc 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 O,D1 Cardin 20 Coffepiryna 1,30 Q,90 
Etopiryna 1 O szt 2,50 1,80 

Agapurin 600 15,28 13,00 Cardura XL4 
Amaryl 1 9,64 5,98 Cavinton forte Fastum 19,90 13,70 Amaryl 2 18,70 11,70 Cavinton Ibuprom Max 12 szt. 5,69 4,90 Amaryl 3 28,78 10,55 Concor 5 Modafen 24 szt. 17,70 9,50 Amaryl 4 38,94 . 27,00 Controloc 20-28 szt. Nurofen forte 12 szt. 5,85 3,95 Amlopin 5 7,32 5,75 Controloc 40 28 szt. Raphacholin 6,20 4,95 Amlozek 10 1!3,07 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 ApcKloxan 2 12,66 10,74 Duspatalin retard Pyralgina x6 tabl. 4,90 3,19 ApcKloxan 4 14,24 13,00 Effox Long 50 Ranigast Max 5,70 3,50 Atossa 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 
w l!tóJYm przyjmują: p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Botena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA GASTROENTEROLOG 
Mmta Sobolewska-Skomra- środy w godz. 16.30-19 

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolanowska- środy w godz. 13-16 

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

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

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

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

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz l<iqdos - co drufh wtorek w godz. 16-18 

(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 OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowski-Tylman - piątki w ~odz. 16-19 

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u. Długiej 18a) 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 ~ 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FENC-BIBLECliA 

Przyjęcia: 

• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1700 

• wtorek, czwartek: 900-1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 ~ 

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.Jkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~,o 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

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

MASA.Ż LECZNICZV ·GRATIS ~ 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWYa 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

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 

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DlUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

dr n. med. 

MARCIN FAFLIK 
specjalista 

chirurg onkolog 
st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób 

Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

Academos, Iłowska 113, tel. 831-38·30 
poniedziałek, godz. 15.30 R-so 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

I ORTOOONCJA KONSULTACJE '\ PIOTR OLEJNIK 
lfK STCM. WtQa(Q\V5KJ PA'm. specja~~~horób w~w~~rznych 

w gabinecie dr Martyniaka GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,m (RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 

\. 0501-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16 5 ' , TEL. 042 7-107-400 IM71 
....._~~~~~~~~~~~~--"'"~ 

cena u NAS Nazwa leku 
cena 

zwykła zwykła 

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

14,17 5,32 lnhibace 2,5 24,32 
20,23 9,60 Kaldyum 100 szt 20,46 
32,53 19,96 Lanzul S 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 depot x 28 12,06 

GABINET CHORÓB SKÓRY 

DERMATOLOG 
J.ek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

towicz. os. Noakowskiego 1/39 
wtorki, piątki 1600 -1808 

Głowno, ul. WppiańslCJeto 8 (za Szpitalem} 

poniedziałki 900 -11 00
, czwartki 1500 -1700 

Tel. 0-602-276-728 

PIOTR CZYŻ 
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 

WIESŁAW BIELECKI 
lekarz chorób wewnętrznych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: . 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota 8°0 

- 13°0 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE a: 

Prof. dr hab. med. 
LARYNGOLOG , 
DANUTA GRVCZYNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

Urszula Maciągowska-Siniarska 

>~ CHOROBY_ SERCA, 
U>~ TĘTNIC I ZYŁ · C: ~ Specjalista Kardiochirurg 

c( ~ ~~u~~1in~}a~2~~!' ~~!~~~ 
N Qi PRZYJMUJE: środy w godz.16.00-18.00 

+o l:.OWICZ, os. Noakowskłego 3/39 R-245 

u NAS Nazwa leku 
cena u NAS zwykła 

0,01 Novynette 21 szt. 26,42 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 Prestarium 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 0,01 

26,50 Tertensif SR 9,91 7,24 
0,01 Topamax wszystkie 3,20 o.of 
0,01 Zafiron 3,20 0,01 

29,50 Zalasta 5 mg i 1 O mg 0,01 
23,20 Zolafren wszystkie 3,20 0,01 
19,95 Przy zakupie powyższych leków wymagana jest 
3,00 recepta z odpowiednią odpłatnością. 
0,01 DROGI KUENCIE U NAS ZAWSZE 
5,51 NISKIE CENYlll 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

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

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

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

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapii manualnej, 

reOeksoterapii i laseroterapii 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

barkowej, korzonków. Uśmierzamy nerwobóle. 
• nastawiamy kręgosłup, pomagamy w zwalczaniu skoliozy u dzieci 

CODZIENNIE, godz.17.30-18.30 
0 

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

GABINET LARYNGOLOGICZNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 
z Kliniki Laryngologicznei 

Uniwersytetu Medycznego w lodzi 
Łowicz, Plac Koński Targ 7 

wtorki 1430-)600, tel. 0·608-239-777 ~ 

MGR REhAbiliTAcji RuchowEj 

JERZY SOBClYŃSKI 
v' masaż leczniczy ~cr1\ 
v' usprawnianie i~\. \)4\ 1~~\\\ 

po udarze ()\()\-...-. m1.1~ 
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Zdali egzamin z lazdy n~ nartach 3au Firma BAUMIT Sp. z o.o. należy jednego z największych producentów 
materiałów budowlanych w Europie - koncernu Schmid Industrie Holding, 
W związku z planowaną realizacją budowy 

Cała grupa słuchaczy 
drugiego roku Kolegium 
Nauczycielskiego 
w Łowiczu, 
na kierunku pedagogiki 
z wychowaniem 
fizycznym, zaliczyła 
egzamin z jazdy 
na nartach. 

U czyli się zimowego sportu 
podczas obowiązkowego na 

tym kierunku obozu narciarskie
go. Od 4 do 11 lutego byli w Be
skidzie Żywieckim - w Zwardo
niu koło Żywca. Instruktorami 
byli wykładowcy Kolegium Na
uczycielskiego Jacek Szwarocki, 
Waldemar Szkup oraz dr Michał 
SiniarslQ-Czapliński. 

Humory dopisywały studentom z Kolegium Nauczycielskie
go w Łowiczu uczącym się jazdy na nartach na stokach 
Beskidu tywieckiego. 

Początki były trudne. - Więk

szość z nas pierwszy raz jeździł"' 
na nartach. Początki były trudne 
i obfitowały w upadki - mówi Łu
kasz Borowy, uczestnik wyjaz
du. Słuchaczom pomogła w zdo
bywaniu nowych umiejętności 
wysoka sprawność fizyczna oraz 
determinacja. Podstawowe umie
jętności poruszania się po stoku 
opanowali pod koniec pierwsze
go dnia. Szybciej niż przewidy
wali instruktorzy słuchacze prze
nieśli się z „oślej łączki" na trud-

niejsze stoki. Codzienne na „białe 
szaleństwo" poświęcali kilka go
dzin, wieczorami czekały ich jesz
cze zajęcia teoretyczne. 

Obozowe wietzory 
Po całym dniu jazdy i zabawy 

na śniegu studenci kierowali kroki 
w stronę ,,Disco Europa" , tamtej
szego klubu tanecznego, pod wa
runkiem, że akurat w tym czasie 
nie odbywały się żadne wykłady, 
których na obozie im nie szczę
dzono. Zabawa nie mogła trwać 
długo, gdyż nie był to wyjazd re-

kreacyjny tylko obóz programo
wy, na którym trzeba było się 
uczyć. Cisza poena ogłaszana była 
o godzinie dziesiątej. Kilka min,ut 
po tej godzinie wszyscy już 
smacznie spali w swoich poko
jach ... przynajmniej teoretycznie. 
- Tych kilka dni minęło zdecydo
wanie zbyt szybko - dodaje z ża
lem Łukasz. -Zwardonianie, przy
gotujcie się, bo za rok wracamy! 
Obóz kosztował każdego ze słu
chaczy 364 zł, dodatkowo ponie
śli oni koszt wypożyczenia 
sprzętu oraz korzystania z wy
ciągów narciarskich. (eb) 

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

. zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup. 

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? 

,_. mr. SA ODZIBlłEIO KSIĘGOWEGO 
wlldaltft•~• w~lłUlOiPl'GłlUktJ1llJm•lJ$* łłM.OI._ 

WYMAGANIA: 
• doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata 
• znajomość regulacji w podatku VAT, CIT 
• znajomość narzędzi Microsoft Office 
• znajomość SAP I R3, doświadczenie w księgowości firmy produkcyjnej, 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

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: • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)". 
Uprzejmie lnfonnujemy, Iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

--I kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu, 

baumit.com 
POSZUKUJEMY PRACO 
NA NAllV'JJĄCE A 

, . - Ti TVi, : 1 I • l' . Nrref. DYS/lOW 
Wymagania: 
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe z zakresu logistyki 
• mile wic,iziane doświadczenie w branży budowlanej 
• dobra znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows i programów MS Office 
• łatwość nawiązywania kontaktów 
• dobra organizacja pracy, kreatywność 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• znajomość języka niemieckiego 

W MOKRYCH Nr ref. OM/ŁOW 
Wymagania: 
•wykształcenie średnie, zawodowe (elektryk, elektromechanik, mechanik, ślusarz, hydraulik, budowlaniec itp.) 
• uprawnienia: kierowanie wózkami, prawo jazdy, uprawnienia energetyczne i elektryczne, spawalnicze 
•obsługa komputera, mile widziana znajomość j. niemieckiego 
• miejsce zameldowania powiat łowicki (najlepiej w pobliżu zakładu) 
• silna motywacja do pracy 
• doświadczenie zawodowe: min. 5 lat pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednym zakładzie 

(mile widziane doświadczenie w produkcji chemii budowlanej) 

ref.OW/ŁOW 
Wymagania: 
• wykształcenie zawodowe, najlepiej techniczne 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• minimum 2-letni staż pracy 
• dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości 
• uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnika spalinowego i gazowego 

Wymagania: 
• wykształcenie zawodowe, najlepiej techniczne 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• minimum 2-letni staż pracy 
• dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości 
• uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnika spalinowego i gazowego 
• uprawnienia do obsługi ładowarek jednonaczyniowych kl. li 

Wymagania: 
• minimum wykształcenie średnie techniczne 
• uregulowany stosunek-Oo służby wojskowej 
• minimum 2 letni staż pracy 
• dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości 
• uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnika spalinowego i gazowego 
• uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu minimum do 1 kV 
• znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows i programów MS Office 

Wymagania: 
• wykształcenie zawodowe (mechanik, ślusarz, spawacz) 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• minimum 2 letni staż pracy 
• dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie pracy na wysokości 
• uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnika spalinowego i gazowego 
• uprawnienia do spawania elektrycznego, elektrycznego w osłonie gazów i gazowego 

Przez pierwsze 3-6 miesięcy wybrani kandydaci przejdą gruntowne szkolenie w naszym zakładzie 
produkcyjnym w Piotrkowie Trybunalskim. Pod koniec roku 2006 planowane jest uruchomienie nowego 
zakładu w Łowiczu i będzie to docelowe miejsce pracy kandydatów. 

Prosimy o przesyłanie swoich dokumentów z zamieszczoną klauzulą o Ochronie Danych Osobowych 
do dnia 17 .03.2006 na adres: 
Baumit Sp. z o.o., ul. Wronia 59, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr ref„„„.lubpiotrkow@baumit.pl 
FIRMA ZASTRZEGĄ SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. 

KOTl:.Y NA EKOGROSZEK 
KOTł.Y MIALOWO.WĘGLOWE~._...~ 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykonu]enry 
lllllłalat:Je c.o. z 7% VAT 

· * bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

R-339 

R THERMO-STAN 
TECHNIKA GRZEWCZA 

ŁOWICJ~I. Nap_<>le_ońska 1_2, tel.(~~~) 837~83-93 
GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

• GOTÓWKOWE"• HIPOTECZNE 
• KONSOLIDAC1JNE 

NOWOŚĆ 
• kredyty dla osób zatrudnionych 

na timowę zlecenie i umowę o dzieło 
ofert dla osób w BIK u 

BENEFIA -· FIAT 
UBEZPIECZEllA 
• najtańsze pakiety komunikacyjne 
•KORZYSTNE 

be · · d · i m· zk ń ~ . . 
~R:Z:YJO'Z: w~ t~rJZW'(JN' -· rJO'~rn~zlMY N~..JK(JRZJS·TNITJS:Z:~ O'FE·RJE: rJ[AI c·11rn1H 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

MARIANNA JURGIELEWICZ (1937·2005) 

M arianna Jurgielewicz z domu Jabłoń
ska urodziła się_ 17 listopada 1937 

roku w Łodzi. Jej mama, Stefania pochodzi
ła z Łowicza, tata był łodzianinem Miała 
dwóch starszych braci i jedną siostrę_. Ojciec 
do wojny pracował na kole~ w 1939 roku 
został powołany do wojska i do domu wró
cił ciężko chory, zmarł w marcu 1940 roku 
Jej matka została sama z czwórką dzieci. 
Wtedy zdecydowała się_ na prajazd do Ło
wicza Niestety, dziadkowie nie mieli wy
starczających warunków, aby przxjąć pod 
swój dach pięć osób. Zamieszkali więc 
u kuzynki na Górkach. Matka Marianny 
pracowała dorywczo wszę_dzie tam, gdzie 
udało się_jej dostać pracę_ - w sklepie, w pie
karni. Często zmuszona była zostawiać 
młodsze dzieci pod opieką starszych. Da
wała z siebie wszystko, ale i tak było jej 
trudno wychować dzieci. Znając i rozmnie
jąc trudną sytuację_, dzieci starały się_ szybko 
usamodzielnić. Dwaj bracia Marianny wy
jechali do Warszawy, siostra zamieszkała 
w Szczecinie, w Łowiczu została tylko ona 
z matką, Kobiety przeprowadziły się_ z G(}. 

rek na osiedle Kostka. 

Po ukończeniu ~oły handlowej Maria 
(bo takiej skróconej formy swojego imienia 
zwykle używała) znalazła pracę_jako sprze
dawczyni. Zaczę_ła się_ z mamą uuądzać od 
nowa Choć czasy były ciężkie, a może wła
śnie dlatego, kobiety cieszyły się_ każdym 
drobiazgiem, jakie mogły kupić do domu, 
niezależnie od tego, czy były to firanki, ścier
ki kuchenne czy meble. Pani Maria bardzo 
dbała o dom, tej dbałości nauczyła też swoje 
dzieci. 

W 1960 roku Marianna Jabłońska wy
szła za mąż za starszego od siebie 

o 10 lat Józefa Jurgielewicza z Pruszkowa 
Razem zamieszkali w Łowiczu, choć jej mąż 
przez kilkadziesiąt lat pracy zawodowej do
jeżdżał do Pruszkowa Byli zgodnym i sza
nującym się_ małżeństwem Jurgielewiczo
wie mieli trzy córki. Wychowali je i wy
kształcili. Najstarsza została nauczycielką, 
druga- przedszkolanką, najmłodsza - pielę
gniarką. Uważają, że nie były to przypad
kowe wybory, bo ich profesje są dowodem 
na to, że matka nauczyła ich chęci niesienia 
pomocymałymdzieciom,służeniaradąmło

dzieży, pomocy ludziom starszym i scho-

Gmina Bolimów 

rowanym. - Mama to była dusza - człowiek, 
nigdy się nie denerwowała, na nic nie skar
żyła. Zaw.sze pogodna, pełna chęci do życia. 

D o chwili przejścia na emeryturę_ pana 
Józefa, nie mieli dla siebie zbyt wiele 

czasu. Dopiero od kilku lat mogli sobie po
zwolić na wspólne wyjazdy. Zwykle wy
jeżdżali w Bieszczady, na Mazury i nad 
morze. Bardzo chętnie zabierali ze sobą 
wnuki. -Dzieci uwielbiały jeździć z dziadka
mi - mówi córlca pani ~ Katarzyna. -
Nieraz moje siostry i ja denerwowałyśmy 
się, że nasi rodzice pozwalają im na zbyt 
wieleizwakacjiznimiwracająrozpieszczo... 

ne. Teraz widzę, że nie miałyśmy racji. To, co 
dzieciom dają dziadkowie,jest jak bezcenny 
skarb. 

Dwa lata temu, po ciężkim zawale, zmarł 
mąż pani Marii. Było to dla niej bardzo cięż
kie przeżycie i jej dotąd niewielkie proble
my ze zdrowiem bardzo się_ na8iliły. Kilka 
razy przebywała w szpitalu, trudno było jej 
odnaleźć swoje miejsce. Wreszcie zdecydo
wała się_ sprzedać mieszkanie i zamieszkać 
z najmłodszą z córek. Zmarła nagle, 24 paź
dziernika 2005 roku. (mwk) 

Oczyszczalnia musi poczekać 
Radni dyskutowali o budżecie, ale go przyjęli 

Jednogłośnie przyjęli radni gminy 
Bolimów przedstawiony im na ostat
niej sesji, w piątek 24 lutego, projekt 
bi.Jdżetu na rok 2006-ostatniego, jaki 
uchwalać będzie ta rada. Nie obyło 
się jednak bez dyskusji, drobnych 
przesunięć i sugestii ze strony rady. 

do modemiz.acji nalefy przystąpić, ale po
winno to znaleźć odzwierciedlenie w obec
nym projekcie budżetu. Z kolei Jan Kop 
postulował, aby w tym roku przeznaczyć 
jakąś ~ rezerwy budżetowej na doku
mentację_ ro:zhudowy szkoły podstawowej 
w Huminie, z uwzglę_dnieniem sali gimna
stycznej, gdyż ta placówka ma dziś najgor-

K omisja oświaty zwróciła uwagę_ na to, sze warunki pracy. 

w połowie tego roku z rezerwy budżeto
wej. Wójt uznał też za słuszne podjęcie te
matu dokumentacji na modemiz.ację szkoły 
w Huminie. Gmina nosi się_ w tym roku z 
zamiarem sponądzenia planu rozwoju re

gionalnego. Pierwszym krokiem ma być an
kieta wśród mieszkańców. To właśnie ona 
pokaże m. in., czy mieszkańcy widzą po
trzebę rozbudowy szkoły. 

Co lltdzie zrobione 
że zaplanowane w budżecie 15 tys. Wójt Andrzej Jagura zauważył, że mo

złotych na sport jest kwotą :zbyt małą, Pro- demiz.acja oczyszczalni ścieków wprowa
ponowano nawet, aby z działu dziedzictwo dzona zostanie do budżetu w kwietniu, kie-
kulturowe zabrać 8 tys. zł Dochody budżetu gminy 
i dodać do sportu. Przewod- Bolimów ustalono na 
niczący komisji Jan Kop po- 6.539.304 złote. Wydatki to 
stulował też rozważenie za- kwota 6.346.900 złotych. 

sadności istnienia filii Gmin- Ogółem na inwestycje gmin-
nego Ośrodka Kultury w ne w 2006 roku zaplanowa-
Sierzchowiepo to, bypo jego no 407.000 złotych, w tym 

ewentualntj likwidacjizaosz- ze · środków własnych 

czędzone w ten sposób pie- 397.000 złotych i 10.000 zł 
niądze przeznaczyć na sport. z dotacji. Wśród tych inwe-
Jego zdaniemsport lepiej słu- stycji na pierwszy plan wy-
fy młodziefy niż GOI<., po- bija się_ kontynuacja remontu 
nadto zauważył, re w budże.. ulicy Senatorskiej w Botimo-
cie przeznacza się_ pnecież wie - 184.000 zł. W dziale 
30 tys. zł na ro:zhudowę tam- transport i łączność zaplano-
tejszej strażnicy. Konieckoń- wano jeszcze 40.000 zł na 
ców radni jednogłośnie zde- budowę drogi przeciwpoi.a-

cydow~ aby zabrać 4 .tys. Głosowanie nad budżetem na sesji Rady Gminy Bolimów. rowej do hali sportowej. 
zł z pieniędzy przeznaczo- Mimo dyskusji, budżet przyjęty został jednogłośnie. Pierw- Kwotę 93·000 zł przezna
nych na działalność rady szy z lewej siedzi przewodniczący komisji oświaty Jan Kop. cza sięBnalim~uclowęki~~Woc~
gminy i dodać je dopuli spor- gu w o ows eJ st, 
tu. Filii GOK nie chciał likwidować wójt dywiadomojużbę_dzie,jakimiwolnymiśrod- 15.000 złna budowęprzyłącza wodociągo
Andrzej Jagura, w każdym razie nie w tej kami dysponuje gmina z nadwyżki budże.. wego w Bolimowie- chodzi o cloprowadze
chwili. -A co powie następna rada? ż.e ten towtj za rok 2005. Ten wkład własny po- nie wody do cmentarza. Na rozbudowę_ 
Jagura w ostatnim roku ka.denqi filię roz- trzebny jest gminie, by pozyskać dotację_ strażnicy w Sierzchowie zaplanowano 
walił - powiedział obrazowo dodając, że je- z Ekofunduszu, mogącą wynosić nawet 60 30.000 zł, na utworzenie gminnego zespołu 
ślinowa rada w nowej kadencji uzna to za procent kosztów. Co do~ wójt zauwa- reagowania-10.000zł,nazakupprogramów 

słuszne, wtedy będzie można filię_ zamknąć. fył, re dziś nie wiadomo jeszcze, ile będzie i komputera do ur.zę_du gminy- 20.000 zł i na 
Radnych zaniepokoił też fakt, iż w bu- kosztować jtj utrzymanie. - Obecnie moni- zakup kosiadd 15.()()() zł. No i niedługo moż

dżecie nie ma wyodrębnionej kwoty na torujemykoszty,abyprecyzyjnietrąfićwwiel- nasię_liczyćzprzeznacr.eniemwiększejkwo

utrzymanie nowo otwartej hali sportowej. kość. Ki.edy za jakiś czas je poznamy, przed- ty na wspomnianą modemiz,ację oczyszczal
Ponadto postulo~ aby przeznaczyć ja- stawię sprawę radzie, aby zdecydawala co ni. Gininna oczyszczalnia pochodzi z poło
kieś pieniądze na zakup strojów dla działa- dalej robić. - Wójt uwai.a, re na dziś zagro- wy lat dziewięćdziesiątych i nie wytrzymuje 
jącego przy szkole w Kęszycach 7.espOłu żenia nie ma. Prosił jednak zawiadującą salą dziś zwiększonej iagresywnitjszej ilości ście
ludowego, a także stroje dla bolimowskitj dyrektor bolimowskiego gimnazjum, aby ków. Istnieje potrzeba stworzenia nowego 
orkiestry dętej . koszty były dokładnie liczone. - Aby sala ciągu technologicznego: założenia nowych 

W wykazie inwestycji na rok 2006 nie była "Ykonyso/WQna, aby nie stała pusta, krat, kosza, filtra opartego na systemie osadu 
znalazła się modernizacja bolimowskiej jednak dokladnie ma być wiadamo, ile kin czynnego itd. Prace kosztować mają około 
oczyszczalni ścieków, a przewodniczący "Ykorzystał. - Ubrania dla zespołu ludowe- 600 tysięcy złotych. 
komisji rewizyjnej Jan Hubert uważał, że go i orkiestry dętej zakupione mają zostać (wcz) -
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t ODESZLI OD NAS (l8-2s.02.2006 r.) 
18 lutego: Krzysztof Szymanik, I. 51; J6zefWii;cek, L 74, Brodne Tow.nzystwo; 

Czesław Tomczyk, I. 76, Bratoozewice; 19 lutego: Tadeusz Koz.akiewicz., I. 64, 
Skaratki; JózefWojciechowski, L 77, Głowno; Tadeusz Zwoliński, L 76, Bolimów; Zygmunt 
Rudnicki, L 76, Ziąbki; 20 lutego: Cz.eslawa Szmidt, L 66; 22 lutego: Anna Dąbrowska, 
L 70; Jan Wójcik, I. 75; Łucja Muras, L 90, 2'.lllków Kościelny; 2311..{łego: Józef Kapusta, 
L 81; 24 lutego: Danuta Wiązowska, I. 59; Irem Gu.egorczyk, L 83, Kolonia Sokołów; 
Czesław Szczepaniak, I. 73, Głowno; Rafuł Kaczor, L 55, Głowno; 25 lutego: Zbigniew 
Siad; L 74, Głowno; Andrzej Kac-zmarski, L 62, Głowno; MariannaKwaśna, I. 78, Głowno. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu 

- ś.P. 

EUGENIUSZA SC~CELKA 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

składają: 
żona, córka, syn z synową, 

wnuki i prawnuki 

Wyrazy głębokiego współczucia 

JADWIDZE KACZOR i RODZINIE 
z powodu śmierci 

GR-17 

składają 
kierownictwo oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Skarbowego w Głownie 

To nie ptasia grypo 

W ostatnim tygodniu dwukrotnie 
w związku ze znalezieniem mart
wych ptaków alarmowano policję_, 

strażpoi.amą oraz Powiatową Inspekcję_ We
terynal)'.jną. W obu przypadkach podtjrze
nianie potwierdziły się_. 23 lutego na drodze 
Wygoda-Jamno znaleziono martwą kuropa
twę_. 27 lutego w gospodarstwie Dariusza R 
w Oszkowicach w gminie Bielawy - mar
twą kurę_. w każdym przypadku postępo
wanie wobec martwych ptaków jest takie 
samo. Zastęp ratownictwa chemicznego KP 
PSP w Łowiczu w odpowiednich strojach 
przewozi ptaka w specjalnym worku do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
gdzie przeprowadzana jest sekcja zwłok. 

Jeżeli zachodzą jakieś wątpliwości co do 
przyczyny zgonu ptaka, trafia on do spe
cjalistycznego Instytutu Weterynarii w Pu
ławach, jedynego w Polsce uprawnionego 
do badania na wirusa ptasiej grypy. 

W przypadku znalezionej kuropatwy 
i kury takiej potrzeby nie było. - W obu 
przypadkach była to ewidentna sprawa. Ku
ropatwa padła śmierciągłodawą, natomiast 
kura - na gruźlicę- mówi zastępca Powiato
wego Lekarza Weterynarii Jerzy Kowalczyk, 
specjalista od chorób zakaźnych zwierząt -
w tym drngim wypadku właściciel kwy per 
winien o sprawie powiadomić swojego we
terynarza, a ten dopiero w razie wątpliwości 
wezwałby odpowiednie służby. . (eb) 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Wystawa malarska Mirosława Parysa 

O twarcie wystawy łowickiego malarza 
amatora Mirosława Parysa zaplańo
wane jest w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Łowiczu na 10 marca. Łowi
czanin zajmttje się_ malarstwem już od 25 lat., 
swoje obrazy sprzedaje, maluje też na za
mówienie, jednak obecnie planowana wy
stawa będzie jego publicznym debiutem. Jest 
amatorem - ma wykształcenie techniczne, 
a jego mistrzami są impresjoniści. 

Podczas wystawy zobaczyć będziemy 
mogli około 30prac w technice olejnej: mar
twą naturę_, dzieła o tematyce funtastycznej 
oraz kopie obrazów - między innymi Kos
saka i Chełmońskiego. 

Ciekawostkąbędzieto,iżdziełatewwię_k

szości mają duży format. Na wystawie zo
baczyć będziemy mogli obrazy nawet sze
rokości 2 metrów. 

(wcz) 

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

H. SKRZIDLEWSKA 
IA 3 ;i i'a ii I :f!i •t!i :t•t1A I kt.l!in•il 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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DZIADY BYtY WtASNIE TUTAJ 

O Solecznikach i Wileńszczyźnie, 1 O lat po nawiązaniu kontaktów partnerskich z Łowiczem 

Z Solecznik jest bliżej do nieba - mó
wią mieszkańcy siostrzanego mia

sta Łowicza wskazując na klucze święte
go Piotra znajdujące się w jego herbie. Py
tani o widniejące tam także orzechy od
powiadają - Bo my jesteśmy jak te orzesz
ki - trudni do zgryzienia. Niedawno minę
ło dziesięć lat od momentu podpisania po
rozumienia o współpracy między Łowi
czem, a położonym na Litwie regionem 
solecznickim, w którym 80 procent 
mieszkańców stanowią Polacy. 

Soleczniki-stolica rejonu, którą repor
ter No~ego Łowiczanina odwiedził w li
stopadzie, leżą 44 kilometry od Wilna, 
przy szosie Wilno - Lida. Podobno wła
śnie tutaj, w drodze na Wilno, wysiadł 
z pociągu ze swoimi legionistami Józef 
Piłsudski, w roku 1919. Te 44 kilometry, 
które żołnierze polscy przeszli pieszo, 
są według mieszkańców Solecznik zisz
czeniem się mickiewiczowskiej przepo
wiedni z Wielkiej Improwizacji: „A imię 
jego czterdzieści i cztery. " 

- Są u nas dwa sposoby spędzania wol
nego czasu - mówi w rozmowie z No
wym Łowiczaninem dyrektor Solecznic
kiego Domu Dziecka Antoni Jankowski. 
- Pierwszy to wspomnienia o przeszłości, 
drugi - nadzieja i rozmyślanie o przyszło
ści. Podczas naszej wizyty na Litwie, 
postanowiliśmy zatem nie tylko szukać 
pamiątek przeszłości, ale dowiedzieć się 
również czym obecnie żyją nasi rodacy, 
jakie mają problemy, a jakie radości. 
Co daje im siłę i wiarę, aby wciąż być 
Polakami, aby wciąż mówić po polsku, 
mimo że częstokroć podwórko i emito
wane w telewizji rosyjskie dobranocki, 
zachęcają dzieci do komunikowania się 
po rosyjsku lub litewsku. 

Soleczniki są stolicą rejonu solecznic
kiego, który położony jest w południo
wo - wschodniej części Litwy, w powie

. cie wileńskim. Zajmuje on powierz
chnię 1.492 kilometrów kwadratowych 

nasz łowicki kierowca, pan Henryk Ko
siorek. 

Tu Mickiewicz 
podglqdał obrztdY 

Zanim dane nam było dotrzeć do osób, 
które mogły ukazać dzisiejsze oblicze So
lecznik, już w pierwszych minutach po
bytu w mieście, dopadły. nas ślady prze
szłości. Od 1998 roku w centrum stoi 
pomnik młodziutkiego Adama Mickie
wicza, wzniesiony z okazji 200. roczni
cy 'urodzin poety. Jak wieść niesie, mło
dy Adam, będąc z wizytą u zaprzyjaź
nionego księdza, na miejscowym cmen- · 
tarzu, który w innej szacie istnieje do 
dziś, podglądał obrzędy Dziadów, opisa
ne potem w drugiej części dramatu.· 
Poświadcza to wmurowana tam tablica 

opiekę której, od płaczącej matki, oddany 
został prawie umierający mały Adam Mic
kiewicz -jak pisał sam poeta w Inwokacji do 
Pana Tadeusza- nie dają ani na minutę zapo
mnieć o pu.eszłości tej ziemi. 

Został, kto ślepo 
wierzył w swoiq ziemit 

Inaczej zresztą chyba się nie da. Aby 
zrozumieć mentalność naszych rodaków 
na Litwie, trzeba zdać sobie sprawę z tego 
co działo się na tych terenach w ciągu mi
nionych wieków. - Pamiętać trzeba, 
że tylko w ciągu kilkudziesięciu ostatnich 
lat, tutejsi Polacy co jakiś czas byli prze
siewani - mówi Antoni Jankowski. 
- W 1918 roku wujków, dziadków, bli
skich krewnych ttyWOŻono, rozstrzeliwa
no. Potem w 1941 roku znowu - część 

ukształtować. -Ale my widocznie byliśmy 
złymi uczniami, bo te nauki nie bardzo 
zrozumieliśmy, a zaczęliśmy uczyć.dzieci 
w duchu polskości - dopowiada Jankow
ski. A że nasi rodacy nie mieli wtedy ani 
swojego radia, ani telewizji, nauczali po
przez żywe wciąż tradycje: poprzez pie
śni narodowe i ludowe, poprzez obcho
dy świąt, poprzez dożynki, Zaduszki, 
andrzejki itd. 

Tym wszystkim żyją Polacy na Litwie 
do dnia dzisiejszego: Święto folkloru pol
skiego „Pieśń znad Solczy'' organizowa
ne jest w Solecznikach od raku 1995. 
W imprezie udział biorą najlepsze zespo
ły regionu, a także grupy folklorystycz
ne z innych zakątków Wileńszczyzny, 
Polski i Białorusi. Festiwal odbywa się 
co roku w pierwszą niedzielę maja, czcząc 
tym samym Święto Konstytucji 3 Maja. 

z czego 44,71 procent to tereny rolne, Tradycyjna ludowa wigilia Andrzejek, 29 listopada, obchodzona m.in. w Rudnikach i Jaszunach. 

- I 

Najpiękniejszy chyba pałacyk rejonu so/ecznickiego - pałacyk Wagnerów, 
w którym obecnie mieści się Szkoła Sztuk Pięknych. im. Stanisława Moniuszki. 

43,77 procent lasy i 2,21 procent miasta 
i osiedla. Tereny przemysłowe zajmują 
ledvyie 2,41 procent, 5,16 procent to te
reny o innym przeznaczeniu. Nic dziw
nego, że kiedy jechaliśmy do Solecznik 
monotonia krajobrazu - po pierwszych 
zachwytach, jakie w nas budziły bardzo 
dobre drogi i malowniczo oszronione 
drzewa, z czasem zaczynała męczyć. 
- Lasy i lasy, żadnego miasta - narzekał 

z datą 2 listopada 1821, kiedy to poeta 
miał odwiedzić Soleczniki. 

Byliśmy w starej część cmentarza, po
łożonej tuż przy solecznickim kościele. 
Z niewielkimi wyjątkami na nagrobkach 
widnieją polskie nazwiska, zobaczyć 
można przedwojenne fotografie oficerów 
w polskich mundurach. Wyrzeźbione na 
płytach nagrobnych wizerunki Matki 
Boskiej Ostrobramskiej - tej samej pod 

Rosjanie wywieżli, część rozstrzelali. 
Za rok, dwa, Niemcy zaszli i znów się 
wszystko powtórzyło, za trzy lata znowu 
Rosjanie i znowu na Syberię i na rozstrzał. 
Po takich sześciu latach wojny, rozstrzeli
wań, ttyWÓzek; raptem nastąpiła ewaku
acja do Polski. A co to znaczy ewakuacja? 
To znaczy, że nie jest to dobrowolny l-1)'

jazd, ale przymusol-1)'. I większość l-l)'je
chała, bo nie mogla już znieść tego znęca
nia się. Ale kto ślepo wierzył w swoją zie
mię, ten został. 

W pierwszych powojennych latach, je
dyną ostoją polskości na tych terenach 
był kościół. To właśnie w nim podczas 
mszy używano języka polskiego. Dopiero 
w połowie lat pięćdziesiątych pozwolo
no Polakom otworzyć swoje własne szko
ły. Nie dlatego, że jakoś szczególnie ich 
kochano, ale z uwagi na fakt, że Litwa 
była bardzo jednorodną republiką i Pola
cy, którzy tu zostali, mieli być użyteczni 
jako przeciwwaga dla Litwinów - w myśl 
stałej imperiali"Stycznej zasady „dziel 
i rządź". - My skorzystaliśmy z tego za
miaru - śmieje się Jankowski. Pierwsza 
grupa nauczycieli - sześćdziesiąt osób, 
była oficjalnie kształcona przez osiem 
miesięcy w instytucie dokształcania 
w Wilnie. Rzecz jasna podstawowymi 
przedmiotami nie były język polski i li
teratura, ale marksizm i histońa partii, bo 
władze musiały pedagogów odpowiednio 

Przy wielu ośrodkach kultury powstają 
zespoły ludowe, także mieszkańcy wsi 
zbierają się spontanicznie, śpiewając 
wspólnie i pielęgnując tradycje ojców. 

Kraina 
polskiei mowy 

Według oficjalnych statystyk na Litwie 
mieszka dziś 240 tysięcy Polaków, cho
ciaż sarni Polacy w te statystyki nie do 
końca wierzą, szacując tę liczbę na około 
300 tysięcy. Co ciekawe, kiedy przed pię
ciu laty władze litewskie przeprowadzi
ły spis powszechny, zgodnie z odgórny
mi wytycznymi, rubrykę narodowość 
mieszkańcy musieli wypełnić ołówkiem„. 

W regionie solecznickim żaden Polak 
nie miałby problemu z porozumieniem 
się w swoim ojczystym języku. Spośród 
39.282 mieszkańców regionu, osiemdzie
siąt procent stanowią właśnie Polacy. Jak 
mówi Antoni Jankowski, jest to chyba 
jedyne tak wielkie skupisko Polaków poza 
granicami naszego kraju. Tylko 9,4% 
mieszkańców regionu to Litwini, 5,8% -
Rosjanie, 3,8 - Białorusini i aby być do
kładnym - 1,4% to inne narodowości. 

Soleczniki nie są dużym miastem - oko
ło 7 tysięcy mieszkańców, choć jak się 
dowiadujemy, nieoficjalnie tych miesz
kańców jest 12 tysięcy. - Teraz kiedy nie 

ma tej radzieckiej prapiski, ludzie często 

Herb miasta So/eczniki. 

nie deklarują, a tutaj żyją - mówi jeden 
z naszych rozmówców. Soleczniki są 
miastem jednej głównej ulicy, jednych 
ulicznych świateł i trzech taksówek. 
- Najbardziej znanym kierowcąjest Sier
giej - mówi łowicki radny Dariusz Mro
czek, który regularnie jeździ do Solecz
nik z pomocą rnateńalną czy to dla Domu 
Starców w Czużekampiach, czy dla Cen
trum Usług Socjalnych, czy Domu Dziec
ka i specjalnej szkoły z internatem 
w Solecznikach. Punktem docelowym na
szego listopadowego wyjazdu był wła
śnie Solecznicki Dom Dziecka założony 
w roku 1995 przez Samorząd Rejonu So
lecznickiego. Mieści się on na wynajętym 
piętrze w budynku Solecznickiej Szkoły 
Specjalnej, zawiadowanej przez Okrąg 
Wileński. W domu wychowuje się około 
czterdzieściorga dzieci - sierot i dzieci 
z rodzin asocjalnych w wieku od 3 
do 18 lat, które uczęszczają do przed
szkoli i szkół w Solecznikach. 

Turysta nie btdzie 
sit nudził 

Rejon solecznicki zaspokoi wymaga
nia najwybredniejszego nawet turysty, 
który za niewygórowaną cenę znaleźć 
może nocleg i wyżywienie w internacie 
wspomnianej szkoły specjalnej. Spotkać 
tu można wiele zabytkowych kościołów 
i pałacyków - w Jaszunach, czy Horno
staiszkach. Są nawet starożytne kurha
ny,jest tradycyjna zabudowa wiejska, jest 
Puszcza Rudnicka zajmująca powierzch
nię 37 tys. ha. W samym mieście turysta, 
obok wspomnianego cmentarza i pomni
ka wieszcza, zobaczyć może najpiękniej
szy z pałacyków - pałacyk Wagnerów, 
w którym mieści się dziś Szkoła Sztuk 
Pięknych imienia Stanisława Moniuszki. 
Wewnątrz pałacyku obejrzeć można pięk

ne kaflowe piece, a na największą uwagę 
zasługuje sala koncertowa - tzw. złota sala. 
Jej złocenia przetrwały radzieckie rządy 
dzięki łutowi szczęścia: kiedy do Solecz
nik weszli Rosjanie, nie poznali, że zdo
bienia są ze złota i jeden ze „światlej
szych" oficerów wymyśW sobie, że całą 
salę pomalować trzeba olejną farbą. Gdy 
niedawno zabrano się do restauracji za
bytku, okazało się, że złocenia przetrwa
ły nienaruszone pod warstwą farby. Dziś 
sala świeci pełnym blaskiem i regularnie 
odbywają się w niej koncerty muzyczne. 

Nieopodal bardzo ładnego dworca au
tobusowego,jakieg_o pozazdrościć mogło
by niejedno polskie miasto (podobnie 
zresztąjak wspaniale utrzymanych dróg), 
turysta spotka też pamiątkę nowszej hi
stońi Solecznik - pomnik poświęcony. 
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Armii Czerwonej. Na obrzeżach miasta, 

przy trasie na Wilno wznosi się natomiast 
murowana kaplica z końca XVIII wieku. 

Nieopodal tej kaplicy njlSze polskie 

oczy dostrzegają duży napis infonnują
cy do jakiego miasta właśnie wjeżdżamy. 
Przez dziesięć lat współpracy przyzwy

czailiśmy się już w Łowiczu do nazwy So
le.czniki, jednak tutaj prze.czytać możemy 

tę samą nazwę w języku litewskim - Salcin
nikai. -Ludzie w Polsce myślą często, że na
zwa naszego miasta to po prostu Słoneczni
ki, ty/Iw my to trynUZWzi:m!y inaczej. Tak jed
nak nie jest - śmieją się nasi rodacy, z któ
rymi mieliśmy okazje rozmawiać. 
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Organizuje różne prelekcje i seminaria -
ostatnio tematem spotkań były na przy

kład planowanie finansów i budżetu fir
my. Wiele osób, wielu Polaków przycho
dzi do centrum po pomoc w rozkręceniu 

własnej działalności, widać, że powoli 

mentalność ludzi się zmienia. 

Obronić ziemit 

W samych Solecznikach liczba Pola
ków szacowana jest na jakieś 

60 procent. Dlaczego mniej niż w całym 

regionie? - Bo to miasto, a w mieście jest 
władza. A władza to specjaliści, ludzie \.\Y
kształceni, przysyłani przeważnie z repu
bliki Litwini - mówi jeden z naszych roz
mówców, dodając, że nie chodzi mu 
o władzę wyborczą, gdyż radni to niemal 

wszyscy Polacy (na 25 radnych tylko 
trze.eh nie jest Polakami). Mowa natomiast 
o specjalistach pośredniej kategorii: inży
nierach, lekarzach, urzędnikach, inspek

torach, leśnikach. Cała ta armia ludzi, to 
osoby przysłane z zewnątrz. Na wsi na
tomiast znaleźć można takie miejscowo
ści, gdzie jest nawet 100% Polaków. 

Rejon So/ecznik to raj dla turystów - w tym dla kajakarzy Trasę spływu płynącą przez miasto Solczą liczy się 
w dziesiątkach kilometrów. Pływać można też po Mereczance. 

Na początku jednak, wraz z przemia

nami, rzesze niewykwalifikowanych pra_
cowników kołchozów pozostawione zo
stały same sobie. Otrzymały niewielkie 

skrawki ziemi, jednak i dziś nie mają ma
szyn, konia, nie wspominając nawet o cią

gniku, aby tę ziemię uprawiać. Wiąże się 
z tym pewne zagrożenie, gdyż na Litwie 
obowiązuje prawo pozwal~ące na zamia
nę ziemi, to znaczy - jeśli jakiś Litwin 

kupił grunt nawet na drugim końcu kraju 
i tam zdał go na państwo, może otrzymać 
w zamian grunt w rejonie _Solecznickim. 
Ponadto wielu sprytnych Litwinów wy

kupuje ziemię od biednych Polaków, po
przez podstawione osoby, często naroqo
wości polskiej. Przeciw rugowaniu na

szych rodaków z ziemi ojców protestuje 
Związek Polaków na Litwie, jednak jeśli 

Nie notujemy natomiast sytuacji, aby 

Polacy mieszkali w Solecznikach w ja
kimś określonym miejscu. Jak mówi An
toni Jankowski, narodowości są wymie
szane, gdyż po wojnie, było tutaj 100% 
Polaków i każdy kto został, został na 
swoich śmieciach, a kto przyjeżdżał, osie

dlał się w różnych miejscach. Dlatego nie 
obserwujemy tutaj sytuacji jak z Chica
go, gdzie są całe ulice typowo polskie. 

Brak ludzi do pracy 
Nasi rodacy na Litwie borykają się 

z bezrobociem, chociaż jak wykazują ofi
cjalne statystyki, jest ono niewielkie -
w rejonie solecznickim jakieś 8%, w kraju 
ponad 4 procent. Jak mówi Antoni Jan
kowski, prawdziwą skalę bezrobocia trud
no jest określić. - Bo kto jest bezrobot
nym? Robotnik niewykwalifikowany. Te
raz na Litwie, jeśli człowiek ma kwalifika
cje, to znajdzie pracę. Jeśli nie znajdzie 
pracy, to wyjeżdża za granicę. U nas te
raz bardzo brak jest zatem wykwalifilro
wanych pracowników, na przykład bu
dowlanych, murarzy, stolarzy, elektryków. 
Kto miał lepsze ręce, a nie miał roboty, 
wyjechał za granicę, do Anglii, Irlandii, 
do Niemiec. Brakuje też anglistów, infor
matyków, nawet kierowców. 

Natomiast ludzi niewykwalifikowa
nych jest nadmiar. Stoją w kolejkach w 

biurach pracy, jednak jak mówią nam 
mieszkańcy Solecznik, tacy ludzie nie 
mogą pracować- mają obie ręce lewe. - To 
jest tragedia.- dodaje Jankowski. - Pozo
stałość po Związku Radzieckim i po !rol-

chozach:pijaństwo, bumelanctwo, hultaj
stwo. Krótko mówiąc, wiele jest rodzin 
asocjalnych i to także spośród Polaków. -
Mój brat ma małą firmę budowlaną -
mówi inny nasz rozmówca - Czesław So
kołowicz. - Jest gotów jechać do której
kolwiek wsi, jeśli znajdzie tam przynaj
mniej cztery osoby, potrafiące normalnie 
pracować. !jest problem, bo ci ludzie są 
zdegradowani. Przecież u was też macie 
takie osoby - dodaje. 

· Mentalność 
nicnierobienia 

u niektóryćh pozostała 
Kiedy zaraz po okresie socjalizmu na 

Litwie zaczęto budować kapitalizm, na-

ród nie był do tego w ogóle przygotowa

ny. Sześćdziesiąt lat władzy radzieckiej 
sfonnowało mentalność nicnierobienia. 

Kwitła kradzież, gdyż wtedy nie nazy
wano tego kradzieżą: jeśli kołchoźnik 

wracając do domu, brał woreczek zboża, 

nikt nie mówił, że on ukradł - on wziął. 
Jeśli robotnik pracował w fabryce, gdzie 

robiono samoloty, nikogo nie gorszyło, 
że na jego działce pobudowana jest we

randa z aluminium. - Mój kolega praco
wał w fabryce, gdzie robiono deski do pra
sowania, to on miał werandę zbudowaną 
z tych desek - słyszymy. 

Starsze pokolenie Polaków bardzo się 
przed tym broniło. Pamiętało jeszcze Pol
skę, dawne obyczaje i wartości przeka
zywane przez rodziców. - Moja starsza 

Większość nagrobków na solecznickim cmentarzu nosi polskie napisy. 
Zdjęcie oficera w polskim mundurze też nie jest rzadkością. 

siostra, kiedy pierwszy raz w kołchozie 
kopała kartofle i wszyscy ludzie nieśli je 
wiadrami do domów, także przyniosła 
wiaderko. Ojciec ją tak wtedy wybierz
mował, że więcej tego nie zrobiła - opo
wiada Jankowski. 

Na placu przed Urzędem Miejskim stoi pomnik Adama Mickiewicza. Tutaj 
odbywają się wszystkie uroczystości państwowe. 

Ile tej polskości przetrwało w młod
szym pokoleniu? - Zarzucają nam wielo
krotnie - chcecie sami siebie zamknąć 
w polskim gettcie - odpowiada Jankow
ski. - Tak, to prawda, my broniliśmy się 
przed napływem cudzej ideologii, ale ta 
ściana jednocześnie sprawiła, że nie stra
ciliśmy też swojej ideologii i te tradycje 
porządnego zachowania, wiary w Boga, 
tego, że Bóg widzi wszystko, przetrwały. 
Wielokrotnie w czasach wszechogarnia
jącej ateizacji, mali Polacy pytali - jak to, 
Bóg wszystko widzi? Trudno było wy
jaśnić małemu dz'ie.cku takie sprawy, ale 
kiedy dziecko pyta, to znaczy, że coś 
rozumie i to cieszyło polskie rodziny, 
dawało nadzieję na przyszłość. 

Dyrektor Solecznickiego Domu Dziecka Antoni Jankowski wraz ze swo
imi podopiecznymi. 

O hecnie większość mieszkańców So
lecznik ocenia stare i nowe czasy 

dwojako, dostrzegając w obydwu przy

padkach plusy i minusy. Za rządów ko
munistycznych biedne rodziny miały za
bezpieczenie minimum bytowego - miały 
co zjeść, wypić i miały pracę, bo jeśli 
w czasach radzieckich ktoś nie pracował, 

był karany. Władze dbały też o starsze 
samotne osoby - była pasza dla bydła, 
drzewo na opał, dom odremontowany, 
mąka przywieziona. Jak to określa jeden 
z naszych rozmówców - Sam najdalszy 
plebs był zabezpieczony. Dziś to właśnie 
takie osoby tęsknią do starych czasów. 

Ci którzy pnejawiali własną inicjaty
wę, którzy pragnęli do czegoś dojść, na 
pewno nie wspominają dobrze komuni
zmu. Dotarliśmy do jednego z solecznic
kich biznesmenów. Czesław Sokołowicz 
jest właścicielem położonej jakieś 30 ki
lometrów od 'tego miasta firmy produku
jącej łodzie: katamarany, motorówki, jach
ty i elementy do ich budowy. Wcześniej, 
przed trzema laty, był dyrektorem innej 
firmy produkującej łodzie. Kiedy z niej 
odszedł, zdecydował się rozpocząć dzia
łalność na własny rachunek. Dziś jego fir
ma zatrudnia 30 pracowników i jest 
w stanie wyprodukować w ciągu roku ja
kieś 160 łodzi, a swoje wyroby wysyła 
do Anglii, Holandii, Norwegii, czy Pol
ski. 

Pan Czesław jest także szefem solecz
nickiego Centrum Infonnacji Gospodar
czej, niewielkiej, zatrudniającej 3 osoby 
komórki, utrzymywanej przez Minister~ 
stwo Gospodarki Litwy i lokalny samo
rząd. Centrum zapewnia pomoc i bez
płatną infonnację tym wszystkim, któ
rzy chcą rozpocząć własną działalność. 

nie poprawi się sytuacja materialna naj
biedniejszych rodzin, zagrożenie pozosta
nie. Przypadki, kiedy rodziny oddają dzieci 
do Solecznickiego Domu Dziecka z biedy, 
nie są niestety rzadkością, Jak mówi sze
fowa solecznickiej pomocy społecznej 
Regina Sokołowicz, 10 procent ludności 
regionu, to właśnie rodziny z najniższym 
uposażeniem. . 

Kiedy po wojnie ogłoszono ewakuację 
do Polski, w bardzo dużym stopniu wy
jechali tam mieszkańcy miast, ludzie wy
kształceni, jak się tutaj mówi- specjaliści. 

Przywiązani do ziemi rolnicy w więk
szości zostali, ajak mówiąnasi rozmów
cy, pracując na roli, człowiek nie dbał 
o swoje wykształcenie, miał trudniejszy 
dostęp do oświaty. 

W sytuacji kiedy wyjechali specjaliści, 
na to miejsce przyszli najpierw Rosjanie, 
a w latach siedemdziesiątych, coraz wię
cej specjalistów wywodziło się spośród 
Litwinów. - Dziś wieś bardzo się zmieni
ła - mówi Czesław Sokołowicz. - Ale ten 
człowiek przez kilka pokoleń nie był 
w ogóle nauczony, żeby myśleć o tym, by 
mieć coś swojego. To jest minus. U was 
tyllro 30 procent było rolnictwa państwo
wego, u nas 100 procent państwowe. Jak 
słyszymy, wielokrotnie mieszkańcy wsi 
próbują dziś coś robić, organizują się po 
trzy, cztery osoby, aby kupić konia, ale 
wtedy pieniędzy wystarcza tylko na tego 
konia, a gdzie maszyny do uprawy roli? 

Wielu zatem tęskni do czasów kołcho
zów. Republiki nadbałtyckie były w tam
tych czasach otaczane szczególną opieką 
władz. - Związek Radziecki chciał poka
zać, że w socjalizmie też można żyć- mówi 
Czesław Sokołowicz. 

dok na str. 24 
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18 OGŁOSZENIA DROBNE 

SAMOCHODOWE 
Absolutnie kupię każdy osobowy caly, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-772. 
Kupię osobowe - całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391-405. 
Nissan Patrol GR 30Tdi 2001 rok, peine 
wyposażenie bez nawigacj~ BMW 520 1999 
rok, pelne wyposażenie bez nawigacji, 
Honda Civic, i 996 rok, salon. l właściciel. 
Tel. .0602-673-18 l. 

Kupię każdy samochód. 
Tel. 0605-$48-751. 
Absolutnie kupię auta po 1990 roku, 
wszystkie marki, 100% satysfakcji 
i dojazd natychmiastowy. 
Tel. 0511-371-000. 

Polonez i 500, gaz - sprzedam. 
Tel. 0510-090-480. 
Lakiery samochodowe, mateńaiy lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcz.e, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
126p,naczęści-sprzedam. Tel.0668-262-745. 
Za 999 zł możesz s1ać się posiadaczem Polo
neza - prz.ejśció~ zasilanego gazem B.R.C. 
z komputera. Tel. 0601-297-775. 
Absolutnie całe osobowe, 
uszkodzone - kupię. 
Tel. 046/831-85-71,0501-581-906. 
Absolutnie kupię osobowy, caiy, 
uszkodzony. Tel. 0509-228-325. 
Toyota Carina E 2.0, 1993 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0501-581-906. 
Kupię Poloneza do remootu. Tel. 0889-125-892. 

Kupię Żuka w dobrym stanie technicznym. 
Tel. 0506-870-965, 046/839-20-25. 
CC 700, 1997 rok - Sj>200mt Tel 05(1)-972-417. 
VW Golf l 1.6 D (wszystkie części) 
- sprzedam. Tel. 0504-105-141. 
Auto- części Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. 

Tico 800, 1998 rok, 108 tys. km, ciemno 
zielony, centralny zamek, elektryczne szyby 
- sprzedam. Tel. 0693-157-!08. 
Fiat 126p, 1998 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 
Skoda I 05L, 1987 rok + hak - sprzedam. 
Tel. 0505-334-375. 
Citroen AX l.4 D, 1992 rok, 1600 zł 
- sprzedam. Tel. 0509-392-248. 
Skrzynie biegów, tylny most, wał napędowy, 
głowica do Poloneza, przyczepka - sprzedam. 
Tel. 0607-890-382, 0660-294-203. 
Avia A3 I IN, 1997 rok, 9000 zł netto 
- sprzedam. Tel. o46/830-90-60. 
Opel Corsa I .O, 1998 rok. zarejestrowany. 
stan super - sprzedam. Tel. 046/837-$8-12. 
Fiat 126p el, 1998 rok, czerwony, stan 
bdb - sprzedam. Tel. 0880-918434. 
Audi A4, 1995 rok, gaz + hak - sprzedam 
Tel. 0665-351-508. 
VW Wento, 1993 rok 1.8 + gaz, dodatki, stan 
bdb - sprzedam pilnie. Tel 0604-260-277. 
Opel Combo 1.7 D, 1995 rok, salonowy, 
235 tys. km, I właściciel, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 046/837-15-74. 
Seicento 900 SX, 1999 rok, metalik, 
garażowany - sprzedam. Dzierzgówek. 
Tel. 0509-270-787, 046/839-68-55. 
Seat Cordoba 1.6, I OO KM, gaz, 1999 rok, 

• 5 drzw~ poduszki, ABS, radio, nowe koła 
zimowe i letnie-sprzedam. Tel. 0698-677-073. 
Ford Escort 1300, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-542-009. 
Sprzedam części do VW Golfu U, mechanicz
ne i blacharskie. Tel. 0668-167-315. 

Lub\in, 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0663-924-969. 

Tawria, 1992 rok, 500 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-646-198. 
Foo:l Transit 2.5 D-sprz.edam. Tel 503-528-645. 

Tico, zielony metalik, stan idealny • 
- sprzedam. Tel. 0660-680-306. 
Passat 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 
Skoda Favorit, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0694-759-40 l. 
VW Passat 1.8, 1995 rok, gaz, czeiwony, hak 
- sprzedam. Tel. 0512-250-540. 
Opel Omega 2.5 V6, 1997 rok, combi, auto
rnat, morska zieleń, podgrzewane siedzenia, 
elektryka, wspomaganie, ABS, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0504-070-836. 
Jelcz 415, 1990 rok; koła do Opla Forda; 
przyczepę campingową - sprzedam. 
Tel. 0889-561-534. 
Fiat Seicento, 200 I rok, błękitny metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0607-504-067. 

Mazda 626 2.0 D, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/861-25-29. 
Fiat 125p 1.5, 1988 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/839-11-78. 

Sprzedam skrzynię iadunkową od Żuka, stan 
bdb. Tel. 046/838-79-87. 
Seat Ibiza 1.4 benzyi:ia, 1994 rok, sprowadzo
ny - sprzedam. Tel. 0504-065-348. 
Toyota Corolla 1.8 D, 1988 rok - sprzedam 
na części lub w całości. Tel. 0608-577-899. 

VW Golfa 1.3, 1989 rok, gaz, 3500 zł 
douzgodnienia-sprz.edam. Tel. 0668-181-142. 
Ford Escort 1.8, 1993 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0880-352-991. 
Peugeot 206 1.4, X 1998 rok, gaz, klimatyza
cja, ABS, 2 x poduszka, el. szyby, centralny 
zamek, wspomaganie, radio z CD, multilock, 
2 komplety opon, salonowy, n właściciel 
- sprzedam. Tel. 0600-451-990. 
Seicento, 2002 rok, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0601-157-606. 

Renault Twingo 1.2, 1996 rok, zielony, 
stan bdb, sprowadzony, 5700 zł - sprledam. 
Tel. 0886-384-607. 
Renault Clio, 1996 rok, salonowy, 
3-<!mviowy, zadbany, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 
VW Vento 1.8, 1993194 rok, salonowy, 
bezWypadkowy, wrzosowy, bogato 
wyposażony, idealny, I 0600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 
Skoda Favorit. gaz, 1995 rok, bezwypadko
wym, idealny, 4300 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 
Renault Megane 1.6, 1996 rok, gaz, 
bezwypadkowy, morski, idealny - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 
Hyu_!ldai 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 Taipana. 
Tel. 046/838-70-88 (wieczorem). 
Renault Thalia 1.4, 2002 rok, I właściciel, 
75 tys. km, czerwony, centralny zamek, 
2 poduszki, wi;pomaganie, el. szyby 
i lusterka, regulowany fotel, radio, 23000 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-241-144. 

VW Passat 1.6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 
VW Polo 1.4 MP!, 2000 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0695-761-336. 
Powypadkowy - kupię. Auto części 
- sprzedam. Tel. 0604-412-810. 
Kompletne drzwi (Fiat 126 el) - sprzedam. 
Tel. 046/837-98-74. 
Mercedes Vito 11 OT~ 5-0SObowy, bordowy, 
tył wytapicerowany. Tel. 0509-282-302. 
Ibiza 1.9 diesel, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-369-623. 

Uno, Xll 2000 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0604-653-092. 
Peugeot 306 combi, 2000 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0606-986-063. 
Opel Kadett 1.8, 1991 rok, bordowy 
- sprzedam. Tel. 0668-427-042. 
Ford Transit 2.5 D, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-592-345. 
Citroen Cl5, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-755.-648. 
Opel Astra combi 2.0 DTI.., 1998 rok, zielony 
metalik, elektryczne lusterka, wspomaganie 
kierownicy, ABS, 2 poduszki, relingi 
- sprzedam. Tel. 0504-221-009. 
VWGolfm 1.8,X 1992rok,gaz,grafit, 
el. lusterka, wspomaganie, centralny zamek, 
immobilizer. zimowe opony - sprzedam. 
Tel. 0510-331-484. 
Fiat CC 700, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/830-39-45. 
Fon! c<eort 1.4 combi. 1991 rok orm: silnik 
do I>.icii l.4 - sprzedam. Tel. 0504-010-957. 
Renault Megane Il Comfort Dynamie 1.6, 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 poduszka, halogeny, alufelgi 16", 
34000 zł - sprzedam. Tel. 0660-729-704, 
0604-443-748. 
Nissan Almera l.4 I 6Y, 19% rok, g;rz 
sekwencyjny, ldirnatyla'.:ja - si:ra:OOm 
Tel 06()0.880-267, 04&837-27-72 (wiecioom). 

Polonez, 1997 rok + dodatki - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 
Fiat 126p-sprz.edam tanio. Teł. 046'8.38-45-49. 

Avia A31, 1983 rok, kontener, po kapitalnym 
remoncie kabiny i silnika, cena do uzgodnie
nia - sprzedam. Tel. 046/861-12-17 po 18.00. 

CC 704, 1997 rok, czarny metalik, alann, 
immobiliz.er, radio, nowe'opony, 77 tys. km, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0505-959-200. 
Żuk, 1989 rok-sprzedam. Tel. 0667-120-569. 
Seicento 900, 3-letni - sprzedam. 
Tel. 0608-498-294 w godz. 20.00-21.00. 
Opel Corsa I .O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Opel Agilla 1.2, 2004 rok - sprzedam. Okazja. 
Tel. 0609-501-381. 
Przyczepka jednoosiowa - sprzedam. 
Tel. 0602-598-173. 
Renault 19 1.4 benzyna + gaz, 1996/1997 
rok, 5-dr.lWiowy, I właściciel, 2300 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-131-064. 
Polonez Caro, 1993 rok, gaz, alann 
- sprzedam. Tel. 0608-415-174. 
Ford, 1992 rok, uszkodzony silnik 
- sprzedam. Tel. 0608-385-659. 
Uno, 1999 rok, gaz, metalik wiśnia 
- sprzedam. Tel. 046/837-30-40. 
Opel Vectra 2.0 I 6Y, ecotec + gaz, 1994 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0600-445-127. 

BMW E-36- 1.8, 1992 rok, gaz, czarny 
- sprzedam. Tel. 046/837-50-25. 
Fiat I 25p, 1988 rok, czerwony, po remoncie 
silnika - sprzedam. Tel. 046/838-91-12. 
Piaggio NSL, atrakcyjny wygląd, 2000 zł 
- sprzedam. Sobota, ul. Warszawska 12. 
Tel. 0508-743-267. 
Peugeot 309, 1987 rok, benzyna, gaz, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0698-334-437. 
Tanie wyjazdy po auta do Niemiec. 
Duży wybór i dobre ceny. 
Tel. 0504-065-348, 0888-300-550. 
Peugeot Partner 1.9 D, 2003 rok, wiśniowy 
metalik, przeszklony, 5-osobowy, 4-drzwio
wy, 30000 zł - sprzedam. Tel. 0608-041-970. 
Escort 1.3 CL, 1997 rok, 100 tys. km - sprze
dam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 
VW Passat combi 19 TO, 1992 rok, granato
wy, elektryczny szyber-<lach, relingi, stan 
bdb - sprzedam. Tel. 0691-166-978. 

CC 700, 1997 rok i 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27, 0888-044-406. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Star 660 M li , Mercedes 608 D- sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 
Seat Ibiza 1.9 GT TÓI, 1997 rok, zielony, 
sprowadzony, bardzo bogate wyposażenie, 
atrakcyjny wygląd, 14000 zł - sprzedam. 
Tel. 0663-513-416. 
Suzuki Maruti 800, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-48-95 po 18.00. 
Golfll, 1991 rok - pilnie sprzedam. 
Tel. 0609-499-949. 
Skoda Octavia, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-75-10 po 18.00, 0508-056-760. 
Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powy.lej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 
Części - Ducato, Ford Sierra i Scorpio, H yun-

· dai, Renault 11 D, Renault 5, Polonez, 12Sp, 
126p, Łada 2107, Fm:d Mondeo (blacharskie) 
: sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Opel Corsa 1.4 gaz, 1995 rok, czarny, 
3-drzwiowy, bogate wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0600-821-109. 
Renault 19 TSE 1.7, benzyna, 1991 rok, 
czarny metalik, 5-<lrzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0608-504-780. 
Palio 1.6 +gaz, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-057-366, 046/831-81-22. 
Fiat Punto l.7 D, 1995196 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-932-999, 046/831-81-22. 
Daewoo Lanos SX 'f.6 16V +gaz, 
1998 rok-sprzedam. Tel. 0668421-165. 
Renault Scenic 1.6, 1997 rok, salono
wy - sprzedam. Tel. 0503-168408. 
Daewoo Nubira combi COX 2.0 + gaz, 
1999 rok-sprzedam. Tel. 0503-168408. 
Audi 80 TO lnterculler - sprzedam. 
Tel. 0888-300-579. 
VW Golfll 1.6 TO, 1987 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0667-115-445. 
Fiat CC 700, 1995 rok - sprzedam łub zami_e
nię na Skodę Favorit z gazem, w dobrym 
stanie. Tel. 046/830-38-37. 
Polonez, po wypadku - sprzedam w całości 
lub na części. Tel. 0660-547-745. 
Audi A4 combi l.9 TOI, 1997 rok, srebrny, 
24500 zł - sprzedam. Tel. 0502-259-435. 
LubLin n izotenna, 1998 rok; Żuk, blaszak, 
gaz - sprzedam. Tel. 0501-043-869. 
Absolutnie kupię całe i rozbite, polskie 
i zachodnie. Teł. 046'8.31-01-29, 0601-317-076. 
Opel Astra, 1996 rok, gaz, multilock, podusz
ka powietrzna, centralny zamek, stan bdb, 
cena do negocjacji - sprzedam. 
Tel. 046/861-61-16, 0504-088-783. 
Star 1142, 1991 rok. w ciągłej eksploatacji 
- sprzedam. Tel. 0691-605-463. 
VW Passat combi l.9TDl,2000rok, 115KM 
- sprzedam. Tel. 0692-124-434. 
Samara 1.3 benzyna+ gaz - sprzedam. 
Tel. 0501-930-953. 
Polonez Caro 1.5, 1994 rok + gaz, 
2100 zł - sprzedam. Tel. 0508-083-757. 
Żuk, 1990 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-12-77. 
Golf Ili 1.8, 1993 rok, wspomaganie, 
elektryczne szyby. szyberdach - sprledam. 
Tel. 0604-792-718. 
Renault Megane 1.9 D, 1998 rok; Mazda 323 
1.3 benzyna+ gaz, 1996 rok; Mercedes 190 2.0 
D, 1990 rok; Astra; \blvo automat, benzyna 
+ gaz i inne - sprzedam. Tel 0602-498-775. 
Audi A4, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
Skoda Octavia T04 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 
Opel Corsa, 2002 rok, 15900 zł - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 
Renault Clio diesel, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-464-325. 
Seat Toledo, 1993 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
VW Polo, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 
Renault Megane, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0500..167-670. 
BMW 520, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 
Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
Cinquecento 11 OO, 1996 rok, żółty, ospoile
rowany, atrakcyjny wygląd, cena do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW, 
stan bdb, na bijakach. Tel. 0880-353-819. 

Fiat 126p, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-45-82. 
Peugeot 206 I.I, 1999 rok, 3-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 046/837-78-73. 
Saab 2.0i, styczeń 1997 rok, gaz, ABS, wspo
maganie, air bag, centralny zamek, klimatyza
cja, elektiyczne szyby x4, elektryczne luster
ka, radio Sony + zmieniarlra I Ox.CD. sprowa
dzony z Holandii, 13500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094. 
Fiat I 26p, 1991 i 1994 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0605-535-396. 

Mitsubishi Carisma l.9 TO, 1997 rok, klima
tyzacja, 2x poduszka powietrzna, elektrycz
ne szyby, wspomaganie, centralny zamek, 
opłacony przegląd i tłumacz, 12800 zł - sprle
dam. Tel. 046/862-32-60, 0880-301-094. 
VW Golf, po kolizji, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 
Sprzedam instalacjęgawwą. Teł. 0668-112-939. 

Nissan Primera 1.6 16Y, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0660-716-137. 
Polonez Caro Plus 1.6 GSI, XI 2000 rok, gaz, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0660-682-207. 

VW Golfll l.6 D, 1985 rok, 2100 zł 
- sprzedam. Tel. 0607-198-603. 
Polonez, 1986 rok, nadwozie 92, na chodzie 
- sprzedam w całości lub na części. 
Tel. 046/837-10-07. 
Polonez Caro 1500, XI 1992 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-74-48. 
Star 1142, 1998/1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-423-453. 
Fiat Ducato max 2.8 D, 200 I rok, stan dobry, 
150 tys. km, el. szyby, c. zamek, poduszka 
- sprzedam. Tel. 0510-053-821. 
Fiat I 26p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-592-268. 
Peugeot 306 combi 1.6, 200 I rok, salon 
Polska - sprzedam lub zamienię. 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003. 
Golf 1.6 TO, 1990 rok, 4500 zł, zadbany, 
zarejestrowany - sprzedam Tel. 046/838-28-98. 
Przyczepa Kaesbocher - resor paraboliczny, 
ładowność 4,400, dl. 7 ;i.o, stan bdb, 11 OOO zł 
- sprzedam. Tel. 0505-039-888. 
Mercedes Sprinter 212 Doka 2.9 DTl, 
1995 rok, biaiy, plandeka, nowe opony, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0505-039-888. 
C7.ęści do Audi B3 - sprzedam. 
Tel. 0880-375-843. 
Fiat 126p, 1996 rok, 1000 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0512-706-529. 
Polonez, 1999 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 0607-809-288. 
Okazyjnie kupię przyczepkę samochodową 
używana, zarejestrowaną. Tel. 0660-781-885. 
Opel Astra l .6 + gaz, biaiy, 3-drzwiowy, zdję
cia na meila, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0600-741-147. 
VW Passat combi 1.9 TDi, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-523-591. 
BMW 318, 1993 rok, gaz, 5-miesięczny, gwa
rantja 2 lata, alufelgi 16 i nowe opony, kom
plet kół zimowych, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0502-730-030. 
Iveco 49.10, 1991 rok, kontener, 
izotenna, silnik po remoncie, konte
ner z 2005 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0509-019-916. 
Ford Fiesta I.I, 1995 rok, 3300 zł; Opel Astra 
1.4. 1992 rok, benzyna. 3300 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-104-700. 
Seicento, 1999 rok, benzyna + gaz, niebieski 
metalik - sprzedam. Tel. 0502-507-768. 
Ford Escort combi l.8 TD, 1998 rok, 
salon, uszkodzony, jeżdżący - sprzedam. 
Tel. 0694-412-013. 
Mercedes 124 E 2.5 diesel, pełna opcja, kolor 
złoty, felgi aluminiowe 17, komplet opon 
zimowych, cena 15000 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-489-422. 
VW Golf IU combi 1.8, gaz, pelne wyposaże
nie,'kolor granatowy, cena 6500 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-489-422. 
Ford Escort 1.8 diesel, 1991 rok, kolor czer
wony, 4-drzwiowy, cena 3500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-489-422. 
Audi B4 2.3 automat, 1993 rok, pełna opcja, 
stan idealny, srebrny, 8500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-489-422. 
Mercedes 190 2.0, benzyna,Xll 1992 rok, 
stan idealny, cena 7500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-489-422. 
VW Passat l.9 ~ 1994 rok, błękit morski, 
comb~ l3500zł-sprzedam. Tel. 0604-489-422. 
Fiat Brava l.6 16'1, 1999 rok, niebieski meta
lik, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, 
pełna elektryka, drewniane dodatki, alufelgi, 
cena 11800 zł-sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Kupię Daewoo, Tico, Matiz, Lanos, 
platność gotówka, dojazd gratis. 
Tel. 0604-973-904. 
Kupię Opla Astrę, Vecirę, stan obojęt
ny, płatność gotówka. Tel. 0604.s~ 
Opel Vectra 1.6, 1991 rok, benzyna + gaz, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0605-535-396. 
Skoda Favorit 1.3, 1991 rok, benzyna+ gaz, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0504-411-219. 

Ford Mondeo 1.8, 1994 rok, lekko uszkodz.o
ny przód - sprzedam. Tel. 0600-659-643. 

Nissan Almera 1.4, 1998 rok, benzyna+ gaz, 
czeiwony, cena 14500 zł - sprzedam. 
Tel. 0505-173-213. 
Honda Civic 1.5 16Y, 1992 rok, Sedan, 
5-drzwiowa - sprzedam. Tel. 0505-173-213. 
VW Passat 1.9 diesel, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0506-090-883. 
GolflI - sprzedam. Tel. 0508-7%-765. 

VW Passat 1.9 m 200 I rok, salooowy 
- sprzedam. Tel 0506-179-691, 046/863-53-57. 
Opel Astra l.4 16V, ekotec, 1996 rok, salon, 
I właściciel, zielony metalik, garażowany, cena 
8900 zł - sprzedam. Tel. 0600-226-519. 
Opel Astra 1.4, gaz, biała, Sedan, l właściciel, 
1996 rok/ zadbana, centralny zamek, radio, 
cena 9000 zł - sprzedam. Tel. 0600-226-519. 
Skoda Fabia 1.4 MP!, gaz, roczny przebieg 
76000 km, 200 I rok, niebieska, cena 
18800 zł - sprzedam. Tel. 0600-226-519. 
Fiat Cinquecento 700, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 
Peugeot 205 diesel, 199611994 rok, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0600-970-598. 
Fiat CC 700. 1994 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0887-330-702. 
Mazda 329F 1.6, 199 l rok, wspomaganie, 
centralny zamek, elektryczne szyby, autoalann, 
4500 zł - sprzedam. Tel. 0511-487-994. 
Audi 90, 1991 rok, benzyna + gaz, full opcja, 
cena 5200 zł - sprzedam. Tel. 0511-487-994. 
Fiat Tempra, 1993 rok, benzyna + gaz, 
full opcja, cena 4200 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-52-62. 

Seat Cordoba Vario 1.6, 1998 rok, 103000 
km, żółta, autoalarm, wspomaganie, I wiaści
ciel stan bdb, salon, książka seiwisowa, cena 
12000 zł - sprzedam. Tel. 0602-367-765. 
Fiat Uno 1.4, katalizator, U właściciel, kolor 
wiśnia, centralny zamek, elektryczne szyby, 
immobiliz.er, odcięcie zapłonu, komplet opon 
zimowych, radio magnetofon, cena 4400 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-973-904. 

Daewoo Matiz, 1999 rok, l właściciel, złoty 
metalik, przebieg 89000 km, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0604-408-929. 
Seat Cordoba 1.4, gaz, 1997 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0502-482-511. 
Renault Kangoo, gaz, 1999 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0502-482-511. 
Renault Talia, 2000/200 I rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 046/863-54-20 po 15.00. 

Fiat Uno, 1997/1998 rok, bordo metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0511-842-115. 
046/862-2-9--65. 
Opel Astra 1.4 I 6V, 1998 rok, zielony meta
lik, gaz, pełna opcja, salonowy, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0606-490-951. 
Peugeot 306 1.9 TOi, 1998 rok, srebrny 
metalik, pełna opcja, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0606-490-951. 
Sprzedam części: Żuk, Polonez, Tipo, 
Peugeot 405. Tel. 0605-617-841. 
Kupię każdy samochód do 1000 zł. 
Tel. 0503-782-292. 
Mitsubishi Carisma, 1998 rok, full opcja 
- sprzedam. Tel. 0509-791-220. 
Ford Escort, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 
VW Transporter długi T -4, 2.5 TOI, X 1999 
rok, przeszklony do polowy, I 060 kg ładow
n<ki + 5 osób, granatowy, 178 tys. km 
- sprzedam. Teł. 0241277-86-47. 
Golfll l.3, 1991 rok, pełny wnysk, $-drzwio
wy, 4 lata w kraju, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-424-876. 
Opel Record 2.0 + gaz, 1984 rok - spriedam. 
Tel. 0241277-90-10, 0694-787-639. 

BMW 525 24V +gaz sekwencja, 1990 rok 
- sprzedam. Tel 0604-100-374. 
Polonez Caro, 1994 rok, lekko uszkodzony 
przód - sprzedam. Tel. 042!719-71-66, 
0513-972-051. 

Seat Toledo 1.8 , 1994 rok, gaz- sprzedam. 
Tel. 0504-287-525. 
Maluch Elegant, 1999 rok. Tel 0504-287-525. 

Citroen Xsara 11, 200 I rok, 1.9 diesel, combi, 
homologacja ciężarowa - sprzedam. 
Tel. 0501-893-348. 

Opel Omega B 2.5 V 6, 1994 rok, bogata wer
sja, po wymianie rozrządu, stan bdb, cena 
12000 zł - sprzedam. Tel. 0502-067-748. 
Passat 1.9 TOI, 115 koni, 2000 rok, wyposa
żenie elektryczne, sprowadzony - sprzedam. 
Tel. 0691-582-662. 

Samochód ciężarowy A via A3 l. I, skrzynio
wiec, 1991 rok, stan idealny - sprledam. 
Tel. 0668-451-649. 

Renault 19, w całości lub na części. 
Tel. 0505-891-002, 042/719-59-58. 
Corsa I .2i, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0665-739-053. 
Lublin izotenna, w bdb stanie - kupię. 
Tel. 0510-281-982. 
Citroen Saxo 1.1, 1999 rok - sprze
dam. Tel. 042/719-26-88, 060~10-225. 

BMW 316 1.6 98 kM, 1993 rok, granatowy 
metalik, cena 12000 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-217-556. 
Mazda 323, 1995 rok, automat, cena 6000 zł 
- sprzedam. Teł. 0421719-38-86. 

Golf m 1.8 benzyna, 1992 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0502-368-596. 
Opel Vectra 2.0 16Y, 1996 rok, CD, salon, gaz, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0508-230-%1. 
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Opel Corsa, 1997 rok, 5-drzwiowy, salon, 
serwisowany- sprzedam. Tel. 042!719-91-24. 
Golf 111 1.9 TOI, XD 1995 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0507-105-979. 
Palio 1.2, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 042!710-72-39. 
Polonez Caro Plus, ł 997 rok, gaz, immobili
zer, bezwypadkowy, oryginalny lakier, 
3800 zł - sprzedam. Tel. 042!710-83-44. 

Opel Astra U, 1999-2002 rok, w dobrym 
stanie - kupię. Tel. 042!7 I 0-83-44. 
Ibiza, 2002 rok, salon, idealny - sprzedam. 
Tel. 0511-261-203. 
Kupię przyczepkę samochodową 

do remontu. Tel. 042!719-23-39 (wieczorem). 

Seat Cordoba 1.8 GLX, 1994 rok, z gazem. 
ciemny grafit metalik, bogate wyposażen'ie, 
zadbana - sprzedam. Tel. 042!719-23-39 
(wieczorem). 
Golfll 1.6 benzyna. gaz - sprzedam. 
Tel. 0698-038-765. 
Opel Vectra 1.6~ 1994 rok, bogate wyposa
żenie zarejestrowany - sprzedam. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 
Skoda Felicia 1.3 MPL 1998 rok, idealna 
- sprzedam. Tel. 042!719-20-77, 
0604-392-876. 
Ford Fiesta l.3i, 1995/1996 rok, 
zarejestrowany, nowy model - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 
Punto - zdecydowanie kupię. 
Tel. 042nt9-20-77, 0604-392-876. 
Felgi aluminiowe z oponami 15" - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 
Seicento SX, 1999 rok, I właściciel, srebrny, 
przebieg 55000 km, idealny - sprzedam. 
Tel. 0692-387-028. 
VW Passat 1.6, 1981 rok, gaz, hak, szyber
dach, stan dobry, dużo nowych .części - sprze
dam. Tel. 0660-870-832, 042!710-83-71. 
Zastawa 11 OOP, 2 reflektory, lampa tylna, 
dłużyca, 4 sprężyny. Tel. 0601-663-404. 

Opel Cahbra 2.0 l 6V, 1991 rok, 7000 zł 
-sprzedam. Tel. 0421719-73-53, 0511-674-861. 

Audi A4, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 
Audi A4 TOI, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 

Audi A3, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 
Volkswagen Sharon, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 

BMW 525 TOS - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 
Skoda Felicia combi l.3i, 2000/200 I rok, 
9300 zł - sprzedam. Tel. 0508-265-066. 

Toledo 1.9 D. 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 042!719-80-99. 
Absolutnie caiy, uszkodzony, osobowy 
- kupię. Tel. M6/831-85-71, 0501-581-906. 

BMW 318i, 1995 rok, cena 12500 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

BMW 525, 1990 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0603-131-584. 

BMW E36, 318~ 1992 rok, benzyna + gaz 
w kole, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, hak holowiliczy, auto alann 
- sprzedam. Tel. 0660-766-888. 
BMW E36, 3 l 8i, 1992 rok, uszkodzony, 
prawy przód. Możliwość na części 
- sprzedam. Tel. 0660-760-888. 

Cinquecento 700, 1997 rok, cena 3800 zł, 
bezwypadkowy- sirmJam. Tel 0501-715-609 . 

Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 

Tel. 0608-108-139. 
Cinquecento 900, 19%-1998 rok - kupię. 

Tel. 0694-216-417. 

Clio 1.2, 1999 rok, 94000 km przebiegu, 
I właściciel, salon, idealny. Tel. 0503-155-063. 

Części do Forda Sierra i do Opla Kadeta GSI 
-sprzedam. Tel. 046/813 li 20,0510 558 71 l. 

Daewoo Lanos z wspomaganiem - kupię. 

Tel.0606-436-231. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- S!JtZedam. Możliwość zamiany na 126 p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 
Daewoo Leganza 2.0 + gaz, 1998 rok, full 
wyposażona - sprzedam lub zamienię na taft.. 
szy. Tel. 0503-624-030. 
Daewoo Nexia z wspomaganiem - kupię. 

Tel. 0692-829-882. 
Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-23 l. 
Daewoo Tacuma 2.0, 2001 rok, pełne wypo
sażenie - sprzedam lub zamienię na mniejszy 
i tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Daewoo Lanos Sedan - kupie;. 
Tel. 0694-216-417. 
Fiat 126 elegant, niebieski, zadbany 
- sprzedam. Tel. 0698-657-982. 
Fiat 126 p, 1999 rok, granat - sprzedam. 
Tel. 046I 814 06 50. 
Fiat Punto I.I , l 998 rok, 5-drzwiowy. 
Tel. 0509-369-540. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I ULKOZIEJ; 

• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 2<4 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 

MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR <4 - PUNKT SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • FIRMA nBODEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • SKLEP 

P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; •SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, 

BEDNARACH I NIEBOROWIE; • SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA 

W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY 

UL GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZVŃSKlEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; 

•SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWtE; •SKLEP P.SOKALSKJEJWZAWADACH; •SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM .IÓZEFÓW; •SKLEP P. SZVMAŃSKJEJWWEJSCACH; 
• SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ 

W KUAABCE; • SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; • SKLEP SPOi.YwCZ'f W SANNIKACH, UL WARSZAWSKA 165; • SKLEP 

P. DRAGAŃSKJEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I Ró.tYCACH; •SKLEP .KOS" W GĄGOUNIE PŁD. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI'':. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2<4; 

•SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO <4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY 
W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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NOWY PUNKT PRlYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
Fiat Uno X, 2001 rok, gaz, 5-0rzwiowy, 
bezwypadkowy, cena 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 
Ford Escort 1,3, Sian bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0608-365-353. 

Ford Escort 1,6, benzyna, 1992 r., 3-0rzwio
wy 2950 zł. Rawa ~azowiecka - sprzedam. 
Tel. 0606 -952-277. 
Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 
Ford Scorpio combi 2.0 DOHC, 1995 rok, 
cena 6500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
Ford Tran.sit, 1991 rok, 7~vy +skrzynia, 
cena 7700 zł - spizedam. Tel. 0694-745-543. 
Ford Transit, 2.5 O, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0697-892-006. 

Kia Sportage Jeep 2.0 TOI, 1998 rok, sprowa
clzi;my; Renault Clio 1.2, 1994 rok, 5 drzwi, 
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0663-432-7.67. 
Kupię każde auto uszkodzone powyżej 
1990 roku. Tel. 0602-685-613. 

Lancia Lybra, 1.9 JTD, 2000 rok, wrzesień, 
pełne opcje - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Lanos Sedan, 1.5 l 6V, 1999 rok, gaz, zielony 
me1alik, idealny- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Łada 2 l07, 1300tgaz, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-046-187. 
Łady - kupimy. Złomowanie wszystkie. 
Tel. 0606-286-776. 

Matiz 1999/2000, kolor granat, I właścicie~ 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 
Matiz Joy, 2000 rok, miedziany metalik, 
wspomaganie, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0668-445-178". 
Mazda 323 BG, 1.3 16V, 1993 rok, stan bar
dzo dobry - sprzedam. Tel. 046/838-06-54, 
0508-814-858. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Pusz.cza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 
Nubira combi Il, 199912000 rok, pełna 
elektryka, centralny zamek, gaz + gwarancja, 
przebieg 95 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0695-442-445. 
Nubira, 1.6 + gaz, 1998 rok, cena 8800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-{;16. 
Opel Astra 1.7 TOI, (Isuzu), 1994 rok, cm, 
pp, wk, szd, af, nn 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 hatchback, 1992 rok, benzyna 
+gaz - sprzedam. Tel. 0695-184-580. 
Opel Astra combi 1.6, 1994 rok, cena 6800 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, 1998-2001 rok - kupię. 

Tel. 0608-108-139. 
Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 

Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa, bezwypadkowa - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 
Opel Vectra l.6, 1995 rok, stan idealny, tanio 
- sprzedam. Tel. 0501-555-308. 
Opel Vectra 1.6, benzyna + gaz, 1990 rok, 
cena 3000 zł - sprzedam. Tel. 0507-969-608. 
Opel Vectra 1.7 TO, 1996 rok, zloty metalik, el. 
szyby, lusterka, 2xair bag, ałofelgi, c. zamek, 
cena 13800 zł - sprzedam. Tel. 0509-837-633. 

Opel Vectra 2.0 GT+ gaz w kole, I 99Q rok, 
hak, wspomaganie kierownicy, 2 komplety 
kół. Tel. 0660-766-888. 
Opel Vectra, XlJ 1999 rok, cena 18600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra l.6 l 6V, 2000 rok + gaz, srebrny 
metalik, Sedan - sprzedam. Tel. 0697-725-853. 
Passat 2.0,1991 rok, benzyna+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0603-131-584. 
Peugeot 309, 1994 rok, poj. 1100, cena 
3500 zł, benzyna + gaz - sprzedam. 
Tel. 0508 479 970. 

Peugeot Boxer 2.50, 1995 rok, dubel kabina. 
uszkodzony silnik, sprowadzony, cena 
6000 zl - sprzedam. Tel. 0697-725-817. 
Polonez 1500, 1987 rok, sian dobry 
- sprzedam. Tel. 046/ 815 78 14. 
Polonez Atu 1.6, 1997 rok, gaz, bordowy 
metalik - sprzedam. Tel. 0663-799-222, 
0697-366-157. 
Polonez Caro, 1992 rok, gaz, drugi si lnik 
1997 rok, blacha dobra - sprzedam. 
Tel. 0504-386-678. 

Polonez Caro, 199611997 rok - sprzedam. 
Tel. 0665-219-878. 
Polonez z gazem, 1997 rok -sp~ 
lub zamienię. Tel. 0607-821-398. 
Powypadkowe kupię. Tel. 0605-100-574. 
Przyczepkę 125 X 230 - sprzedam. 
Tel. 0692-309-453. 
Punto I. I, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 
Punto, 5-<lrzwiowe, bezwypadkowe - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 
Punto, 5-<lrzwiowe- kupię. Tel. 0606-472-25 l. 
Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, 5-<lrzwiowy, 
osobowy - sprzedam lub zamienię na mniej
szy i tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Renault Megane, 1.5 DCJ, 2003 rok, 5 drzwi, 
nowy model - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0606-975-932. 

S-320 w częściach lub w całości - sprzedam. 
Tel. 0665-219-878. 
SamochódAVIAA-31T, 1998 rok, cena 
do uzgodnienia-sp=:lant Tel. <>W 814-62-32. 
Samochód cię-'Larowy Liaz z przyczepą 
wywrot z.estaw - sprzedam. 
Tel. 046/ 838-03-21, 046/838-03-02. 

Seat Cordoba 1.9 D, 1994 rok, czerwony, 
cena 6500 zł - sprzedam. Tel. 0509-837-633. 
Seat Cordoba 1998 - 200 I rok - kupię. 

Tel. 0695-509-226. 

Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 

Seat Ibiza 1.9 diesel, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-732-602. 

Seat Toledo l.6 I 6V, 200 I rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0501-742-540. 
Seat Toledo 1.6 + gaz, 1992 rok, cena 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Seicento I.I + gaz, 1999 rok, cena 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 
Seicento I.I, 2000 rok, gaz, bordo metalik, 
l właściciel - sprzedant Tel. 0668-445-178. 
Seicento 900, 1999 rok, biały, pilnie 
- sprzedam. Tel. 0504-203-247. 
Seicento 900, 2000 rok, srebrny metalik, 
1 właściciel - sprzedani. Tel.0606-395-256. 
Seicento Brash I.I, 2002 rok, J właściciel, 
seiwisowany - sprzedam lub zamienię 
na Cinquecento. Tel. 0600-944-728. 
Seicento, do 6000 zł - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Skup powypadkowych. Tel. 0602-157-399. 

Skupujemy samochody całe, skorodowane, 
rozbite, powyżej 1990 roku. 
Tel. 0608-506-174, 046/831-06-67. 
Daewoo Lanos Sedan 1.5, 1998 rok, instala
cja gi=wa, opony zimowe - sprzedam. 
Tel. 0603 -563-005. 
T4. 1.9 TO, 1998 rok, długi, prz.eszklony 
- spl7edam. Tel. 046/815-60-26, 0600-555-558. 
Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, bezwypadko
wa, Il właściciel - sp<7f'dam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0504-221-035. 
Transit 2.0 TOI, 2003 rok, bogata werzja 
- spizedam. Tel. 046/815-60-26, 0600-5.55-558. 
VW Golf combi, 1.9 TOI, 1995 rok, 
cena 12800 zł - sprzedam. Tel.0601-804-{)16. 
VW Golf Jl 1989 rok - sprzedam. 
Tel 046/ 815-23-28. 
Volkswagen Golf 1.8, gaz, centralny zamek, 
alofelgi, atrakcyjny wygląd, cena do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0696-803-652. 

Volkswagen Passat, 1.9 IDJ, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Volkswagen Poło, 5-drzwiowy 
chętnie kupię. Tel. 0606-472-251. 
Yugo Koral, I. I, 1998/1999 rok, cena 
3500 zł - sprzedam. Tel. 0601-804-616. 
Złomowanie - płacimy. Tel. 0606-814-679. 
Żuk - sprzedam. Tel. 046/831-40-72. 

MOTOROWE 
Kupię ETZ lub MZ 250. Tel. 0609-634-437. 
Sprzedam Kawasaki ZZR I I OO, 1995 rok, sian 
idealny, 14000 zł. Tel. 0606-786-748. 
Kupię motocykl lub motorower, możliwość 
zarejestrowania. Tel. 0603-709-302. 
Motocykl Honda 450 - sprzedam. 
Tel. 0693-126-258. 

GARAŻE 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 
Sprzedam garaż przy ul. Bolimowskiej. 
Tel. 0501-389-042. 

Garaż do wynajęcia na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-00-43. 

Garaż do wynajęcia os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-71-41, 046/837-43-82. 
Kupię garaż na os. M. Konopnickitj. 
Tel. 046/837-30-40. 

Sprzedam garaż z kanałem na os. Bratkowice 
za przystankiem MZK. Tel. 0605-974-777. 
Sprzedam garaż blaszak, lokalizacja: centrum 
Łowicza. Tel. 0502-751-130. 

Sprzedam garaż budowlany, 
metalowy, wym. 2m x 2m x 4m. 
Tel. 040/837-n-n, 0886-471-980. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48. 

Mieszkanie dwupokojowe 51 mkw. 
przy ul. Kwiatowej. Tel. 046/837-81-14 
po 17.00. 

Działka budowlana 1200 mkw., w ŁowiC"ZU. 
Tel. 0502-278-760. 

Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy targowicy. 
Tel. 046/837-42-64, 0602-192-463. 
83 mkw., cegła, ul. Bolimowska - sprzedam 
lub zamienię na mnitjsz.e na os. Tkaczew. 
Tel. 0604-172-273. 

Sprzedam bliźniak w ŁowiC"ZU. 
Tel. 0502-549-997. 

Dorn murowany 2-piętrowy, częściowo 
wykończony, na działce 760 mkw. Łowicz, 
os. Górki, ul. Zagórska 20. 
Tel. 046/837-76-79, 0505-663-306. 
Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 
Gospodarstwo 11 ,41 ha z budynkami. 
Bednary 78. Tel. 0691-715-496. 
Sprzedam mieszkanie 75 mkw., 
ul. Baczyńskiego. Tel. 0502-191-263. 
3 haziemi.Janinówk.Bielaw. Tel.0665-W-585. 

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 działkę rolną 0,69 ba. 
Tel. 046/837-46-01 po 18.00. 
24 mkw. - sprzedam. Tel. 0505-044-971 
po 20.00. 
Sprzedam działkę budowlaną 1,20 ha, media, 
sz.er. 50 m, Jastrzębia. Tel. 046/837-07-47. 

Dom i 2 ha ziemi. Tel. 046/838-67-87. 
Sprzedam mieszkanie (kawalerka) 24 mkw., 
1 piętro, os. Bratkowice. Tel. 0421719-22-23. 
Sprzedam mieszkanie 72 mkw., 1 piętro, środ
kowe, os. Bratkowice. Tel. 046/837-70-95. 

Sprzedam dom z działką w Skierniewicach. 
Tel. 0509-822-425. 
Sprzedam lub wydzierżawię zakład 
o pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. 
Sprzedam nowy dom k. Skierniewic 
z działką. Tel 0501-042-860. 
Działkę budowlaną 2000 mkw., w Strzelce
wie - pilnie sprzedam. Tel. 0501-782-451. 
1,4 ha ziemi z możliwością podziału na dział
ki budowlane. Łowicz, przy ul. Bolimow
skiej, tel. 0509-897-627. 
Sprzedam działkę budowlaną w Łowicw 
na os. Górki, ul. Ogińskiego, 740 mkw. 
+ media. Tel. 0603-755-648. 

Sprzedam dom, Skaratki 3. Tel 046/838-30-13. 
43,17 mkw. w ŁowiC"ZU. Tel. 660-469-758. 
Działkę budowlaną pow. 519 mkw. 
(Głowno, ul. Kaszlanowa), wszystkie media. 
Tel. 022/681-36-25 po 18.00, 0607-945-243. 
Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głownie 
na os. Kopernika, I piętro. Tel. 0502-051-181. 
Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577 
mkw., ogrodzona, media w ulicy, pod zabudo
wę, mieszkaniowa. Tel. 0421719-43-44. 

Sprzedam kawalerkę, 26 mkw., os. Swoboda. 
Tel. 0661-772-019. 
Sprzedam działkę 9900 mkw., Głowno, 
Zabrzeźnia Parcel. Tel. 0500-151-768. 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 
Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Głowno - Zabrzeźnia). 

Tel. 042/719-40-45. 
Sprzedam działkę leśną do zabudowy, 5000 
mkw. ewentualnie do podziału, Głowno, 
Moczydła 31. Wiadomość: dr Halina Sujec
ka, Łódź, ul. Ozorkowska 1115/94. 
Tel. 042/684-94-87. 
Sprzedam działkę budowlaną z dom
kiem letniskowym, lasem i mediami, 
Bełchów k. Łowicza. 
Tel. 0421719-22-27, 0601-5~. 
Sprzedam działkę, 3000 mkw, Prandotów, 
6 zł za mkw. Tel. 046/833-77-08. 
Sprzedam nieruchomość na działalność, 
Koluszki. Tel. 0602-199-952. 
Sprzedam dorn 120 mkw., os. Zadębie. 
Tel. 0889-126-100. 
Sprzedam dziaikę budowlaną 1914 mkw. 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam działkę 6900 mkw., Waryńskiego. 
Tel. 0601-868-598. 
Sprzedam lub 1.amienię dorn 184 mkw. 
Tel. 0601-338-867. 

Mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, SprLedam dom, 2 garaże, stan surowy 
os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. częściowo "!)'kończony, Rawa Mazowiecka. 
Dorn w okolicy Łowicza. Tel. 0600-905-154. Tel. 0603-201-621. 

Sprzedam dorn nowy do zamieszkania 
Sprnxlain bloki 84 mkw., ul. Bolimowska Tel. 0888-267-523. 
Tel. 0668-314-253. Sprzedam duży komfortowy dom, duże 
Sprz.edam 5 ha, gm. Zduny. zabudowania gospodarcze, działka 3,6 ha, 
Tel. 0421717-59-35, 0602-637-024. Skierniewice. Tel. 0889-950-912. 
5,85 ha ziemi. Tydówka 19, gm. Kiernozia. 
Tel. 024n77-93-69. 
Sprzedam M-4, 48 mkw., parter, 
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Sprzedam segment, 180 mkw., w Skierniewi
cach. Tel. 0603-808-300. 
Sprzedam dwie dziatki: budowlana i druga 
zalesiona 3600 i 2900 niedaleko lasu, 
18 km od Skierniewic przy trasie. 
Tel. 046/831-73-69 0506-840-122. 
Sprzedam działkę I OOO mkw. z budynkami 
gospodarczymi. Tel. 0601-338-867. 
Sprzedam I /2 domu, działka 500 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0602-639-865, 
0608-525-251. 
Sprzedam M-4 z garażem i działką, 
bardzo atrakcyjne, lanio. Tel. 0660-663-508. 
Sprzedam M-3,48 mkw. lubzamienięzdopła
tąna dom. Tel. 046/832-65-30, 0504-138-342. 
Sprzedam M-3, 48 mkw. Widok, Skierniewi
ce, 4 piętro, środkowe. Tel. 0504-472-236. 
Sprzedam mies7l<anie M-3, 48 mkw. Widok. 
Tel. 0697-725-835, 0607-264-455. 
Sprzedam 3 h lasu, Rowiska koło Skiernie
wic. Tel. 0608-292-251. 
Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw. 
na Pasiece Wałowskiej. Tel. 0607-484-126. 

Sprzedam lani o działkę w Cielądzu 3, 13 ha, 
w tym 2,45 lasu. Tel. 0661-452-303. 

Sprzedam nowy dom w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 

Sprzedam 4 ha ogrodu w miejscowości Narty. 
Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam mieszkanie o pow. 58 mkw., prze
budowane, częściowo umeblowane i garaż 
Rawa Mazowiecka, os. SoLidamości, I piętro. 
Tel. 0605-593-009, 046/ 815-48-13 po 16.00. 

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
5800 mkw. w miejscowości Marchaty. 
Tel. 0660-416-423. 

NIERUCHOMOŚC1 
-KUPNO 

M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach 
- kupię. Tel. 0668-105-890. 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: 
Nieborów, Bolimów, Bełchów i okolice. 
Tel. 0604-582-243. 

os. Starzyńskiego bi. 6. Tel. 046/830-03-27. 
Sprzedam działkę budowlaną w Łowiczu, 
1500 mkw. Tel. 0692-458-385 po 16.00. 
Du7B posiadłość 1,7 ha okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

JPGARAGE® 
Sprzedam dom w Belchowie, stan surowy, 
zamknięty Tel. 0509-330-959. 
60 mkw., os. Dąbrowskiego, IV piętro 
- sprzedam lub zamienię na domek. 
Tel. 046/837-52-81, 0698-859-871. 
Sprzedam działkę w Łowicw 
przy ul. Młyńskiej. Tel. 0604-466-537. 
Sprzedam dorn w Łowiczu. Tel. 0607-096-765. 
Kredyty hipoteczne bez wkJadu własnego, 
bez zaświadczenia o dochodach. Bezpłatne 
doradztwo. Łowicz, ul. Podrzeczna 19 b, 
czynne od 9.00-18.00, tel. 046/837-32-76, 
0502-037-725. . 

Własnościowe 86 mkw., os. M. Konopnic
kiej. Tel. 046/837-46-11 po 15.00. 
Sprzedam mieszkanie. Tel. 046/837-68-90. 
Sprzedam pół bliźniaka. Łowicz, 
tel. 0608-359-373. 

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0604-516-966. 

Sprzedam 1,64 ha ziemi w Chruślinie. 
Tel. 0693-833-089. 
Sprzedam działkę o pow. 2230 mkw. 
w tym 213 zalesiona. Tel. 0889-093-966. 
Sprzedam posesję, 2 budynki piętro
we, z placem I pomieszczeniami go
spodarczymi, ogrodzone, w tym 3 
sklepy wolne, mieszkanie 3 izbowe 
z łazienką wolne oraz 2 mieszkania 
zamieszkałe przez lokatorów. 
Tel. 0695-727-593 (wieczorem). 
Sprzedam dom, stan surowy. 
Tel. 046/837-11-97, 05C»-877-307 po 16.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 430 mkw. 
Tel. 0663-505-950, 0663-55.7-438. 
Atrakcyjna działkę budowlaną z dom
kiem letniskowym, lasem, mediami 
- sprzedam. Belchów, teł. 042/719-22-27 
po 18.00, 0609-035-922. 
Sprzedam budki na targowicy od strony 
ul. Sikorskiego. Atrakcyjna cena. 
Tel. 0661-021-984. 
Ląka 0,5 ha w Złakowie Nowym i grunty ome 
0,62 w Niespuszy Wsi. Tel. 0602-211-613. 

Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Pilaszków 2. 
1,96 ha w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 
Wydzierżawię lub sprzedam gospodarstwo 
rolne z budynkami: mieszkalnym i gospodar
czymi w Popowie. Tel. 0606-624-547. 
Dom drewniany i działka około 200 mkw. 
Łowicz, os. Korabka. Tel. 0509-465-844, 
0601-939-334. 
Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący, 
pow. 21 O mkw., działka 564 mkw., Łowicz, 
okolice ul. ŁyS2kowickiej. Tel. 0608-054-739. 

Od 1981 roku robimy swoj 
Profesjonalnie. 

HGARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź ul. Strykowska 131 
Salon (42)6170720 Serwis (42)6170717 
Części (42) 617 07 18 Fox (42) 617 07 21 

www.apgarage.peugeot.pl 
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Kupię działkę budowlaną na terenie 
Łowicza. Tel. 0506-56!-361. 
Z,amienię M4, 51,4 mkw., własnościowe 
na mniejsze, własnościowe. Tel. 0507-945-532. 
Gospodarstwo z doll,lem - kupię 

be"lpośrednio. Tel. 0501-035-356. 
Zamienię kawalerl<ę na większe. 
Tel. 0606-345-252. 
Kupię dom na wsi. Tel. 0691-715-522. 
Kupię M-2 lub M-3, najchętniej 
na os. M. Konopnickiej. Tel. 0696-027-63 l. 

Poszukuję mieszkania 2-pokojowego 
lub domku w Łowiczu. Tel. 0665-195-306. 
Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 
Kupię M4 na ós. Sikorskiego w Głownie. 
Tel. 0608-810-953. 
M4, Głowno. Tel. 0512-169-626. 

Kupię działkę budowlaną w Skierniewicach. 
Tel. 0608-025-792. 
Dom, segmen~ duże mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. 
Kupię działkę budowlaną w okolicy 
Puszczy Mariańskiej. Tel. 0606-486-383. 
Kupię gospodarstwo z budynkami powyż.ej 
5 ha. Tel. 0601-686-689. 
Kupię dom, gospodarstwo rolne w okolicy 
Rawy Mazowieckiej. Tel. 0509-730-774. 
Kupię kawalerl<ę w Rawie Mazowieckiej 
na Sójczym lub Solidarności. Tel. 0692.Q95-383. 

Kupię ziemię klasy li, Il~ IV lub sad w okoli
cach Lubani i Sadkowic. Tel. 0500 288 173. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 
Oo wynajęcia hale 500 mkw., przy trasie 
nr 2 - tanio. Tel. 046/837-08-07, 
0607-168-196. 
Oo wynaję,cia mieszkanie 40 mkw., parter, 
os. Starzyńskiego. Tel. 06%-398-832. 
Oo wynaję,cia lokal 50 mkw. w pawilonie róg 
Klickiego i Napoleońskiej, Łowicz. 
Tel. 0605-578-502. 
Wynajmę miejsca noclegowe. Plac 
Przyrynek Il. Tel. 046/837-99-16. 
Oo wynaję,cia 2-pokojowe, 
os. Dąbrowskiego. Tel. 0609-150-11 l. 
Do wynajęcia komfortowo urządzo
ne 3-pokojowe mieszkanie, os. Brat
kowice, li piętro. Teł. 046/837 -78-12. 
Oo wynaję,cia kawalerka Tel. 046/837-SQ..20. 
Oo wynajęcia budynek inwentarski, 
gru.podan:zy (garaże). Tel. 0667-118-194. 
Wynajmę M-2. Teł. 046/837-7948. 
Szukani kawaleiici lub małego mieszkania 
do wynajęcia. Tel. 0888-932-739. 
Wynajm<; dom w Złakowie Borowym 
na sklep lub bar. Tel. 0607-809-288. 
Szukam do wynajęcia mieszkania 
2-pokojowego w centrum Łowicza. 
Tel. 0602-286-265. 
Oo wynajęcia pomieszczenia w centrum 
Łowicza na gabinet lekarski 
lub dentystyczny. Tel. 0665-028-294. 
Oo wynajęcia 3 sklepy z zapleczami. 
Łowicz, tel. 046/837-63:15 (wieczorem). 

'Kawalerka wyposażona. Tel. 0692-101-989. 
Lokal do wynajęcia Tel. 0696-567-180. 
Łowicz - targowica miejska - posiadam 
lokal do wynajęcia, bdb punkt, wszyst
kie media, wejście od os. Starzyńskie
go. Tel. 0608-523-381. 
Do wynajęcia lokal na ul. Zduńskiej. 
Tel. 0503-977-175. 
Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum 
Glowna i Skierniewic. Tel. 0502-762-462. 
Poszukuję lokalu do wynajęcia w Łowiczu. 
Tel. 0695-090-979. 
Lokale do wynajęcia, centrum. 
Tel. 0692-722-045, 0692-725-590. 
Pokój wyposażony - do wynajęcia. 
Tel. 0692-101-989. 
Wynajmę studentom pokój w Warszawie. 
Tel. 046/862-29-66, 0606475413. 

Sklep do wynajęcia - Glowno. 
Tel. 0600-620-688, 0887-12743 l. 
Oo wynajęcia 2 pokoje z-umeblowaną kuch
nią w Głownie, bloki. Tel. 0508-230-392. 
Lokale do wynajęcia, Głowno centrum. 
Tel. 0601-674-932. 

Oo wynajc;cia mieszkanie, 48 mkw., parter, 
Głowno. Tel. 0668-327-103 po 17.00. 
M-3 do wynajęcia, Łódź Retkinia. 
Tel. 04217194-394 po 15.00, 08~6-362-210. 
Oo wynajęcia lokal w Głownie 20 mkw. 
na biuro. uslugi. Tel. 0421710-70-92 
w godz. 19.00-21.00. 
Górne piętro budynku, osobne wejście 
- dla finn lub osób prywatnych, trasa 
Lódź-Łowicz (Krępa) - lub sp!7..edam. 
Tel. 0660437-510. 
Do wynajęcia lokal na szwalnię lub inną 
działalność, Głowno. Tel. 0421719-33-36. 
Wynajmę mieszkanie w Głownie. 
Tel. 0601-663404, 0693-830-178. 
Oo wynajęcia pokój z kuchnią 
w Bratoszewicach. Tel. 0606-901-938. 
Finna Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centnun Rawy Maz.owieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 
Do wynajęcia lokal użytkowy na gabinet 
stomatologiczny, 36 mkw. Tel. 0888-079-139. 
Sprzedam lub wynajmę budynek 350 mkw. 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0605-218-550. 

Oo wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 
Oo wynajęcia lokal 25 mkw., wszystkie 
media w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jero:rolimska 27. Tel. 046/ 815-11-64. 
Oo wynajęcia mieszkanie 48 mkw., w centrum 
Skierniewic, I piętro. Tel. 0609-210-390. 

Oo wynaji;cia kawalerka TeL 0507-798-100. 
Oo wynajęcia lokal 20 mkw. na działalność 
uslugowo-handlową (woda, we), Skiernie
wice, Wiadukt. Tel. 0601470-295. 
Wynajmę kawalerkę w centrum Skierniewic, 
pilnie. Tel. 0696-923-469. 

Wynajmę lokal na działalność 35 mkw., 
ul. Jerozolimska 17. Tel. 0502-219-876. 
Oo wynajęcia plac 950 mkw. w centrum Rawy 
Mazowieckiej. Magazyn 50 mkw., parking, 
biuro. Tel. 0606-952-277. 
Oo wynajęcia pub w centrum Rawy Mazo
wieciej 150 mkw., piwnice lub na inną dzia
łalność, sklep itp. Tel. 0606-952-277. 
Oo wynajęcia w centrum Rawy Mazowiec
kiej lokale hańdlowe 12 mkw., 18 mkw., 
30 mkw. TeL 0606-952-277. 
Oo wynajęcia wulkanizacja kompletnie 
wyposażona, bala I 50 mkw., Sochaczew. 
Tel. 0602-761-946. 

KUP.NO - RÓŻNE 
Kuplę złom. Teł. 0504-350-M1. 

Kupię Sony Ericson T630. 
Tel. 0693-405-196. 
Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 
Pilarka spalinowa, używana, 
najchętniej Stihl lub Husgvama. 
Tel. 046/838-75-88. 
KupiłC starocie, monety, militaria, mundury, 
chehuy, szable, bagnety, odznaczenia, medale 
itp. Tel. 0607-311-660, 046/838-61-87. 
Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno
treningowy. Tel. 0461862-18-12, 
0509-867-229. 
Kupię maszt widlaka, udźwig 700 kg, 
wysokość podnoszenia 320 m. 
Tel. 046/83345-28 (wieczorem), 
0694-190-243. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, moni!Oly, lapto
py, notebooki - po kpnkurencyjnych cenach. 
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 
Meble. szafa, kredens, stół, krzesła drewna 
litego - wysoki połysk. stan bdb. 
Teł. 0607-302-816. 
Pralki, lodówki, zmywarki (gat li). 
Tel. 0510-1~0. 
Sprndam pompę glębinową 2,2 KW 
z przewodem. Tel. 046/861-14-82. 
Sprężarka Van, 80 m, pełna dokwnentacja. 
Tel. 0607-988-257, 0502-583-965. 

Sprndam wagę, ladę chlodniczą, ladę 
sklepową, koszyk obrotowy na pieczywo, 
5 regałów metalowych Tel. 0510-473-895. 
Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 
Pentium 4, 1,40 GHz - tanio. 
Tel. 0880-942-670, 0512-250-68 I. 
Sprzedam kuchnię elektryczno-gazową, 
Tel. 046/838-78-54. 
Sprzedam sukienkę i garnitur komunijny; 
magnetowid Panasonic; telefon Nokię 341 O, 
Siemens A-52; radioodtwarzacz samochodo
wy. Tel. 0510-491-214. 
Ogrodzenie z rozbiórki - sprzedam. 
Tel. 0661-025-120. 
Tanie, ekonomiC2lle piece c.o., węglowe, mia
łowe, ze sterowaniem poleca producent' 
Skierniewice. Tel. 0501-627-469. 
Zabytkowy motorower Finson SR2, 1958 rok. 
Tel. 0609-310-984. 
Meble dziecinne, cena do uzgodnienia 
Tel. 0691-344-355. 
Sprzedam wózek inwą!idzki, nowy. 
Tel. 0504-536-904. 
Sprzedam meble pokojowe - tanio. 
Tel. 0461837-35-29. 
Sprzedam kompletny' strój łowicki 
na dziewczynkę w wieku komunijnym. 
Tel. 046/83849-15. 
Sprzedam wyposażenie do sklepu spożyw
czego: wagę elektroniczną, 2 lodówki stoją
ce, ladę chłodniczą, regały. Tel. 0696-567-180. 
Łódkę plastikową {dł. 4 m), wentylatory, róż
ne, elektrowciągi, 1,6 t, 3 ~grzejniki żeliwne, 
silniki elektryczne 45 kW, 35 kW, 22 kW, 
I 5 kW, prasa pnewnatyczna, strugarka do me
talu, lampy rtęciowe uliczne - 2 szt. 
Tel. 0889-561-534. 
Szafy sterownicze elektryczne, cegła kratów
ka, szafki ubraniowe, przecinarka ramowa, 
do metalu, płaskownik oporowy 
do zgrzewarek. Tel. 0889-561-534. 
Nowe drzwi balkonowe z demontażu. 
Tel. 046/837-78-26. 
Sprzedam wózek wielofunkcyjny. 
Tel. 046/837-01-35, 0694-086-072. 
Sprzedam kwalifikowane nasiona 
cebuli. Tel. 0221725-23-67, 
0500-747-575. 
Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 0600-262-693. 
Sprzedam akordeon Royal standard 120 
basów, z futerałem. Tel. 0602-329409, 
046/837-26-38. 
Sprzedam komputer. Tel. 0885-394-814. 
Prostowniki od 24V. Tel. 0601-147-655. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Kanapę z wysuwaną szufladą na pościel 
- tanio sprzedam. Tel. 046/837-22-91. 
Sprzedam suknię ślubną. 
Tel. 0603-727-888. 
Sprzedam pustaki Terriva, stropowe. 
Tel. 0504-0 I 0-956. 

Sprzedam maszyny szwalnicze, stół 
do prasowania, żelazko niskociśnieniowe. 
Tel. 0693-824-708. 
Odtwarzacz video Sanyo, stan dob!y. 
Tel. 0600-953-269. 
Sprzedam zagęszczru:kę 90 kg, 200 kg do grun
tu i do kostki; przecioarkę stołową do cięcia 
betonu, kostki. Tel. 0601-303-279. 
Sprzedam nawadnianie kropelkowe 

· na 2 tunele. Tel. 046/838-83-27. 
Spr.ledamsilnikelektryczny3 kW, okna drew
niane nowe, futryny blaszane, cegłę pojedyn
c-4 czerwona, białą, max. Tel. 0667-118-194. 
Sprzedam barakowóz blaszany na kołach. 
Tel. 0601-239-804. 
Atestowane szamba betonowe, bloczki 
i inne wyroby z betonu. Produkcja 
i sprzedaż. Niedźwiada 48, 
tel. 046/838-95-74, 0602-187~1. 
Sprzedam kuchnię węglową. 
Tel. 046/838-74-69. 

Sprzedam tanio meble kuchenne. 
Tel. 0888-362-985. 
Aparat cyfrowy Jena 3.1 Mega pixela, opcje 
dyktafonu, kamery, webkamery, ładowarka 
+akumulatory. Tel. 0889-148-039. 
Sprzedam strój komunijny łowicki komplet
ny dla dziewczynki. Tel. 046/838-75-11. 
Piec c.o. stalowy. Tel. 046/837-05-03. 
Segment 4-częściowy, czarny oraz szafę 
z nadstawką, Tel. 046/837-02-88. 
Sprzedam rury 2,5 cala, cena 9 zVmb. 
Tel. 0508-823-182. 
Skrzypce z futeralem i smyczkiem, hannonia 
rzędowa, 80 basów. Tel. 046/831-62-12. 
Drewno kominkowe. Tel. 0886427-375. 
z.amrażarka slazyniowa typ TZ-222. 
Tel. 0663491-196. 
Chłodziarki do mlek!! 550 I. 
Tel. 0505-904-245. 
Akordeon Horch wiśniowy 120 basów, 
4-durowy, stan dobry. Tel. 0241277-92-62. 
Piec miałowy pleszewski. 
Tel. 046/838-15-19, 0503-151450. 
Sprzedam chłopięcy strój łowicki. 
Tel. 046/83849-57. 
Sprzedam kanapę dziecięcą rozkładaną. 
Tel. 046/838-75-02. 
Komunijny dziewczęcy, kuchnia gazowa 
Mastercook. Tel. 0608-694-838. 
Sprzedam tokarnię do metalu 400xl500. 
Tel. 0·161838-48-73. 
Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 I, komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27-05 po !6.00. 
Sprzedam gitarę basową Diamand, 250 zl. 
Tel. 0509-252-840. 
Akordeon I 20 basów. Tel. 0504-199-580. 
Telefon Sagem MYX-6. Tel. 0600-768405. 
Ławostół podnoszony i kanapa rozkłada 
z czarnej skóry (bez pojemnika na pościel). 
Tel. 046/830-21-65. 
Sprzedam wyposażenie pi=ri, 3500 zł. 
Tel. 0513-921-217. 

Sprzedam witrynę chlodnici.ą, zamrażarkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 
Agregaty malarskie. Tel. 0501--074-060. 
Sprzedam skrzynki I owocowe, ok. I OO szt., 
3 zł/lszt. Tel. 046/837-63-15 (wieczorem). 
Sprzedam małą elektrownię wiatrową, 
organy Wennona Tel. 0603-184-796. 
Sprzedam segment pokojowy z szafką 
pod telewizor (stan bdb). Tel. 0512-763-846. 
Cyfrowa kamera pogłosowa. 
Tel. 0504-592-268. 
Wyposażenie sklepu - lada chłodnicza, 
szatl<a chłodnicza, krajalnica, wagi 
elektroniczne Tel. 0693-126-258. 

Komputer Duron 800 - tanio. 
Tel. 066!-066-844. 
Finna Hepi -Łódź, ul. Swojska 4 - wyprzeda
je zapasy magazynowe materialów budowla
nych. Upusty do 80%, panele od 2 zł/szt, 
drzwi od 30 zł/szt. Tel. 0694-414-276. 
Akwarium I 20 I, z pelnym wyposażeniem 
+rybki - sprndam. Tel. 0511478-182. 
Pralka Arliston AVSD 88, poj 3,5 kg, 
gwarancja. Tel. 0660-437403. 
Paleciak elektryczny Bułgar 24 V, wys. 
podnoszenia 3,5 m . .Tel 0606-792-712. 

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0667-115451. 

Sprzedam Hohner 120 basów. 
Tel. 0692-%7-810. 
Sprzedam okna z wymiany, oszkole 
- skrzydła. Tel. 0606-345-088. 
Sprzedam lóżeczko dziecinne z szufladą, 
kolor sosna + materac z kokosa. 
Tel. 046/838-61-87. 
Sprzedam tanio piękną suknię komunijną 
z dodatkami. Tel. 0508-330-847. 
Sprzedam komplet wypoczynkowy, nowy 
+ 2 fotele, łóżko jednoosobowe, nowe 2 m 
x 0.9 m. Tel. 0241277-72-76. 
Komplet wypoczynkowy. 
Tel. 0694-283477. 

Gwniarkę tanio sprzedam. 
Tel. 0880-5!0-191. 

Sprndam maszyny szwalnicze po likwidacji 
zakładu. Tel. 0606-326-740. 
RSP Zabrz.eźnia w likwidacji sprzeda ciągnik 
MTZ 82, 1988 rok. Tel. 0607-737-076. 
Agregat prądotwórczy spalinowy 16 kW 
i 45 kW lub zaczepiany do traktora 16 kW. 
Tel. 0510-281-982. 

Piec olejowy Buderus oowy - sprzedam. 
Tel. 0421719-38-86. 
Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem 
spalin, uszkodzona. Tel. 0421719-23-39 
(wieczorem). 
Sprzedam wózek dziecinny. 
Tel. 0502-3 l2-275. 
Sprzedam piłę spalinową Dalpima PS280, 
piłę spalinową Partner 365. 
Tel. 0504-178-884. 
Silniki elektryczne, pompa wodna, motore
duktor, opony 750/20. Tel. 0421719-59-36. 
Gotowe deski podłogowe sosnowe 
ok. 30 mkw. Tel. 0692-871-283. 
Sprndam bojler 1_00 ~piec kumulacyjny, piec 
z katalizatorem, telewizor, pralkę Bosch. 
Tel. 0601-663404. 
Siemens C60 - sprzedam. Tel. 0693-350-873. 
Sprzedam szafę dębową, maszynę do szycia 
Łucznik. Tel. 0605-090-901. 
Sprndam wersalkę. Tel. 046/832-29-39. 

Sprzedam trzy oowe okna, profil Raplasto. 
Tel. 0608-758-016. 
Sprzedam piec gazowy c.o. Mohra, 
betoniarkę 220V, motorower Jawa 
Tel. 046/833-97-56. 
Sprndam komplet z biurkiem i regal mlodzi<>
żowy. Tel. 046/833-97-86 po 17. 
Sprzedam piec CO, mało używany tanio. 
Tel. 0698-657-982. 
Sprzedam atrakcxjną suknię ślubną, 
kolor ecru, rozmiar 38. Tel. 0506-158-570. 
Spr.ledam blachę ocynkowaną 1.5 m, wymiar 
I ><2, szt. 5 z zagięciem na burty. 
Tel. 0502-833-328. 
Sprzedam akwarium 45 I z wyposażeniem, 
cena 145 zł. Tel. 046/833-10-94. 
Komputer używany pilnie sprzedam, kupię 
antenę. Tel. 046/831-73-69, 0506-840-122. 
Sprzedam kanapę + 2 fotele, stelaż dębowy, 
poduszki skórzane, tanio. 
Tel. 046/833-52-64. 
Sprzedam monitor 19 cali, płaski kineskop 
- Tńnitron, tanio. Tel. 0693-792-422. 
Sprzedam fortepian - antyk, sprawny 
w dobrym stanie. Tel. 046/833-04-63, 
0697-999-307. 
Sprzedam wyposażenie pi=rii: fiytkowni
cę, stół chłodniczy, talerze itp. Rawa Mazo
wiecka Tel. 0606-952-277. 
Sprzedam maszyny wulkaniczne, maszyny 
do wyrobu parkietów i boazerii. 
Tel. 0602-761-946. 
Sprzedam Simensa C 65. Tel. 0693-145-588. 
Sprzedam lodówkę dużą - Mińsk, prawie 
119wa cena do uzgodnienia okolice Rawy. 
Tel. 044/712-26-61. 
Sprzedam dre\\,no opałowe. 
Tel. 046!838-06-54, 0501-179-357. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 
Zatrudnię szwaczki (możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenia). Bielawy, 
tel. 0600-312-701. · 
Przyjmę szwaczki, szwaczy, prasowaczki, 
prasowaczy. Tel. 0601-635-056. 
Poszukuję przewoźników, stała praca 
na zestaw z naczepą, Tel. 0506-003-207. 

Zatrudnię kierowcę kat C +E. 
Tel. 0609-506-60 I. 
Apteka w okolicach Żyrardowa zatrudni 
na dogodnych warunkach magistra farmacji 
po slllŻU (może być emerytowany). 
Tel. 0601-360-280. 
NZOZ w Skierniewicach zatrudni 
stomatologa. Tel. 0~-737. 

Zatrudnię pomocnika - mechanika samocho
dowego. Zduny, tel. 0602-123-360. 
Przyjmę szwaczki z Łowicza i okolic 
na stebnówkę i overlock. Praca cało
roczna, możliwość przyuczenia. 
Teł.0512--095-890,0461837-75--04po18.00. 

Zatrudnię kierowcę kat C z doświadczeniem, 
wiek 2540 lat Tel. 0608-059-817. 
Zatrudnię kierowcę na ciągnik 
siodłowy z doświadczeniem. 
Tel. 0606-289--088. 
Przyjmę do pracy operatora na koparkę 
i koparko-ładowarkę Tel. 0601-239-804. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0608-637-060. 
Zatrudnię autoelektronika. 
Tel. 0512-329-811. 
Młoda, \'!)'kształcenie średnie ekonomiczne, 
prawo jazdy kat. B - szuka pracy. 
Tel. 0503-835427. 
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW· PODWY
KONAWCY. NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRA
CĘ. TEL 0607444-036. 
DOCIEPLENIA BYDYNKÓW, BLA· 
CHARZ-OEKARZ · FACHOWCÓW 
I CAŁE BRYGADY ZATRUDNIMY. PRA· 
CASTAŁANATERENIEMIASTAŁODZI 
t WOJEWÓDZTWA. ZAKWATEROWA· 
NIE. TEL. 042120544-29. 
Przyjmę do pracy mężczyznę w charakterze 
pizzennena z możliwością przyuczenia. 
Tel. 0888-927-914, 0694477465. 
Zatrudnię pizzera-piekarza w Ło\viczu. 
Tel. 0510-250-687. 
Poszukuję do opieki nad osobą chorą, 
Łowicz łub okolice Zdun. Tel. 0606-986-063. 

Mechanik samochodów ciężarowych i ciągni
ków rolniczych - poszukuje pracy. 
Tel. 046/837-10-11. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek 
i dzianiny. Tel. 0604-500-826. 
Zatrudnię chalupniczki do szycia bluzek. 
dzianina Tel. 0604-500-826. 
Przyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601439-657. 

Zarobki. Perfumy FM - 2 flakony gratis. 
Tel. 0692-890-537. 
Avon - takiej okazji jeszcze nie było, 
dla pierwszych IO osób zestaw kosmetyków. 
Tel. 0692-890-537. 
Chatupniczo - szycie i pakowanie. 
Tel. 0510-668-123. 
Zlecę fumie szycie odzieży z dzianiny. 
Tel. 0600-013-750. 

Saxofonista. Tel. 0692-łOl-989. 
Zatrudnię fryzjera damsko~mr,;kiego. 
Teł. 0693-398-516. 
Przyjmę do pracy przy instalacjach anteno
wych. Tel. 0512476-741. 
Kucharka - przyjmie wesela oraz imprezy 
okolicznościowe. Tel. 046/837-8446. 
Zatrudnię pracownika biurowego w Głow
nie i Skierniewicach. Tel. 0502-762-462. 

Zatrudnię flyzjerkę. Tel. 0604-180--054. 
Zatrudnię Pana tzw. Złotą Rączkę 
do 50 lat dó prac gospodarczych 
wokół domu i w domu z zamieszka
niem. Teł. 046/640-78-52. 
Zatrudnię mechanika samochodów ciężaro
wych. Tel. 0605-094-165. 
Młoda, dyspozycyjna, wykształcenie śred
nie handlowe - podejmie prace w sklepie. 
Tel. 05 ł 0-249-636. 
Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 

Powiatowy l11spektor Nadzoru Bu
dowlanego w Łowiczu - poszukuje 
kandydatów na stanowisko inspekto
ra nadzoru budowlanego. Szczegó
łowe infonnacje można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Inspekto
ratu Nadzoru Budowlanego w Łowi
czu, 99-400 Łowicz, ul. Starościńska 
nr 1, tel. 046/837--03-47. 
Mechanik samochodów ciężarowych i ciągni
ków rolniczych - poszukuje pracy. 
Tel. 046/837-10-11. 
Sprzedaż perfum, piękne znane zapachy, 
wspaniały zarobek. Tel. 046/838-60-60, 
0663-766-602. 
Avon - warto teraz zostać konsultantką, 
w prezencie kosmetyki, biżuteria, z.egarek, 
torba. Jeśli zadzwonisz do 8 kwietnia 
dodatkowy prezent Tel. 046/838-60-60, 
0663-766-602. 
21-łetni podejmie pracę - wykończeniowa 

wnętrz lub inną flZ)lczną. Tel. 0696-746-891 . 
Młody, wykształcenie średnie - matura, ure
gulowana slużba wojskowa, stolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 
Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgostupa. MEDYK, 
ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: śr. 16-
19, sob, 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawodowe: zaś\viadczenia MEN. 
www.selenta.pl. 
Zatrudnię fryzjera damsk0-01ę5klego. 
Teł. 0696-022-597. 
Avon - bezpłatne zapisy, super 
prezenty. SMS/Tel. 0501--032-348, 
042171944-47. 
Avon · konsultantki, super promocja. 
SMS 0606-268-552. 
Zatrudnię szwaczki • dzianina, 
praca całoroczna. Teł. 0603-107489. 
Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 042/719-38-64, 0603-610-884. 
Finna zatrudni mechanika samocho
dowego. Tel. 0888-717-739. 
Zakład bieliźniarski zatrudni szwaczki. 
Tel. 0692406-127. 
Dziewiarza, mechanika - skarpety 
Matec DE • zatrudnię. 
Tel. 0602~69-719 . 
Zatrudnię mechanika samochodowego, 
Głowno. Tel. 042/710-7447. 
Poszukuję do pracy samodzielnego mecha
nika samochodowego, Głowno. 
Tel. 0507-053-230. 
Zatrudnię mechanika, mile widziana kat B, C 
z okolic Głowna, Strykowa. 
Tel. 0605-046-558. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bieli
zny. Tel. 0602-551--060. 
Przyjmę szwaczki do kostiumów kąpielo
wych oraz biustonoszy. Tel. 0421719-36-93. 
0508-718-574. 
Zatrudnię szwaczkę - bielizna niemowlęca, 
stała praca, Stryków. Tel. 0512-330-849. 
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki do szycia 
bluzek i dzianiny. Tel. 0421719-1843, 
0665-217-486. 
Glówna księgowa poszukuje pracy, 
księgi handlowe. Tel. 0663-612-721. 
Przyjmę szwaczki (spodnie, żakiety), 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 
Przyjmę przeszycia, dziurki, guziki. 
Tel. 0512-335-%7. 
Zatrudnię szwaczki - szycie kostiwnów 
kąpielowych. Tel. 0512-335-%7. 

Pani na stałe, z zamieszkaniem i utrzymaniem Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
- do pomocy w domu. Tel. 046/838-58-65. Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

Zatrudnię kierowcę kat C +E. Zatrudnię mechanika samochodowego 
Tel. 0607-267-206. z doświadczeniem. Tel. 0607-295440, 
Autoryzowana Stacja Obsługi Samo- 046/835-38-35. · 
chodów zatrudni blacharzy i lakier- Avon - bez wpisowego. 
ników. Tel. 0~90-282. SMS/Tel.·0502-616468, 046/832-7442. 
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Avon - atrakcyjna oferta dla oowych konsul
tantek. SMS/Tel. 0512-115-030. 
Zatrudnię pracownika w gospodarstwie 
sadowniczym na stale z zamieszkaniem. 
Tel. 0606-833-036. 
Student prawo jazdy B, obsluga komputera. 
Poszukuje pracy. Tel 0600-550-443. 
Finna budowlana poszukuje podwykonaw
ców do robót brukarskich - układanie kostki 
i krawężnika. Tel. 0601-699-379. 
Finna budowlana zatrudni inżyniera o spe
cjalności roboty drogowe lub ogólnobu
dowlane do pracy na budowie na terenie 
całego kraju. Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 
Firma zatrudni kierownika robót drogowych. 
Tel. 046/833-98-28 wew. I I. 
Finna zatrudni wykwalifikowanych cieśli 
i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 wew. I I. 
Zatrudnię operatorów maszyn budowlanych 
(koparko-ładowarka, równiarka, walec). 
Tel. 0603-755-726. 

Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych 
o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. 
Tel. 046/833-98-28 w. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mecbanika samochodowego z pra
wem jazdy kat B, C,D,E. Tel. 0609-837-100. 

Zatrudnię pracownika do prac gospodar
czych i prac przy koniach, !llO'Żliwość zakwa
terowania Tel. 0603-112-242. 
Pilnie zatrudnię fryzjeiicę. Tul. 0697-777414. 
Zatrudnię kierowcę kat. CE + uprawnienia 
ADR, do pracy na terenie Polski. 
Tel. 0695-282-602. 

Pani na stale z zamieszkaniem i utrzymaniem, 
do pomocy w domu. Tel. 046/838-58-65. 
Zatrudnię pracowników ochrony, wiek 
do 35 la' praca Żyrardów. Tel. 0506-199-920. 
Poszukuję pracy, montaż konstrukcji płyt 
kartonowo - gipsowych, styropianu, obslu
ga maszyn. Tel. 046/832-84-12, 
0502-833-328. 
Finna pilnie zatrudni nauczyciela języka 
angielskiego, praca z dzięćmi (dodatkowo). 
Tel. 0604-175-178. 
Poszukuję pl'Zl!wożników, stała praca 
na zestaw z naczepą, Tel.0506-003-207. 
Poszukuję wykonawców do prac wykończe. 
niowych dużego budynku w Skierniewi
cach. Tel. 0604-222-831. 
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki i chatui>
niczki, dobre warunki. Tel. 046/833-24-04, 
0505-722-973. 
Zatrudnię kierowcę kategorii C re świadec
twem kwalifikacxjnym. Tel. 0501-390-610. 
Zatrudnię operatora koparki, walca. 
Tel. 0500-368-214. 
Zatrudnię majstra budowy z uprawnieniami 
wod-kan. Tel. 0500-368-214. 
Poszukuję pracy dodatkowej. prawo jazdy 
kat. ABCDET. Tel. 0605-630-122. 
Zatrudnię osoby do roznoszenie ulotek. 
Tel. 046/814-51-21. 
Firma zatrudni cieśli i stolarzy z doświadcze
niem. Informacja: PPHU Mars, Skierniewice, 
ul. Wschodnia IOa Tel. 046/83346-39 
w godz. 9.00-16.00. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografa. 
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-94-a5, 0608484-079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obro'bka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 
Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, ko
munie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633407. 
Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/8374748, 
0606-870-767. 
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie i tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302466. 
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 
Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. 
Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 
Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749; foto
graf, tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 
Film weselny, komunijny, DVD. 
Przystępna cena. Tel. 0609-996-333. 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475473. 
Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 088848645 I. 
Wideofilmowanie, zdjęcia do prawo jazdy, 
dowodu osobistegQ.(w domu u klienta), inne 
imprezy. Przegrywanie kaset VHS na DVD. 
Tel. 0501-836-550. 
Wideofilmowanie cyfrowo, montaż 
komputerowy. Tel. 0887-674-630. 
Wideofilmowanie - profesjonalnie, lllnio. 
Teł. 0600-447-843. 
Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 042/719-29-28, 0603451-22 I. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspomnień! 
Przegraj pamiątkowe kasety wideo na płytę 
DVD. Tel. 0509-620-300. 
Wideo- filmowanie, tanio. Tel. 0608-244-400. 
Wideo - filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 
Wideo Foto. Tel. 0696-011-35 I. 
Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, 
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, 
wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu; sta
cjonarna nagiywarka DVD, zapis na DVD, 
CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie. 
Biała Rawska, ul. Mickie\vicza ł 2h. 
TelJfax 046/815-83-98, 0604-588-132, 
e-mail: eduk@wp.pl. 
Foto-Video Clip, śluby, komunie, studniów
ki, DVD, SVHS. Tel. 0606-218-624, 
0661-723-002. 
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USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury WJ. 
Tel. 046/830-24--05 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 
Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046/837-19-29. 
Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 
Usługi hydrauliczne · pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, miało
wych i na ek<>iJroszek Zakup pieca 
z montażem 7% VAT). Zduny 9. 
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-1 IO. 
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne. 
Tel. 0461837-22-04, 0604-245-722. 
Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia, 
murarstwo. Tel. 0691-715-543. 
Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podlogi, siding, tynki. 
Tel. 0502-095--091. 
Cyklinowanie, polerowanie 
• nowoczesny sprzęt Tel. 11694-866-437. 
Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 
Usługi remontowe - glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gladź. malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562--051. 
Panele podlogowe i ścienne. boazeria, malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 0461837-10-33, 0609-541-37~. 
Panele podłogowe, ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 
Koininy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101--076. 
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
mannur, pia.-J<owiec, granit. rozprowadzenie 
gcxącego powietrza po całym domu. 
Tel. 0608-101--076. 
Glazurnik • modernizacja łazienek, kuchn~ 
schodów, tarasów itp. Fachowo. 
Tel. 0602--048-497. 
Tanio - malowanie, tapetowanie, gladź, płyty 
gik, pan~le podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608--085-867, 046/830-00-14. 
Schody, balustrady, parapety (dąb, buk, je
sion) - produkcja, montaż. Tel. 0502-261-898. 
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki 
przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Usługi hydrauliczne, nowe techno
logie • solidnie. Tel. 0505-nS-266. 
Spawanie aluminium, kwasówki, żeli
wa oraz plastiku. Tel. 0698-467-889. 
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601 -303-858. 
Usługi hydrauliczne - pełen zakres, faktury 
VAT. Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 
Montaż glazury i terakoty. Indywidualne 
projekty. Tel. 0696-086-527. 
Beton, wyburzenia cięcie, rozbiórka. 
Tel. 0606-192-951. 
Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 
Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837~2-99. 
Elektryk - montaż, naprawa 
Tel. 0607-725-830. 
Gipsowanie, malowanie, panele ścienne, pod
wieszane sufity, akceptacja ~ ocieplanie pod
daszy - solidnie, tanio. Tel. 06Q0-8 I 8-296. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, gla
zura, terakota, wykończenia wnętrz, montaż 
okien. Tel. 046/838-12-87 (wieczorem), 
0511-093-054 (wieczorem). 
Docieplenia, gładzie, tynki, malowanie 
- wollie tenniny na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94 
Gładzie, gipsowanie, glazura, \erakota, sufi
ty podwieszane, panele, malowanie i inne 
usługi wykończeniowe. T"t. 0692-028-014. 
Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 
Finna budowlana oferuje kompleksową 
budowę domów. Tel. 0607-295-439, 
046/837-86-71 po 20.30. 
Nadzory budowlane, obowiązkowa 
książka obiektów, kosztorysy, projek
ty. Uprawnienia konstrukcyjno-bu
dowlane, bez ograniczeń. mgr inż. 
Andrzej Tereblńskl. Tel. 0505-928-424. 
Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0508-313-799. 
Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych, gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru. 
Tel. 0461839-63-72. 
Układanie kostki betonowej, granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, mo
zaikowe. Tel. 0606-428-162, 046/839--02-30. 

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Kompleksowe remonty pomieszczeń 
i elewacji zewnętrznych - kosztorysy, 
projekty, referencje. Tel. 0601~12-262 
Krycie dachów. Tel. 046'837-51-31. 
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski 
oferuje sprzedaż blachodachówek, 
dachówek ceramicznych, blach tra
pezowych, rynien renomowanych 
firm, podbitkę i Inne akcesońa da
chowe. Dobra jakość, konkurencyj
ne ceny. ŚWiadczymy usługi blachar
sko-dekarskie, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawia li 23. 
TelJfax 046/837-51-31, 0509-729-619. 
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy, 
konseiwacje. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 
Terakota, malowanie, gładź. Tel. 0660-671-483. 
Instalacje elektryczne, przyłącza kablowe 
i napowietrzne - pomiary, naprawy. 
Tel. 0605-721-133. 
Rolety, żaluzje, moskitiery • nowocze.. 
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wiercenia. Łowicz, 
ul. Ikara 1 O. Tel. 046/837-44-25. 
Gruz betonowy - do odbioru. 
Tel. 0602-192-463. 
Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 
Remonty · wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-256. 
Kominki - budowa, montaż, ogrze
wanie domów. Tel. 046/837-44-35, 
0600-294-318. 
Glazura, terakota, gipsy, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Rusztowania wars:z.awskie, betoniarki, 
części zamienne - naprawa. 
Tel. 046/837-38-81 po 15.00, 0510-124-700. 
Glazura, terakota, gładź, panele, ceny 
do uzgodnienia. Tel. 0461837-95-43. 
Glazura, terakota, panele ścienne, podłogo
we, malowanie. Tel. 046/837-91-41, 
0607-728-362. 
Glazura, terakota, panele ścienne, 
podłogowe, malowanie. 
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362. 
Zakład stolarski - schody, poręcze, drzwi, 
podlogi, inne (wyrób i montaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
046/830-08-64. 
Cyklinowanie, uk!adanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 
Układanie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja Tel. 0600-150-1%. 
Karscher - 800 zł. Koska brukowa 
- ukladanie. Tel. 0663-766-573. 
Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie · profesjonalnie • „EFEKT". 
Tel. 0600-984-398. 
Malowanie, tapetowanie, gipsy, panele, sufi
ty podwieszane • solidnie. Łowicz, ul. Jana 
Pawła li 24, tel. 046/837-01-19 po 17.00. 
Kompleksowe wykończenie wnętrz, tynki, 
płyty gik, glazura, terakota, malowanie 
- tanio. Tel. 06%-520-312. 
Gladż, malowanie, glazura, płyty gik. 
Tel. 046/837-74-51, 0660--071-483. 
Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakoła. 
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132. 
Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, 1llnio. Tel. 0696-381-880. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 
Remonty i wykończenia. Tel. 046/837-01-85, 
0608-810-953. 
Glazura, terakota, gładzie, malowanie, 
panele. Tel. 042/710-84-90, 0601--050-795. 
Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-80 I. 
Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz. docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-749. 
Tynki gipsowe agregatem. Tel. 0500-037-006. 
NQwe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882--017. 
Kominki - projektowanie, montaż, dystrybu
cja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798. 
Odnawianie wanien, żaluzje, rolety. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37--01. 
Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Malowanie, gładź gipsowa, remonty, prace 
porządkowe - gospodarcze, prace ró2ne. 
Tel. 0880--086-602. 
Montaż płyt kartonowo - gipsowych, gładź 
gipsowa, malowanie - solidnie. 
Tel. 0501-489-239. 
Instalacje wodno - kanalizacyjne i c.o., faktu
ry VAT. Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360. 
PPHU Dach-Met oferuje do sprzedaży 
po korzystnych cenach blacho-dachówkę, 
blachy tlilpezowe, blachy płaskie, systemy 
rynnowe Nicoli, Karolina, Plastmo, Bryza, 
okna i włazy dachowe, folie dachowe, pozo
stale akcesoria do montażu dachu. 
Promocja zimowa na blacho-dachówkę. Pro
dukujemy rynny ocynkowane i powlekane 
w odcinkach 2 mb., 3 mb., i 4 mb., oraz obróbki 
blacharskie od 1-4 mb. Polecimy ekipy mon
tażowe pokryć dachowych. Gratis pomiar 
dachu, wycena, doradztwo, transport. 
Franopol 11 k. Białej Rawskiej. 
Tellfux 461815-92-56, Oddział Zawady 21. 
Tellfux 046/ 831-71-81. 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826. 
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Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 
Tynki, gipsy, glazura. Tel. 0693-791-487. 
Dachy, konstrukcje, pokrycia. 
Tel. 0509-822-409. 
Panele podłogowe, ścienne, terakota, 
malowanie. Tanio, solidnie, fuchowo. 
Tel. 0694-287-447. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707--057. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury WJ. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 
Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-$1-092. 
Zespól muzyczny: wesela, przyjęcia. 
Tel 0607-777-304. 
Biuro rachunkowe. Tel. 0697-771-238. 
Zespól - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
wieczorem. 
Stół staropolski, świeczniki, obrusy 
na wesela - wynajmę. Tel. 0693-444-826, 
0605-309-514. 
Z-espół - wesela, bale. Tel. 0502-473-091. 
Prawnik • porady, pozwy, wnioski. 
Tanio. Tel. 046/837-70-96, 0512~. 
Anteny - montaż, 'instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
DJ profesjonalnie poprowadzi każdą impre
zę, bale, wesela, bankiety, imprezy okolicz
nościowe. Tel. 0604-281-361. 
Wesela: muzyka na fywo. Tel. 0691-979-287. 
Skón:aną, kożuchową, futrzaną odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg 
Bolimowskiej i Baczyńskiego - środy 
11.00-17.00. 
Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 
Śluby, przyjęcia, itp .• Limuzyna Lincoln 
Town Car 8 m, biała, skóra, drewno, telewizor, 
lodówka, stereo, podwójna klimatyzacja, 
neony. Tel. 0697-146-411 po 16.00. 
Naprawa sprzęru komputerowego 
oraz usługi związane z jego obsługa 
Tel. 0696-803-050. 
Naprawa sprzętu AGD • części. 
Tel. 0510-158-880. 
Firma „Wes-Kom" organizuje wese
la, komunie oraz Inne imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0609~57-032. 
śWfadczę usługi transportowe - bus. 
Tel. 0606-627-382. 
Pranie podciśnieniowe dywanów, 
wykładzin, tapicerki. Tel. 0696-086-527. 
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej. Tel. 046/837-73-07, 
0694-876-103. 
Zespól muzyczny, wieloletnie 
doświadczenie. Tel. 0606-908-346. 
Naprawa sprzętu AGD. Łowicz, 
ul. Armii Krajowej 44. 
Tel. 046/837-91-98, 0691-961-244. 
Zespół - wesela Tel. 0241285-41-08. 
Usługi cięcia trakiem przewoźnym 
u klienta. Usługi odnośnikiem 
oraz wycinka drzew trudnych. 
Tel. 024128~. 0604-193-932. 
Przywóz piasku, żwiru, wytłoków z jabłek. 
Tel. 0604-285-326. 
Z-espół - wesela Tel. 046/838--06-46. 
Przyjmę zlecenie na robótki szydełkowe. 
Tel. 0695-774-245. 
Wymiana pasów na nowe w vertica
lach oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046183~2. 
Masaż, rehabilitacja po udarze, dojazd 
do pacjenta. Tel. 0693-278-958. 
Z-espół muzyczny - wesela 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854--070. 
RTV seiwis, ul. Krakowska 11 - naprawa sprzę
tu RlV, autoryzacja Sony, Philips, LG, Sam
sung, JVC, Thomson, Loewe, Pionier i inne. 
Szybko, tanio i solidnie. Tel. 046/837-28-85. 
Naprawa komputerów - 1Jlnio. Łowicz, 
tel. 0503-601-732. 
Z-espół. Tel. 0500-268-11 O. 
Zdjęcia ślubne - plener. Tel. 0461837-82-56, 
0512-271-275. 
Naprawa i modemiz.acja komputerów. 
Tel. 046/837-82-56, 0512-271-275. 
Kredyty gotówkowe, hipoteczne, samocho
dowe. Specjalna oferta dla emerytów i renci
stów. Łowicz, ul. Podrzeczna I 9b. czynne 
od 9.00-18.00. Tel. 046/837-32-76, 
0502-037-725. 
Transport krajowy. Samochód 1,5 t 
+pr.cyczepa. Razem24 m3. Faktury VAT. 
Łowicz, tel. 0505-018-655. 
Złomowanie pojazdów 
• zaświadczenia. Tel. 0602-123-360. 
Projektowanie stron internetowych. 
Tel. 0665-465-948. 
Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Naprawa: pralki automatyczne, lodówki, 
zamraż.arlci, ogrzewacze przepływowe, kuch
nie gaz.owe. Dojazd gratis. Tel. 0603-531-989. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3• 

FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. , 

Krajowy przewóz osób, busy, Fizyka - korepetycje. Tel. 0691-292-777. 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602~1-541, Korepetycje . język niemiecki. 
046(838-70-32. Tel. 0602-711-697. 
Projekty graficzne, przygotowanie do druku, Angielski - studentka Tel. 0694-867-512. 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO Studentka - korepetycje z języka angielskie-
do 18.00, 0694-646-915. go (szkoła podstawowa). Tel. 0691-940-284. 
Do wypożyczenia dekoratja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 
Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 
Wydzierżawię szwalnię, przyjmę przeszycia 
biustonoszy, slipów. Tel. 0605--074-932 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Montaż odtwarzaczy samochodowych 
i nagłośnienia. Najniższe ceny. 
Tel. 0505-891-002, 042/719-59-58. 
Ogrodzenia, bramy, balustrady - niskie ceny. 
Tel. 05Ó2-322-897, 0510-864-321. 
DJ wesela Tel. 0606-760-599. 
Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 
Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814. 
Lincoln czarny, nowy model, śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637-61-30. 
Profesjonalna obsługa imprez muzycznych, 
firmowych, koncerty, wesela, karaoke. 
Tel. 0505-700-159, 
www.mariuszkozlowski.com 
Regeneracja kartridży, naprawa -drukarek 
u klienta. Tel. 0509--020-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 
Aby tanio wydrukować pracę dyplomową, 
wypożycz drukarkę atramentową lub lasero
wą. Zrobisz to sam najtańszym kosztem. 
Kiosk przed kinem Polonez. 
Tel. 0509-620-300, 0508-132-608. 
Kominki - projektowanie. Montaż, dystry
bucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798. 
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 
Księgowość - pełna, upl"OS7.CZOna, V.AJ, ZUS, 
licencja MF. Tel. 0693-424-793. 
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-630-793. 
Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 
Kucharka, wesela, komunie i inne imprezy 
okolicznościowe przyjmie - również 
pieczenie ciast. Tel. 046/831--01-51. 
Dekorowanie sal weselnych, stołów 
na imprezy okolicznościowe (chrzty, 
komunie, bankiety). Klimaty dekoratornia. 
Tel. 0505-065-572; 0509--052-676. 
Naprawa mebfi tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 
Montaż paneli ściennych, podłogowych, 
wymiana okien, remonty. Tel. 0609-890-084. 
www.schodyparkiety.pl 
Kredyt dla lekarzy do I 0000 zł 
na dowód. Tel. 0509-807-370. 
Kredyt dla osób prowadzących własną 
działalność gospodarczą i nie tylko. 
Tel. 0509-807-370. 

KOMPUTERO 
- PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki. wykresy - tanio 
i szybko. ŁowiC'L. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 
Komputeropisanie. Tel. 0696-803-050. 
Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 
Komputeropisanie, szybko, tanio. 
Tel. 0602-795-342. 

NAUKA 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Matura ustna, wypracowania, 
korepetycje gratis. Tel. 0693-738-382. 
Prace zaliczeniowe, magisterskie, 
licencjackie, inne. Tel. 0693--038-382. 
Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 
Korepetytje - język polski - sobota, 2 godz. 
zegarowe 30 zł (maturzyści liceum, techni
kum). Skierniewice. Tel. 046/833-66-55. 
Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 
nauczyciel. Tel. 046/837-31-83, 
0693-398-514. 
Korepetycje - język angielski, magister 
anglistyki (Głowno). Tel. 0692-458-035. 
Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 
Prace z polskiego, historii. Tel. 0602-490-715. 
Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
z podręcznika ucznia. Tel. 046/832-65-39, 
046/832--05-18, 0695-610-54J. 
Angielski. Tel. 04618n-74-l 8, 
0509-765-759. 
Matematyka, nauczyciel akademicki. 
Tel. 0608-278--073. 
Kurs szybkiego czytania i technik 
uczenia się, www.szybkieczytanie.pt. 
Tel. 0694-579-366. 
Korepetycje z języka polskiego, 
Skierniewice. Tel. 0003-758-27L 
Chemia. Tel. 046/833-17-83. 

ROLNICZE 

Sprzedam ziemniaki Velox, Vmeta, Salina 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045. 
Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 
Sprzedam kiszonkę kukurydzianą, sadzonki 
wierzby energetycznej, kukurydzę paszową; 
cebula, buraki ćwikłowe - duże ilości. 
Tel. 0602--073-181. 
Sprzedam warchlaki duńskie, 
waga 25-30 kg. Gasik · Niedźwiada. 
Tel. 0504-27~90. 
Ciągnik MTZRO 1990 rok, dirż;i kabina. 
Tel. 0501-254-694. 
Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, 
do remontu - kupię. Tel. 0506-713-289. 
Kupię kabinę do C-330. Tel. 0668-162-199. 
Sprzedam siano belkowane, ul. Łódzka 26. 
Sprzedam siano w małych belkach ze stodoły. 
Tel. 0608-726-253. 
Sprzedamjalówkę, tennin wycielenia: marzec 
2006 rok. Tel. 046/831-20-89. 
Chcesz korzystnie sprzedać lub kupić kwotę 
mleczną? Skorzystaj z usług Ogólnopolskiej 
Giełdy Kwot Mlecznych. 
www.kwotymleczne.com. 
Tel. 0861273--00-26. 
Sprzedam siano. Tel. 046/838-98-47. 
Słomę - sprzedam. Tel. 046/838-39-06. 
Sprzedam pszenicę i pszenfyto. 
Tel. 046/838-75-0 I. 
Sprzedam pszenżyto, jęczmień. 
Tel. 046/838-97-07, 0509-500-335. 
Bób • nasiona, sprzedam. 
Tel. 0603-161-ó<IO, 0885-117-008. 
Sprzedam śrutownik Bąk z silnikiem 7,5 KW. 
Tel. 0692-146-580. 
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, tennin: 
koniec lutego. Tel. 0608-714-441. 
Sprzedam kopaczkę ciągnikowa i glebogry
zarkę szeroką, Tel. 0508-518-058. 
Kupię kwotę mleczną. Tel. 0692-300-940. 
Sprzedam buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-522.' Angielski, szkoła podstawowa i gimnazjum 

. studentka Tel. 0692-491-%4 po 15.00. Sprzedam agregat przedsiewowy, siewnik 
Prace zaliczeniowe, licencjackie, magister-. zbożowy, suszarnia zbożowa. 
skie. Tel. 0696-803-050. Tel. 046/838-46-19., 

Język polski, język angielski - korepetycje, 
wypracowania. Profesjonalnie, tanio. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
Bełchów 8. Tel. 0603-033-709. 

Sprzedam jałówkę cielną, tennin: 19.03.2006 
r. Tel. 046/838-13-47. 
Kupię kosiarl<ę rotacY.iną, szer. 165 cm 
w dobrym stanie. Tel. 0241254--02-99, 
0601-263-522. 
Kupię przyczepę HL 8011, najchętniej 
do remontu, również bez dokumentów. 
Tel. 0241254-62-99, 0601-263-522. 
Sprzedam opony 900x20, 80 szt/30 zł. 
Tel. 024/254-62-99, 0601-263-522. 
Sprzedam kombajn Bizon Z050. 
Tel. 046/838-71-42, 0601-301-412. 
Kupię konwię do udoju mleka, kompletną, 
Tel. 046/838-24-84. 
Sprzedam pszenicę i owies siewne i żyto. 
Tel. 0663-667-421. 
Kupię cebulę, burak ćwikłowy. 
Tel. 0695-027-515. 
Sprzedam prasę Z-224/1, przyczepę samozbie
rającą, pług 3 Grudziądzki, agregat uprawo
wy - I właściciel . Tel. 046/838-98-02, 
0695-052-735. 
Kupię kwotę mleczną z woj, łódzkiego. 
Tel. 024/285-29-37, 0608-248-355. 
Sprzedam śrutownik na kamienie Sztonn. 
Tel. 0887-334-537. 
Pszenżyto, pszenicę, dojarl<ę jednokonwio
wą - sprzedam. Tel. 046/838-76-94. 
C-330 - sprzedam lub zamienię na większy. 
Tel. 046/835-20-06. 
Zetor 80 KM z pługiem do odśnieżBnia; 
przyczepę 8 t wywrot - sprzedam. 
Tel. 0605-896-130. 
Schładzalnik mleka Alfa Lava! 550 I 
- sprzedam. Tel. 046/838-33-31, 
0692-146-594. 
Wspomaganie układy kierowniczego Zetor 
- sprzedam. Tel. 0692-146-594. 
Słoma, siano belowane i luzem - sprzedam. 
Tel. 0506-859-007. 
Przyczepa i agregat - sprzedam. 
Tel. 024/277-74-24. 
Zetor 5718, 1981 rok - sprzedam. 
Tel. 024/277--02-01. 
Sprzedam rozrzutnik l--0siowy 3,5 t 
fabryczne; pług 3-skibowy grudziądzki. 
Tel. 046/838-47-74, 0506-805-614. 
Sprzedam jęczmień, pszenicę. 
Tel. 0600-382-842. 
Sprzedam rozrzutnik obornika jcdnokonwio
wy i kabinę C-360, C330; pług 2-skibowy; 
sadzarkę czeską. Tel. 024/277-35-47. 
Sprzedam basen na mleko 600 I, stan bdb. 
Tel. 0600-467-955. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/837-93-57 (wieczorem). 
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 046/837-23-68, 0606-851-409. 
Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-78-0 I. 
Kuplę C-330 lub C-360. 
Tel. 0692-048-948. 
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--017--019. 
Sprzedam wagę żywcową do 1,5 t 
Tel. 0600-262--093. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tcnnin: 
15 marzec. Tel. 046/838-57-77. 
Sprzedam jalówkę na wycieleniu, tennin: 
I O kwiecień. Tel. 046/838-55-06. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1998 rok. Tel. 046/838-70-28. 
Sprzedam jalówkę na ocieleniu, termin: 
12 marzec. Tel. 046/838-14-41, 0697-918-081. 
Przyczepa HL8101 I po odbudowie, 
podwójne burty, stan ogumienia bardzo 
dobry, cena 14700 zł - sprzedam. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283-808. 
Plug obrotowy 4-skibowy K vemeland 
i Vogel Not, stan bdb, 18800 zł - sprzedam. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283-808. 
Siewka do nawozów Amazonia 1500 L, stan 
bdb, 4700 zł - sp!7..edam. Tel. 024/356-24-30: 
0601-283-808. 
Sprzedam mieszankę żyta z pszenżytem. 
Tel. 024/277-96-13. 

Tel. 0607-328-038. Sprzedam agregat uprawowy 1,90 szer.; pług Sprzedam cebulę wysadkę. 

Student PW, korepetycje - matematyka, 
fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 
Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273, 
046/837-34-87. 
Studentka gennanistyki udzieli korepetycji 
z języka niemieckiego. Tel. 0508-051-709. 
Nauka gry na gitarze. Tel. 0505-939-735. 
Jęz. rosyjski • korepetycje, 
nauczyciel. Tel. 0504-750-579. 
Angielski - korepetycje. Tel. 0668-485-872. 
Korepetycje z matematyki. Tel. 0604-461-803. 
Angielski z zakresu szkoły podstawowej. 
Tel. 0604-461-803. 
Nauczyciel języka niemieckiego 
- udzieli korepetycji - tanio i profesjonalnie. 
Tel. 0691-715-557. 
Mgr matematyki - korepetycje . 
Tel. 046/837-53-15. 
Angielski dla dzieci i młodzieży, profesjonal
nie - korepetycje, wypracowania Możliwość 
dojazdu. Tel. 046/837-53-15. 
Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 0601--013-963. 
Korepetycje - biologia i niemiecki, przygo
towania do matury. Tel. 0604-174-459. 
Prace, prezentacje. Tel. 0509-520-474. 
Szkoła Języków O~ych w Łowiczu 
poszukuje lektorów. 
Tel. 046/830-20~7. 

2-skibowy grudziądzki. Tel. 046/839-21-55 Tel. 046/839-42-01. 
(wieczorem). 
Pszenżyto jare, mieszankę, siano - sprzedam. 
Bednary 141. Tel. 046/838--00-06, 
046/837-86-14. 
'Sprzedam bób, odmiana Bizon. 
Tel. 0512-074-580. 
Sprzedam bób. Kupię ziemniaki. 
Tel. 0508-819-982. 
Agregat prądotwórczy 38 kW; ke=er, 
C-360; C-330 nowy składak; silniki 
doC-360, MTZ, 1214, 914 oraz części ciągni
kowe różne - sprzedam. Tel. 0504-475-567. 
Sprzedani mieszankę. Tel. 046/838-60-93 
po 18.00. 
Siewnik (25 rurek). Tel. 0660-294-203. 
Skup żyta, sprtedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
pieczywa mielonego i kruszu z wafli. Młyn 
w Retkach. Tel. 046/838-73-28, 
046/838-73-45. 
SprLedam siano i słomę belkowane. 
Tel. 0601-335-514. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą T072 
oraz słomę. Tel. 046/838-78-83. 
Sprzedam kukurydzę do siewu 
na kiszonkę, cena 0,80 zł za I kg. 
Tel. 0504-220-770. 
Sprzedam słomę w balotach z pszenżyta 
i mieszanki. Tel. 0600-415-353. 
Sprzedam kabinęC-360; młynek Bąk 7,5 kW. 
Tel. 046/838-14-11. 

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 zboża. Tel. 0509-293-050. 
Sprzedam piec z dmuchawą do suszami, żmij
kę do zboża, ori<an do zielonek, sieczkarnię 
jednorzędową do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-050. 
Spri.edam siano belowane, pieiwszy pokos. 
Tel. 046/838-90-43 (wieczorem). 
Sprzedam agregat uprawowy 2, I m. 
Tel. 046/839-22-05. 
Rozrzutnik jednoosiowy finny Warfama, 
ciągnik 30 -z tyłem Zetora 25, opryskiwacz 
- sprzedam. Tel. 046/837-90-54, 
ul. Armii Krajowej I 08, Łowicz. 
Siano belowane - sprzedam. 
Tel. 0604-973-885. 
Sprzedam MTZ-82 z przednim nap<;dem 
+ pług 4-skibowy. Tel. 0692-498-283. 
Sprzedam słomę w kostkach, wózek do zwie
rząt, przyczepę 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). 
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• To riie romoc ·a! 
WSZYSTKIE t.EKI 

„ 

„ - ul. 
Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

• 

• 

... 
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u . NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
K~żde 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. Bęz żadnych dopłat! 

Sprzedam T-25, 1989 rok. Tel. 0501-ólS-395. Jałówka cielna - sprzerlam Sieczkarnie do zbioru zielonek, sieczkarnie Sprzedam 6,30 ha. Kompina. Sprzedam owies i pszenżyto. Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Kupię każdą ilość żyta, sprzedam, zamienię Tel. 046/838-83-70. do kukwydzy jednorzędowe Mengele Tel. 046/838-64-35. Tel 0512-335-957. Tel. 0694-962-054. 
otręby. Tel. 0697-536-596." Sprzedam nasiona trawy Reygras. MB200 i PZ80, zgrabiarkę do sianokiszonek, Sprzedam pszenżyto Voltario i mieszankę Sprzedam desz.czownię Odrę i pompę. Sprzedam kombajn Anna. 
Sprzedam ciągnik Zetor 7211, 1989 rok, ogu- Tel. 0693-528-175, 024/277-62-04. trz.ąsalkę do siana szer. 5.20m - sprzedam. zbożową, Tel. 0663-ó75-144, 046/838-ó5-70 Tel. 0693-531-564, 0663-049-266. Tel. 046/831-40-72. 
mienie 90'/o (pracował w Polsce), przyczepę Sprzedam żyto. Bobrownik.i 94. Tel. 046/837-15-35. po 16.00 Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy Kwer- Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak 2, 
zbierającą „Chojnicka" mało używaną, Kupię samicę bażanta królewskiego Sprzedam słomę ze stodoly. Sprzedam ciągnik C-335, 1973 rok. neland, zabezpieczenia resorowe Vario, 2002 2-letni. Tel. 0697-941-558. 
dmuchawę pionową. Tel. 046/839-10-12. - sprzedam. Tel 512-098-363. Bielawska Wieś 29, tel. 046/838-26-32. , Gągoli Południowy 33. rok, pług 4-skibowy zagonowy Kwemelaod, Sprzedam kombajn Volvo 830 cheder 3 m, 
Sprzedam siano, słomę w kostkach. Kupię dojaricę. Tel. 046/861-26-19. Sprzedam kabinę do C-360, kwadratową, Sprzedam rozrzutnik 6 t, 2-osiowy, stan bdb. zabezpieczenia sprężynowe, Kwemeland stan bardzo dobry. Tel. 046/814-ó2-99, 
Tel. 0504-629-438. Sprzedam ciągnik 902, 1982 rok, stan idea!-

duią. Łowicz, ul. Poznańska 197. Tel. 0691-666-967. 3-skibowy, zestaw uprawowo-siewny bier- 0665-955-342. 
Sprzedam żyto, mieszankę. Sprzedam kombajn półzawieszany, Sprzedam ciągnik Ursus 1214, 120 kM, ny z hydropakiem 4-metrowy, rozrzutnik Sprzedam jęczmień. Tel. 0603-878-799. ny po odbudowie; tur do dużego ciągnika obornika jednoosiowy, pług 4-skibowy Tel. 05()4.(i29-438. na joystick. Tel. 0602-781-330. zbożowy Z020. Tel. 0461839-66-16. C-360, przyczepę D-47A. Kupię kosiarkę sadowniczą do trawy, obrotowy Overum, 2000 rok. 
SprzedamZ-224,stan bdb. Tel. 0512-274-583. Słoma prasowana i kamień polny Sprzedam prasę Z-22411, 1989 rok; Tel. 024/285-52-95, 0606-187-444. 

Tel. 0511-315-179. używaną. Tel. 0461831-73.(;9, 
MF-255, 1989 rok z kabiną; prasa Z-224/1 - sprzedam. Tel. 0692-971-544 wal strunowy podwójny. Tel. 0694-550-661. Sprzedam burak pastewny, siano. 0506-840-122. 

Sprzedam pług 4-skibowy zagonowy Kwer-
Siprna, 1998 rok; przyczepa 4 t, wywrot Sprzedam OOb. Tel. 0502-370-026, Sprzedam mieszankę zbożową i cieliczki Tel. 0600-568-177. 

neland, zabezpieczenia resorowe, Gruber Sprzedam siano prasowane, ziemniaki 
3-stronny, 1997 ~ - sprzedam. 046/838-61-19. hodowlane. Tel. 0461838-98-03. Sprzedam siano belowane. ścierniskowy 3,2 m Konkskilde, 2000 rok, pastewne, owies. Tel. Oil6/833-02-75. 
Tel. 0608-420-169. Prasa rolująca 120xl20 - sprzedam Sprzedam 1,64 ha ziemi w Chruślinie. Tel. 0607-733-868. rozrzumik jednoosiowy, agregat uprawowo- Sprzedam ciągnik C-360, rozrzutl'jk 
Zetor 12145 4x4, 1991 rok; ladowacz Tur 6, Tel. 0461838-20-14. Tel. 0693-833-089. Sprzedam jałówkę na wycieleniu. siewny. Tel. 0511-315-179. 2-osiowy (stan bardzo dobry). 
1998 rok do 1224 lub podobne; prasa Z-224 Sprzedam kabinę do C-360 i pług podo!yw- Sprzedaż rozrzutników, kabin, agregatów, Tel. 0602.(i60-785, 0461838-80-90. Ślęza sadownicza - sprzedam. Tel. 0608-248-068, 0692-964-002. 
- sprzedam. Tel. 0692.(iOl-ó89. kowy 5-skibowy. Tel. 046/838-71-59, opryskiwaczy. Tel. 046/837-53-86. Sprzedam osprząt od Białoruśki, chwytak Tel. 0506-188-515. Sprzedam ciągnik C-360, kabina 
Sprzedam"mieszankę. Tel. 046/835-22-71. 0667-799-412. Sprzedam glebogryzarl<ę 1,60 m, stan bdb. do bel, regały magazynowe 110/120. Tunel foliowy sprzedarn Tel. 046/874-75-36. komfortowa, opony nowe. 
Sprzedam śrutownik na kamienie. Sprzedam C-330, rozrzutnik jednoosiowy, Tel. 0880-353-819. Tel. 507-164-215. 

Sprzedam bób i betoniaricę. 
Tel. 0506-360-053. 

Tel. 046/838-34-83. ciągnik C-355, siewnik Poznaniak. Sprzedam kultywator 14 - 2 szt, pług li Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Tel. 0697-346-682. Sprzedam ładowacz tour do C-360, cena 
Sprzedam siano belowane i luzem oraz owies. Tel. 024/277-48-09, 0693-555-430. Grudziądz, brony Ili, V. Tel. 0880-353-819. Tel. 046/838-82-72, 0694-296-255. 

T-25, 1980rok-sprzedam. Tel. 0508-148-152. 
2950 zł. Tel. 0510-734-342. 

Popów 146. Tel 046/837.(il.(il (wieczorem), Sprzedam pług 3-skibowy, drapak szerokość Sprzedam slOłnę prasowaną. Sprzedan1 jałówkę na ocieleniu. Sprzedam kukurydzę paszową. C-330M, 1989 rok - sprtedam. 0602-587-434. 2,10 m; siewka do nawozu; ltj; betoniarica; Tel. 046/838-45-82. Tel. 046/838-84-08. 
Tel. 0506-188-515. 

Tel. 0609-064-461. 
Sprzedam suche drewno opałowe. Stolarnia ciągnik Ferguson 255; piec do c.o. na olej Sprzedam kmjzegę jednoosiówkę Sprzedam siano belowane pogodne. Bobrow- Sprzedam ciągnik C 360-3P, 1986 rok 
Popów 146. Tel. 0461830-33-55, opałowy + tenna i baniak 2000 I na olej do ciągnika. Tel. 0603-184-796. niki I 13. Tel. 046/839-ó3-IO (wieczorem). Beczka do Ślęzy nowa, wentylator do Ślęzy i brony 5. Tel. 0502-357-876. 
0602-587-434. opalowy. Tel. 0600-578-992. Sprzedam prasę zwijającą Claas I 20x 120, Sprzedam ciągnik rolniczy C-330, 1990 rok. 

i Termita. Tel. 0506-188-515. 
Sprzedam ciągnik T-25, rok 1979. 

Przyczepa do sianokiszonek na Tandemie Sprzedam gospodarstwo 12,76 ha stan idealny. Tel. 0607-168-196. Tel. 0694-144-309. Łubin słodki - sprzedam. Tel. 0421719-90-44. Tel. 0660-416-423. 
Mengele, beczka asenizacyjna na Tandemie wraz z budynkami. Tel. 0606-786-748. Sprzedam przyczepę D-47, wywrot, stan Sprzedam agregat uprawowy Unia Grudziądz, Ziemniaki, sadzęniaki - sprzedam 

Kupię silnik „Perkinsa" (3P). 
tylna oś skrętna 7000 I w ocynku, siewnik Sprzedam zboże paszowe. bardzo dobry. Tel. 046/838-98-11. szerokość 5,6 m; brama talerzowa 3 rn, Bur; Tel. 0608-388-800. Tel. 0601.(;86.(;89. 
do kukurydzy pneumatyczny 4-rzędowy Tel. 024/277-70-05. Sprzedam C-330, Xll 1979 rok, z turem. sadzarica Czeska do ziemniaków i śrutownik Waga inwentarzowa, agregat ścierniskowy. Sprzedam C-360. Tel. 0601-686-689. Becker, Orkan. Tel. 0241356-24-64, Sprzedam 20 t pszenżyta, zbiornik zbożowy kabina, w oryginale, stan bardzo dobry. Bąk. Tel. 046/861-16-85. Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579. 

Sprzedam T-25, rok 1995. 0512-444-949. 
na 20 t, Skodę Favorit, 1990 rok, przyczepkę Tel. 0880.(;30-972. Sprzedam siewnik Poznaniak 2,7, stan bdb. • Sprzedam agregat prądotwórczy spalinowy Tel. 0461814-65-52, 0691-304-910. Kombajn buraczany Neptun Z413, siewnik samochodową. Tel. 046/838-72-03. Sprzedam kombajn Bolko i sortownik Tel. 046/861-71-35. 16 kW, 45 kW lub zaczepiany do traktora 16 

Spr.redam siano 3 tony, maszynę do młocki Amazone 07 4m, ladowacz UNHZ-750, Sprzedam jałówki od 250-350 kg i byczki do ziemniaków, cebuli, warzyw. Sprzedam krowy na wycieleniu. kW, talerzówkę 20 talerzy ciężka, pług Atlas 
Targankę Rawa Tel. 0698-898-708. glebogryzarka 2,5m, rozsiewacz Amazone od 250-350 kg. Tel. 046/838-11-90. Tel. 0609-880-397. Tel. 046/838-02-13. 4-skibowy hydrauliczny, silnik S-23 l 15 kM. 

600kg, wycinak do kiszonek z windą BVL, 
W<=lę w dzierżawę limit buraczany. 

Tel. 0510-281-982. Kupię żyto i inne zboia. Tel. 0697-454-540. 
wielorak do objeżdżania buraku, opony Sprzedam pszenicę. Tel. 0604-961-560. Sprzedam jałówkę wysokocielną. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, Spu.edam kombajn zbo7..owy Clas-heder 4 m, 
ł5,5x38M1Z. Tel. 024/356-24-64, Tel. 0692-556-557. Sprzedam Zetor 5320, 1996 rok, I wlaściciel. Tel. 046/839-60-24, 0601-063-741. 

14.03.2006. Tel. 0606-710-841. z sieczkarnią. Tel. 0698-086-774. 
0603-696-524. Sprzedam pszenicę jarą Kokta 3 t do siewu, Tel. 0880-511-719. Kapustę świeżą, szatkowaną. 

Spr.a:dam owies, jęc2Jnicń. Sprzedam siano. 046/814-62-98. 
, Sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa owies 2 l Tel. 0663-977 -979. Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Różyce 54, Teł. 046/838-35-23. 

Tel. 046/874-76-69. Sprzedam opryskiwacz typu ,,Ślęza". 
Mengele MB400 z gniotownikiem, Mengele Sprzedam siano prasowane. gm. Kocierzew. Sprzedam przyczep« rolniczą 2-kolową. 

Sprzedam Ursus 912, 1992 rok, w oryginale, Tel. 0601-961-431. 
MB220, Putinger, Mex 2S, PZ, pług Gru- Tel. 0461861-ól-66. Maciory - skup. Nawiążemy wspólpra- Tel. 0602-598-173. 
dziądzki 5-skibo" y, 4-skibowy na zabezpie- Sprzedam słomę w dużych helach. cę z hodowcami oraz punktami sku- Sprzedam schładzalnik do mleka, poj. 550 I. 

I właściciel. Tel. 0511-315-179. Sprzedam kosiarkę rotacyjną (polską), 

czeniach sprężynowych Sanderum. kultywa- Tel. 0600-445-127. pu. Atrakcyjne ceny. Teł. 0507-392-283. Tel. 0505-904-245. Sprzedam prasę kostkującą Johnny Deer, siano olaągle bele. Tel. 0502-728.(;44. 

tor sprężynowy 3,20. Tel. 024/356-24-64, Sprzedam glebogrytrui<ę, 1989 role, stan Sprzedam krowę i jałowicę na wycieleniu Sprzedam ciągnik C-360, pług 3-skibowy, 
stan bardzo dobry. Tel. 0601-918-205. Sprzedam pług podorywkowy, siano, 

0512-444-949. bardzo dobry. Tel. 0605-652-263. (marzec). Zielkowice 203, tel. 051 l-ó58-567. silnik do C-360. Tel. 046/838-76-70, Sprzedam obornik bydlęcy. pilarkę Stłul 21. Tel. 0509-534-117. 

Sprzedam krowę - wycielerue 23.03. Sprzedam 4 tregry 16 po 6 m. Przyczepę rolniczą 4,0-4,5 t z 3-stronnym 0691-730-155. Tel. 0505-807-397. Sprzedam kombajn Volvo, kosa 2,5 metra 

Tel 046/838-49-56. Tel 046/838-49-57. wywrotem na niskich kołach, stan dobry Sprzedam buraki pastewne, brukiew. Sprzedam ciągnik U-1914, 1986 rok, stan i siano. Tel. 046/831-44-34. 

Sprzedam sadzeniaki ziemniaków Lord, Sprzedam ziemniaki jadalne. - kupię. Tel. 046/838-46-81. Petrykowski Marian, Sadowo 22, gm. Dów. dobry, w ciągłej eksploatacji. 
Denar, Irga, Rumpel, Sumak. Kocierzew Tel. 046/838-43-84. Prasa Z-22412: orlean li - sprzedam. Sprzedam przyczepy 3,5 t, niskie wywrotki 

Tel. 0502-772-976, 042/719-l 2-ó2. 
ZWIERZĘTA Północny, tel. 0693-157-117. Sprzedam materiał siewny pszenicę jarą 

Sprzedam używane opony tylne 12,4-32, Tel. 0604-976-452. Kocierzew Południowy 15. Tel. 0663-513-
i jęczmień jary oraz pszenicę paszową. Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-91. przednie z felgami do Fergusona. Sprzedam jałówkę wysokocielną. 410. 
Tel. 0502-772-976, 042/719-12-62. Sprzedam ryby - paletki. Tel. 0600-229-986. Sprzedam siano belowane. Tel. 0609-406-045. Tel. 046/838-25-.00. Sprzedam siano i słomę z mieszanką 
Bób wczesny - sprzedam. Sprzedam yorica. Tel. 046/837-57-21. Tel. 046/838-74-69. Sprzedam Ursus 385, stan dobry. Sprzedam jałówkę wysokocielną, belowaną. Tel. 046/830-39-29 po 15.00. 
Tel. 0507-377-157. Sprzedam źrebicę 2-letnią. Stokowski Zetor 3320, 1998 rok, 1800 MTG, stan idea!- Tel. 0889-487-732. Tel. 0693-172-904. Sprzedam słomę i siano. Jamno 14. 

ny; prasa rolują:a Sipma Z-279/1, 1999 rok Sprzedam siano luzem. Mysłaków 162, Sprzedam przyczepę samozbierającą SIP Tel. 0607-736-511. Owies i s!Ołnę żytnią - sprzedam. Henryk, Maurzyce 14. 
- sprzedam. Tel. 0608-420-169. tel. 046/838-51-25. Pionier. Tel. 050 J .(;94-856. Kupię ciągnik bez rejestracji. 

Tel. 046/874-72-76. Buldogi fiancuskie szczenięta i buldog frao-
Sprzedam łubin słodki Troll 5 l mieszankę cuski, beżowy-sprzedam. Tel. 0601-326-415. Sprzedam limit buraczany. Sprzedam siano, słomę i mieszankę. Sprzedam opony ciągnikowe I 6.9x34, Tel. 0604-754-415. 

Tel. 046/838-72-01. Tel. 0607-539-518. Bobrowniki 90. stan bdb, 45% bieżnika. Tel. 046/838-74-48. Sprzedam rozsiewacz nawozów, lajek, kulty-
zbożową 4 t, pszenżyto 3 l Sprzedam szczenięta, mieszańce, 2-miesięcz-

Młóto browarniane - przywiozę. 
Tel. 0421719-55-94. ne. Tel. 0607-547-869. 

Sprzedam limit bura=ny 34 t Sprzedam pszenicę. Tel. 046/838-77-71. walor 2,7 i C-360 3P. Tel. 0600-335-473. 
Opryskiwacze polowe I sadownicze, Tel. 0605-255-914. Tel. 0461838-72-23. Kupię tregry 12 i 18. Tel. 046/838-49-09. Kury Kochiny mini - sprzedam. 

Kupię rozrzutnik jednoosiowy, fabryczny, 
Spr.redam przyczepę samozbierającą T055. części do opryskiwaczy, belki herbi- Tel. 046/838-70-38. 

do generalnego remontu. Tel. 046/838-13-39. 
Zamienię opony ogrodnicze do C-330 Tel. 0508-534-238. Sprzedam siewnik do cebuli, nowy. cydowe, siewki, środki ochrony ro- Sprzedam szczenięta Owczarka na szersze. Tel. 046/861-25-29. Kombajn zbożowy z kabiną, szer. 3,20 m, czuj- Tel. 0503-569-473. śłi. Super ceny. Chemfil, Dmosin 124. 

Sprzedam jałówkę cielną. Skowroda Prasa zwijają:a Welger, z szerokim podbiera- niki, stan bdb - sprzedam. Tel. 0697-ó89-876. Sprzedam obsypnik fabrycznie nowy 3,5 rn. Teł. 046/874-72-88. 
Kaukaskiego Tel. 0602-123-360. 

Północna 13, tel. 046/838-16-30. Sprzedam konia Tel. 0607-328-037. czem, prasa Z-224 kostlmjąra, Ursus C-360, Sprzedam ziemniaki Irga, Ruta, l..ord. Tel. 0241277-92-55. Sprzedam łańcuchy na kola rozm. 14,9/28, 
Sprzedam siano belowane i luzem. pług 2-skibowy. Tel. 0601-523-572. Kupię ślę7.1< ogrodniczą. Tel. 0502-103-033. Sprzedam C-360, 1982 rok. opony 852/20 - używane. Tel. 0504-178-884. Yorka suczkę, 8-tygodnową. 
Bodnary 134, tel. 0504-011-039. Tel. 0504-969-213. Sprzedam brukselkę z pola dla krów. Sprzedam jałówkę lub krowę 3-letnią, Tel. 024/277-35-47. Kupię owijarkę do balotów. 
Sprzedam kombajn porzeczkowy, polówko- Tel. 046/861-11-58, 0698-531-158. wycielenie w marcu. Tel. 046/838-ó9-72. Sprzedam siano w belach, przyczepę 6 t, Tel. 0667-840-028. Sprzedam Owczarici porodowodowe. 
wy, mechaniczny, stan bdb, 1991 rok. Sprzedam jałówkę cielną. Sprzedam sadzarkę czeską, opsypnik, widlak do ciągnika. Tel. 0512-186-255. Sprzedam siano luzem, słomę owsianą w ba-

Tel. 0668-156-494. 
Tel. 046/838.-98-44. Tel. 0461838-90-óO. dmuchawę pionową. Tel. 0888-298-163. Sprzedam owies i mieszankę. lotach (przechowywane w stodole). Dmosin. Sprzedam Yorici porodowodowe. 
SprzedamciągnikT-25, 1994rok, IOOOMTG. Tel. 0668-156-494. Kupię ciągnik, maszyny rolnicze. Słomę, siano, Fiat Uno, 1994 rok, gaz Tel. 024/277-72-50. Tel. 0504-399-125. 
Tel. 046/838-37-01. Tel. 0607-ao9-288 - sprzedam. Tel. 0609-359-433. Sprzedam pszenżyto i mieszankę. Śrutownik na kamienie - sprzedam. Sprzedam trzy Boksery. Tel. 608-134-995. 
Jałówkę na wycieleniu - sprzedani. Sprzedam przyczepę do przewozu styropia- RQzsiewacz nawozu dwutalerzowy, owijar- Tel. 0691-715-510. Tel. 042/719-63.(;7 Sprzedam rocznego psa Bernardyna. 
Tel. 046/838-13-85. nu. Tel. 0607-809-288. ka bel, agregat uprawowy 3m, 4,40m, 5,40 m Sprtedam Bizon 056 z sieczkarnią, 1987 rok, Sprzedam kabinę do C-330. Tel. 046/838-12-12. 
Sprzedam sadzaricę do warzyw, słomę, siano. Sprzedam 7-letnią krowę na wycieleniu. - sprzedam. Tel. 0601-297-783. pług 3-skibowy, kultywator 18-zębowy. Tel. 0500-296-159. Sznaucery miniatwy, szczenięta - sprzedam. 
Kompina 12. Teł. 0461838-23-50. Sprzedam wyciąg obornika linowy. Tel. 024/277-83-81. Sieczkarnia Forschnitt E-280C, prasa zwija- Tel. 0606-752-762. 
Kupię talerzówkę większą niż 16 talerzy. Sprzedam owies, cebulę, kupię gli;bosz, Tel. 046/838-18-02. Sprzedam jałówkę na wycieleniu. jąca New Holland, siewniki zbożowe, prze- Bemejczyki psy (3 miesiące i 2,5 roku) 
Tel. 0461838-98-12. kultywator z walem większy. Sprzedam siano w stogu. Tel. 046/838.(iS-42. Tel. 0241277-91-96. trząsacze i zgrabiarki karuzelowe, Grubery 9 - sprzedam. Tel. 0606-752-762. 
Sprzedam mieszankę, jęczmień Stratus. Tel. 046/838-12-97. i I I graczek, k06iarica rotacyjl)lł, siewki Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego Dmuchawa pionowa T-254 do siana i słomy. Sprzedam przyczepę 3,5 l 
Teł. 0600-519.(;81. do nawozu, pługi dwuskiboWy obrotowy 3-miesięczne. Tel. 046/838.(i0-21, Sprzedam 50 t pszenicy, I O t jęczmienia, 3 t Teł. 024/282-27-62. Teł. 024/277-95-47. 
Sprzedam kabinę ,,SOkółka" do C-360. i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 0663-513-409. grochu. Tel. 024/285-51-96. Sprzedam ciągnik C-330, 1981 rok. Spr.redam ciągnik z ESA na kolach od C-330 
Tel. 0461837-47-70. Tel. 0604-191-027. Sprzedam klacz, kara, 3 lata. Bielarka ciągnikowa, wialnia, łubianki, Tel. 0604-416-123. + podnośnik hydrauliczny. 
Sprzedam jałówkę na samym ocieleniu. skrzynki drewniane, grabiarica - sprzedam. Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Tel. 024/277-90-10, 0694-787.(;39. Sprzedam Ursus C-330M, 1990 rok, Tel. 069l-707-ó84. 
Tel. 046/838-13-81. Tel. 0692-101-989. Sprzedam 2 opryskiwacze zawieszane, 

w oryginale, I właściciel. Tel. 0509-083-222. - Vesty, 600 zł - sprzedam. Tel. 0511-947-554. Tel. 046/839-61-20. 
Sprzedam śrutownik na kamienie. Sprzedam siano belowane (większa ilość C-360, 1983 rok; C-360 3P, 1987 rok kopaczkę elewatorową, wyredlacz 3-rzedo- "Sprzedam wózek Rak, ścinacz Orlean. Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 
Tel. 0507-194-817. rabat). Piaski 56 k.Nieborowa. wy, wielorak, kultywator 13, kiszonkę Tel. 0607-919-577. 

Króliki rnsowe sprzedam. Tel. 0500-296-173. 
Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy, Tel. 0506-833-114 wieczorem. 

- sprzedam. Tel. 0512-544-156 po 20.00. 
z kukurydzy, dmuchawę, maszynę do cebuli · Sprzedam siano belowane~ 

Sprzedam pekińczyki. Tel. 0421719-37-15. 
mieszalnik pasz mokrych. przyczepę samo- Sprzedam siano belowane. Mysłaków 170. 

Ursus C-360, 1980 rok; prasa zwijająca z sonownikiem wentylatorąwym. Tel 0600-594-230, 0421719-75-34 po 19.00. 
zbierającą T-09. Tel. 046/839-10-32. Tel. 046/838-50-24. 

Welger I 20x 120, stan idealny - przedam. Teł. 0241285-81-42. Kupię siewnik zbożowy. Tel. 0421710-91.(;4. Sprzedam koguty Kochiny. 
Tel. 0600-822-089. Tel. 04217-191-769. 

Sprzedam dojarkę, kopaczkę ciągnikową, Kupię ostrówek i silos po cemencie. Sprzedam jałówkę na wycieleniu i prasę 
Sprzedam siano belowane. Spr-L.edam pług dwuskibowy. 

Sprzedam krowę wysoko mleczną, termin Tel. 0461830-37-31. Tel. 046/838-72-98. Tel. 0697-054-347. Tel. 0605-169-ó I O. 
Agro-włóknina - tanio sprzedam. 

Z-224. Jamno 85. 
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze 

koniec lutego. Tel. 044/710-47-03. 
Sprzedam ładowacz Cyklop. Sprzedam kosiaricę rotacyjną, śrutownik 

Sprzedam ladowacz Cyklop i prasę polską. 
Sprzedam s=nięta owczarka niemieckiego. Teł. 0693-157-117. Tel. 046/837-11-86. 0606-967-890. importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, Tel. 0508-364-849. 

Opryskiwacz sadowniczy Ślęża, sprawny Taśmociągi z silnikami, stacja śrutowania, 
bijakowy, kultywator, pługi Qbrotowe i zwy- 024/277-85-77, 0602-232-406. Sprzedam kombajn Bolko i Orl<ana. 

Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 
kle, sieczkarnię do kukurydzy I-rzędową Sprzedam owczarki dlugowlose, niemieckie. lub do remontu - kupię. Tel. 0665-440-143. mieswlnia AMA - spr.redam. Mengela, orlean do zielonek, brony 5. Sprzedam nowe i używane dojarki przewo- Tel. 0503-491-575. 

Ciągnik ETCl65, Białoruś - sprzedam„ Tel. 0504-199-580 Tel. 0602-473-422, 0607-666-848. dowe, schlad7.alniki mleka, zgarniacze Opony ciągnikowe 16.9 - 28, używane 
szczenięta. Tel. 0509-729-256, 

Tel. 0667-120-569. SprLedam jałówkę na wycieleniu i śrutow- obornika, stanowiska dla krów. - sprzedam, Tel. 046/815-81-51. 0502-045-051. 
Ciągniki rolnicze Valtra, moc 

Jałówka na wycieleniu - sprzedam, tennin: nik na kamienie. Tel. 046/838-50-27. 74-280 KM. Sprzedaż, serwis, części. 
Tel. 0421719-82-65, 0601-253-921. Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę i rozsie- Spr.redam 2 jałówki, tcnnin wycielenia 12.03. 

20 marca. Tel. 046/838-04-5 I. Sprzedam kombajn Z-58, 1996 rok MHD-AGRI Sanniki, tel. 0606-112-794. Kupię kwotę mleczną. wacz RCW-3. Tel. 0421719-71-35. Tel. 046/831-27-37. 

Słoma prasowana - sprzedam. oraz ciągnik C-360. Wygoda 8. Sprzedam mieszalnik ze śrutownikiem ssąco- Tel. 0607-147-913. Sprzedam ciągnik 3512. Tel. 0508-364-849. Sprzedan1 jałówkę cielną. 

Tel. 046/838-04-73. Punkt skupu w Mastkach. Skupujemy tłoczącym; glebogryzaricę 2 m; Ursus 1224, Sprzedam prasę Class Roland 62, słomę Kupię prasę polską i kombajn Karlik. 
Tel. 046/81-57-250. 

Kupię obcinaricę do cebuli i przyczepę tuczniki o wadze 110-150 kg. 120 KM, 1994 rok; pług obrotowy 4-skibo- - duże bele. Tel. 046/874-71-ó4. Tel. 0503-491-575. 3-miesięcznego kota dam w upominku. 
wywrotk~. Tel. 0692-147-706. Tel. 046/838-1441, 0697-918--081. wy; agregat ścierniskowy 3 m. Sprzedam MTZ-80, 1994 rok, I rejestracja Kupię kopaczkę ciągnikową. Tel. 046/833-ó3-88, 0608-381-870. 

Kupię agregat na bronie 2,80 rn Kupujemy kosiarki listwowe tzw. Osy, zgra- Tel. 0606-792-712. 1995 rok. I właściciel, stan bardzo dobry, Tel. 0507-531-998 (wieczorem). Sprzedam owczarki niemieckie, długowłose, 
Tel. 024/285-39-73. biarki zawieszane tzw. Słoneczko do siana, Sprzedam Massey Ferguson 1014, 1986 rok 1850 Mh, agregat uprawowy szer. 2, I O. Siewnik Poznaniak 3 m, agregat uprawowy bardzo mocnej budowy. ciemno - podpalane. 

Agrowłóknina - sprzedam. sadzarki łańcuchowe do ziemniaków, pługi + tur Bass z osprzętem, stan bdb oraz silnik Tel. 042/719-56-62, 0603-621-157. Grudziądz 2,80 m. Tel. 0506-178-432. Tel. 046/831-60-42, 0604-516-558. 
Tel. 0693-177-813. 3-skibowe, ciągnikowe. Atrakcyjne ceny. MTZ z ospnętem. Tel. 0693-528-175. Sprzedam przyczepę Sanok 11,5 t, 1990 rok, Sprzedam dwukółkę ciągnikową. Sprzedam rottweilery 6 m-cy. 
Buraczek ćwikłowy paszowy - sprzedam. Tel. 0461838-72-80. Sprzedam siewnik Mazur, sadzaricę. Kos do nawozów. Kupię jęczmień. Tel. 0607-599-864. Tel. 0691-284-448. 
Kupię dorn na wsi. Tel. 0241282-11-30 Sprzedam prasę mlttjącą Class Roland 62. Tel. 046/830-99-21. Tel. 042/719-70-24. RSP Zabrzeżnia w likwidacji sprzeda Sprzedam jamniki szorstkowłose miniaturo-
Sprzedam zbiornik plastikowy I OOO I Tel. 046/838-97-16. Sprzedam łubin wąskolistny i siano luzem. Sprzedam pszenżyto Fidelio 15 t ciągnik MTZ 82, 1988 rok. we. Tel. 0606 160 609, 046/815-15-79. 
na palecie. Tel. 0604-411-266. Sprzedam agregat uprawowy 2, I O m S-320; Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778. Tel. 042/719-71-66. Tel. 0607-737-076. Sprzedam suki owczarka niemieckiego, 
Jałówka z cielakiem - spu.edam. Kalenice 52, przetrząsaczo-zgrabiaricę 5-gwiazdową. Sprzedam jałoszkę, 8 miesięcy. Bednary 184. Sprzedam śmtownik walcowy do zboia Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 4 miesiące, krótkowłose, zaszczepione 
tel. 046/838-88-39. Tel. 0888-300-579. Tel. 046/838-65-42. fabryczny. Tel. 0693-441-557. okrągle bele. Tel. 0691-846-117. 350 zł. Tel. 0607-448-507. 
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Dziady były właśnie · tuta i 
rodaków o tym, jak jesz.cze tydzień temu 
wybiegali z nagrzanej sauny, wskakiwali do 
lodowatej wody i biegiem wracali do domu. 
Według nich to bardzo zdrowe i hiirtujące. 
Na dowód oglądamy zdj<(Cia, na których gru
pa golasów stoi na zamarzniętym jeziorze 
obok przerębla i ubrapego w kożuch i uszat
kę wędkarza. Mimo nalegań, nie zdecydo
waliśmy się skorzystać z uroków sauny 
i lodowatej kąpieli. Tym bardziej, że w dniu 
naszego powrotu, pogoda zrobiła się na
prawdę zimowa i granicę polską przekra
czaliśmy jadąc po drodze szczelnie pokry
tej grubą warstwą śniegu. 

l epsze b~ło fin~nsowanie, pr~żnie roz 
WlJało się rolnictwo, chlewme produ

kowały olbrzymie ilości mięsa. Z drugiej 
jednak strony, jak mówi Antoni Jankow
ski, była taka „głucha kołdra" położona 
na patriotyzmie, na uczuciach, na religii, 
było prześladowanie kościoła. 

W roku 1960 Jankowski był dyrekto
rem jednej ze szkół podstawowych i kie
dy się żenił, musiał przez znajomych zna
leźć księdza w Wilnie i brał ślub w nocy, 
w Ostrej Bramie. -Pijanica mógł być wte
dy nauczycielem, ale jeśli ktoś miał coś 
wspólnego z polityką lub religią, wtedy 
tylko do kopania rowów - mówi. 

· Coś się kr,cl 
Dużych zakładów produkcyjnych, 

które mogłyby dać pracę tysiącom bez
robotnych, w samych Solecznikach nie 
ma. Ponadto jak już pisaliśmy, bezrobot
ni są to w większości osoby niewykwali
fikowane. W drugim pod względem wiel
kości mieście rejonu - Ejszyszkach, poło
żonych 33 kilometry od Solecznik, jest 
kilka zakładów przemysłowych, na przy
kład firma skórniczo - galanteryjna pro
dukująca wyroby także za granicę - do 
Włoch. Wielu zatem mieszkańców Solecz
nik dojeżdża do pracy do Wilna, do Ej
szyszek, a ostatnio także - co jest świa
tełkiem w tunelu - do okolicznych wsi, 
gdyż w starych budynkach pokołchozo
wych otwierane są niewielkie firmy, jak 
choćby w Zawieszańcach - 1 O kilome
trów od Solecznik, gdzie istnieje firma 

J.OlrJC/, 

349 
Lt 

Prawie 600 kilometrów od Łowicza, w największym sklepie w Soleczni
kach, nieoczekiwanie dopadł nas łowicki akcent. Aroniju dżemas, czyli 
dżem z aronii kosztuje tam grubo ponad 3 lity. 

lioracją, budownictwem. Często są to jed
nak oddziały rejestrowanych w Wilnie 
firm państwowych - drogowcy, energe

·tyka i właśnie do Wilna, a nie Solecznik 
wpływają ich podatki. 

B ardzo duża grupa bezrobotnych fyje 
ze szmuglowania tańszej nawet 

o 40% benzyny z Białorusi. Nie może to 
dziwić - granica białoruska położona jest 
zaledwie 3 kilometry od Solecznik. 
- To się opłaca, szczególnie że przy okazji 
kupi się jeszcze trochę papierosów, alko-

Polskość sit wzmacnia 
Na szczęście powoli wszystko się zmie

nia Dziś na Litwie istniejąprę_żnie działają
ce polskie szkoły, połowa specjalistów 
to wciąż Litwini, ale druga połowa już Pola
cy: lekarze, inżynierowie, biznesmeni. 
Z roku na rok coraz wi<(Cej naszych roda
ków dostaje się też na wyższe studia 

W Solecznikach fimkcjonują trzy szko
ły: polskie gimnazjum imienia Jana Śniadec
kiego, w którym uczy się około 850 uczniów, 
gimnazjum litewskie, w którym jest około 
800 uczniów, oraz 12-letnia, zanikająca pra
wie szkoła rosxjska, w której naukę pobiera 
blisko 200 uczniów. 

Obok tego jest jeszcze polska Szkoła 
Sztuk Pięknych im. Startisława Moniuszki 
z klasami fortepianu, akordeonu, skrzypiec, 
baletu, ceramiki, malarstwa, a także dwa 
przedszkola, w tym jedno polskie, w któ
rym jest 140 dzieci. - Kai.da rodzina, która 
posyła swoje dzieci do polskiej szkoły.jest na 
trwałe przywic/µlna do swojtj kultury i ma 

trwałe poczucie przynależności narodowtj
mówi z przekonaniem Antoni Jankowski. -
W litewskich szkołach jest przecież lepsze 
wyposażenie, różne ulgi materialne, jak bez
płatne obiady, bezpłatne ręczniki, przybory 
szkolne, możliwość korzystania z lwmpute
rów, wyjazdy- a jednak nasze rodziny posy
łają dzieci do polskich szk&. 

Poranny posiłek dzieci ze szkoły specjalnej i domu dziecka w Solecznikach. Jest też w Solecznikach nieduża grupa 
rodzin mieszanych. Z tych rodzin większość 
dzieci idzie do szkoły litewskiej. Kiedy ist
nieje wybór, zwycięża zazwyczaj mental
ność merkantylna, myślenie, że dziecko bę
dzie może miało lepszą przyszłość, lepiej 
będzie znało ję_zyk litewski, łatwiej dostanie 
się na wyższą uczelnię, lepiej będzie się ada
ptować do litewskiego społeczeństwa. Nie 
omacza to jednak, iż w rodzinach tych 
zanika patriotyzm. Wielokrotnie w roz-

z polskim kapitałem, produkująca części 
elektroniczne .• W Jaszunach funkcjonuje 
z kolei nieduży zakład mięsno - wędli

niarski, w innych miejscowościach na 
przykład zakłady kamieniarskie itd. 
W samych Solecznikach funkcjonują fir
my zatrudniające nie więcej niż 80 osób: 
zakład szyjący ubrania, produkujący wy
roby ze szkłoplastiku, zajmujący się me-

SKLEP 

holu - słyszymy od jednego z naszych 
rozmówców. Ostatnio jeden z mieszkań
ców Solecznik kupił wóz bankowy, któ
rym wcześniej przewożono pieniądze. 
Diesel, pojemność 7 litrów, ze zbiorni
kiem w którym mieści się 380 litrów pa
liwa. - Co obrotniejszy potrafi obrócić dzie
więć razy na dobę- opowiada Michał Wo
łosewicz. 

ME_BL""'"-_---=--=---=-=----i 
GŁOWNO 
ul. Kilińskiego 24 
tel. (042) 719-11-47 
w godz. 9-17, sob. 9-13 

mowach słyszy się, jak osoby z fodzin mie
szanych usprawiedliwiają swój wybór: 
- U nas w domu jest wychowanie patriotycz
ne, katolickie, tylkochcemydaćdziecku.=n
sę i bierzemy przykład z zagranicy, gdzie 
przecież Polacy, którzy emigrują, oddają 
dzieci do szk& obcojęzycznych, język kulty
wując tylko w domu, ewentualnie posyłaja_c 
na lekcje polskiego w soboty i niedziele. 

Tylko że, jak wykazują statystyki, mło
dzi~ z polskich szkół o wiele łatwiej doSta
je się na studia wyższe, dla przykładu 
z solecznick.iego Gimnazjum im. Jana Śnia
deckiego na studia dostało się 86% wycho
wanków. Na Litwie średnia jest 39"/o. Po
nadto czytanki w litewskich szkołach za
wierają informacje odnoszące się do Litwy, 
natomiast w polskich placówkach oświato
wych dziecko od początku uczy się, 
że naszą stolicąjest Warszawa, a najpięk
niejszą rzeką Wisła itd. 

W polskich rodzinach wciąż kultywo
wany jest język narodowy, który na 
Wileńszczyźnie okraszony jest piękną, 
śpiewną wymową. Po dwóch dniach byt-

Wltrny przylaclel 
towlcz -

„ W takiej ciszy- tak ucho natężam cieka
wie, Że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt 
nie woła" - pisał w innym czasie i innym 
miejscu Adam Mickiewicz i te słowa kołata
ły się w głowie reportera NŁ, kiedy zosta
wiałw dali Soleczniki i całą Wileńsz.czyznę. 
Nas - mieszkańców Łowicza głos z Litwy 
dobiegnie jednak jeszcze nie raz, wszak to 
już dziesięć lat, odkąd, za drugiej kadencji 
samonądu, za czasów burmistrza Ireneusza 
Jabłońskiego, podpisany został akt o współ
pracy. - Wiemy przyjaciel Łowicz - taki tytuł 
nosiartykułw solecznickiej gazecie samorzą
dowej, która dotarła do redakcji NŁ pod ko
niec stycznia „Artimiausiu laikuSalcininku-

Jeden z pomników jaki zobaczyć możemy w Solecznikach przedstawia 
tamtejszego bohatera narodowego Kastusa Kalinowskiego. 

ności w Solecznikach, my Łowiczanie za
czynamy przejmować tę śpiewność i zasta
nawiamy się.jak by to było, gdybyśmy mie
li zostać dłużej. Co ciekawe, nasi rodacy 
z równą swobodą posługują się tak językiem 
polskim, rosyjskim, jak litewskim. - Gdyby 
się mnie pan spytał, w jakim języku był film, 
który wczoraj oglą!iałem, nie potrafiłbym 
odpowiedzieć - śmieje się Czesław Sokoło
wicz. 

To właśnie u niego w domu oglądać mo
żemy saunę- zwyczaj przyniesiony tu przez 
Rosjan, który na stałe wpisał się w życie 
naszych rodaków. Pod koniec listopada 
w Solecznikach prószył już śnieg, a tempe
ratura spadła poniżej zera, tak iż na miejsco
wej rzeczce pojawiła się cienka warstwa lodu. 
Ubrani w kilka swetrów i ciepłe kurtki, ze 
zdurnieniem słuchaliśmy opowieści naszych 

ose laukiama Loviciaus Tabyros pinnininko 
Ksystofo Kalinskio vizito, su kuriuo planu
ojama aptarti t.olimesenio dvieju savivaldy
biu bendradarbiavimD /ayptis. "„ W najbliż
szym czasiewSolecznikach oczekujesięprzy
jaulu przewodniczącego Rady Miasta Łowi
cza Krzysztofa Kalińskiego, z kt/Jrym planuje 
się omówić kiemnkidalsuef współpracydwóch 
samorządów" - możemy przeczytać w tej 
dwujęzycznej gazecie. Antoni Jankowski, ne
stor i prawdziwy autorytet Polaków na Wi
leńszczyźnie prosił, aby za naszym po
średnictwem podziękować wszystkim 
mieszkańcom powiatu łowickiego, że nie 
zapominają o swoich rodakach na Litwie. 

Być może w drugimdziesi<(Cioleciu współ
pracy Łowiczaniezacmąjeździćna Wileńsz
czyznę tak po prostu, turystycznie? Czas 
już na to. Wojciech Czubatka 

ŁOWI CZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 
tel. (046) 837-33-91 
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O 
parta na książce Helen 
Cross historia opowiada 
o pewnym lecie w małym 

miasteczku, gdzieś w Wielkiej Bry
tanii. Mona (Natahlie Press) to 
,,niegrzeczpa" dziewczyna, miesz
kająca nad odziedziczonym po ro
dzicach pubem, który kiedyś zna
komicie funkcjonował, a teraz zo
stał przez nawróconego brata za
mieniony w miejsce spotkań mo
dlitewnych. W domu się nie prze
lewa, więc kiedy Mona spotyka 
bogatą i piękną Tamsin (Emily 
Blunt),jest to dla niej okazja, żeby 
troszkę pożyć. Wielki dom, odloto-
we ciuchy, zamożni rodzice - to 
wszystko czego nasza bohaterka nie 
ma, a co bardzo by mieć chciała. Dla
tego szybko zaprzyjaźni się z nową 
koleżanką, spędzając z nią każdą 
wolną chwilę. A fascynacja innym 

światem i urok Tamsin sprawi, że za 
chwilę dziewczyny miast przyja
ciółkami staną się kochankami.. 
Tyle tylko, że wakacje miną, pan
na z dobrego domu wróci do szko
ły z internatem, a Mona zostanie 
sama. Ze swoim skopanym uczu
ciem.„ 

Pawlikowski zrobił film bardzo 
dobry. Delikatny, subtelny, zmysło
wy, z kapitalnymi zdjęciami Ry
szarcta Lenczewskiego i świet
ną muzyką, Ostrzega: uważajcie na 
ludzi! Mogą was wykorzystać! 
I choć.nigdy nie byłem zwolenni
kiem gardy, to z wiekiem i siwymi 
włosami muszę się do tego przesła
nia przyłączyć. Coraz mniej ludzi 
szczerych i bezinteresownych, co
raz więcej spekulantów i oszustów. 
Ale nie bójcie się żyć - bądź.cie po 
prostu ostrożni . 

Muszę wspomnieć o dwóch 
pierwszoplanowych aktorkach. 
Blunti Press to idealnie dobrany duet 
- zupelnie inne i fizycznie, i mental
nie, potrafią sprawić, że sterylna 
brytyjska wieś jawi sięjako najpięk
niejszy na ziemi ogród miłości. Re
żyser podkreślał, że długo szukał 
odpowiednich twarzy i trzeba mu 
przyznać, że wybrał bez pudła 

A już tak na marginesie, to Ango
le chyba nie mieli chyba jeszcze tak 
brytyjskiego i niebrytyjskiego jed
nocześnie filmu o swojej prowincji. 
Stąd te nagrody. 

Oswojony z nagrodami jest też 
inny reżyser. Leszek Wosie
wicz choć nie ~skał międzyna
rodowej sławy, na naszym rynku 
jest postacią znaczącą. Jego dwa 
filmy zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie. „Kornblumenblau" 

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

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) 

• GOTÓWKOWE • KONSOLIDACYJNE • HIPOTECZNE NAJTAŃSZE 
KREDYTY • możliwość dobrania gotówki • kredyty dla zadłużonych 

• kredytujemy umowy zlecenie i o dzieło w mieście!!!: 

HURTOWNIA PASZ ---------=:l w OFERCIE 

\WJ/i'~ C • i śWsUj ~j •ko.n~~~~~~ 
\N~ I ~;nti_ •mączki 

KOCIERZEW POŁUDNIOWY 25 r~~- • otręby pszenne 
- - • śruty sojowe, rzepakowe 

• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: • olej rybny, sojowy 
• doradztwo żywieniowe poniedziałek - okolice Soboty • dodatki zakwaszające 
• układanie dawek pokarmowych wtorek· okolice Złakowa 
• dostawa towaru do klienta środa. okolice Waliszewa • wysłodki buraczane 
•sprzedaż bezpośrednio z samochodu czwartek. okolice Bąkowa • lizawki solne, mineralne 
SPRZEDAż w TERENIE: 0609-467-348 BIURO (046) 830-37-56, 0607-267-282 • inne dodatki paszowe 

I OFERUJE w IPRZEDA!Y: 
• NASIONA WARZYW renomowanych 

firm holenderskich, francuskich i polskich 
• podłoża ogrodnicze • folie ogrodnicze 
• agrowłókniny • środki ochrony roślin 
• nawozy - Hydro - Kemira Z1pn Ilf -----

i „Cynga" opowiadająpodobnąhi
storię - o ludziach zniewolonych, 
upodlonych; starających zachować 
resztki godności w miejscach niegod
nych. Hitlerowski obóz koncentra
cyjny i radziecki gułag to nie cywili
zacja. Więc jak pozostać człowie
kiem? 

Wosiewicza interesują ludzie, ich 
zachowania, reakcje. I o tym też jest 
najnowszy film artysty. 
„Rozdroże całe" to współcze

sna opowieść o trzech kumplach 
z małego miasteczka, którzy posta
nawiajązawojowaćświat Światczyli 
Warszawę, która jawi im się jako 
miejsce, w którym można łatwo za
robić kupę forsy, wcale się nie prz.e.. 
pracowując. Nowo poznani kom
pani utwierdzają ich w tym przeko
naniu. Razem organizują skok na 
bank, który kończy się tragicznie -
giną niewinni ludzie. 

T o drugi film polski na na
~ f~walui kolejnynie
speąalnie wesoły. „Komor

nik", teraz ,,Rozdroże„ ." pokazują 

Polskę biedną, bez perspektyw, 
w której żeby coś osiągnąć trzeba 
być najzwyklejszym gnojem albo 
bandytą. Nie do śmiechu widzowi, 
który chciałby mieć szwajcarskie 
konto i japońskie autko, a przy tym 
zachować morale i kręgosłup. Ale 
czy tak naprawdę tylko to się liczy? 
Szmal określa świadomość? Można 
się opamiętać, byle by nie było za 
późno . 

Wosiewicz, podobnie jak jego 
polsko-angielski kolega po fachu, 
ostrzega: uważajcie na ludzi! Bacz
cie, żeby się nie wykoleić! Jeśli 
staniecie (a staniecie) na rozdro
żu, idźcie tą prostszą drogą. Bez
pieczniej . 

Reżyser ubrał wszystko w dość 
oryginalną formę, bo rzadko mamy 
do czynienia z komentującym ekra
nowe wydarzenia narratorem-rymo
pisem. W tej roli raper nie byle jaki, 

bo Kazik Staszewski. Choć je
stem zażartym fanem lidera Kultu, 
to ten pomysł Wosiewicza jakoś mnie 
nie przekonuje, a wręcz wkurza. Nie 
jest mi bowiem potrzebny filmowy 
sufler, chcę sam poznać każdą hi
storię. Nawet jeśli interpretuję coś 
inaczej, niżby życzył sobie tego re
żyser. 

Ale tak poza tym, ,,Rozdroże„ ." 

powinno się obejrzeć. To solidne 
kino. 

Na zakończenie festiwalu sam 
Lars von Tńer, wprawdzie nie za 
kamerą tylko tekstem, ale zawsze to 
„coś" dla fanów „dogmatyka". 

„Moja droga Wendy" to film 
który miał wy.reżyserować sam 
Trier, jednak projekt przejął Tho
mas Vinterberg, młody Duń
czyk, kolega Triera, współtwórca 
,,manifestu uzdrawiającego świato
wąkinematografię", czyli kopenha
skiej Dogmy'95. Jak więc widać, 
Mistrz oddał swoje dziecko w ręce 
zdolnego ucznia bez obawy, że mu 
coś popsuje. I nie popsuł. 

Wendy to nie dziewczyna ani na
rzeczona tylko„. pistolet. Gdzieś na 
amerykańskiej prowincji grupa mło
dych jankesów, niczym ich przod
kowie, wyznaje kult broni palnej. 
Zakładają nawet rodzaj sekretnego 
klubu, żeby rozwijać swoją pasję. 

Tyle tylko, że wypadki niebezpiecz
nie wymkną się spod kontroli i po
toczą zupelnie nie tak jak sobie to 
zaplanowali bohaterowie. 

C 
zyli kolejny film edukacyj
ny. I choć Vinterberg nie 
pochodzi z kraju Chopina 

i Żubrówki, też możemy śmiało go 
z Polską kojarzyć, bo rzemiosła 
uczył go„.Wojciech Marczew
ski. A oto jaką to przestrogę prze
kazuje nam przystojny Duńczyk: 
,,żadnych zabaw z bronią!". I tutaj 
ma moje absolutne poparcie. Nigdy 
nierozumiałemfuscynacji,,gnatami" 

i nie mam wątpliwośc4 że łatwa do-
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stępność do tego typu ,,zabawek" 
to poważna bolączka Stanów Zjed
noczonych. Są kraje (np. Szwajca
ria) gdzie obywatele mogą w domach 
przetrzymywać broń i niewiele złe
go z tego powodu wynika 

A 
lezaAtlantykiem,jakuczy 
historia, nierzadko docho
dziło do prawdziwych rze

zi. Co gorsza- w szkołach. I ma rację 
duński duet, że to właśnie młodzi 
ludzie są podatni na kult siły, „ostat
niego spraW:iedliwego", DocaHolli
daya co to problemy rozwiązywał 
jednym strzałem. Ale tę historię trze
ba przyjmować uniwersalnie, .bo 
przecież nastoletnich szaleńców nie 
brakuje również u nas. Ja sobie na
wet nie wyobrażam, co by się działo 
w Polsce, gdyby można było kupić 
spluwę w sklepie. Toż to byłby praw
dziwy Dziki .lachód! 

,,Moja droga Wendy" to popis 
przede wszystkim znakomitego 
młodego aktora- Jamie Bella, któ
rego świat poznał dzięki „Billowi 
Elliotowi", a teraz podziwia 
w „King Kongu". z.agrałrnłodego 
trochę zagubionego chłopaka, który 
pewność siebie zyskuje, kiedy trzy
ma w ręku kolbę pistoletu. Smutne 
to i co gorsze - zupelnie nierozwią
zywalne. 

Tak więc 7. edycię Och! Film Fe
stiwalu mamy za sobą. Festiwalu 
udanego, na który ludzie walili 
drzwiami i oknami, co jest nie tylko 
szalenie miłe, ale 4 co tu kryć, zaska
kujące. Bardzo fajnie dobrany pro
gram, właściwa reklama i oprawa 
spowodowały, że łowiczanie 
chcieli być uczestnikami czegoś 
wyjątkowego. Informuję jeno, że 
życie kulturalne nad Bzurą nie koń
czy w lutym i że „bywanie" w kinie 
nadal obowiązuje. Rzutka załoga 
Łowickiego Ośrodka Kultury już 
nam szykuje nowe atrakcje. A więc 
bądźcie czujni! 

Bogusław Bończak 

fABRYKA OKllN PCV 
......,...__il...A.li ....... RUKOSIN 4 
łOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (0461 837·&3·53 
KUTNO: UL. REJTANA 6, TEL. C024l 254-60-02 

3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

•Szybyk1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komOf'owych 390 
• Transport, pomiar - gratis ' • 
• Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 

• -- Dflma•:'JIS~ (\ Ń 
-~· •• _„ - 'iffil( ~-~ PHU ROKICKI Unlce 44 99-414 Kocierzew tel. 0481838-17·11, ... 788-373 . 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----= 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-1 I 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretruka 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz, 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837-66-92. czynny w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w nxmrue (siedziba 
RKA „Pa.sia=k", Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla 
naBioniach),czynny:pn.,czw.,pt w godz. 16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma moc
nych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia w czwartki w godz. I O.OO-I I .OO. 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 przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 046-837-63-11 
lnfonnacja o krajowych numerach 118-913 
Informacja o międzynarodowych nwneracb 118-912 
Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI -
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-7 I 9-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Mlynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska (}42-719-11-29 

Urząd Gminy Glowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy 

Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schrpniskacb 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pÓżarna 998 
Policja 997 
Telefon informacyjn~roblemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-83 7-80-00 
Pogotowie l'nergetyki cieplnej 046:837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz butlowy 

046-837-16-16, 046-837-66-08, 046-837-41-02, 
046-837-30-30, 046-837-72-72, 046-837-20-37, 
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40; 

WarSztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznica dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5, tel. 046-837-52-48 
ul. Chełmońskiego 31, tel. 046-837-35-24 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ulańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej 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 Dorażnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwierząt 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład eoergetyC2I1y 042-719-80-1 O 
Lec-mica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pl 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-ł2.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pl 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pl 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl. I 0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: 

pn. 13.00-14.00 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepubli.cznych Za
kladów Opieki Zdrowotnej - przxjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

. ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - aoteki całodobowe; 
• ,.,sloneczko~ ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ,,MOOest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Bełchów; pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy; pn.-pt. 8.00-15.00 
Bolimów, Ryoek Kościuszki 

czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; <:"LW. 10.00-17.00 
Chąśno; czynna:. pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaoiewice, ul Glówoa; 

czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Ł)'S'IJ<owice; czynna: pn.-pt 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00 
Kiernozia, Ryoek Kopernika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn.-pl 8.00-17.00 
Kocierrew; pn.-pt 8.00-15.00 
Sobota; pn.-pt 8.30-15.00 
N'ieborów; czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduoy; pn.-pt 8.00-17 .OO, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Parafia św.Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Paster?a: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
• Kościól Sióstr Bernardyoek: 8.00, IO.OO; 
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, I 2.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w sobo!)I godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. Leonarda; I O.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 

- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 
czw. 8.00-12.00 

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn. śr., pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: in 8.00-18.25, wt. śr. 8.00-15.35; 

czw, pt 8.00-15.35 
- onodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie; 

MEGA, ul Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Koowalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

Ceny żywności: (dane z 28 lutego) w Łowiczu 
"' 
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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 1,10-1,60 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 16,00 15,60 15,60 13,79 

wołowe bez kości 18,29 15,00 15,09 

wołowe z kością (anl!ykot) 10,79 13,00 

łopatka bez kości 9,99 12,99 12,00 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 16,99 10,99 14,40 19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 4,99 6,99 8,25 8,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 7,79 7,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,99 10,20 11,80-12,50 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,99 9,09 6,50-9,00 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 5,69 5,99 5,35 . 5,80 5,50 5,50 4,10 5,19. 5,00 4,95 

słonina 3,49 1,99 3,10 3,70 3,70 3,79 

kurczak 3,99 4,59 4,89 4,90 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 wędzona 11,99 11,99 13,19 13,00 12,10 1210 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 3,00-3,40 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 2,25 2,90 3,00 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 

ole" 2,55 2,85 3,25 4,00-5,50 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

jaja (szt.) 0,28 0,28 0,29 0,20-0,40 • 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,30 

twaróg 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. 

• Malarstwo Moniki Rosiak - wystawa prac 22-let
niej malarki amatorki z Chruślina wykonanych 
w około 40 technikach: pastele, oltj, tempera oraz 
manga; czynna do 8 marca w Powiatowej Bibliotece 
PubliC2I1ej w Łowiczu. 

•Papier czerpany Agnieszki Andrus:ooewicz-werni
saż prac artystki z Głowna; czynny do 11 marca 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. 
•Akty Agoies7J<iKopczyńskiej -wystawa prac łowie
, kiej malarlci amatorki; czynna do 18 man::a w Gmin

nym Ośrodku Kultury w Bolimowie, później w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 

• Malarstwo Marii Ewy Grabowskiej - wystawa 
46 obrazów malarld amatorki, wśród których prze
ważają pejzaże i martwa natura; czynna do 21 marca 
w muz.cum w Łowiczu. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046-837-40-01 

Czwartek, 2 mareą; 
kino nieczynne 

Piątek - wtorek. 3 -7 mareą; 
• godz. 19.00 - „Opowieści 

z N amii. Uw, a.arownica 
i stara szafa" 
Historia czwórki rodzeństwa: 

Łucji, Zuzanny, Edmllll(ja i Piotra, 
które w tajemniczy sposób prze
nosi się do bajkowej krainy Na
mii, by przeżyć tam wspaniałe """-"'-"'-"'-'='-=' 

przygody. Narnię zarnieszkaują niezwykłe istoty: zwie
rz«la mówiące ludzkim głosem, fuuny i centaury. Na ich 
czele stoi legendarny lew Aslan. 

Środa, 8 marca; 
kino nieczynne 

Koncerty 
Niedziela. 5 marca; 
•godz. 18.00 - Kwartet Salonowy ,,Aquamarine" -

koncert z cyklu ,,Burmistrz Miasta Zaprasza" dedy
kowany Paniom z okazji Dnia Kobiet; sala baroko
wa muzeum w Łowiczu; wstęp wolny 

ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
czynna: pn.-pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pn.-pt 9.00-ł7.00, sb. 9.00-13.00; 
ul Targowa 14, tel. 042-7 I 9-86-89 

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
uL Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48-

czynna: (Xl-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-ł 5.00; 
Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica, 

tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 

czynna: pn.-pl 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 2.03. Sikorskiego45/47 tel.042-719-1().28 
pt. 3.03. Sikorskicgo45/47 tel. 042-719-10-28 
sob. 4.03. Sikor.;kiego45/47 tel. 042-719-10-28 
ndz. 5.03. Sikornkiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
in 6.03. Sikorskiego45/47 tel.042-719-10-28 
wt 7.03. Zgierska27 tel.042-719-24-84 
śr. 8.03. Zgier.;ka 27 tel. 042-719-24-84 

Apteki pełnią dyżury w doi pows>:ednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia oastc;pnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia nastc;pnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 5.03. Stryków, ul. Kolejowa li tel.042-719-83-20 

Apteka pełni dyżur w godż.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 
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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-łl,OO 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 

13,00 10,80 12,00 

1.70 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 8,50 

2.03.2006 r. 

Środa. 8 mareą; 
• godz. 18.00 - Jerzy Połomski - konccn z okazji Dnia 

Kobiet; Łowicki Ośrodek Kultury; bilety 25 zł. 

Festiwal Tipes Topes 
Piątek. 3 marca; 
• godz. 20.00 - Jacek Lachowicz (ex Ścianka); 

klubokawiarnia Tipes Topes - szczególy na str. 8 
tego numeru ,;Nowego Łowiczanina". 

KQONIKA , 
WYPAD KO W 
MILOć)NYCH 

śfuóy: . - tł 
- Ilona Antosik z Kotulina 

i Adam Śnieguła z Reczyc 
- Agnieszka Kosmowska ze Strugienic 

i Marcin Wiktorowicz z Łowicza 
- Renata Pawłowska ze Zduńskiej Dąbrowy 

i Artur Świdrowski ze Strugienic 

urotf.zill_; s~: 
CÓRECZKI 
- państwu Więckom z Zielkowic 
- państwu Fraszczykom z Reczyc 
- państwu Kordolewskim z Czerniewa 
- państwu Pskitom z Łowicza 
- państwu Zabostom z Goleńska 

SYNKOWJE -
- państwu Koczywąsom z Łowicza 
- państwu Kornackim z Walewic 
- państwu Walczakom z Łowicza 
- państwu Soleńcom z Popowa· 
- państwu Goreniakom z Aleksandrowa 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 24.02.2006 r. 

jaja fermowe 15 szt 4,00 
jaja wiejskie 15 szt 5,00 
buraczek czerwony kg 1,20 
cebula kg 0,80 
czosnek główka 0,70 
jabłka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,00 
kapusta pekińska szt. 1,80 
marchew kg 2,20 
ogórki zielone kg 8,50 
papryka czerwona kg 9,50 
pieczarki kg 4,00 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 9,50 
por szt. 0,70 
seler kg 3,00 
włoszczyzna pęczek 2,20 
ziemniaki kg 0,70 
miód 0,91 23,00 
kapusta główka 1,00 
brukselka kg 4,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 28.02.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Skowroda Płd.: 3,30 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3,00 zł/kg +VAT 
• Ziewanice: 3, 10 zł/kg+ VAT 
• Mastkł:3,10zl/kg+VAT 

• Wicie: 3,20 zł/kg + VAT 
• Różyce: 3,20 zl/kg +VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,00 zl/kg +VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg+ VAT; 

• Skowroda Południowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 4,00 zł/kg +VAT; 

• Domaniewice: byki 4,90 zł/kg + VAT; 
krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg + VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zł/kg + VAT; 
byki 4,85 zl/kg + VAT; 
jałówki 3,85 zł/kg+ VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zl/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,90 zł/kg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 28.02.2006 r.) 

• fryzjer damske>-męski, • kierowca kat. C+E 
ze świadectwem kwalilikatji i aktualną książecz
ką zdrowia, • robotnik gospodarczy - staż, • 
sprzedawca - kasjer, • kelner, • piekatz, • pielę
gniarka, • szwaczka, • pizzerman, • referent 
ds. administracyjnych, • sprzedawca - ogrod
nik, • pracownik do działu reklamy, • nauczyciel 
j. niemieckiego, pracownik do pracy w gospo
darstwie rolnym, • kierowca-handlowiec. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Piłka siatkowa - 12. kolęjka /ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

DZl·KOŚ·Ć SKAPITULOWAU? 
Łowicz, 24 lutego. Po 4. kolekcje nm

dy rewanżowej w Amatorskich Mistrzo
stwach Łowicza w piłce siatkowej wiele się-
wyjaśniło. Niespodziewanie z dalszej walki 
wycofali się zawodnicy Dzi-koś-ci, która 
ma kłopoty kadrowe. To na pewno najwięk
szezaskoczenie tegorocmej rywalizatji. Ten 
zespół zawsze słynął z ambicji i gry do koń
ca Nigdy się nie poddawał. A tu nagle taka 
decyzja, gdy do końca nmdy pozostają tyl
ko cztery kolejki. To wielkie rozczarowanie, 
tym bardziej, że ekipa ta jeszcze nie tak daw
no słynęła z najlepszych kibiców. Czy to 
już koniec Dzi-koś-ci? Na pewno nie, prze
cieżdrugirespółjestfaworytemll ligi. Trzeba 
chyba znów połączyć siły i wrócić do daw
nych czasów. 

Bardzo ciekawie zapowiada się rywali
zacja o mistrzostwo pomiędzy IZS Retki 
i Rz.emiosłem. W ostatniej kolejceIZS znów 
wygrał, ale Rzemiosło również wygrywało. 
I to dwa razy. Najpierw zaległy mecz z Księ
żakiem i planowy pojedynek z Expando
rem. Teraz Rzemiosło traci do lidera czte
ry punkty. Ale już w ten piątek mecz 
prawdy, gdzie zagrają te dwie ekipy. Jeśli 
Retki zwycięża to praktycznie będą mo
gły się cieszyć ze zwycięstwa ligi. Jeśli 
wygra Rzemiosło to będzie ono miało 
tylko punkt straty i dobra sytuację. Zo
stanie im tylko mecz z UKS Kia Motors 
i walkower z Dzi-koś-cią. Natomiast LZS 
może zgubić jeszcze punkty w pojedyn
kach z TKKF BS Głowno i TKKF Księ
żak Łowicz. 

Czy to już koniec ambitnej eAfpy Dzi-koś-ci? 

Po trzecie miejsce zmierza Malina, która 
w tej kolejce pokonała 3:0 ambitnie walczą
cych młodych siatkarzy z UKS Blich. 

O podiwn mogąjeszcze myśleć ,,Bankie
rzy", którzy pokonali Księżaka 3:1, ale 
muszą liczyć na wpadki Maliny. Nieco w-

niżej oczekiwań zagrali ostatnio łowiczanie 
z TKKF Księżak. Drużyna ta przegrała dwa 
pojedynki i po dobrym początku rozgry
wek,jaknaraziezajmuje dopiero piąte miej
sce. 

Kolejne mecze pierwszej ligi AMŁ już w 
ten piątek w hali łowickiego OSiRnr2 na ul. 
Topolowej 2. Najciekawiej zapowiada się 
pojedynek drugiego w tabeli Rzemiosła 
Głowno z prowadzącąek:ipąlZS Retki. Po
czątek tego spotkania o godz. 20.30. 

'Zaległy mecz 11. l«Jlejki J/igi AMŁ: 
• TKKF KSIĘŻAK Lowicz - RZE

MIOSLO Głowno 0:3 (19:25, 17:25, 
22:25) 

12. l«Jlejka I ligi AMŁ: 
• DZI-KOŚ-Ć Chąśno - LZS Retki 

9:3(w.o.) 

• UKS BLICH KIA MOTORS Lo
wicz- MALINA Skierniewice 0:3 (25:19, 
25:21, 25:19) 

• TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 
- TKKF KSIĘŻAK Lowicz 3:1 (21:25, 
25:13, 25:10, 25:14) 

• RZEMIOSLO Głowno - TKKF 
EXPANDOR Głowno 3:0 (25:21, 25:17, 
25:18) 
1. LZS Retki(!) 12 31 33:9 
2. Rzemiosło Głowno (2) 12 27 29:12 
3. Malina Skierniewice (3) 12 23 27:18 
4. TKKF BS Głowno (6) 12 20 25:22 
5. TKKF Ksil(żak (4) 12 19 23:20 
6. Dzi-koś-ć Chąśno (5) 12 17 21 :25 
7. TKKF Expandor (7) 12 16 19:22 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 12 3 7:34 

Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - 11. kolejka I/ ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Wszystko zgodnie z planem 
Łowicz, 24 lutego. W Amatorskich 

Mistrzostwach Łowicza w miniony pią
tek i środę rozegrano 4. kolejkę rundy re
wanżowej, w której zagrali siatkarze wal
czący o mistrzostwo Il ligi. Zgonie z pla
nem liderzy obu grup wygrywali swoje 
piedynki. 

W grupie ADzi-koś-ć Il nadal jest niepo
konana i samodzielnie prowadzi w tabeli. 
Tym razem ekipa Bogdana Kośmidra 
i Witolda Dzika rozprawiła się z młodzie-

żą ze Zdun, wygrywając 3:0. Sporo emocji 
było w pojedynku wicelidera Fssato z UKS
em Korabka. Drużyna Pawła Tomczaka 
była bliska sprawienia niespodzianki, ale ule
gła w tie-breaku do 1 O. Zwycięstwo walko
werem ochńosło Il LO Łowicz, gdyż ekipa 
Jamajka Brados nie stawiła się na mecz. 

W grupie B liderzy - Gronki nadal są nie
pokonani. Tym razem wygrali 3:1 w poje
dynku z młodszymi kolegami z Gimnazjwn 
nr2. 

EAfpa li LO Łowicz (z prawe1) tym razem wygrała ... 

' Słuchacze Kolegium Nauczycielskiego 
w Łowiczu stoczyli zacięty bój z podopiecz
nymi Piotra Słomy z ZSP nr 1 w Łowiczu 
i wygrali dopiero w piątej partii do 13. 

Porażkę walkowerem ponieśli siatkarze 
z GOK z Zdwiy, którzy nie dokończy roz
grywek, ponieważ drużyna wycofała się 
z gry. 

Do końca nmdy wstępnej jeszcze tylko 
trzy kolejki, a potem jeszcze play-off Za
tem rywalizacja zakończy się dopiero 
w kwietniu. 

11. l«Jlejkall ligiAMŁ-grupaA: 
• ANSER II Chąśno - ZSL Zduny 3:0 

(25:20, 25:22, 25:9) 
• UKS KORABKA Lowicz - ESSA

TO TEAM 3:0 (25:21, 25;15, 25:22) 
• II W Lowicz - JAMAJKA BRA

DOS Lowicz 3:0 (25:29, 27:25, 25:23) 
Pauza: STOMED Lowicz 

I. Anser-Dzi-koś-ć li(!) 9 27 27: 1 
2. Essato Team Łowicz (2) I O 23 24: I O 
3.ZSLZduny(3) 10 15 18:18 
4. UKS Korabka Łowicz (4) 9 12 15: 18 
5.l!LOŁowicz(6) 9 10 15:19 
6. Jamajka Brados Łowicz (5) IO 8 14:26 
7. Stomed Łowicz (7) 9 4 10:26 

9. l«Jlejka II ligi AMŁ -grupa B: 
• ZSP 1 WWICZ - ISKRA Lowicz 

2:3 (26:24, 25:16, 21:25, 13:25, 13:15) 
' • GRONKI Lowicz - DZIECIAKI 
GRONIALowicz3:l (25:18,25:17,21:25, 
25:17) 

•ZATORZEAVENALowicz -GOK 
Zduny 3:0 (w.o.) 

Pauza: UKS EKONOMIK Lowicz 
l.GronkiŁowicz(I) 10 28 29:10 
2. Iskra Łowicz (2) I O 22 26: 14 
3. ZSP 1 Łowicz (3) IO 15 20: 17 
4. GOKZduny(4) 9 13 17:17 
5. UKS Ekonomik Łowicz (5) 9 12 19: 19 
6. Zatorze Avena Łowicz (6) !(}- 9 12:21 
7. Dzieciaki Gronia (7) 9 O 2:27 

Zbigniew Łaziński 

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Kuza mierzy wysoko 
Łowicz, 26 lutego. WN edycji Łowie- I. Daniel Grzywacz (I) 3 3 6:0 

kiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej za- 2. Paweł Kuza (5) 3 3 6:2 
wochńcy rozegrali2. kolejkę spotkań. W gru- 3. Zbigniew Rojek (I) 2 2· 4:0 
pie A, czyli wal~ej o tytuł mistrzowski 4. Jarosław Krzeszewski (3) 2 2 4:1 
rozegrano cztery pojedynki. Daniel Grzy- 5. Arkadiusz Janiak (7) 3 2 4:2 
wacz nadal nie zwalnia tempa i wygrywa 6. Krzysztof Kuciński (5) 2 I 2:1 
pewnie swoje spotkania W 3. kolejce poko- 7. Paweł Zybała (7) 2 I 2:2 
nał on Marcina Lesiaka w dwóch setach. 8. Radosław Kucharski (3) 3 I 3:4 
Bardzo dobrze rozpoczyna rozgrywki 9. Marcin Lesiak (7) 3 I 2:4 
Paweł Kuza. W zaległym meczu pokonał 10. Piotr Czerwiński (11) I o 0:2 
on Radosława Kucharskiego, a w po- Krzysztof Gajda (li) I o 0:2 
jedynku 3. kolejki w trzech setach zwycię- 12. Jacek Okoński ( 11) 2 o 1:4 
żył z Grzegorzem Gawrońskim. Kuza Grzegorz Gawroński (7) • 2 o 1:4 
ma na razie trzy zwycięstwa na koncie i jest 14. Zdzisław Chmielewski (11)3 o 1:6 
wiceliderem. Na pewno mierzy on wysoko, Zaległ)'. mecz z 2. kQ!ejki: Jan Kuś - An-
ale pamiętajmy, że gra on bardzo nierówno drzej Bucki 2:0 (7:5, 6:4). 2. kolejka grypy 
i po dobrych pojedynkach zdarzają mu się .!i Andrzej Bucki -Lukasz Walczak 0:2 (1 :6, 
wpadki ze słabszymi rywalami. Oby tak 4:6), Grzegorz Nowicki - Paweł Kowalski 
nie było. 0:2 (I :6, 6:7), Jakub Warzywoda- Igor Ku-

W grupie B rywalizacja ma mniej emo- charski 0:2 (0:6, 2:6). 
cjonujący charakter. Na prowadzeniu znaj- I. Paweł Kowalski (I) 2 2 4:0 
duje się Paweł Kowalski, który ma na Jan Kuś (I) 2 2 4:0 
koncie dwa zwycięstwa 3. Igor Kucharski ( 4) 3 2 5:2 

Zaległ)'. mecz z 1. kolejki: Paweł Kuza - 4. Mariusz Czułek (5) I I 2: I 
Radosław Kucharski 2:0 (7:6, 6:4). 3. kolej- 5. Grzegorz Stefański(!) I I 2:0 
ka - grypa A: Daniel Grzywacz - Marcin 6. Jakub Warzywoda (6) 3 I 2:4 
Lesiak2:0 (6:3, 6:3), AtkadiuszJaniak-Zdzi- 7. Paweł Sekuła (7) I o 0:2 
sław Chmielewski 2:0 (6: 1, 6:3), Radosław 8. Zbigniew Gajewski (I O) 2 o 1:4 
Kucharski - Jarosław Krzeszewskil:2 (6:4, 9. Grzegorz Nowicki (7) 2 o 0:4 
4:6, 3:6), Paweł Kuza - Grzegorz Gawroń- IO. Andrzej Bucki (7) 3 o 0:6 
ski 2:1(4:6,6:3, 6:2). Zbigniew Łaziński 

Tenis stołowy - 9. i 1 O. kolejka Ili ligi kobiet 

Podięły walkę 
• UKS &dnary- LEGION Skiernie

wice 7:10; pkt.: Agnieszka Ambroziak 3,5, 
Emilia gala 1,5, Małgorzata Kaźmierczak 1,5 
i Agnieszka Wójcik0,5. 

Bednary, 25 lutego. Zawochńczki UKS 
Bednary podjęły walkę z faworyzowany
mi pingpongistkami skierniewickiego Legio
nu, ale to jednak rywalki cxJeszły od stołów 
ze zwycięstwem. 

9. kolejka: UKS Bednary - Legion 
Skierniewice 7:10, Macovia Maków - Elta 
Il Łódź 3: 1 O i GUKS STS Il Gorzkowice -
ULKS Il Moszczenica 1:10. 

10. koleika: Legion Skierniewice-GUKS 
STS Il Gorzkowice 10:2, ULKS Il Mosz-

czenica - Elta Il Łódź 9:9. Pauza: Macovia 
Maków i UKS BOOnary. 
I. Legion Skierniewice 8 16 80-37 
2. Elta li Łódź 8 13 75-52 
3. ULKS II Moszczenica 9 11 75-53 
4. GUKS STS II Gorzkowice 9 6 48-70 
5. Macovia Maków 8 6 54-70 
6. UKS Bednary 8 4 56-74 
7. MKS Jedynka III Łódź 6 O 28-60 

W 11. kolejce w sobotę 11 marca zagrają: 
godz. 12.00: Elta Il Łódź - Legion Skiernie
wice i godz. 16.00: UKS BOOnary- GUKS 
STS II Gorzkowice. Pauza: Macovia Ma
ków i ULKS Il Moszczenica. 

(p) 

Tenis stołowy - 13. i 14. kolejka Ili ligi mężczyzn 

Jui tylko punkcik 
· •UMKS KSIĘŻAK.Lowicz-ENER- ,__..,,....,.~~""""" 

GE1YKIILódź3:10; pkt: Krzysztof Pla
cek 2 i Cezary Znyk 1. . 
Łowicz, 25 lutego. W meczu z drugą 

drużyną Energetyka II zespół trenera 
Krzysztofa Placka wyraźnie przegrał, ale 
łowiczanie utrzymali trzecie miejsce w tabe-
li ID ligi. . 

• UMKSKSIĘŻAKLowicz-WLÓ1'
NIARZ II Pabianice 10:2; pkt: Krzysztof 
Placek 3, Cezary Znyk 3, Piotr Podsędek 
2,5 i Dawid Papuga 1,5. 
Łowicz, 26 lutego. Przed niedzielnym 

meczem łowiczanie zdobyli dwa razy wię
cej punktów od rywali z Pabianic i swoja 
dominację gract.e UMKS Księżak potwier
dzili także ,,na stołach". 

•UKS BOOnary-OMEGA Kleszcr.ów 
9:9; pkt.: Karol Szymanowski 3,5, Piotr 
Uczciwek 3, Przemysław Myczka 2,5 
i Mariusz Tataj. 

Bednary, 26 lutego. Co prawda fawo
rytami wydawali się być gracze kleszczow
skiej Omegi, ale ostatecznie podopieczni tre
.nera Piotra Uczciwka „urwali" punkt ry
walom. Zespół UKSBednarywciążw ,,stre
fie spadkowej", ale do rywali już tylko jeden 
punkt ... 

13. kolejki: PKTS Pabianice - 'Opoka 
Zduńska Wola9:9, WłókniarzIIPabianice
MKS Jedynka ill Łódź 10:1, Elta Łódź -
Omega Kleszczów 10:3, UMKS Księżak 
Lowicz - Energetyk II Lódź 3:10. Pauza: 
UKS Bednary. 

14. kQlejki: Opoka Zduńska Wola- MKS 
Jedynka m Łódź I O:O, UKS Bednary -
Omega Kleszcr.ów 9:9, UMKS Księżak 

Piotr Podsędek zdobył w meczu 
z Włókniarzem li 2, 5 punktu. 

Lowicz - Włókniarz II Pabianice 10:2, 
Energetyk Il Łódź - Elta Łódź 9:9. Pauza: 
PKTS Pabianice. 
I. Elta Łódź 13 25 129-45 
2. Energetyk !I Łódź 14 25 134-5 8 
3. UMKS Księżak Łowicz 13 18 102-86 
4. Oinega Kleszczów 14 16 123-92 
5. Opoka Zduńska Wola · 1411100-119 
6. Włókniarz li Pabianice 14 8 90-120 
7. MKS Jedynka lil Łódź 13 8 62-111 
8. MKS Jedynka !I Łódź 9 8 67-66 
9. UKS Bednary 13 7 61-115 

IO. PKTS Pabianice 13 4 68-124 
W 15.kolejcewsobotę 11 marca zagrają: 

godz. 10.00: MKS Jedynkaill Łódź-PKTS 
Pabianice, godz. 16.00: Opoka Zduńska 
Wola - UMKS Księżak Lowicz, Energe
tyk II Lódź - UKS BOOnary i Elta Łódź -
WłókniarzIIPabianice.Pauza:OmegaK.lesz

czó~ ~ 



28 REKLAMA 

•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

wanny, zlewy, bateiie itp. ~+ 
Y+~ •!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie • opoczno ·:~ system dociepleń 

. Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!•styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki • gotowe i z mieszalnika 

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7 .00·16.00 ~ 

PKODVCENT OKIEN I DRZWI 
~ex Z PCV I ALUMINIUM 

· montaż · transport · serwis „ b...~~ 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~-

Ma u rzyce 48 te1. (o-46) s39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

GOTÓWKA EKSPRESOWO 

Dobry Kredyt 
KREDYTY •~~~~~~~~~~i~~ zobowiązań - na dowolny cel 

•gotówkowy 

OTWAATE CENTRUM KRE.DYTOWE. UBEZPIECZENIA : ~~~bu~~~cyjne 
INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. w godz. 9°0.11°0 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

I } A 1f1 ŁOWICZ 
1v1 V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R-328 

~1:r.ł .~s::ur.r~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46) 831·61·09, 0·501·014·060 . 

wraz z kotlami na olej, gaz i ekogroszek w ~ mieszkalnych 
ot' Wycena gratis. ot' Rozpoczynamy prace po ustaniu mrozów. 

ot' Roczna ilość budów do realizacji ograniczona. 
HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 

przy trasie lowicz-Skiemiewice 
Tel. 0501-074-060, tel./fax 0461837-61-09 R-309 

2.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

l:Jlll~'i[IJ:i•lH:~'f! ~'Jllltił:llJI r 11 r-~~,1 ,lf~1~1= 
MARKA, TYP ROK LAKIER PRZEBIEG IL DRZWI CENA 

f'.IAT Cinquecento 900 1998 biały 80000 3 6 ooo 
FIAT Cinquecento 700 1997 czerwony 113 ooo 3 4600 

FIAT Panda 1, 1 Active 2005 niebieski 3000 5 26 500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 3000 5 26 ooo 
„ 

FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22 800 

FIAT Seicento 1,1 2003 granat metalik 67 ooo 3 15400 
UWAGI: autoalann, centralny zamek zdalnie sterowany, szyby sterowane ~ktrycznie, immobilizer 

FIAT Seicento 1, 1 UWAGI: imrllOOlizer 2003 czerwony 45 ooo 3 13 900 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 1b3 ooo 3 9 900 

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 Variant 1,8 GT 199a wiśnia metalik 237 ooo 5 
UWAGI: instala<:ja gazowa, hak holowniczy, szyby atenniczne, szyby sterowane elektrycznie, lusterka sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

7 500 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2+1 10900zVAT 
-1.000 kg ladowności, długa skrzynia ladunkowa 

IVECO Cargo 75E14-kontener -3.500kgladowności 1998 biały 511 ooo 2+1 29 BOOzVAT 

" Przyjmujemy samochody używane do komisu " Odkupujemy samochody używane 
" Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283 421, 046 837 9516, 046 837 3710 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 

WÓJT GMINY ŁOWICZ 

OGtASZA KONKURS 
na zorganizowanie zaięć pozalekćyinych 

dla dzieci i mlodzieiy szkól podstawoW.,ch 
i gimnazium z terenu gminy towicz 

../ Kryterium wyboru osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych 
będzie ocena przedstawionej oferty dotyczącej sposobu prowadzenia zajęć, rodzaju zajęć, 

ewentualnie innych propozycji skierowanych do odbiorców usług . 

../ Od osób chętnych do ww. prac oczekujemy posiadania wykształcenia wyższego . 

../ Powyższe zajęcia będą prowadzone przy następujących szkołach podstawowych: 
Zielkowice, Jamno, Wygoda, Bocheń , Niedźwiada, Dąbkowice Dolne, Popów . 

../ Ofertę dot. organizacji zajęć pozalekcyjnych , życiorys i list motywacyjny należy składać osobiście 
w siedzibie Urzędu Gminy w Łowiczu , ul. Długa 12 łub pocztą na adres Urzędu do dnia 16 marca 2006 r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łowiczu) . 

../ Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane . 

./ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: 
.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 
1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r.Nr142 poz. 1593 z późn. zmianamj)" 

R-350 

9 
Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja 

-.- w edukacji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11 

ZAPRASZA NA KURSY: 
J;>- kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
J;>- ·dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

do napełniania i opróżnianią zbiorników transportowych 
(klasa 2 i 3), 

J;>- dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

J;>- operatorów stacji LPG, 
J;>- kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
J;>- konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
J;>- pracownik magazynu, 
J;>- transport zwierząt, 
J;>- palaczy c.o„ 
J;>- na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
J;>- obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
J;>- drwali - operatorów pilarek, 
J;>- pedagogiczny dla instruktorów p.n.z. , 

wykładowców na kursach, 
J;>- dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
~ krawiec - szwacz, 
J;>- bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
J;>- wikliniarstwa, 
J;>- kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wrai z obsługą komputerów, 
J;>- księgowości komputerowej, 
J;>- obsługi komputerów - zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
J;>- obsługi kas fiskalnych, 
J;>- higieny - minimum sanitarnego, 
J;>- bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-ao 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

ŁOWICZ. ul. Długa 2, tel. 046 830 20 89. 
046 830 .<: I 53 
www .skokstefczyka.pl 
infolinia: O BO I 600 I OO lub 058 782 93 OO 

JUZ OTWARTY NOWY 

SKtAD 
NA ULICY SKtADOWEJ 

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu 

~MATERIAŁY BUDOWLANE 
drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł 
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Koszykówka -10. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6 

Z WICELIDEREM BEZ SZANS 
•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz -LKS 

Łódź 41:123 (8:25, 15:16, 8:36, 10:46) 
Księżak II: Marcin Chondzyński 15, 

Maciej Pieklak 8, Lukasz Styczyński 6, 
Michał Skowroński 2 i Konrad Pawlina 2 
oraz Dominik Pawlak 4, Bartłomiej 2.arem
ba 2, Marcin Tomaszkiewicz 2 i Lukasz Sa
wicki 

Najwięcej dla LKS: Piotr Solarek 25, Ja
roslaw Mokros 20 i Filip Tonkier 20. 

Łowicz, 26 lutego. Do końca rozgiy

wek w lidze kadetów pozostał już tylko 
jeden mecz. Młodsza drużyna Księżaka 
z rocznika 1991 pozostanie w rundzie fina
łowej bez zwycięstwa, ale szóste miejsce 
w województwie łódzkim to bardzo dobcy 
wynik. W minioną niedzielę Księżacy za
grali z wiceliderem tabeli - łódzkim LKS. 

Młodsi kadeci Księżaka nie mieli więk
szych szans z rywalami z Łodzi. 

Łowiczanie nadal mają kłopoty kadrowe. 
Z podstawowego składu brakowało tym ra
zem aż trzech zawodników. W drużynie za
debiutowałnatomiast Marcin Tomaszkie
wicz, który pokazał się z dobrej strony 

w walce na tablicach i nawet zdobył dwa 
punkty. 

Księżacy grali w tym meczu ambitnie 
i dobrze w pietw87.ej połowie. Po 20. minu
tach przegrywali tylko 23:41 i był to dobry 
rezultat, zważając na to, że rywale są o rok 
starsi. Niestety, po przerwie na parkiecie 
częściej pojawiali się rezerwowi i oni nie 
sprostali zadaniom Mieli problemy z wy
prowadzeniem piłki z pola obrony i goście 
szybko zdobywali punkty. Bardzo dobry 
meczrozegrałporazkoltjny Marcin Chon
dzyński, który ostatnio już tradycyjnie 
zdobywa powyżej dziesięć oczek w spo
tkaniu. 

W ostatniej kolejce młodsi kadeci jadą na 
mecz do odległego Radomska. 

(z) 

Koszykówka-8. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14omiejsca1-6 

W rewaniu przegrali 
• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków 

Trybunahki-UMKS KSIĘŻAKI Łowicz 
61:45 (18:14, 12:8, 10:8, 21:15) 

Ksittżak I: Artur Persak 14, Mateusz 
Aniszewski 12, Radosław Wilk 11, Lu
kasz Jagas 2 i Maciej Pochwała oraz Ad
rian Guzek 6, Adrian Tarka i Krzysztof 
Zieliński. 

Najwięcej dla Piotrcovii: Dawid Ko
walczyk 22 i Tomasz Świech 20. 
Łowicz, 18 lutego. Młodzicy łowic

kiego Księżaka I (rocznik 1992), którzy 
występują w grupie walczącej o miejsca 
1-6 w wojewódzkiej lidze koszykówki 
U-14 doznali porażki z UMKS Piotrco
via aż szesnastoma punktami. Co praw
da w pierwszym meczu tych drużyn 
w rundzie finałowej łowiczanie wygrali 
wyraźnie 76:50, ale w rewanżu zagrali 
znacznie gorzej . .. 
Drużyna trenera Cezarego Włu

czyńskiego na wyjazdowy mecz po
jechała tylko w ośmioosobowym skła
dzie, ale mimo to powinna w tym me
czu wygrać. Niestety łowiczanie nie 
potrafili wykorzystać swojej przewagi 
wzrostu i raz po raz marnowali znako
mite podkoszowe szanse. Jeszcze pod 

koniec trzeciej kwarty strata do rywala Ostatecznie skończyło się szesnasto
zmalała do czterech punktów, ale później punktową porażką młodych graczy 
nie było już tak dobrze. UMKS Księżak. {p) 

W Piotrkowie można było powalczyć o zwycięstwo ... 

Koszykówka - 7. kolejka ligi młodziczek o miejsca 1-6 

Rywalki dwa razy więcei 
•UMKS KSIĘŻAK I Łowicz-LKS I - Krzysztof Kędzierski) faworytkami 

Łódź 43:86 (13:12, 8:25, 12:18, 10:31) były oczywiście łodzianki, ale nie spodzie-
Księżak I: Blanka Sokół 18, Agni=ka wałysięjednakoporujakiestawiłymiejsco

Wójcik 6, Karina Skowrońska 5, Daria Ku. we w pietw87.ej kwarcie. Podopieczne tre
cińska 3 i Maja Podrażka oraz Milena Mi- neraZbigniewa Sowińskiegoro:zpoczę
tek 9, Marta Pięta i Sylwia Zabost ły od prowadrenie 5:2 i 13:7, a w 11. minu-

Najwięcej dla ŁKS I: Aneta Patora 19 ' cie prowadziły jeszcze 15:12. Później jed-
iAngelikaKowalska 14. nak rywalki uzyskały kilku punktowe pro-
Łowicz, 12 lutego. W spotkaniu z li- wadzenie. W26. minuciebyłojeszcze20:26, 

derkami tegorocznych rozgrywek woje- ale z upływem czasu ta przewaga wzrastała 
wódzkiej ligi młodzicy.ek U-14 o miejsca 1-6 i ostatecznie przyjezdne zdobyły dokładnie 
- zawodniczkami ŁKS (trenerem tej druży- dwa razy więcej punktów niż „Centerki". 
ny jest bardzo doświadczony szkoleniowiec (p) 

Koszykówka - zaległy mecz 6. kolejki ligi młodziczek 1-6 

Nie podięły . walki. .. 
• .J»l(S Kutno - UMKS KSIĘŻAK I 

Łowicz 83:29 (21:8, 18:8, 15:5, 29:8) 
Księżak I: Milena Mitek 11, Blanka So

kół?, Karina Skowrońska 5, Maja Podrażka 
3 (lx3) i Ada Olejniczak 1 oraz Agni=ka 
Wójcik 2 i Sylwia Zabost 

Najwięcej dla MKS: Anna Koziczak 26 
i Dagmara Malarska 16. 

Kutno, 15 lutego. Mecz 6. kolejki wo
jewódzkiej ligi młodziczek U-14 o miejsca 
1-6 miał się co prawda odbyć w niedzielę 
5 lutego, ale ze względu na plagę kontuzji 
i chorób trener Zbigniew Sowiński po
prosił o przesunięcie terminu tego spotka
nia Ostatecznie na ten pierwszy z meczów 
rewani:owych, którego stawką było trzecie 
miejsce wtegorocznychrozgiywkacb, łowi-

czanki pojechały w tylko siedmioosobo
wym składzie. Zabrakło m.in. w )owickieµi 
skladziekapitanazespołu Darii Kucińskiej, 
a Ada Olejniczak zagrala tuż po kontuzji. 

Łowiczanki co prawda po celnej „trójce" 
Mai Podrażki prowadziły na początku 3:2, 
ale pierwsza kwarta zakończyla się jednak 
wygraną miejscowych 21 :8. Co prawda 
przez kolejne pięć minut drugiej kwarty 
wydawało się, że być może uda się odrobić 
nieco te straty, ale przez kolejnych pięć mi
nut naszym zawodniczkom nie udało się 
zdobyć ani jednego punkiu, a rywalki dwa
naście. W drugiej połowie nasze młode ko
szykarki dorzuciły trzynaście punktów, 
a rywalki 44 .. . 

(p) 

Koszykówka - 8. kolejka ligi młodziczek o miejsca 1-6 

Brak szczęścia i kontuzie 
•WIDZEWŁódź-UMKSKSIĘŻAK 

I Łowicz 64:33 (10:4, 12:7, 10:14, 32:8) 
Księżak I: Milena Mitek 9, Blanka Sokół 

5, Daria Kucińska 4, Ada Olejniczak 3 
iAgni=ka Wójcik2orazKarinaSkowroń
ska 6, Maja Podrażka 4 i Sylwia Zabost 
Łódź, 19 lutego. W pierwszym meczu 

rozgrywanym w Łowiczu młodziczki Księ
żaka wygrały z Widzewem po emocjonują
cym meczu 64:58. Niestety rewanż okazał 
się zupełnie nieudany dla „Centerek". Obie 
ekipy rozpoczęły s/aho, jednak gospodynie 
szybciej opanowały nemy - stwierdził po 
meczu trener Zbigniew Sowiński. Dużo 
błędów i niecelnych nutów - opowiadał. Po 

dwóch kwartach~Widzewianki prowadziły 
jednak już 22:11 i wszystko wskazywały 
na to, że emocje już się zakończyły. W trze
ciej odsłonie nasze koszykarki zaczęły sys
tematycmie odrabiać straty,jednakw czwar
tej kwarcie zabrakło już im sił i spotkanie to 
zakończyło się wysokąporażką. Brak szczę
ścia astatnio i plaga konft9i - tak trener Ser 
wiński tłumaczył swoje podopieczne. Do 
tegojeszczenietrafiłyaż27. rzutówwolnych 
i ze dwadzieścia rllo/ przestrzeliły w dasko
nałychsytuacjach Jestjednakoptymisty(zny 
akcent - swoją szansę wykorzystują rezer
wowe, np. Maja Podrażka i Sylwia Za
bost (p) 

Koszykówka - 7. kolejka ligi młodzików o miejsca 7-12 Koszykówka-9. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14 o miejsca 1-6 

Zabrakło dwóch oczek 
•JUNAK.Radomsko- UMKS KSIĘ

ŻAK Il Łowicz 56:54 (18:8, 17:11, 12:13, 
12:22) 

Księżak Il: Antoni Nowak 24, Piotr Paw
łowski 12 (lx3), Mateusz Anyszka 2, Kaje
tan Mosiński i Mateusz Wasiak oraz Mar
cel Ołubek 10,Maciej Koper2, Lukasz Klim
czak 2, Konrad Kwiatkowski 2 i Lukasz 
Łaziński. 

Najwięcej dla Junaka: Piotr Machalew
ski 26. 

Radomsko, 18 lutego. Ekipa z Ra
domska udanie zrewani:owała się łowicza
nom za porażkę w LowiCZtL W pierwszym 
spotkaniu przegrali oni po dwóch dogryw-

' kach 83 :88. Tym razem byli minimalnie lep-

si, choć do dogrywki niewiele brakowało. 
Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego pojechali na ten mecz bez Macieja 
Kucharka, który jest chory i to było po
ważne oslabienie Księżaka Jednak po jego 
nieobecność zespół walczył na miarę swo
ich możliwości, a rolę Maćka przejął Anto
ni Nowak i Piotr Pawłowski. Łowicza
nie przegrywali przez cały mecz, ale pogoń 
w czwartej kwarcie prawie zakończyła się 
sukcesem. Jeszcze przy wyniku 54:56 łowi
czanie wykonywali dwa osobiste, ale nie 
wpadły one do kosza i dogrywki nie było. 
Główna przyczyna porażki był niska sku
teczność i :zbyt wiele zmarnowanych oka
zji ~ 

Koszykówka - 8. kolejka ligi młodzików o miejsca 7-12 

Dobre pięć minut 
• UMKS KSIĘŻAK Il Łowicz -

ÓSEMKA Skierniewice 40:92 (15:25, 
8:31, 4:24, 13:12) 

Księżak Il: AntoniNowak24 (lx3),Piotr 
Pawłowski 2, Mateusz Anyszldi 2, Kajetan 
Mosiński 2 i Mateusz Wasiak 2 oraz Mar
cel Ołubek 8, Maciej Koper, Blażej Kosio
rek i Lukasz Łaziński. 

u siebie starszy o rok zespół ze Skierniewic. 
Oczywiście fuworytem tego pojedynku byli 
dużo mocniejsi fizycmie goście, ale łowi
czanie walczyli dzielnie, szczególnie 
w pierwszej i ostatniej kwarcie. Goście po
woli się rozkręcali i powiększali swoja prze
wagę. W łowickiej ekipienajskutecmiejszym 
zawodnikiem byla Antoni Nowak, który 
zdobył 24 punkty. 

Zupełnie przespali pOczqtek 
• UMKS KSIĘŻAK I Łowicz 

• START I Łódź 48:58 (5:16, 12:12, 
17:16, 14:14) 
Księżak I: Mateusz Aniszewski 13 

(lx3), Artur Persak 12, Radosław Wilk 
11 (lx3),PiotrPochwała5 iLukaszJagas 
oraz Adrian Tarka 5 i Adrian Guzek. 

Najwięcej dla Startu: Lukasz Kowa
lewski 17 i Jakub Wawrzkiewicz 16. 
Łowicz, 25 lutego. Nie wiedzie się 

w tym sezonie w zmaganiach ligi woje
wódzkiej ekipie młodzików Księżaka 
z rocznika 1992, która walczy o miejsca 
1-6. Łowiczanie do tej pory wygrali tyl
ko jeden mecz i pozostają na szóstym 
miejscu w tabeli. W sobotę doznali ósmej 
porażki, tym razem pokonani zostali 
przez łódzki Start, a przyczyną przegra
nej było zupełne „przespanie" początku 
tego meczu. 

Ekipa trenera Cezarego Włuczyń
skiego w 6. minucie przegrywała już 
0:10. Niemoc w ataku trwała do 13. mi
nuty, kiedy to Księżak przegrywał już 
5:22. Trener poprosił o czas i... od tego 
momentu było już tylko co raz lepiej. Za
częło się mozolne odrabianie strat. 
W 16. minucie było już tylko 30:36, jed
nak rywale po chwili znowu odskoczyli 
na bezpieczną - dziesięciopunktową 
przewagę. I tak wyglądał ten mecz już 

Artur Persak (z piłką w ręku) musi się nauczyć wykorzystywać sytuacje 
podkoszowe ... 

W najbliższą sobotę naszych młodzi- wiem już na pewno pozostańą na szó
ków czeka wyjazd do Sieradza. Tam za- stym miejscu w wojewódzkiej lidze ko
grają z Trójką, która jest na drugim miej- szykówki młodzików w sezonie 2005/ 
scu w tabeli. Mecz ten nie będzie miał już 2006. Łowicz, 25 lutego. Młodzi koszyka

rze z rocznika 1993 i 1994 podejmowali (z) do końca. większego znaczenia dla łowiczan, bo- (z) 
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ZWYCl,STWA BEZ AWANSU 
Pierwsze spotkanie to mecz z rywalem z 

m ligi i zarazem gospodarzem turnieju, czyli 
AZS Kutno. I już na inaugurację turnieju 
mieliśmy niespodziankę. Otóż faworyzo
wani gospodarze schodzili z parkietu 
z opuszczonymi głowami, bowiem świet
nie grający Ksi~ pokonał ich 79:76. 

Mecz był bardzo wyrównany a czę
ściej prowadzili w nim miejscowi. Do 
przerwy łowiczanie wygrywali 40:39, po 
akcji ,,2+ l" Adriana El-Warda. W ostat
niej kwarcie lepiej zaczęli koszykarze 

W niedzielę Księżak musiał wygrać 
z AZS Toruń by myśleć o awansie do 
dalszej gry. Plan został wykonany. Pod
opieczni Włuczyńskiego zagrali świetnie 
w pierwszej kwarcie, wygrywając 37:18. 
Jednak w kolejnych odsłonach zaliczka 
dwudziestu punktów topniała. W koń
cówce meczu rywale już wygrywali 
84:83, jednak na dziesięĆ' sekund przed 
końcem El-Ward doprowadził do dogryw
ki. W doliczonym czasie gry łowiczanie 
na jedenaście punktów aż osiem zdobyli 

Po pierwszej kwarcie meczu z AZS Toruń było bardzo dobrze, ale o zwycię
stwie zadecydowała jednak dogrywka. 

AZS. W 36. minucie prowadzili 67:63. 
Wtedy bardzo ważną „trójkę: trafił kapi
tan Księżaka Zbigniew Sowiński 
i zmniejszył dystans do jednego punktu. 
W końcówce więcej zimnej krwi zacho
wali nasi koszykarze, którzy wyszli na 
prowadzenie i nie oddali go do końcowej 
syreny. 

• WTK Włocławek - UMKS KSIĘ
ŻAK Łowicz 91 :57 (22:14, 19:20, 24: 12, 

. 26:11) 
Sędziowali: Michał Płatek i Arkadiusz 

Góra (obaj Zduńska Wola). 
W sobotę łowiczanie grali z fawory

tem turnieju - młodą ekipą WTK Włocła
wek. Zespół trenera Cezarego Włu
czyńskiego od pierwszych minut do
minował na parkiecie. W 5. minucie łowi
czanie prowadzili już 9:2, a w 7. minucie 
14:7. I wtedy coś się zacięło. Młodzi gra
cze z Włocławka powoli łapali wiatr 
w żagle i odrabiali straty. Kiedy wyszli 
na prowadzenie 22:14 po 10. minutach 
uwierzyli, że są lepsi i nie oszczędzili Księ
żaka. Do przerwy łowiczanie przegry
wali tylko 34:41, jednak w kolejnych 
dwóch odsłonach Włocławek zdecydowa
nie był lepszy i szybko powiększał prze
wagę. Ostatecznie ten bój zakończył się 
wysokim zwycięstwem WTK. 

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - AZS 
UMK Toruń 96:91 (37:18, 10:19, 17:29, 
21:19, 11:6) 

Księżak:,Adrian El-Ward 25, Andrzej 
Tłumak 22, Jacek Zieliński 20, Marcin 
Żelisławski 4 i Zbigniew Sowiński 3 ( lx3) 
oraz Bartosz Włuczyński 20 (3x3), Ma
rek Słoma 2, Marcin Gajda, Piotr Zabost 
i Wojciech Tomaszkiewicz. 

z rzutów osobistych, w których się nie 
mylili. Zwycięstwo bardzo cieszyło. Te
raz trzeba było czekać na wynik meczu 
AZS Kutno - WTK Włocławek. Włocła
wienie mieli już awans zapewniony. Za
tem zagrali bez motywacji i AZS wygrał 
mecz różnicą osiemnastu punktów. To 
zadecydowało, że Księżak, mimo dwóch 
zwycięstw nie wszedł do dalszej gry. 
Łowiczanie pokonali w prestiżowyn;i 
pojedynku AZS Kutno, ale to AZS awan
sował do dalszej walki o II ligę. 

Po turnieju prezes Księżaka - Grze
gorz Wojciechowski powiedział: Nasz 
plan wykonaliśmy' w 100 %. Nawet nie 
liczyliśmy na dwa zwycięstwa. Zaczęliśmy 
od najważniejszego zwycięstwa z AZS 
Kutno. Zawodnilwm należą się duże bra
wa za ambicję i walkę. Walczyliśmy i chy-

ba nie zawiedliśmy kibiców. Mamy dobry 
zespół, który pokazał, że potrafi wygry
wać. Do szczęścia zabrakło jednak krop
ki nad i, czyli awansu. 

Trener WłuczyńsKi tak podsumował 
turniej: Zagraliśmy bardzo dobre za
wody z druŹyną z Kutna. To był dla nas 
bardzo trudny mecz. Graliśmy na ich 
terenie, a mimo to moi podopieczni po
trafili sprawić niespodziankę i wygrać. 
W drugim pojedynku walczyliśmy do 
przerwy. Później widziałem, że nic się 
nie da zrobić i musieliśmy odpuścić. 
W ostatnim meczu zagraliśmy znów do
brze, szczególnie w pierwszej kwarcie. 
ffjigraliśmy po dogrywce i czekaliśmy 
na wynik meczu AZS - WTK. Niestety, 
włocławianie zagrali słabo, natomiast 
graczom z Kutna wszystko „ wchodzi
ło" i zostaliśmy za burtą. Ale warto 
pamiętać, że my ten zespół budowali
śmy krótko. Zabrakło trochę okresu 
przygotowawczego a przed turniejem 
nie zagraliśmy w końcu żadnego 
sparingu. Zatem ten wynik uważam 
za bardzo dobry. W imieniu całego ze
społu chciałem bardzo podziękować 
prezesowi Wojciechowskiemu i Edwar
dowi Podrażce za pomoc i wsparcie 
na tych zawodach. To było nam bardzo 
potrzebne. 

Dla łowickiego Księżaka sezon koszy
kówki 2005/2006 już się zakończył. 
Mamy dobry zespół, który w Kutnie 
pokazał się z bardzo dobrej strony. Dwa 
zwycięstwa w trzech pojedynkach to 
dobry wynik. Teraz czekamy na sezon 
2006/2007. 
~AZS WSGK Kutno - UMKS 

Księżak Łowicz 76:79 (25:21, 14:19, 
15:14, 19:25), AZS UMK Toruń- WTK 
IIWłocławek66:84(18:18, 14:19,20:25, 
14:22), UMKS Księżak Łowicz - WTK 
II Włocławek 57:91(14:22,20:19, 10:29, 
13:29), AZS WSGK Kutno - AZS UMK 
Toruń 97:81(28:16,28:22, 20:15,21:28), 
UMKS Księżak Łowicz - AZS UMK 
Toruń 9~:91(37:18,10:19, 17:29, 21:19, 
11:6), AZS WSGKKutno- WTK II Wło
cławek 81:63(19:16, 21: 18, 23: 16, 18:13)„ 
I. WTK li Włocławek 3 5 238:204 
2. AZS WSGK Kutno 3 5 254:223 
3. UMKS Księżak Łowicz 3 5 232:258 
4. AZS UMK Toruń 3 3 238:277 
„Mała tabela": 
I. WTK II Włocławek 
2. AZS WSGK Kutno 
3. UMKS Księżak Lowicz 

154:138 
157:142 
136:167 

1,11 
1,10 
0,81 
(zł) 

Sędziowali: Michał Płatek (Zduńska 

Wola) i Michał Chrakowiecki (Łódź). Koszykarze UMKS. Księżak wygrali dwa mecze, ale nie awansowa/i ... 

2.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Bardzo interesujący pokaz przedstawili zawodnicy z sekcji taekwondo. 
Na zdjęciu wicemistrz Polski „ Wojciech Podleśny. 

Podsumowanie sportu w mieście Łowiczu za rok 2005 

Nagrody i dyplomy 
Łowicz, 7 lutego. W sali gimnastycz

nej Gimnazjum nr 1 w Łowiczu odbyło 
się uroczyste podsumowanie sportu 
w mieście Łowiczu w roku 2005, pod
czas którego burmistrzowie Ryszard 
Budzałek i Maciej Mońka wręczyli 
najlepszym sportowcom, trenerom i dzia
łaczom naszego miasta nagrody i listy gra
tulacyjne. 

• SZKOŁY PODSTAWOWE: 
1. SP 4 Łowicz - 977. 
Dyrektor Szkoły - Marzena Koła

czyńska. Nauczyciele wychowania fi
zycznego: Beata Kucińska, Justyna 
Miodek, Paweł A. Doliński i Artur Ba
lik. 

2. SP 3 Łowicz - 713,5. 
Dyrektor Szkoły - Wacław Witwic

ki. Nauczyciele wychowania fizyczne
go: Elżbieta Krajewska, Magdalena 
Kłosińska i Sławomir Kannelita. 

3. SP 2 Łowicz - 603. 
Dyrektor Szkoły - Teresa Domiń

czak. Nauczyciele wychowania fizycz
nego: Agata Zapisek, Maria Kwasi
borska, Ryszard Gardener i Rado
sław Zyga. 

• SZKOŁY GIMNAZJALNE: 
l. GP 1 Łowicz - 676. 
Dyrektor Szkoły- Jolanta Urbanek. 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 
Iwona Rondoś i Waldemar Kret. 

2. GP 2 Łowicz - 597,5. 
Dyrektor Szkoły - Mirosława Wal

czak. Nauczyciele wychowania fizycz
nego: Aneta Walkiewicz, Radosław 
Zyga i Zbigniew Gronczewski. 

3. GP 3 Łowicz - 373,5. 
Dyrektorzy Szkoły - Wacław Wi

twicki i Tadeusz Rutkowski. Nauczy
ciele wychowania fizycznego: Wioletta 
Puszcz i,Paweł Tomczak. 

• UMKS KSIĘżAK Łowicz: 
Prezes: Grzegorz Wojciechowski. 
Trenerzy i działacze: Paweł Doliń-

ski, Zbigniew Łaziński, Edward 
Podrażka i Cezary Włuczyński. 

Sekcja tenisa stołowego: Ksenia Włu
czyńska, Wiktoria Guzek, Marzena 
Osowska, Hubert Marszałek i Piotr 
Podsędek. Sekcja koszykówki dziew
cząt: Dagmara Włuczyńska i Milena 
Mitek. Sekcja koszykówki chłopców: 
Przemysław Daranowski, Adrian 
Dyszkiewicz, Maciej Kucharek, 
Piotr Pawłowski, Maciej Pieklak, 
Marek Słoma, Bartosz Włuczyński 
i Piotr Zabost. 

• PELIKAN Łowicz: 
Prezes: Janusz Białas. 
Zawodnicy: Maciej Wyszogrodzki, 

Maciej Jędrachowicz, Tomasz Stę
pień, Dawid Sut, Ariel Jarosz, Mar
cin Domalewski, Tomasz Gajda, 
Konrad Grenda, Piotr Antosik, Mi
chał Kannelita, Patryk Pomianow
ski, Piotr Gawrysiak, Damian Ko
siorek, Mateusz Krysiak, Rafał Soł
tysiak, Bartłomiej Skoneczny, Adam 
Pochwała i Adam Bryła. 

•KU AZS KOLEGIUM NAUCZY
CIELSKIEGO Łowicz: 

Trener: Marzena Pawlak. 
Zawodnicy: Łukasz Wróblewski, 

Norbert Sawicki, Paweł Wróblew
ski, Justyna Płacheta i Patryk Po
mianowski. 

Jak co roku wśród nagrodzonych 
znaleźli się młodzi judocy z MKS 
Zryw Łowicz. 

• MKS ZRYW Łowicz: 
Prezes: Jacek Urbanek. 
Trenerzy: Iwona Grzegory i Maciej 

Sikorski. 
Zawodnicy: Kamil Gmosiński, Da

mian Durka, Milena Juchniewicz 
i Dominika Wojszcz. . 

• UKS KORAB.KA Łowicz: 
Trener: Sławomir Kannelita. 
Zawodnicy: Marta Pięta i Sylwia 

Dudzińska. 
• UKS PIJARSKI KS Łowicz: 
Trenerzy i działacze: Adam Piorun 

i Grzegorz Zwoliński. 
Zawodnicy: Paweł Piorun i Kacper 

Piorun. 
• TKKF KSIĘżAK Łowicz: 
Prezes: Wojciech Więckowski. 
Zawodnicy: Cezary Znyk i Tomasz 

Słoma. 

• ŁOWICK.l KLUB KARATE-DO 
TSUNAMI Łowicz: 

Trener: Daniel Bogusz. 
Zawodnik: Wojciech Podleśny. 

(p) 
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Halowe mistrzostwa Łowicza -12. i 13. kolejka li ligi ŁLPNP 

Fantazia lepsza nii RTS 
Łowicz, 25-26 lutego. Jeszcze nie 

dawno wydawało się, że faworytami te
gorocznych rozgrywek będą ekipy kut
nowskiej Barsy i Pelikana-88. Okazało się 
jednak, że na finiszu zostały one wyprze
dzone przez Fantazję. Zresztą zwycię
stwo domaniewiczan nad silnym teamem 
RTS Gągolin także należy uznać za nie
spodziankę. Na trzecie miejsce w koń
cówce sezonu „wskoczyli" gracze Alca
traz Kiernozia. 

12. kolejka II U.PNP: 
• ZAJĄCE Łowicz - RTS Gągołin 

2:5 (1:3); br.: Kamil Jancik (10) i Woj
ciech Maciejak (21) - Arkadiusz Przy
życki (4), Błażej Golis (8), Lukasz Gład
ki (11), Łukasz Gładki (15) i TomaszKac
prowski (23). 

• FANTAZJA Domaniewice - PA- . 
SIACZEK; Łowicz 2:4 (1:1); br.: Prze
mysław Imiołek ( 4) i Tomasz Panak (20) 
- Patryk Barbucha 3 (2, 15 i 22) i Emil 
Strugacz (23). 

• ALCATRAZ Kiernozia - CŁA.a.
NI Bednary 3:2 (1:1); br.: Michał Stra
dza (1), Marcin Mika (15) i Łukasz Ko
łodziejczyk (22) - Marcel Lepieszka (I O) 
i Przemysław Grzywacz (23). 

Żółta kartka: Marcel Lepieszka (Czar
ni). 

• WITONIA Osiek 7 PELIKAN-88 
Łowicz 2:3 (1:2); br.: Paweł Kusiak (7) 

W meczu na szczycie Fantazja ograła 
RTS Gągolin 5:4. 

Niespodziewanie puchar za pierwsze miejsce w li lidze odebrał z rąk burmi
strza Łowicza - Ryszarda Budzałka, kapitan domaniewickiej Fantazji - Zbi
gniew Konecki. 

i Mariusz Trakul (23) - Patryk Darnido
wicz 3 (3, li i 21). 

• WARRIORS Bielawy - BARSA 
Kutno 0:2 (0:1); br.: Marek Kowalski 
( 6) i Jacek Walczak (22). 

•MEBLOMAX-MIKOLALowicz
TlJRBO...CAR GUTENÓW Lowicz2:1 
(0:1); br.: Jarosław Dębowski (22) i Le
szek Boczek (24) - Paweł Strycharski 
(12). 

Pauza: REEBOK Lowicz. 
13. kolejka U ŁLPNP: 
•TURBO-CARGUTENÓWLowicz 

-ZAJĄCE Łowicz 3:1 (1:0); br.: Łukasz 
Sęk (4) i Tomasz Dymek 2 (21 i 23) -
Robert Redzisz (14). 

• BARSA Kutno - MEBLOMAX
MIKOLALowicz4:2 (4:1); br.: Dariusz 
Lipiński 2 (3 i 7), Marek kowalski (7) 
i Przemysław Chmurski (Il) - Tomasz 
Niemczyk (12) i Robert Wróbel (17). 

• PELIKAN-88 Lowicz - REEBOK 
Łowicz 1:4 (0:2); br.: Paweł Dziedziela 
(18)-Daniel Płuszka2(8 i 12), Romuald 
Kłosiński (16) i Piotr Słoma (22). 

• CZARNI Bednary - WITONIA 
Osiek 4:3 (2:2); br.: Łukasz Wierzbicki 
2 (7 i IO), Dawid Pisarek (20) i Przemy
sław Grzywacz (23) - Paweł Kusiak 2 
(6 i 24) i Mariusz Trakul (8). 

Czerwona kartka: Łukasz Wierzbicki 
(Czarni). Żółta kartka: Mariusz Traku 
(Witonia). 

•PASlACZEKLowicz-ALCATRAZ 
Kiernozia 1:4 (0:1); br.: Łukasz Cha
rążka (17) - Marcin Mika 3 (8, 13 i 20) 
i Damian Żurek ( 19). 

• RTS Gągołin - FANTAZJA Do
maniewice 4:5 (3:3); br.: Łukasz Gładki 
2 (I i 16), Krzysztof Ambroziak (3) 
i Błażej Golis (11) - Piotr Florczak (5), 
Robert Panak (5) i Piotr Panak 3 (7, 15 
i24). 

Czerwona kartka: Łukasz Gładki (RTS 
Gągolin). 

Pauza: WARRIORS Bielawy. 
l. Fantazja Domaniewice (2) 12 25 44-31 
2. RTS Gągolin {I) 12 25 4'>-29 
3. Alcatraz Kiernozia (5) 12 24 39-26 
4. Barsa Kutno (7) 12 23 42-32 
5. Pelikan-88 Lowicz (3) 12 22 39-25 
6. Reebok L<>wicz (6) 12 21 35-31 
7. Warriors Bielawy (4) 12 19 30-27 
8. Witonia Osiek (8) 12 16 37-27 
9. Turbo-CarGuten6w(10) 12 15 28-29 

JO. Zające Łowicz (9) 12 13 24-35 
li. Meblomax-Mjkola (li) 12 11 29-36 
12.CzarniBednary(l2) 12 II 21-36 
13. Pasiaczek Łowicz (13) 12 3 15-68 
ZWYcięzcami rozgrywek II ligi 

ŁLPNP zostali gracze domaniewickiej Fan
tazj~ którzy wraz z RTS Gągolin wywal
czyli awans do I ligi. Natomiast trzecie 
miejsce wywalczył zespół Alcatraz Kierno
zia 

Paweł A. Dolińsld. 

Halowe mistrzostwa Łowicza -11. kolejka li/ ligi ŁLPNP 

Sensacyine zakończenie ligi 
Łowicz, 25 lutego. Przed -OStatnią ko

lejką III ligi ŁLPNP fuworytami do awansu 
wydawali się gracze zespołu Lexikos, któ
rzy w swoim ostatnim pojedynku potykali 
się z ostatnią w ligowej tabeli drużyną Cana
rinhos. Porażka z outsiderem kosztowała 
ostatecznie ekipę Macieja Zielińskiego 
stratę szansy na grę w II lidze. Ostatecznie 
powody do radości mieli zarówno zawod
nicy Forum Młodych Łowiczan i Błękit
nych Dmosin. 

Zweryfikowany mecz 1 O. kolejki l/J 
U.PNP: 

•ZATORZE II Lowicz- VICTORIA 
Zabostów 0:5 (w.o.) 

11. kolejka m U.PNP: 
• BŁĘKITNI Dmosin - BAD BOY's 

Lowicz 4:2 (1:1); br.: Tomasz Stecko 2 
(4 i 19), Łukasz Wawrzyńczak (20) i Błażej 
Wielec (21) - Adam Rohoza (11) i Krzysz
tof Jaros (15). 

•LEXIKOSLowicz-CANARINHOS 
1:4 (0:1); br.: Daniel Gajewski (22) - To
masz Siejka4 (12, 14, 20 i 21). 

Obie bramki dla Forum w sobotnim 
meczu zdobył Łukasz Papuga 
(z lewej). 

• OLIMPlAil Chąśno-ZATORZE II 
Lowicz 0:5 (w.o.) 

• JA-RO Lowicz - OSP Łowicz 0:5 
(w.o.) 
l.FMŁ-KowmirLowicz(2) li 25 29-12 
2. Błękitni Dmosin (3) li 25 33-23 
3. Lexikos Łowicz (1) 11 23 37-26 
4. Victoria Zabostów ( 4) Il 21 41-19 
5. Zatorze II Łowicz (5) 11 17 29-15 
6. Opakomet..Łowicz (7) 11 17 29-25 
7. Olimpia Il Chąśno {6) 11 15 26-25 
8. Bad Boy's Łowicz (8) l l 13 Zl-25 
9. OSP Łowicz (9) Il 12 31-33 

IO. Naprzód Jamno (IO) 11 8 26-35 
Żółtakartka:DarnianDrzewic(Lexikos). I !.Ja-Ro Łowicz (li) 11 7 i0-25 
•NAPRZÓDJamno-OPAKOMET 12. Canarinhos (12) Il 4 12-53 

Lowicz 2:4 (0:2); br.: Andrzej Sujkowski Mistrzami rozgrywek ID ligi okazali się 
(19)iMaciej Sujkowski(21)-JarosławZnyk gracze ekipy FMŁ-Kowmir, która podob-
2 (11 i 12), Grzegorz Krupa (22) i Dariusz · niejakteamBłękitnychDmosinzgromadził 
Piorun (24). 25. punktów, ale w bezpośrednim spotka-
•VICTORIAZabcś.ów-FML-KOW- niu ,,Foremni" wygrali 5: I. „Tylko" trzecie 

MIR Łowicz 1:2 (1:2); br.: Jarosław Do- miejscewywalczyłaekipaLexikosŁowicz. 

miń czak (9 karny) - Łukasz Papuga 2 III ligę opuszczają natomiast Naprzód Jam
( 4 i 10). no, Ja-Ro Łowicz i Canarinhos. (p) 

Piłka nożna - Łowicka Halowa Liga Oldboyów 

Dogram rozpoczął najlepiej 
Łowicz, 26 lutego. Inauguracjarozgry

wek N edycji Łowickiej Halowej Ligi Old
boyów była bardz.o interesująca ... Najlepiej 
w sezon weszli gracze Dagrarnu, którzy 
pokonali „Starszych Panów'' ze Zdun aż 
6:2. Także wysoko wygrał Kopernik Kier
nozia, którywygrał z domaniewickim Vaga
tem 6:3. 

Na razie do rozgrywek zgłosiło się osiem 
zespołów - czy dojdą kolejne? Ewentualne 
kolejne zgłoszenia mogą ~ać do po
niedziałku 6 marca pod numery telefonicme 
(046) 830.:20-28 lub (0-502) 27-46-53. 

1. kolejka ŁHLO: 
• KSIĘŻAK Lowicz - AGATOM

OLIMPlA Chąśno 2:2 (1:1); br.: Jan Ko
walczyk 2 (12 i 16) - Leszek Mycka (7) 
i Jarosław Rachubiński (20). 

• KOPERNIK Kiernozia - VAGAT 
Domaniewice 6:3 (3:0); br.: Waldemar Kret 

2 (2 i 14), Jerzy Lachowicz 3 (4, 10 i 18) 
i Piotr Cieślak (20)- Witold Mokrzycki (13), 
Dariusz Florczak (16) i Zbigniew Konecki 
(19). 

Żółta kartka: Jerzy Lachowicz (Koper
nik). 

•DAGRAMLowicz-OWBOYZdu
ny 6:2 (1:1); br.: Piotr Zapisek (8), Robert 
Wojtasiak 2 (17 i 19), Marek Borkowski 
(18) i Grzegorz Durka 2 (20 i 21). 

Pauza: GLADlATORLowicziAFERA 
Lowicz. (p) 
I. Dagram Łowicz I 3 6-2 
2. Kopernik Kiernozia I 3 6-3 
3. Agatom-Olimpia Chąśno I l 2-2 

Ksi~żak Łowicz I 1 2-2 
5. Vagat Domaniewice I O 3-6 
6. Oldboy Zduny I O 2-6 
7. Afera Łowicz O O 0-0 

Gladiator Łowicz O O 0-.0 

Ekipa Pelikana-90 awansow~ do Ili ligi ŁLPNP. 

Halowe mistrzostwa Łowicża - 11. kolejka IV ligi ŁLPNP 

WBC uległo Zetce 
Łowicz, 25 lutego. Już pierwszy mecz 

ostatniej kolejki „czwartego frontu" przy
niósł sporą niespodziankę, za jaką uznać 
należy porażkę WBC z Zetką. Bardzo efek
townie na pożegnanie wygrali natomiast gra
cze Pelikana-9<), którzy obok WBC wywal
czyli tym samym awans do III ligi. 

Jl. kolejka IV U.PNP: 
• ZETKA Lowicz - WBC Łowicz 1:0 

(0:0); br.: Paweł Pietrzak (23). 
• PERPETUUM MOBILE Lowicz -

WEGA Kocierzew 1:3 (0:1); br:: Jakub Żyto 
(20) - Tomasz Zabost (8), Łukasz Scęcelek 
(16) i Piotr Wódka (17). 

•LOTNIKI Lowicz-AVENA Lowicz 
4:4 (1:2); br.: KriysztofLasota 2 (IO i 19), 
Radosław Marat(19) i Jakub Wojda {24) -
Michał Szuplewski 2 (7 i 17), Piotr Malar
ski (12) i Grzegorz ŚCibor (19). 

• PELIKAN-89 Lowicz - RTS n Gą
golin 2:4 (2:2); br.: Łukasz Zabost (5) 
i Maciej Wawrzyniecki (10)- Rafał Skóra 2 
(1i16),MariuszWoźniak(ll)iPawełDut

kowski (16). · 
Żółta kartka: Przemysław Jankowski 

(Pelikan-89). 
• UKS Bednary - MANHATTAN 

dok ze str. 32 

Lowicz 0:2 (0:1); br.: Kamil Mycka (12) 
i Kacper Woliński (22). 

• PELIKAN-90 Lowicz - WLADCY 
S1EFANA Łowicz 8:4 (2:1); br.: Dawid 
Wróbel (3), Daniel Piotrowski 3 (5, 13 i 19), 
Radosław Domińczak 3 (14, 16 i 20) i Mi
chał Brzozowski (16) - Łukasz Walczak 3 
(4, 21i22) i KrzysztofOlko (23). 

1. WBCŁowicz(l) 11 27 40-18 
2. Pelikan-90 Łowicz (2) 11 26 43-20 
3. RTS II Gągolin (3) 11 20 37-26 
4. WegaKocierzew(4) 11 20 29-23 
5.ZetkaŁowicz(5) li 18 23-14 
6.AvenaŁowicz(6) 11 16 25-24 
7. WładcyStefuna(7) li 14 27-27 
8. Manhattan Łowicz (8) li 13 25-33 
9. Pelikan-89 Łowicz (9) Il I O 25-37 

10. Perpetuum Mobile (10) 11 9 25-39 
11.LotnikiŁowicz(ll) 11 8 24-35 
12. UKS Bednary (12) li 6 1643 

Mistrzami N ligi okazali się gracze w
społu WBC Łowicz, a awans do III ligi 
wywalczył także team Pelikan-90 Łowicz. 
Trzecie miejsce na podium wywalczyła na
tomiast ekipa RTS II Gągolin, która w bez
pośrednim meczu wygrała z Wegą Kocie
rzew 4:3. PawełA. Dolińsld. 

Trzecie mieisce Astry 
• LKS Tymienice - ORZEŁ Parzę- I. Omega Kleszczów 4 I O 8-1 

czew 0:5 2. LKS Mierzyn 4 7 6-5 
•ASfRAZduny-OMEGAKleszczów 3. Astra Zduny 4 6 6-5 

0:2 4. Orzeł Parzęczew 4 6 9-4 
• LKS Tymienice - LKS Mierzyn 0:2 5. LKS Tymienice 4 O 0-1 O 
•ORZELParzęaew-OMEGAKlesz- W ekipie Astry Zduny wystąpili: Łukasz 

c:zów 0:2 · Koza, Michał Michałowski - Mariusz 
•ASTRA Zduny - LKS Tymienice Ochmański(3.bramkiwturnieju),Wojciech 

3:0; br.: Mariusz Ochmański 2 i Wojciech Masłowski (2), Piotr Zrazek (1), Mariusz 
Masłowski. Kubiak, Marcin Lis, Jakub Lis, Damian żurek 

• ORZEL Parzęczew - LKS Mierzyn i Marcin Mika- trenerem zespołu jest Piotr 
3:1 . Zrazek. (p) 
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Koszykówka - finał strefowy o wejście do li ligi 

DWA ZWYCl~STWA BEZ AWANSU 
•AZB WSGKKutno- UMKS KSIĘ

ŻAK Lowicz 76:79(25:21,14:19, 15:14, 
19:25) 

Księżak: Adrian El-Ward 34, Marcin 
Żelisławski 15, Andrzej Tłumak 7, Zbi
gniew Sowiński 7 ( 1 x3) i Jacek Zieliński 7 
oraz Bartosz Włuczyński 7, Marek Sło
ma 2, Marcin Gajda i Wojciech Tomasz
kiewicz. 

AZS: Piotr Niewiadomski 19 (3x3), Ka
rol Jażdżewski 12 (2x3), Robert Kucha
rek 8, Adam Molski 4 i Wojciech Ma
kowski 2 orazŁukaszMąkolski 11 (3x3), 
Kamil Tamachowicz 1 O, Piotr Wyrzy
kowski 10, Tomasz Pasiński i Tomasz 
Skowron. 

Sędziowali: Konrad Lasocki i Michał 
Chrakowiecki (obaj Łódź). 

Kutno, 24-26 lutego. Kibice łowic
kiej koszykówki na turnieju o wejście do 
II ligi w Kutnie przeżyli wiele emocji .. . 
Drużyna Księżaka zaprezentowała się " 
bardzo dobrze, ale do szczęścia zabrakło 
awansu. Łowiczanie wygrali dwa poje
dynki, jednak okazało się, że to było za 
mało by aw~ować. Taki już jest sport. 
Po pierwszym dniu zmagań nastroje 
w ekipie Księżaka były wspaniałe. 

dok na str. 30 
W ostatnim meczu łowiczanie wygrali z AZS Toruń, ale jednak do rozgrywek 
centralnych nie awansowali ... 

Łowicki informator sportowy 
Piątek, 3 marca: 

• 17.30-22.00- hala sportowa OSiR 
nr 2 w Lowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 
I i II ligi VII edycji Amatorskich Mi
strzostw Łowicza w piłce siatkowej; 

Sobota. 4 marca: 

• JO.OO - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki mło
dzików U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księ
żak II Łowicz - Start Ill Łódź; 

Piątek, 10 marca: 

• 17.30-22.00- hala sportowa OSiR 
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze 
I i II ligi VII edycji Amatorskich Mi
strzostw Łowicza w piłce siatkowej; 

Sobota. 11 marca: 

2.03 .2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Piłka nożna - przygotowania 
KS Pelikan do rozgrywek Ili ligi 

Mamy się martwić? 
• PELIKAN Łowicz - WŁÓK- koją - nasi rywale ogrywają drugoli

NlARZ Konstantynów Łódzki 0:4 gowców ( np. Unia - Radomiak 2:0 !) 
(0:1); br.: a my ponosimy klęski z teoretycznie 

Pelikan: Romanowski (46 Gospoś) - słabszymi. 

Znyk, Czerbniak, Styszko, Gawlik - W przegranym w podobnym stosun
Kaźmierczak (75 Jędrachowicz), Wilk, ku test-meczu z Nadarzynem Pelikan był 
Jóźwiak, Krystian Bolimowski (85 Kon- zespołem dojrzalszym, było sporo sytu
rad Bolimowski) - Kosiorek (46 Gory- acji bramkowych, a wysoka porażka -
szewski), Kowalczyk. nieco przypadkowa. Tutaj o przypadku 

Skierniewice, 22 lutego. O ile jed- nie może być mowy. Stąd powody do 
na porażka z drużyną czwartoligową niepokoju. 
mogła być wypadkiem .przy pracy, Rywale zdobywali gole po ewident
o tyle kolejna klęska z podobnej klasy nych, szkolnych błędach obrońców. Bia
ekipą na pewno musi budzić niepokój . . ło-zieloni tak na prawdę tylko raz mieli 
Martwi zwłaszcza fakt, że łowiczanie szansę na trafienie do siatki - zmarnował 
w tym meczu byli tłem dla grającego ją Krystian Bolimowski. Potem z na
szybciej, sprytniej i po prostu lepiej szej strony ekipie z Konstantynowa nie 
lidera łódzkiej IV ligi. Moi gracze de/en- groziło żadne niebezpieczeństwo. 
sywni w dwóch meczach sparingowych Nasza szczupła kadra (chory Artur 
stracili osiem goli, czyli o dwa więcej Serocki, wciąż narzekający na uraz Ra
niż w całej rundzie jesiennej. A przecież dostaw Kowalczyk, brak Grzegorza 
skład obrony nam się zmienił, generał- Cipińskiego i zoperowanego Maćka 
nie gramy tymi samymi piłkarzami, więc Wyszogrodzkiego) i ciężkie treningi na 
problem tkwi w podejściu do pojedynku pewno nie pomagają w skutecznej grze 
treningowego - tak o postawie defen- sparingowej. Ale czy to sąjedyne przy
sywy mówi trener Jacek Cyzio. Tak czyny ... ? 
czy inaczej te słabiutkie wyniki niepo- BoB 

• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz fi
nałów wojewódzkiej ligi koszykówki ju
niorów U-18omiejsca1-6: UMKS Księ
żak Łowicz - MSZS Łowicz; 

• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła lI 3; turniej 
eliminacyjny wojewódzkiej ligi koszy
kówki żaczek U-12; godz. 9.00: UMKS 
Księżak I Łowicz - Mag-Rys Zgierz, 
godz. 10.15: UMKS Księżak II Łowicz
UKS Jordan Łódź, godz. 12.00: UMKS 
Księżak II Łowicz - Mag-Rys Zgierz, 
godz. 13.15: UMKS Księżak I Łowicz -
UKS Jordan Łódź; 

Zatorze okazało sie tym razem zdecydowanie lepsze od Budowy. .. 

Halowa piłka nożna - Superpuchar Łowicza 

Niedziela. 5 marca: 

• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki mło
dziczek U-14omiejsca1-6: UMKS Księ
żak I Łowicz - MTK Pabianice; 

• 15.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Lowiczu, ul Jana Pawła II 3; Walny 
Zjazd Powiatowego SZS w Łowiczu, 
godz. 15.00 - I termin, godz. 15.15 
-II termin. 

W podwóinei koronie 
• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki kade
tów U-16 o miejsca 1-6: UMKS Księżak 
I Łowicz - LKS Łódź; 

•ZATORZE-MIKOLAŁowicz-ZPW 

BUDOWALowicz3:0(1:0); br.: Sywester 
Knera (7), Przemysław Pomianowski (19) 
i Łykasz Znyk (24). 

Zatorze: Gospoś - Knera, Znyk, Pomia
nowski, Cicha! oraz Woźniak i Kutkowski. 

• 17 .OO - hala sportowa OSiR nr I 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz fi
nałów wojewódzkiej ligi koszykówki ju
niorów lJ-18 o miejsca 1-6: UMKS Księ
żak Łowicz - UMKS Piotrcovia. 

Btxbwa: J~ -GOO;ki,Reml:x:>w$i, 
(p) Plachetl, Olaczek oraz Grzegorek i Chlebny. 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 2-8 marca marca 2006 r. 
Przysłowie ludowe o pogodzie: 
„KIEDY W MARCU PLUCHA, TO W MAJU POSUCHA". 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtuje zatoka niżowa, w chłodnej i wilgotnej 
masie powietrza. 

•CZWARTEK· PIĄTEK: 
Pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane, 
miejscami do dużego, ale bez opadów. Widzialność 
umiarkowana, zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. 
Wiatr południowo-zachodni, słaby do umiarkqwarego. 
Temp. max w dzień: - 2°c do o•c. 
Temp. min w nocy: - 6°C do - 10°c. 

•SOBOTA· NIEDZIELA: 
Zachmurzenie umiarkowane dg, dużego, miejscami 
opady śniegu. Widzialność umiarkowana, 
zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr 
z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: - 2°c do+ 1°c. 
Temp. min w nocy: - 4°C do - a•c. 

•PONIEDZIAŁEK-ŚRODA: 
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, okresami silniejszy. 
Temp. mait w dzień: - 1°c do + 2°c. 
Temp. min w nocy: - 3°C do - 6°C. 
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OGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: ~ 

Pogoda niekorzystnie wpływać ~ 
będzie na nasze samopoczucie. e 
Osłabiona sprawność psychofizyczna. ;il 

Łowicz, 19 lutego. To już tradycja 
łowickiej hali - mistrz gra ze zdobywcą Pu
charu Burmistrza. I tak się złożyło, że 
w ostatnią niedzielę spotkały się dwie ekipy 
często potykające się ostatnio dwa razy ze 
sobą, Najpierw przed dworna tygodniami 
najpierw Zatorze pokonując Budowę 2:0 
zapewniło sobie tytuł, a potem obie piątki 
walczyływpółfinalePucharuLigi,gdzielepsi 
okazali się „budowlańcy". 

Superpuchar to też cenne trofeum, stąd 
znów na parkiecie było interesująco. Fawo
rytem był mistrz, ale zwyżka formy zdo
bywcy pucharu kazała ostroźnie oceniać 
szanse którejkolwiek z drużyn. 

Początek był dość wyrównany. Osłabio
ne brakiem najlepszego swojego piłkarza -

Grześka Cipińskiego Zatorze, starało się 
dłużej przebywać przy piłce i kontrolować 
wydarzenia. W 7. minucie pokazał się inny 
z liderów najlepszej ekipy tego sezonu -Syl
wester Knera i jego zespół objął prowa
dzenie. Budowa starała się wyrównać, jed
nak do przerwy ~się nie zmienił. 
W drugiej~ przez cDuższy C'ZllS wynik.się 
nie :mńeniał. Dopiero w 19. minucie na listę 
strzelców wpisał się Przemysław Pomia
nowski, a tuż przed końcem -Łukasz Znyk 
i Superpuchar Łowicza trafił do Zatomt 

Po meczu odbyło się wręczenie nagród 
dla najlepszych w poszczególnych ligach. 
Podsumowanie I Łowickiej Ligi Piłki Halo
wej Pięcioosobowej na naszych łamach już 
za tydzień. BoB 

Piłka nożna - finał wojewódzki Mistrzostw LZS 

Trzecie mieisce Astry 
Łowicz, 26 lutego. Pięć zespołów 

wystąpiło w finale Mistrzostwh Woje
wództwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS 
w halowej piłce nożnej, a powiat ło
wicki reprezentowali w tej rywalizacji 
zawodnicy Astry Zduny, którzy 
wzmocnieni graczami Kopernika Kier
nozia, ostatecznie zajęli bardzo dobre 
trzecie miejsce. 

• ASTRA Zduny - LKS Mierzyn 
1:2; br. : Wojciech Masłowski. 

• OMEGA Kleszczów - LKS Ty
mienice 3:0 

• ASTRA Zduny - ORZEŁ Parzę
czew 2:1; br.: Piotr Zrazek i Mariusz 
Ochmański. 

• LKS Mierzyn - OMEGA Klesz-
czów 1:1 dok. na str. 31 
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