
Jak dyrektor 
został związkowcem 

-ayłł 

Duło ŚMIECHU 
NA BLICHU 

Od poniedziałku przy wjeździe do 
szpitala obok flag państwowych po
wiewają nagi związków, które są 
w sporze z dyrekcją. 

Pracownicy szpitala 
chcą podwyżek 

Oflagowanie i oplakatowanie 
łowickiego szpitala w poniedziałek 
6 marca stało się widocznym wy
razem sporu zbiorowego między 
związkami zawodowymi a dy
rekcją. Pracownicy ZOZ w Łowiczu 
domagają się zwiększenia wyna
grodzenia zasadniczego o 30%. 

P odwyżek nie mieliśmy od us~ 203 
zł, czyli odponad pięciu lat - mówi 
Dorota Łazęcka, przewodnicząca 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po
łożnych w Łowiczu dodając, że tamta pod
wyżka też była wywalczona strajkami 
w 2000 roku. Mimo zapowiedzi, że miała 
zostać wliczona do wynagrodzenia zasad
niczego, jest to obecnie składnik wynagro
dzenia, który obowiązuje od 2001 r. 

-Jesteśmyjużpopierwszychnegocjaqach, 

które nic nie wniosły - mówi Łazęcka - dy
rektor twierdzi, że na żadne podwyżki nie 
ma pieniędzy. Dalsze negocjacje nie będą 
odbywać się w Łowiczu, bo związkowcy 
przekazali spraw~ do struktur związku re
gionu łódzkiego, które utworzyły komitet 
negocjacyjny. Najbliższe spotkanie tegoż 
komitetu z dyrektorami szpitali odbędzie 
się w piątek 1 O rnan:a w Wieluniu. 

Waldemar Grabowski, przewodniczący 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy, który także wszedł w spór dodaje, 
że korespondencja między związkowcami 
a dyrekcją łowickiego szpitala w sprawie 
podwyżek zaczęła się 31 stycznia. 

dok na str. 5 
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Ponad pól miliona 
zginęło · z bank~ 
588 tysięcy złotych 
ukradła w ciągu 
sześciu ostatnich lat 
z li Oddziału Banku 
Pekao S.A. w Łowiczu 
była jego główna 
kasjerka, 51-letnia 
Krystyna W. z Łowicza. 

sposobów działania. A dlaczego rutynowe 
kontrole nie wykazały uchybień ł niedo
boru pieniędzy? Odpowiedź na to pyta
nie znała do niedawna tylko Krystyna W. 
Teraz będzie chciała ją poznać nie tylko 
dyrekcja centrali banku, ale również proku
rattna i sąd. 

Czy jednak główna kasjerka stanie przed 
sądem? Prokurattna Rejonowa w Łowiczu 
zamierzała już jej postawić wzuty, ale ... nie 
zdążyła, gdyż ta rozpoczęła leczenie w od
dziale pychiatrycznym szpitala w Socha-

B yła ona odpowiedzialna między inny- czewie. Biegły sądowy powołany na tę oko
mi za pracę kasjerek i wydawanie go- .Jiczność wypowiedział się, że kobieta ze 

tówki do kas i bankomatów. Po odejściu względu na stan zdrowia nie nadaje się do 
z pracy w banku na początku lutego sama 
na siebie złożyła 6 lutego doniesienie do pro
kuratury, w którym przyznała, że „co jakiś 
czas przygarniała jakąś kwotę pieniędzy''. 

Doniesienie złożyła również dyrekcja 
banku, akilkadni póżniej centrala banku zło
żyła doniesienie o kolejnej kradzieży, do któ
rej doszło w tym samym oddziale banku na 
Długiej . Podczas prowadzonej w banku kon
troli okazało się bowiem, że inna kasjerka 
tegoż banku, 34-lemia Agnieszka A. także 
zawłaszczyła pieniądze - blisko 27 tysięcy 
złotych. - Spraw tych nie należy ze sobą łą
czyć, gdyż nie było wspólnego działania pra
cownic banku. Są to dwie różne sprawy 
i w=ęte były dwa odrębne śledztwa - po
wiedziałnam Prokurator Rejonowy w Łowi
czu Marek Kryszkiewicz. 

F unkcjonariusze Sekcji Przestępstw Go
spodarczych łowickiej policji i Proku

ratllla Rejonowa próbują ustalić mechanizm 
trwającego od około sześciu lat oszustwa, 
choć na pocr.ątku ·tygodnia =znik praso
wy komendy Leszek Okoń jeszcze nie po
twierdzał, czy postępowanie jest prowa
dzone. - W toku śledztwa ustalony będzie 
mechanizm zaboru tęj znacznej kwoty pie
niędzy, jak róWnici zweryfilwwany zostanie 
czas trwania procederu i faktyczna kwota 
przyw/aszczonych pieniędzy - mówi proku
rator Kryszkiewicz. O mechanizmie prze
stępstwa prokurattna ani policja nie chcą 

prowadzenia z jej udziałem czynności pro
cesowych, a tym samym nie można jej rów
nież przedstawić zarzutówpopehńenia prze
stępstwa. 

D rugiej kobiecie- tej, która ukradła oko
ło 27 tysięcy złotych, prokuratllla po

stawiła już zarzut z artykułu 284paragraf2 
kodeksu karnego, za który grozi kara po
zbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu 
lat. Agnieszka A. przyznała się do winy 
i zamierzała dobrowohrie poddać się karze. 
Swoje postępowanie tłumaczy tym, że miała 
kredyt do spłacenia i że zamierza oddać za
właszczone pieniądze w taki sposób, żeby 
tego nikt nie zauważył. 

Obie kobiety oczywiście już nie pracują 
w budynku na Długiej. - To dopiero się po
robiło ... Przecież nie było aż tak widać, 
żeby żyła ponad stan, żeby miała tak dużo 
pieniędzy. .. - powiedziała nam jedna z pra
cownic banku. Pytana o szczegóły nabrała 
jednak wody w usta - dyrekcja zabroniła · 
pod karą zwolnienia z pracy informowarua 
kogokolwiek o tej sprawie. Rzecznik praso
wy warszawskiej centrali Pekao S.A. Ro
bert Moreń też jest powściągliwy. - Rzeczy
wiście miała miejsceh-adzież pieniędzy i pro
kuratura prowadzi śledztwo w tęj sprawie -
mówi. 

dok na str. 2 

informowaćrównieżdlatego,żebyniepod- Hodowcy krów mlecznych dokładnie przyglądali się zwierzętom wystawionym na aukcji w gospodarstwie 
powiadać potencjalnym przestępcom Borland w Borowie w piątek 3 marca. Dlaczego Borland wyprzedaje krowy piszemy na stronie 5. 

MACIORERKLAMYA Wybierz szkołę 
wybierz uczelnię :s SKUP D wieciekaweimprezyedukacyjneod-

,. ~JNE będą się w ~jbliżs~ch dniach na I CT .li naszym tereme. Dzis, w czwartek 

50 2 9 marca, w Łowiczu organizowane są, adre-
l..Ll1&&11..Z.~WL..:!l:!~·..!!!!:!~--'1..:..~u sowane do gimnazjalistów, Targi Edukacyj-

orvanizuje: .r wesela do 100 zł .r poprawiny do 30 zł , 
.r komunie do 70 zł .r bankiely do 70 zł 
.r imprezy okolicznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY . : 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 

. Tel. (0-46) 838-36-46, 0-607-930·234 

ne. Zapr=tują się na nich szkoły średnie 
z Łowicza i niektóre spoza naszego powia
tu. Z kolei z myślą o tegorocznych matu
rzystach, w środę 15 rnan:a w Głownie or
ganizowane są Targi Edukacyjne, na których 
swoje stoiska mieć będą publiczne i pry
watne szkoły wyższe z Łodzi, Łowicza 
i innych miast województwa Więcej o obu 
imprezach - na str. 8. 

Zmarł Władysław Kalbarczyk 
W sobotę 4 marca zmarł, w wieku 

94 lat, mieszkaniec z.duńskiej Dąbro
wy Władysław Kalbarczyk, wieloletni 
nauczyciel w szkołach podstawo
wych w Bąkowie, Kiernozi, z.ctunach -
w której w latach 1945-1950 był kie
rownikiem, a od 1950 nauczyciel 
w LO w Zdunach. 

K albarczyk po skończeniu nauki w Se
minarium Nauczycielskim w Białym

stoku, przyjechał do Zdun i zamieszkał 
tam w 1933 roku. Był zafascynowany Księ
~· Pracował nie tylko jako nauczyciel 

ucząc: rachunków, śpiewu, gimnastyki, pla
styki, geografii, ale także jako społecznik, 
spółdzielca, animator życia kulturalnego. 
Poprzejściunaemeryturęw 1972rokujesz
cze przez kolejnych 16 lat pracował 
w liceum na część etatu. W jego kręgu 
zainteresowań zawsze pozostawała kul
tura i sztuka, śpiewał i malował. 
W wieku 90 lat ciągle był aktywny, za
dziwjał sprawnością i jasnością umysłu 
i możliwościami ruchowymi. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
w sobotę I 1 marca o godz. 12 w kościele 
wZdunack (tb) 
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DRUGIE „NIE" DLA OLEJNICZAKA 
„Radni chodzili w Łęczycy 
jak sobie chcieli i trzeba 
było to poustawiać ... " 
- takie słowa padły na 
spotkaniu z Panem na tej 
sali - przypomniał 
kandydatowi na sekretarza 
miasta Jerzemu 
Olejniczakowi 
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łowiczu 
Krzysztof Kaliński podczas 
nadzwyczajnej sesji 
w czwartek 2 marca. 

O. n i dziewięciu innych opozycyjnych 
wobec bmmistrz.a radnych zagłoso

wało pu.eciwko powołaniu OlejniC7llka na 
sekretarza, ośmiu radnych poparło tę kan
dydaturę, jeden wstrzymał się. tym samym 
Rada już po raz drugi opowiedziała się za 
niepowoływaniem Jerz.ego OlejniC7llka na 
stanowisko sek:retamt miasta. 

Na lodowisku w Domaniewicach. .. 

N adzwyczajna sesja, na której jedynym 
punktem było podjęcie uchwały o po

wołaniu Jerz.ego OlejniC7llka na sek:retamt 
Łowicz.a, wstała zwołana na wniosek bur
mistrz.a R.ysz.arda Budzałka. Poprzednie gło
sowanie w tej sprawie odbyło się tydzień 
wcześniej - 22 lutego. Wtedy 11 głosami 
pm:ciwko przy 8 za i 2 wstrzymujących 
radni odrzucili kandydatmę Olejniczaka Wy
dawałoby się, że na tym sprawa wstanie 
zakońcwna, tymczasem burmistrz Budza
łek, uparcie foIBUjąckandydatmę byłego wo
jewody skierniewickiego na to stanowisko, 
jeszcze na sesji 22 lutego złożył wniosek 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej i ponownie 
głosowanie w tej sprawie. Czy i po tej sesji 
burmistrz złoży kolejny wniosek o zwoła
nie nadzwyczajnej sesji? Czy po biz tu.eci 
będzie próbował? Do chwili zamykania tego 
nwneru NL 8 marca do Biura Rady Miej
skiej w Łowiczu taki wniosek nie wpłynął. 
PI= dwa poprzednie dni burmistrz był na 
urlopie. 

Jerzy Olejniczak był obecny na obu se
sjach, z tym że dopiero na sesji 2 marca 
doszło do zadawania mu pytań. Najpierw 
jednak burmistrz odczytał ponownie wnio-

lodowisko nadal czynne 
M imo ocieplenia, a nawet plusowych 

temperatur w ciągu dnia, lodowisko 
. przy z.espole szkół w Domaniewicach na
dal funkcjonuje. Ocieplenie spowodowało 
jednak nieco mniejsze zainteresowanie re
kreacyjnym łyżwiarstwem. Osoby korzy
stające z tego lodowiska podejizewają, że 
jest zbyt ciepło. - Wprost przeciwnie. To jest 
najlepsza pogoda, bo w dzień świed słońce 
i jest ciepło, można więc dużo czasu spędzić 
na łyżwach. Zawodnicy z klubu, trenujący 
jazdę na łyżwach, wykorzystują ten czas do 
maksimwn - mówi Mieczysław Szymajda, 
od wielu lat organizujący lodowisko przy 
szkole w Domaniewicach i trener łyżwia
rzy. 

Lodowisko utrzymuje się nawet przy 
temperaturze około 6-8"C, jeżeli tylko nocą 
spada ona poniżej zera. Wówczas na lyż-

dok. ze str. I 

wach można jeździć do godziny 12.00 i od 
16.30. Kiedy temperatura jest niższa i wy
nosi -1-0 °C, lodowisko jest czynne cały 
dzień. Przy takich temperaturach tafla jest 
odbudowywana co dwa dni. Lodowiskopo
lewane jest wodągdytemperatura spada po
niżej -4°C. 

Nadal można korzystać z wypożyczalni 
lyżew. Wypożyczenie pary lyżew na cały 
dzień kosztuje 5 zł. Mieczysław Szymajda 
dysponuje już 260 parami lyżew, dostępne 
są wszystkie rozmiary. Z pieniędzy za ich 
wypożyczanie zakupiono w tym roku re
gały na lyżwy za 4.800 zł. - 'Zamierzamy 
jeszcze dokupić, już pod koniec sezonu, po 
niższych cenach i ryżwy i półki. na nie -mówi 
Szymajda. Pieniądze z wypożyczalni prze
znaczane są również na potrzeby klubu lyż
wiarskiego. (eb) 

Ponad pól miliona zginęło 1 banku • Z adenz klientów banku nie ucierpi z tego 
powodu, ponieważ zawsze za tego typu 

problemy odpowiada bank- zapewnia jed
nak. Podkreśla, że nawet, jeśli bankowi 
nie uda się odzyskać utraconych pienię
dzy, to jest on ubezpieczony i w związ
ku z tym strata nie wpłynie w żaden spo
sób na klientów. -Pieniądze naszych klien
tów są bezpieczns i jest tp priorytet -deklaru
je Moreń. 

Według bankowców sprawa kradzieży 
i ustalenia kto sięjej dopuścił oraz zbadania 

wszelkich związanych z tym okoliczności 
nie jest skomplikowana, więc śledztwo pro
kuratorskie nie powinno być długie. 

- Na miejscu w Łowiczu trwa audyt pro
wadzony przez centralę. Zawsze w takich 
sytuacjach jest przeprowadzana szczegóło
wa kontrola ... - dowiedzieliśmy się w war
szawskiej centrali banku. 

- Kłania się nadzór banlwwy. Gdzie oni 
byli przez sześć lat? - zastanawia się jeden 
z oficerów łowickiej komendy. 

Marcin Kucharski. 

sek w sprawie powołania sekretarza, w któ
iym zawarte były też informacje o karierz.e 
zawodowej Olejniczaka Wniosek nie zawie
rał nic nowego. To samo radni otrzymali 
w materiałach tydzień wczciniej. Pytanie, 
które miało umożliwić Olejniczakowi zapre
zentowarue się, zadała jako pierwsza radna 
z obozu bunnistrzowskiego, Ewa Zbudnie
wek. Spytała też o to, czy podczas pracy na 
stanowisku sekretarza w ~cy kierował 
się względami osobistymi. Kandydat odpo
wiadał wyraźnie zdenerwowany, próbując 
zawrzeć w swych wypowiedziach dużo 
więcej, niż tylko odpowiedź na pytania. 
Najpierw jasno określił swoje sympatie po
lityczne: - Jeżeli wyrażam sympatię, to po 
prawej stronie i nikt tego ze mnie nie ztiej
mie ... Chwilę później można było odnieść 
nieodparte wrażenie, że czuje się obrażony, 
cytowanymi w mediach, wypowiedziami 
radnych o jego osobie: -Nie obrzucajcie mnie 
błotem, bo ja jeszcze nikogo nie obrzuciłem. 
Można było dać sygnał, że chcecie porozma
wiać ... -mówił Olejniczak. 

A trnosferę na sali podgrzał sformułowa: 
ny pizez OlejniC7llka zarzut, że jego 

kandydatura wstała odrzucona na poprzed
niej sesji głosami SLD i PiS. -Państwo zdecy
dujecie. Czy głosami SW i PiS? Wuiocznie 
tak musi być ... - mówił kandydat Przewod
niczący rady Krzysztof Kaliński przypo
mniał słowa cytowane na początku tego ar-

tykułu: „ Radni chodzili w Łę_czycy jak sobie 
chcieli i trzeba było to poustawiać ... ".A rad
ny Dariusz Mroczek przypomniał jak 
wpopnedniejkadentjinądziłakoalicjaAWS 
(z którego był Olejniczak) i SLD. - Apoli
tyczna, była sekretarz Elżbieta Czubińska, 
nigdy by sobie na tej sali nie pozwoliła na 
takie sugestie - odniósł się też db słów Olej
niczaka przewodniczący Kaliński. Na.za
rzuty Olejniczaka zareagowała również rad
naAnnaBieguszewska: -Absolutnie niewsty
dzęsię, że jestem z SW. Dziwię się, że osobo 
tak doświadczona w;powiada takie słowa 
i uważa, że obrzucamy Pana błotem. Głoso
wałam przeciwko i będę terQ7 też przedwna. 
Lider radnych opozycyjnych wobec bur
mistrza, Grzegorz Michalak, skomentował 
wystąpienia kandydata w sposób następu
jący: -Jeślijest Pan osobąpubliczną, to musi 
się Pan liczyć, że.będzie poddawany ocenie. 
Moja ocena od początku była negatywna je
śli chodzi o wojewodę ... -mówił Michalak -
:za dużo.polityki., za mało merytoryki. 

Bezpośrednio po sesji radni opozycyjni 
podpisali się pod złożonym u pizewodni
czącego Krzysztofa Kalińskiego oświadcze
niem, w którym stwierdzają, że już dwu
krotnie wyrażali swoją opinię o powołaniu 
sekretarza, jest ona wiążąca i nie zamierzają 
wyrażać swojej opinii kolejny raz. Czy nie 
będą musieli - okaże się wkrótce. 

(mak) 

Koleine zlecenie no cięcie drzew 
Zakład Usług Komunalnych roz

począł od poniedziałku 6 marca re
alizację kolejnego zlecenia z ratu
sza dotyczącą korekcji koron 
drzew rosnących w pasach jezd
nych Łowicza. 

D o przycięcia przeznaczono 430 
dizewnakilkunastu ulicach. Najwię
cej przycinanych dizew będzie na 

ul. Włókienniczej, Kaliskiej, Powstańców, 
Mostowej. Wśród przycinanych drzew 
znalazły się dwa pomniki przyrody: lipa 
rosnąca przed budynkiem łowickiego staro
stwa oraz dąb rosnący przy skrzyżowaniu 
ulic Starzyńskiego i Sikorskiego. W zlece
niu, jakie skierował do ZUK ratusz nie ma 

kronika~ 
policyjna., 

• 1 marca policja otrzymała zgłoszy< 
nie o wyłudzeniu przez Janusza T. z Efo
chaczewa w puiikcie serwisowym froterki 
na szkodę Barbary Z. z Łowicza. 

• 1 marca funkcjonariusze łowickiego 
Zakładu Karnego podczas przeszukania 
celi osadzonego Zbigniewa Rz. znaleźli 
u niego narkotyki w postaci tabletek exta
sy oraz sprasowaną marihuanę o łącznej 
wadze około 46 gramów. Jak narkotyk 
przedostał się za więzienne kraty, próbuje 
ustalić łowicka policja. 

• 1 marca na ulicy Zduńskiej w Łowi
czu nieznani sprawcy wykorzystując nie
uwagę sprzedawczyni ze sklepu Eweliny 
M. ukradli z zaplecza torebkę damską 
z dokumentami oraż pieniędzmi w kwo
cie 2 złotych. Łączne straty zostały wy
cenione na około 60 złotych. 

• I marca zatrzymany został jeden ze 
sprawców rozboju, do którego doszło 18 
lutego w okolicach ulicy Bolimowskiej 
w Łowiczu. 21-letni Kamil N., razem 
z innym nieustalonym dotychczas męż
czyzną, doprowadzili do bezbronności 
Jana K. i ukradli mu saszetkę z dokumen
tami i pieniędzmi w kwocie 846 złotych. 
Wobec Kamila N. zastosowano środek 
zapobiegiwczy w postaci dozoru policyj
nego. Policja ustala drugiego sprawcę. 

tym razem całkowitego wycięcia dizew, pra
cownicy zakładu będą dokonywać cięć po
legających na redukcjinadmiemierozrośnię
tych koron dizew i usuwania posuszu. 

Koszt prac, które przeprowadzą pracow
nicy ZUK ma wynieść 46 tys. zł, jest to 
dość dużo, ale jak wyjaśnił nam wicedyrek
tor Tadeusz Dutkiewicz, w wielu przypad
kach pracownicy będą zmuszeni do korzy
stania z podnośnika hydraulicznego (ok. 70 
godzin) a to znacznie zwiększa koszty prac. 

To już drugie w tym roku zlecenie ratusza 
na pielęgnacyjne cięcia drzewostanu dla 
ZUK. Wcześniej przycięte zostały korony 
podobnej liczby dizew a także kilkanaście 
wycięto ze względu na zły stan zdrowotny. 

(tb) 

• 2 marca na osiedlu Dąbrowskiego w Łowi
czu nieznani sprawcy wykorzystując nieuwa
gę personelu w sklepie spożywczym dokonali 
kradzieży pieniędzy z kaset.ki. Łącznie było 
to około 3.900 złotych na szkodę sklepu na
leżącego do Powszechnej Spółdziehri Spożyw
ców ,,Społem" w Łowiczu. 

• 2 marca policja została poinformowana 
o kradzieży sprzętów RTV i wyrobów ze sre
bra i ze złota z mieszkania w bloku przy ulicy 
Kaliskiej w Łowiczu. Okazało się, ż.e z miesz
kania Zenona P. wyniósł je jego 27-letni syn 
-Robert P. Mienie zostało odzyskane w całości 
i zwrócone właścicielowi. 

• 3 marca policja została powiadomiona 
o kradzieży telefonu komórkowego marlci Sony 
Ericl:swn na osiedlu Stuzyńskiego w Łowic-zu. 

• 3 marca doszło do włamania do kiosku 
z prasą w sąsiedztwie bloku numer 6 na osiedlu 
Bratkowice w Łowiczu. Nieznani sprawcy po 
zdjęciu kraty w oknie i wybiciu szyby w okien
ku sprzedażnym ukradli papierosy, gumy do 
żucia,. karty telefoniczne i inne przedmioty 
o łącznej wartości około tysiąca złotych na 
szkodę Haliny B. 

• 4 marca na ulicy Podnecznej w Łowiczu 
26-letni Artw' K. został zatrzymany podczas 
jazdy samochodem Volkswagen Golf pomi
mo zakazu prowadzenia pojazdów, które zo
stało wydane przez sąd w Skierniewicach. 

• 4 marca l.akład Energetyczny Łódź Te
ren SA. Rejon Łowicz poinfmmował o kolej
nych kradzieżach prądu, tym razem w Ziel
ko\\<icach pizez Waldemara D. (wartość skra
dzionego prądu - 4.682 zł), w Zawadach przez 
Wiesława W. (wartość skradzionego prądu 
2.340 zł). 

• 7 marca około godziny 18.20 w sklepie 
na Nowym Rynku w Łowiczu nieznani spraw-
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Jeden z aktów prezentowanych na 1 

wystawie w Bolimowie. 

Wystawa Kopczyńskiej 
do 18 marca 

D o 18 marca potrwa w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bolimowie wy
stawa malarska łowickiej malarki 

amatod<lAgnieszkiKopczyńskiej. Jakmówi 
Kopczyńska, celowo w tytule wystawy nie 
znalazło się słowo akt, mimo iż większość 
z prezentowanych prac należy do tej wła
śnie kategorii. - Nie wiem dlaczego, ale uży. 
cie tego określenia budzi wiele, często nie
zdrowych emocji i nabiera dziwnego ")'
dźwięku, posmaku sensacji czy wręcz uzna
wane jest za synonim pornografii - Tym
czasem akt służy ukazaniu piękna człowie
ka. .) W akcie ciało, podobnie jak światło 
i cień,jest tworzywem, środkiem do pokaza
nia czegoś więcej. Mam nadzieję, że to „ coś 
więcej" udało mi się pokazać- mówi. 

Wystawa prezentowana będzie w Boli
mowie jeszcze pizez najbliższy tydzień, 
Następnie na początku kwietnia będzie ją 
można oglądać w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łowiczu. (wcz) 

Działka w Gągolinie 
traf i no przetarg 

N ieruchomość rolnicza o powierzchni 
1,5 ha, położona we wsi Gągolin Po
łudniowy a będąca własnością gmi

ny Kocierzew, wystawiona będzie do sprze
daży. Stosowną uchw!lłę w tej sprawie· pod
jęła Rada Gminy na sesji 2 marca WójtGrz.e
gorz Stefański wyjaśniał, że nieruchomość 
ta ma dzierżawcę, który wystąpił do Urzę
du Gminy z prośbą o możliwość sprzeda
ży. Gminie działka ta nie jest do niczego 
Potrzeba, a jedyną możliwością jej zbycia 
jest przeprowadzenia przetargu. Radni jed-
nogłośnie zgodzili się na to. -

(mwk) 

cy wykorzystując nieuwagę personelu, ukra
dli z zaplecza saszetkę z prawem jazdy, do
wodem rejestracyjnym i innymi dokumen
tami. W saszetce nie było pieniędzy. 

• 7 marca około godziny 15.00 w skle
pie przy ulicy Zduńskiej nieznani sprawcy 
wykorzystując nieuwagę Barbary S. ukradli 
jej torebkę z dokumentami, kluczami do 
mieszkllnia i pieniędzmi w kwocie około I 60 
złotych. 

• W okresie od I do 6 marca policja 
zatrzymała sześciu nietrzeźwych rowerzy
stów oraz trzech nietrzeźwych kierowców 
samochodów osobowych, I marca w Wale
wicach zatrzymany został na rowerze 42-
letni Mirosław L. (0,81 mg/dm3 alkoholu 
w powietrzu wydychanym z płuc), tego sa
mego dnia w Bednarach w gminie Nieborów 
zatrzymano na rowerze 58-letniego Wale
riana D. (0,69 mg/dm3), 3 marca w Nieboro
wie na rowerze 47-letnią Alicję Z. (0,66 mg/ 
dm3), 3 marca w Przemysłowie w ,,maluchu" 
41-letniego Janusza S. (1,31 mg/dm3 alko
holu), 3 marca w Mystkowicach na rowerze 
4 I-letniego Jana K. (0,98 mg/dm3 alkoho
lu), 4 marca w Czatolinie w gminie Łyszko
wice na rowerze 43-letniego Tadeusza B. 
(1,46 mg/dm3), 4 marca na ulicy Podrzecz
nej w Łowiczu 27-letniego Tomasza M. 
w Hondzie Civic (0,47 mg/dm3), 5 marca na 
ulicy Wąskiej w Łowiczu na rowerze 20-
letniego Łukasza P., 6 marca na ulicy Po
znańskiej w Łowiczu 21-Jetniego Waldema
ra P. w Seicento (0,42 mg/dm3

). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową 
Poligi w Łowiczu. 
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 
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Wnioski o dopłaty od środy 

Fałszywe zamówienie, 
fałszywy odbiorca, 
fałszywy adres. 
Gangsterski 
majstersztyk dwa razy 
jednego dnia 
w Łowiczu. 

P odszywając się pod łowicką fumę nie
znani sprawcy wyłudzili 2 marca od 

dwóch zakładów mięsnych z terenu Pol
ski prawie trzy tony mięsa wieprzowego 
i wołowego. Podobnych sytuacji w kraju 
zdarzyło się w ostatnim czasie kilka. 

Histońa zaczęła się od tego, że kilka 
dni temu w jednej z łowickich firm zaj
mujących się obrotem mięsnym, za
dzwonił telefon. Osoba przedstawiła się 
jako oficer policji i poprosiła o podanie 
numeru REGON i pełnej nazwy firmy. 
Miało to posłużyć sprawdzeniu jednej 
z , zawieranych wcześniej transakcji. 
„Oficer" otrzymał dane firmy. Potem 
sprawy toczyły się poza Łowiczem. Na 
firmę z Łowicza zamówione zostało 
w Zakładzie Mięsnym w Jedlińsku 
w województwie świętokrzyskim oko
ło 1.300 kilogramów mięsa wołowego 
i wieprzowego wraz z dostawą na miej
sce do Łowicza o wartości około 
16,5 tys." złotych. Dostawa miała być 
zrealizowana w czwartek 2 marca w go
dzinach porannych. 

1.300 kilogramów mięsa kierowca miał 
pojechać do biura firmy. Żeby nie było 
wątpliwości - miała z nim jechać kobieta 
zabrana ze stacji paliw w Popowie. 

P ojechali więc w stronę ulicy 1 Maja 
w Łowiczu. Potem skręcili w jedną 

z osiedlowych uliczek. Drogę wskazy
wała cały czas zabrana ze stacji paliw 
kobieta. W pewnym momencie poprosi
ła o zatrzymanie się na chwilę, wyszła 
z samochodu i ... już nie wróciła. Zdezo
rientowany kierowca wrócił do macieIZY
stej firmy bez ·mięsa i bez pieniędzy za 
nie. 

Tego samego dnia scenariusz prawie że 
powtóIZYł się. Tyle, że teraz ofiarą oszu
stwa padł zakład mięsny z okolic Mińska 
Mazowieckiego. Podobnie jak w pierwszym 
przypadku na fumę z Łowicza zamówiono 
1.500 kilogramów mięsa wołowego i wie
przowego o wartości około 15 tysięcy zł~ 

tych. Mięso miało być dostarczone w g~ 
dzinach wczesnopopołudniowych. Tym 
razem te'ż kierowca otnymał telefon, że dla 
ułatwienia i pokazania trasy dojazdu do fir
my weźmie ze stacji paliw (tym razem IPO 
na Poznański.ej) kobietę, która pokaże dro
gę. Tym razem mięso zostało zważone na 
rampie przeładunkowej w starej mleczarni 
na Blichu. Istniejącatarnhurtowniawdobrej 
wierzeudootępniławagę.Podobniejakwcz.e
śniej, kobieta ze stacji paliw miała pojechać 
z kierowcą - i tym razem również z konw~ 
jentem - do biura firmy w Łowiczu. ZnoWu 
kluczyli po mieście, wreszcie dojechali do 
szpitala, gdzie kobieta wyszła na chwilę ... 
i ponownie nie wróciła. 

P olicja podejrzewa, że wyłudzenia mię
sa dokonali przestępcy spoza Łowi

cza. Według wstępnych informacji w całej 
Polsce zdarzyło się już kilka podobnych 
przypadków. (mak) 

Od 15 marca do 15 maja łowic
kie biuro Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przyjmo
wać będzie wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich na rok 2006. 

P odobnie jak w latach poprzednich, 
wnioski można będzie złożyć osobi
ście w biurze lub wysłać je pocztą. 

W 2004 roku do biura przy ul. Świętojań
skiej wpłynęło 7.981 wniosków, w 2005 
roku- 8200. W minionych latach najwięcej 
wniosków spływało w ostatnich dniach. 
W tym roku może być podobnie, bo z po
wodu trwającej jeszcze zimy nie wszyscy 
rolnicy zdecydowali jakie będą mieć upra
wy. Jeśli nawet decyzję już podjęli, mogą 
mieć problemy z zachowaniem terminów 
agrotechnic:znych. - W~cy na pewno od 
razu nie złożą, ale zachęcamy, aby do ostat
niej chwili nie czekać - mówi Małgorzata 
Górczyńska, kierownik łowickiego biura. 
Dodaje też, że w przypadku zmiany pla
nów lub likwidacji uprawy, do końca maja 
można zgłosić zmianę. 

Napłatnościbe2pcmxhńeskladająsię:jed
nolita pła4iość obszarowa, która wynosi 225 
zł do każ.dego hektara, płatność uzupełniają
ca, która dotyczy roślin pastewnych, łąk pa-

stwisk i :zbÓ'Ż - 282,35 zł/ha. Tereny uznane 
za wanmki trudne do gospodarowania ottzy
mują dodatkową dopłatę 179 zł do 1 ha. 

Ponieważ będzie to już trzeci rok składa
nia wniosków i otrzymywania dopłat bez
pośrednich, pracownicy agencji mają nadzie
ję, że przebiegnie to bez większych proble
mów. Na razie nie przewiduje się przedłu
żenia czasu pracy biura w Łowiczu. Jest 
ono czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.15-16.15. 

Abyułatwićrolnikomwypełnianiewni~ 

sków, ARiMR w Warszawie rozsyła czę
ściowo wypełniony formularz rolnikom do 
domu. Małgorzata Górczyńska radzi jed
nak, aby mając do dyspozycji taki ~ 
nalizowany wniosek sprawdzić dane na nim 
umieszczone - zwłaszcza numeiy ewiden
C)jne działek Numeiy działek mogły ulec 
zmianie, prawdopodobnie zmiany takie mia
ły miejsce w niektórych miejscowościach 
gmin Łowicz i Łyszkowice. ARiMR nie 
dysponuje dokładnymi daiiymi na ten te
mat. Można to sprawdzić w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu. 

W latach ubiegłych najczęściej popeł
nianymi błędami było złę podawa
nie powierzchni działek rolnych, 

które po zsumowaniu przekraczały p~ 
wierzchnię danej działki ewidencyjnej. is:.~ 
lejne błędy polegały na podawaniu nieaktu
alnego rodzaju użytku i na wspomnianej 
zmianie numerów ewidencyjnych 

Kierownik łowickiego biura apeluje te'ż 
o precyzyjne określanie uprawy, pisząc np . . 
mieszanka należy określić, czy jest ona zbo
żowa czy zbożowo-stączkowa, a PIZY 
marchwi koniecznie określić należy-jadalna 
czy pastewna, przy lubinie- słodki czy gorz
ki. 

Przypomnijmy też, że o płatności ob
szarowe ubiegać mogą się rolnicy posiadają
cy gospodarstwa rolne, w skład których 
wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 1 ha,przyczymdanadział
karolna nie może być mniejsza niż 10 arów. 

(mwk) 

No cytologię bez koleiki 

Zanim kierowca z zakładów mięsnych 
dojechał do Łowicza, odebrał telefon od 
zamawiającego, który podszywał się pod 
łowicki zakład Osoba, która telefonowa
ła nalegała na szybki przyjazd z mięsem 
i żeby kierowca nie musiał kluczyć i szu
kać firmy w nieznanym mu mieście za
proponowała, że na stacji paliw w Popo
wie będzie czekała na transport koleżan
ka z pracy, którą kierowca zabierze ze 
sobą, a ona PIZY okazji pokaże drogę do 
firmy. Na stacji czekała kobieta w śred
nim wieku i owszem - poprowadziła kie

·rowcę wraz z transportem na tyły pawi
lonów z mięsem na łowickim targowisku 
miejskim. Tarn czekała waga, pracownik 
w białym fąrtuchu, mięso zostało dokład
nie zważone a po pieniądze za fakturę na 

W najbliższą niedzielę 12 marca w godz. 10.30-12.00 szkoły pijarskie w Łowiczu zapraszają na Dzień otwarly. 
Uczniowie pokażą i liceum, i gimnazjum, i podstawówkę, zaprezentują z czego w szkole można korzystać. 
Na zdjęciu Źajęcia teatralne prowadzone przez Filipa Frątczaka, aktora teatru Wiliama Horzycy w Toruniu. 

·A o Dniu otwartym piszemy więcej na str. 6. 

P onad 1200 kobiet w wieku od 25 do 
59 lat może w tym roku skorzystać 
z bezpłatnych badań cytologicznych 

w Poradni K przy Starym Rynku 17 w~ 
wiczu. Na razie zainteresowanie badaniami 
nie jest duże. Z programu nie mogą korzy
stać tylko te panie, które miały wykony
waną darmową cytologię w ubiegłym roku. 
Na badania można zapisywać się w Poradni 
Kod poniedziałku do piątku w godz. 8-15, 
osobiście lub telefonicznie 046-837-35-53. 

-------------------OGŁOSZENIE PŁATNE -

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
Zarząd Powiatu Łowickiego 

na czele ze Starostą Łowickim 
~;.\./ Cezarym Dzierżkiem składa 

wszysTKIM 
KOBIETOM 

Ziemi Łowickiej 
NAJSERDECZNIEJSZE 

życzENIA: 
zdrowia, wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym, 
realizacji zamierzeń oraz radości 

Karotka z· ziołami nagrodzona 
Warzywna Karotka 

z łowickich zakładów 
Agros Nova uznana zosta
ła za najlepszy produkt 
roku 2005 w kategorii 
„żywność" i zdobyła tytuł 
,,Złota Vita" w konkursie 
magazynu o zdrowiu za
tytułowanego n Vita". 

oceniany był smak. Ostatecznie, 
tytułem,,złota Vrta" uhonorowa
no 9 produktów, w tym ttzy spo
żywcze. Każdy z nagrodwnych 
produktów będzie mógł korzy
stać z tytułu ,,71ota Vita" przez 
2 lala, dodadrowąnagrodądlapro
ducenta jest bezpłatną promocja 
na lamach „Vity" - najpopular
niejszego magazynu o zdrowiu 
ukazuj~ się w naszym kraju. M agazyntenmanaklad 

około 280 tysięcy 
egzemplarzy i kiero

wany jestdo osób ceniących.zdro. 
wy styl życia, 71% jego czytel
ników stanowią kobiety. Kon

Smaki war.zywnych katorek marld Fotuna mają takie na
zwy, te jut one sugerują, że produkt adresowany jest do 
kobiet: intrygująca, stanowcza, subtelna, zmysłowa ... 

Karotka Wanywna to ~ 
dukt opatrzony znaną i mocno 
związaną z Łowiczem marką 
Fortuna. Karotki waxzywne do
stqme są w czterech smakach, 

kurs na najlqmy produkt roku ma wska
z.ać czytelnikom, jakie produkty wybrać, 
aby było to korzystne dla zdrowia 
i mody. Magazyn „ Pita" wskazuje te pro
dukty w trzech kategoriach: żywność, k~ 
Smetyki i funnaceulki. Wyborem zajmuje się 
komisja, w składzie której, oprócz przed
stawicieli redakcji, zasiadają eksperci z cizie-

dziny żywności i żywienia, medycyny oraz 
dennatologii. 

Do konkursu 7głoszono kilkaset produk
tów, które podlegały ocenie w skali sześci~ 
stopniowej. Jako kryteria oceny przyjęto: 
skuteczność, innowacyjność, bezpieczeń
stwo i komfort stosowania, relację ceny 
do jakości, dodatkowo w kategorii żywność 

które różnią się nie tylko nazwą i składem 
warzywnym, ale przede wszystkim dodat
kiem ziół. Karotka intryguj~ ma dodatek 
czosnku i tymianku, Karotka stanowcza -
tabasco i kolendry, Karotka subtelna- bazy
lii i oregano, Karotka zmysłowa - curry 
i lubczyku. 

(mwk) 
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Gmina Nieborów 

BUDZET POWIATU PRZYJ~TY Tak dla związku komunalnego 

J ednogłośnieopowiedzieli się radni Rady 
Gminy Nieborów na ostatniej sesji 
28 lutego za przystąpieniem do związ

ku komunalnego, którego celem jest wy
budowanie, najprawdopodobniej w Pia
skach Bankowych w gminie Bielawy, 
przedsiębiorstwa zagospodarowania od
padów. Taką chęć wyraziło jak do tej 
pory już kilkanaście samorządów nie tyl
ko z terenu naszego po\\jatu, ale także 
rejonów sąsiednich. 

Budżet Powiatu 
. Łowickiego na rok 2006 
- ostatni uchwalany 
przez tę radę - przyjęli 
niejednogłośnie radni 
Rady Powiatu Łowickiego 
na sesji w środę 1 marca. 
Budżet przyjęty został 

jedenastoma glosami, 
przy siedmiu przeciwnych 
glosach opozycyjnych 
radnych z klubu 
niezależnych i dwóch 
wstrzymujących się. 

W =śniejjednak, zanim uchwalono bu
dż.et, piętnastoma głosami ochzuco

ny został wniosek z poprawkami do budże
tu zgłoszony pa.ez radnych niezależnych. 
.zakładał on zmniejsz.enie wydatków budże
towych o 543 tysiące złotych. W wynagro
dzeniach i pochodnych starostwa zmniej
szenie to wynosić miałoby 300 tysi~y zło
tych, w pozostałych wydatkach bieżących 
o 100 tysi~ zł. W promocji wydatki bie
żące miały się zmniejszyć o 43 tys. zł i re
zerwa ogólna o 100 tys zł. 

Wniosek zakładał natomiast zwiększ.enie 
kwot pneznaczonych na inwestycje na dro
gach powiatowych: 405 tys. zł na drogę 
Łasieczniki-Wszeliwy, o 70 tys. zł i prze
znaczenie na ulice powiatowe położone 
w mieście: Armii Krajowej -40 tys. :zł i Sta
nisławskiego (Nowy Rynek-Długa)- te drogi 
nie zostały ujęte w przedstawionym radzie 
projekcie budżetu. Tak wi~ radni niezależni 
postulowali wprowadzenie tych ulic, mo
tywując ten krok faktem, iż powiat nie prze
znacza żadnych pieniędzy na swoje drogi 

w mieście, a tylko na drogi gminne. Ponadto 
28 tys. zł chcieli pneznaczyć na bieżące 
remonty dróg. Wniosek nie zyskał akcep
tacji większości rady - upadł ośmioma 
głosami za przy piętnastu przeciw. Tuż 
po owym głosowaniu po sali obrad za
czął krążyć krótki wierszyk, który wy
daje się być dobrym komentarzem do ca
łej sytuacji: „Nad Uchanką, Słudwią, Bzu
rą, to my-zPSL są górą." 

Przeszły natomiast wnioski komisji 
budżetowej rady zakładające zmniejsze
nie rezerwy ogólnej z 230 tys. zł do 
100 tys. zł. 

Spowodowało to następujące zmiany: 
wydatki budżetu zmniejszyły się 
z4~.528.821,00 zł do 43.398,821 zł, plano
wany deficyt budżetu zmniejszył się 
z 787.124,00 zł do 657.124,00 zł. Spłaty rat 
kredytów i pożyczek przypadające na ten · 
rok zostaną sfinansowane przychodami 
z kredytów i pożyczek pierwotnie w wy
sokości 2.834.952,00, która to kwota w osta
tecmej wersji zmniejszona została o 130 tys. 
zł. O taką samą sumę zmniejszono wi~ li
mit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kre
dytów i pożyczek, który przed zmniejsze
niem wynosił 4.334.952,00 zł. Tym samym 
zobowiązania na sfinansowanie planowane
go deficytu budżetu powiatu zmniejszyły 
się z 787.124,00 zł do 657.124,00 zł. 

A zobowiąz.ania na 'Spłatę wcześniej zacią
gniętych pożyczek i kredytów w wysoko
ści 2.047.828,00 zł zmniejszyły się 

o 130 tys. zł. 

Dochody budżetu Powiatu Łowickiego 
zaplanowano na kwotę 42.741.697,00 zł. 

Wydatki na 43.398,821 :zł. 

Co zostanie zrobione 

Na inwestycje w budżecie przeznaczo
no 3.189.442 zł, w tym z pieniędzy wła-

Dziewczęta z 40 DH z Kiernozi śpiewały najgłośniej jak potrafią, a ich chęć 
wygrania konkursów była widoczna. Na razie nie udało im się pokonać 
starszych druhów i druhen. 

Dzień Myśli Braterskiei w ZHP w Kiernozi 
80 harcerzy z 5 łowickich i 3 kier

nozkich drużyn i gromad zuchowych 
ZHP spotkało się w czwartek 2 mar
ca w Szkole Podstawowej w Kierno
zi, okazją do spotkania był obchodzo
ny 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej. 

J est to harcerskie święto pfZY.iaźni, ob-
, chodzone w każdego roku przez harce-

rzy i skautów na całym świecie, które 
ma im uświadomić, jak wielu jest ich na ca
łym świecie i że wszyscy są dla siebie brać
mi niezależnie od narodowości i wieku. 

Początkowo spotkanie w Kiernozi miało 
się odbyć właśnie 22 lutego, bo jest to dzień 
urodzin założyciela skautingu, sir Roberta 
Baden Powella. Łowiccy harcerze spotkali 
się tego dnia w siedzibie hufca, spotkanie 

miało charakter dyskusji o jedności harce
rzy, o ich założycielu. Impreza w Kiernozi 
miała jednak zupełnie inny charakter - były 
scenki rodzajowe o prawdopodobnych po
czątkach harcerstwa, konkursy i pląsy. 
Z przyczyn losowych to wszystko odbyło 
się tydzień później niż planowano. 

Spotkanie w Kiernozi przygotowała 41 
DH „Wahadłowce" z Kiernozi a prowadził 
je drużynowy 41 DH Marek Radaszkiewicz. 
Wszystko rozpocz.ęło się ob~wym za
paleniem świeczek, potem były scenki zwią
zane z historią harcerstwa w wykonaniu har
cerzy z Kiernozi, ~e drużyny, do któ
rych dołączyły zuchy, rywalizowały między 
sobą w quizie na temat sir Roberta Baden 
Powella i Andrzeja Małkowskiego, rozwią
zywaniu krzyżówek i in. (mwk) 

snych 2.166.486 zł, z pieniędzy pochodzą
cych z dotacji celowych z budżetu państwa 
- 829 tys. zł, z pieniędzy z dotacji celowych 
z funduszy celowych 80 tys. zł, ze środ
ków z dotacji z fundacji EkoFundusz-78.936 
zł, z pieniędzy z funduszy strukturalnych 
23.818 zł i ze środków z budżetu państwa 
na współfinansowanie programów realizo
wanych ze środków funduszy struktural
nych 11.182 zł. 

N a drogi przeznaczono ogółem 
1.850.000 zł. Na przebudowę drogi 

Luszyn-Kiemozia-Kocierzew-Wejsce na 
odcinku Lustyn-Kiemozia pneznacw
no 215 tys. zł, na nakładkę na drodze Psary 
-Traby (odcinek Traby-Chruślin Nowy) 
195 tys. zł. Na przebudowę drogi Do
maniewice-Skaratki 195 tys. zł, na 
przebudowę drogi Dębsk-Kocierzew
Złaków Kościelny-Zduny-Sobota-Wola 

Kalkowa na odcinku Wierznowice
Strugienice - 195 tys. zł. Na nakładkę 
na drodze Dmosin-Trzcianka-Chlebów na 
odcinku Trzcianka-Chlebów- 195 tys. 
zł. Na przebudowę drogi Wszeliwy-Błę
dów-Łowicz na odcinku Kalinówek
Błędów przeznacza się 95 tys. zł, na na
kładkę na drodze Mysłaków-Bednary
Bolimów (odcinek Bednary-Janowi
ce) - 195 tys. zł, nakładka na drodze Nie
dźwiada-Goleńsko kształtować ma się 
w wysokości 195 tys. zł, nakładka na dro
dze Luszyn-Kiemozia-Kocierzew-Ło
wicz (odcinek Strzelcew-Płaskocin) 
-175 tys. zł a nakładka na drodze Seli
gów-ŁoWicz na odcinku Wygoda-Zawa
dy 195 tys. zł. 

Wśród pozostałych inwestycji wymie
nić trzeba: montaż platformy dla trans
portu osób niepełnosprawnych w ośrod
ku zdrowia w Sobocie - 45 tys. zł, 
termomodernizację budynku ośrodka 
zdrowia w Nieborowie - ocieplenie 

Domaniewice 

stropodachu - 20 tys. zł, zakup zestawu 
komputerowego do wydziału nadzoru 
budowlanego - 5 tys. zł, zakup kolejnych 
zestawów komputerowych i kserokopiar
ki do starostwa - odpowiednio 15 i 25 
tys. zł, zakup laptopu do wydziału pro
mocji 8 tys. zł. Na kolejny etap budowy 
strażnicy PSP planuje się 798 tys. zł, 
na zakupy inwestycyjne sprzętu pożar
niczego i kwatermistrzowsko-techniczne
go: zakup ubrania gazoszczelnego - 8.453 
zł (specjalny kombinewn używanym.in. 

w zakładach chemicznych), zakup torby 
PSP Rl - 5.366 zł, zakup fantomu 8.667 
zł (specjalny manekin imitujący ciało ludz
kie służący do ćwiczeń z ratownictwa), 
na zakupy do Powiatowego ,Zespołu Re
agowania Kryzysowego przeznaczono 
12 tys. zł. 

N a modernizację budynku Zespo
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 - 55 tys. zł, na wykonanie ścianki 
ogniochronnej w budynku ZSP 4 - 25 
tys. zł, na wymianę sieci kanalizacyjnej 
na terenie ZSP w Zduńskiej Dąbro
wie i liceum w Zdunach - 35 tys. zł, na 
instalację baterii słonecznych w ło
wickim szpitalu - 158.936 zł, na zaku
p.y zmywarki i komputera do domu po
mocy społecmej w Borówku - 11 tys. zł. 

30 tys. zł przeznaczono na modernizację 
budynku internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowa~o 
w Łowiczu, 25 tys. zł na naprawę dachu 
w Ośrodku Szkolno-Wychowaw
czym w Kiernozi. Kolejne 35 tys. zł 
przeznaczono na zakup sprzętu kompu
terowego do obsługi programu stypen
dialnego „Stypendia dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z obszarów wiej
skich". 

(wcz) 

Spektakl o tuzinkowei gwiazdce 
J uż po raz piąty Teatr Zwierciadło Sztuka pokazuje skutki wejścia w świat 

w Łodzi zawitał do Gminnego Ośrod- gwiazd ekranu. Główny bohater, Konrad, 
kaKulturywDomaniewicachzespek- montażysta w telewizji, podczas urlopu 

taklem o treściach profilaktycznych. Co roku poznał skromną i wrażliwą Julię. Wprowa
w pierwszym kwartale uczniowie tamtej- dził ją w wielki świat. Julia zatraciła swą 
szegogimnazjllliloglądająpmxlstawieniedo- niepowtarzalność zamieniając się w tuzin
tyczące problematyki alkoholizmu i narko- kową medialnąpostać. Ogarnięta pustkąsię
manii. Wystawiony 3 marca spektakl ,,Nie- gnęła po alkohol a potem i narkotyki. Dla 
powtarzalni" obejrzało prawie 200 uczniów. wzbogacenia narracji aktorzy wykorzystali 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za- film. 
płacił za przedstawienie 800 zł. (eb) 

Gmina Łowicz 

Na poprzedniej, styczniowej sesji rady 
gminy, do wstąpienia do związku zach~ 
radnych starosta Cezary Dzierżek i dyrek
tor wydziału ochrony środowiska Ryszard 
Deluga Radni zdecydowali o przystąpie
niu do związku po zapomaniu się z projek
tem statutu. 

(wcz) 

Europo Kobiet 
w pałacu w Sannikach 

P onad 40 osób z gminy Sanniki i okolic 
bierze udział w bezpłatnym szkole
niu, które od połowy lutego, dwa razy 

w tygodniu odbywa się w pałacu w Sanni
kach a zakończy się 16 marca. Organiza
torem jest Fundacja Europa Kobiet - In
stytut Europejski z Warszawy, choć bio
rą w nim udział nie tylko kobiety. Jest to 
szkolenie dla osób bezrobotnych, w tym 
związanych z gospodarstwem rolnym 
a chcących prowadzić dodatkową działal
ność gospodarcz.ą, Biorąc udział w szkole
niu mogą się dowiedzieć jak założyć własną 
firmę, jak zdobyć pieniądze na jej powstanie 
i rozwój. 

(mwk) 

GOK Łyszkowice 

Aerobik dwa razy w tygodniu 

D wa razy w tygodniu - w poniedział
ki i środy o godzinie 18.00 - około 

dwudziestu pań w różnym wieku 
spotyka się na zaj~iachaerobiku w sali Gmin
nego Ośrodka Kultury w Łyszkowicach. 
Zajęcia prowadzi instruktorka aerobiku 
ze Skierniewic. Za udział w zaj~iach trze
ba płacić . Cena wynosi 50 złotych od ca
łej grupy za godzinne spotkanie. Przy 
20 osobach uczestniczących opłata za 
spotkanie wynosi więc tylko 2,5 złotego, 
czyli 5 złotych tygodniowo. GOK za
prasza mieszkańców całej gminy Łysz
kowice - nie tylko panie - do brania udzia
łu w zajęciach. Miejsca na sali jest aż nad
to, a jeśli zabraknie, to stworzona zosta
nie dodatkowa grupa ćwiczących. 

(mak) 

80 tysięcy na gminne boisko w Jamnie 
80 tysięcy złotych zostało wpisa

ne do budżetu gminy Łowicz z prze
znaczeniem na wybudowanie gmin
nego boiska sportowego do gry 
w piłkę nożną oraz bieżnię dookoła 
niego. 

P roblem jednak jest w tym, że radni nie 
ustalili ostatecznie gdzie to boisko mia~ 

loby być zlokalizowane. Inwestycja zo
stała wprowadzona do budżetu na wnio
sek dwóch komisji: budżetowej oraz ko
misji społecznej. Najbardziej prawdopo
dobnymmiejscemlokalizacjiboiskajestJam
no - teren przy tamtejszej szkole podsta
wowej. 

- "HYszliśmy z tego założenia, ie najpienv 
wpiszemy pieniądze na realizację nasz.ego 
planu, a potem będziemy dyskutować i za
stanawiać się, gdzie umiejscowić boisko. 
Gmina Łowicz jest specyficzna, bo położona 

wokiJI miasta, stą4 cll{ć przedyskutowania 
z mies--daińcami lokali:!.acji tego boiska -po
wiedział nam radny z Zielkowic Maciej 
Malangiewicz. 80 tysi~ złotych nie wy
starczyłoby jednak na wybudowanie nowe
go boiska od podstaw - na niewykorzysty
wanym dotąd do takich celów gruncie. Nie 
wystarczyłaby 1:e'i: na kupno całego gruntu 
pod boisko. - Najpierw zapiszmy pieniądze 
w budżecie a potem będziemy rozgl.ądać się 
za gnmtem, żeby je dobne ~ - mówi 
radny z Popowa Marian Słoma. 

R adni rozważali na komisjach umiejsco
wienie gminnego boiska w sąsiedztwie 

Szkoły Podstawowej w Jamnie. Tam jed
nak wyniknął problem związany z własno
ścią gruntu. Jest go zbyt mało, żeby zrobić 

pełnowymiarowe boisko z niewielkim. za
pleczem. Należałoby więc dokupić gruntu 
pod boisko od osoby prywatnej. Po prze
głosowaniu najpierw wniosku komisji a po-

tern całego budżetu na sesji 22 lutego, wójt 
Andrzej Barylski miał podjąć rozmowy 
z właścicielką 0,5-hektarowego gruntu przy
legającego do istniejącego placu szkolnego. 
Wstępnie wyraziła ona zainteresowanie od
sprzedaniem około 0,5 ha gruntu, co posze
rzyłoby plac do wykorzystania pod boisko 
o około 22 metry. Taki plac byłby wystar
czający pod boisko. 

I nnym pomysłem na 7Jlgospodarowanie 
tych pieniędzy było dofinansowanie nimi 

modernizacji boiska przy hali Ośrodka Spor
tu i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła Il w 
Łowiczu. Nie było to jednak ofitjalne stano
wisko wójta a jedynie pomysł pod rozwa.. 
żenie, który wyszedł od radnego Macieja 
Malangiewicza z Zielkowic. Pomysł jednak 
upadł i nie będzie branypoduwagęjeśli trans
akcja kupna gruntu w Jamnie zostanie sfina
lizowana. 

(mak) 
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Borów 

Borland wyprzedaf e 
krowy mleczne 

Mimo ponad setki uczestników, au
kcja krów mlecznych w Gospodar
stwie Rolno-Rybackim „Borland" 
w Borowie w gminie Bielawy, prze
prowadzona 3 marca, nie zakończy
ła się sukcesem. 

S pośród 36 krów i 7 jałówek wysta
wionych na sprzedaż, w dwóch po
dejściach udało się sprzedać 17 sztuk. 

Rolnicy narz.ekali, że krowy zostały zbyt 
wysoko wycenione, inni - że są zaniedbane. 
Ceny krów ustalał specjalista prowadz.ący 
od kilku liłt większość aukcji bycRa w woje
wództwie łódzkim, Julian Skorupa, dyrek
tor biura łódzkiego Związku Hodowców 
BycRa Mlecznego w Łodzi. Ceny były zróż
nicowane i zależ.ały główne od ilości dawa
nego w ciągu roku mleka. Krowy sprzeda
wane w Borowie dawały średnio 4-5 tysię
cy litrów rocznie, a zwierzęta mo:żna było 
kupić już za niecałe 3 tys. zł, ceny lepszych 
sztuk sięgały ponad 4 tys. zł. 

Gospodarstwo ,,Borland" do końca roku 
kwotowego musi wygasić produkcję mleka. 
Decyzję o rezygnacji władz.e spółki podjęły 
około pół roku temu Spółka zrezygnowała 
z prodUkcji mleka, gdyż wymagałaby ona 
znacznych nakładów finansowych, np. oko-

ło l OO tys. zł należałoby zainwestować 
w modernizację obory. Problemem gospo
darstwa w Borowie jest też za niska kwota 
mleczna - W roku przedrefereneyjnym oraz 
referencyjnym odnotowaliśmy załamanie 
produkcji .. Ustalona w tym czasie wielkość 
produkcji była niska - mówił prezes Zbi
gniew Nyga. Do rezygnacji z produkcji mle
ka przyczynił się też brak zaangażowania 
ludzi w opiekę nad zwierzętami. Praca 
w oborze, z uwagi na nieduży stopień me
chanizacji, jest ciężka, stąd niewielu ludzi 
chciało tam pracować. 

Gospodarstwo ,,Borland" nie rezygnuje 
jednak całkowicie z hodowli bydła, będzie 
inwestować w kierunku produkcji zwierzę
cej. Zamierza dokupić około 50 sztuk bydła 
mięsnej rasy Limousine. W gospodarstwie 
zostało jeszcze 109 sztuk krów czamo-bia
łych, łącznie z tymi, których nie udało się 
sprzedać podczas piątkowej licytacji. - Bę
dziemy krzyżować je z kupowanymi sztuka
mi rasy mięsnej- dodaje prezes Nyga. Spół
ka nie rezygnuje w tym momencie ze sprze
daży krów, będzie starała się pozyskać na 
nie klientów, w gospodarstwie pozostać 
mają tylko opasy, byki i jałówki, które będą 
lazyżowane z rasą Limousine dla powięk
szenia stada mięsnego. (eh) 

Coraz więcei dziur no ulicach 

D opóki będzie niesprzyjająca pogoda, 
nie możemy nic zrobić by poprawić 
stan ulic w mieście - powiedział nam 

wicedyrektor Zakładu Usług Komunalnych 
w Łowiczu Tadeusz Dutkiewicz. Ulice 
w niektórych miejscach przypominają 
szwajcaIBki ser. Nawet na tych, gdzie łata
no, powstały już kolejne dziury, dotyczy 
to: Kurkowej, Kaliskiej, Nadbzurzańskiej, 
Mostowej oraz Blichu 

ZUK zakupił 1 O ton masy asfaltowej na 
zimno, w ciągu ponad trzech tygodni zużył 
6 ton i nie wykonał wszystkich zamierzeń 
jeśli chodziołataniedzim: Nie może, bo albo 

dok ze str. I 

jest zbyt zimno, albo podniesiona tempera
tura powoduje roztopy i wypełnianie się 
dziur wodą, albo pada śnieg lub deszcz. 
Dyrekcja zakładu podejmuje zam rano 
decyzję, czym będzie się zajmować bryga
da drogowa i jeśli tylko pogoda będzie od
powiednia, to na pewno zostanie skierowa
na do prac na ulicach. 

Łatanie masą na zimno jest, jak przymał 
Dutkiewicz, działaniem doraźnym. Gdy 
tylko temperatura unormuje się powyżej 
zera, ulice będą łatane gorącą masą, zapew
niającą lepsze i trwalsze wypełnienie. 

(tb) 
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W KONf llK(H Z !AMYM !OBĄ 
Czy przewodniczącym 
ogniska Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego może zostać 
dyrektor szkoły, w której 
ono działa? Na pierwszy 
rzut oka jedno wyklucza 
drugie, ale na Blichu 
okazało się to możliwe. 

pod uwagę, że dyrektor jest zobowiązany 
do uzgodnień z organizacjami związkowy
mi wielu kwestii, dyrektor musiałby doko
nywać ich sam ze sobą. „ .. zaprosi samego 
siebie· na negocjacje, które z samym sobą 
odbędzie! 'Zaoszq.ędzi tym samym na znacz
kach, lropertach, papierze i dłu
gopisowym tuszu, co zapewne 
spotkasięzuznaniemjegoprze

łożonych. .. Ayropos - może 

przydałoby się Panu, Panie Dy
rektorze Kret, dui,e lustro w ga
binecie, aby było bardziej au-

Humor swoją drogą, ale sprawa dowo
dzi, że członkowie ZNP w szkole na Blichu 
nie mają pojęcia o podstawowych przepi
sach regulujących działalność związków. 
- Zdawał.oby się paważna gn.tpa ludzi i to 
nauczycieli, a popełniła t.a.ki kuriozalny błąd. 

D yrektor Mirosław Kret został 16 lute- tentycznie i aby w trakcie nego
go przewodniczącym szkolnego ogni- cjacji mógł Pan zobaczyć part

ska ZNP, wybrali go członkowie nauczy- nera, czyli siebie? ... Rz,qflzić,jed- Mirosław Kret 
ciele na walnym zebraniu sprawozdawczo- nocześniebroniqcpracowników 
wyborczym. Potem w ciągu kilku dni związ- przed samym sobą ... " 

W życiu z czymś takim się nie 
spotkałem - powiedział nam 
prezes łowickiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol
skiego Wojciech Jefimko. Jego 
zdaniem winę za taki obrót rze
czy należy złożyć na barki pro
wadz.ącego związkowe zebranie 
Janusza Masztanowicza, któ
ry pełnił jeszcze wtedy obo
wiązki przewodniczącego. -Źle 

kowcy badali, czy ich wybór jest zgodny l istjestanonimowy,dlategoniepubliku
z prawem i jak całą sprawę odkręcić. Oka- jemy go w całości, oprócz tego czytając 
zało się, że popełnili błąd. Kret złożył gomo:żnaodnieśćwrażenie,żeautorniewie-
rezygnację. Wszystko napra- dział, że kilka dni po wyborze 
wiono. ponownymi wybora- Mirosława Kreta na przewod-
mi zarządu 21 lutego, w cza- niczącego szkolnego ogniska 
sie których Kret wszedł do ZNP zastąpił go Jerzy z.abost. 
zarządu ogniska jako członek - W liście pada jednak zarzut, że 
na to prawo zezwala przed wyborami do blichow-

W sprawie wyboru Kreta na skiego ZNP masowo zapisy-
stanowisko przewodniczącego wali się młodzi nanczyciele, by 
szkolnego ogniska ZNP otrzy- potemzentuzjazmemgłosować 
maliśmy anonimowy list od na dyrektora. Jerzy z.abost pro-
,,Związkowca z Blichu'', który Jerzy Zabost stuje jednak, że nie było maso-
opisuje całą sprawę w humorystyczny i sar- wego zapisu, w ognisku jest 17 związkow
kastyczny sposób. Pisze m.in. „ Ten mądry ców, z których czterech doszło przed wy
i daleko w przyszłość wybiegający wybór borami i na pewno nie WSZ"fiCY tego dnia, 
samymi pozytywami zaskakuje ... ". Biorąc kiedy się one odbyły. 

poprowadził sprawę, powinien zareagować 
i powiedzieć już w czasie zgłaszania kandy
datur, że dyrektor nie może zostać przewod
niczącym. Ostatecznie mógł to zrobić już po 
dolronanym wyborze - uważa Jefimko. 

J anusz Masztanowicz przyznaje, że to 
bląd,jest w tym jego wina, ale zastrzega 

-Sprawdzałem wregulaminiewyborówprze
wodnicz4':ego czy istnieje mażliwość wylJo:. 
rn dyrektora szkoły na przewodniczqpęgo 
ZNP. Nic tam nie znalazłem. Było tam napi
sane, że czynne i bierne prawo wyborcze 
posiadają członkawie związku, którzy mają 
opłaconeskiadki, a dyrektor spełnialw.eyst
kie te warnnki. W statucie Zwią;d<u także nie. 
znalazłem nic, co mówiłoby, że nie wolno 
wybrać dyrektora, dlatego uznaliśmy, że jest 
taka mażliwość. 

dok na str. 6 

Kieślowski w DKF Nowe władze nauczycielskiei 

K olorowy wieczór z Krzysztofem Kie
ślowskim - pod takim tytułem dzi
siaj, tj. w czwartek 9 marca o godzinie 

18.59, odbędzie sięprojekcja filmowa i spo
tkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
,,Bez Nazwy" działającego w Łowickim 
Ośrodku Kultury. W tym roku przypada 
IO rocznica śmierci artysty. z.aplanowano 
pokaz jednego z jego filmów oraz prelekcję. 

nSolidarnościn 
Teresa Grabowicz, dyplomowana 

nauczycielka wychowania fizyczne
go w Gimnazjum w Łyszkowicach 
została nową przewodniczącą Komi
sji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar
ność" Pracowników Oświaty i Wy
chowania w Łowiczu. 

skarbnik Izabela Plichta - nauczycielka 
z l.espołu Szkół Publicznych w Kocierze
wie Południowym, sekretarz Kamila Mrzy
głód- nauczycielka z Gimnazjum w Doma
niewicach i członkowie - Witold Nodzak -
nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Łowiczu, Teresa Ma
ciągowska i Barbara Ignaczak-nauczycielki 
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu 

Pracownicy szpitala chcą podwyżek 
Z astąpiła na tym stanowisku Walde

mara Jędrzejczaka z I LO w Łowiczu, 
któcy związany był z „Solidarnością'' od 
momentu powstania związku, a funkcjępre
zesa sprawował przez minione dwie kaden
cje. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze od
było się23 lutego w Domu Nauczyciela przy 
ul. Sienkiewicza. 

Kadencja nowych władz trwać będzie do 
2010 roku Do nauczycielskiej ,,Solidarno
ści" należy obecnie 56 osób, z czego 31 ak
tywnych nauczycieli, pozostali członkowie 
to emeryci. Głównecele,jakiepostawiłasobie 
komisja zakładowa w obecnej kadencji to 
dążenie do pozyskania nowych członków, 
zwiększenie ich roli na forum szkoły, po
moc nauczycielom w sytuatjach konflikto
wych a zwłaszcza obrona praw pracowni
czych pracowników oświaty. (mwk) 

W tedy związkowcy wystos0wali pi
smo z ż.ądaniem 30% podwyżki 

. zasadniczego wynagrodzenia po
cząwszy od l stycznia br. Ustalenia do
tyczące starań o podwyżkę w służbie 
zdrowia zapadły uchwałą Ogólnopolskie
go Zjazdu Izby Lekarskiej, który odbył 
się w pierwszych dniach stycznia. Już 
w pierwszym piśmie pracownicy doma
gali się spotkania z dyrektorem Jackiem 
Chylińskim, wyznaczając na to 14 dni. 
Ponieważ do spotkania takiego nie do
szło, 14 lutego złożyli drugie pismo, 
w którym domagali się spotkania w ciągu 
3 dni. Odbyło się ono 16 lutego, a jego 
efektem było podpisanie protokołu roz
bieżności. - Spodziewaliśmy się tego, ale 
procedury muszą być zachowane - mówi 
Grabowski - Od tego momentu jesteśmy 
w sporze zbiorowym z dyrekcją. 

Dalszych rozmów z dyrekcją nie bę
dzie, co_ ustalono na posiedzeniu prze
wodniczących kół terenowych związ
ków. Kolejnym etapem tego sporu było 
wystosowanie 1 marca do dyrektora pi
sma o wspólnej reprezentacji na szczeblu 
regionalnym. Prawdopodobnie oprócz 
dyrektorów szpitali i przedstawicieli obu 
związków do rozmów zaproszeni zo
staną przedstawiciele Stowarzyszenia 
Obrony Praw Pacjenta. 

To nie strajk 
Plakaty i flagi są jedyną widoczną 

oznaką sporu, bo szpital pracuje normal
nym trybem. Związkowcy nie wyklu
czają, że za kilka tygodni l.'rotest może 
przybrać ostrzejsze formy, ale zapewniają 
jednocześnie, że do strajku jeszcze dale
ka droga. 

Związki, które włączyły się do akcji, 
choć są to tylko dwa z sześciu formalnie 
istniejących w łowickim ZOZ, reprezen
tują około połowy prac.owników szpita
la. Ich liderzy utrzymują jednak, że re
prezentują interesy wszystkich pracow
ników szpitala. 

Waldemar Grabowski dodaje, że jesz
cze nigdy nie było protestu o takiej skali, 
bo Związek Zawodowy Lekarzy ma po
parcie Izb Lekarskich, ponadto lekarze 
i pielęgniarki występują w nim razem. Co 
spowodowało taką skalę protestu? - Nie 
tylko nie podwyższano nam wynagrodzeń, 
ale nasze realne zarobki obniżyły się 
o około I 5% - wyjaśnia Grabowski. Na 
taki efekt złożyło się pozbawienie pra
cowników ZOZ trzynastej pensji (pra
wie 9%) i -obniżenie wysokości premii 
motywacyjnej z 10 do 5%, ponadto nie
wliczenie podwyżki o 203 zł do podsta
wy wynagrodzenia. 

Nie ma pieniędzy 
Pytaliśmy dyrektora Chylińskiego, jak 

i.ądania pracowników mają się do sytuacji 
finansowej łowickiego WZ. -Nijak się mają, 
aczlrolwiek są słuszne - usłyszeliśmy w od
powiedzi. Dalej dyrektor wyjaśnia, że na
wet podwyżka l O czy 5% jest nierealna, bo 
trwająca w szpitalu restrukturyzacja wy
magatakiegodysponowaniafinansami,któ
re nie prowadzi do dalszego zadłużania. Na 
podwyżkę pracownicy mogą liczyć tylko 
wtedy, gdy zapadnie odgórna decyzja o niej, 
a do szpitala wpłyną pieniądze z Narodo
wego Funduszu Zdrowia, który działalność 
szpitala finansuje. Chyliński uważa, że by
łoby to możliwe jako podniesienie stawki 
za 1 punkt w kontrakcie. 

Z 'finansowej symulacji przedstawionej 
przez Jacka Chylińskiego wynika, że 30%
owa podwyżka wynagrodzeń zasadniczych 
skutkowałaby koniecznością wydania na 
wynagrodzenia około 3 mln zł rocznie (250 
tys. zł miesięcznie) więcej niż obecnie. Wy
liczenia wskazują też, że po podwyżce szpi
tal potrzebowałby na fimdusz płac 1 mln zł 
miesięcznie, tymczasem na całą dzialalność 
dysponuje obecnie kwotą około 1 ;l mln zł 
miesięcznie. Zestawienie tych liczb jasno po
kazuje, że klucza do rozwiązania sporu nie 
ma co szukać w Łowiczu. (mwk) 

W skład zarządu nauczycielskiej „Soli
darności" weszli ponadto: zastępca prze
wodniczącej Anna Czubak - nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej w Bednarach, 

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 

fax837'47 98 
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.winkha~s.pl 
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Gmina Kocierzew Południowy 

. e e 

BUDZET JUZ JEST 
Modernizacja dróg gminnych 

w Gągolinie Południowym, Osieku, 
Kocierzewie Północnym i moderni
zacja drogi gminnej w Ostrowcu, 
budowa boiska w Kocierzewie 
a także przyjęcie planu zagospoda
rowania przestrzennego gminy- to 
najważniejsze inwestycje zapisane 
w budżecie na 2006 rok, który jed
nogłośnie przyjęty został podczas 
sesji 2 marca. 

P rzedstawiając budż.et wójt Grzegmz 
Stefański zwrócił uwagę na planowa

ne wydatki, również na inwestycje, które 
kosztqwać mają łącznie 820 tys. zł. Mówił, 
że na budowę boiska w Kocierzewie pize
macwne jest 187 tys. zł, ale gmina stara się 

Co na powiatowych ~rogach 

M imo, iż zima wcią?; nie daje za wy
graną, pracownicy Powiatowego 
Zanądu Dróg już rozpocz.ęli, PIZY 

nielicznych dniach spizyjającej pogody, łata
nie dziur na drogach powiatowych. Kapcy
śna zimowa aura sprawiła, iż po zimie na 
drogach powiatowych wyrw, dziur i pęk
nięć jest dużo. Często bywało tak, że zale
gający na asfulcie śnieg topniał, by nocą za
marzać. Woda dostawała się w sz.czeliny 
w asfulcie i lazepnąc rozsadzała go. Jak do 
tej poi)' pracownicy Powiatowego Zanądu 
Dróg zużyli 2,5 tony masy na zimno łatając 
50 metrów kwadratowych dziur, a główne 
prace ro:zpocmą się, kiedy drogi będą nale
życie osuszone. 

Od pocr.ątku złej pogody tylko do końca 
roku 2005 na powiatowe drogi wysypane 
zostało 800 ton mieszanki piasku z solą. Od 
1 stycznia do 27 lutego wywiezione zostały 
jesz.cze 623 tony mieszanki i 60 ton piasku. 
°Tylko w tym roku kosztowało to powiat 
193 tysiące :złotych, z czego najwięcej kosz
towałnie tyle sam piach i sól, co praca spnęur 
mecbanicmego. 

Mimo cil(ż:kich warunków tej zimy po-
. wiatowe drogi były w większości przypad

ków przejezdne. Jest to związane także ze 
wspólpracąpowiatu z gminami i gminnymi 
SKR-ami, które wspomagały powiatowych 
drogowców w należytym utrzymaniu dróg. 

(wcz) 

o dotację na ten cel, która wynieść może 
nawet 800/o tej kwoty. Takiej samej wyso
kości procentowej dofinansowanie gmina ma 
szansę otizymać na planowany remont bu
dynku, wymianę ogrodzenia i budowę chod
nika do biblioteki w Kocierzewie, które to 
prace mają kosztować łącznie 74 tysiące zł. 
Z kolei na kompleksową tennomoderniza
cję budynkówużytecmości publicznej (któ
ra kosztować ma ponad 1.000.000 :zł) nie 
zapisano ani :złotówki, chqć.inwestycja taka 
wyszczególniona jest w zadaniach inwesty
cyjnych dopiero na 2007 rok. Gmina podję
ła starania o pozyskanie pieniędzy na ten ceł 
z tzw. Funduszu Norweskiego. 

°Dochody budżetu gminy Kocierzew pla
nowane są w wysokości 6.316.071 zł, wy
datki - 6.729.071 :zł. Deficyt w wysokości 

413.000 zł pokryty będzie z pożyczek runku wsi Boczki. Na chodnik od skrzyżo
i kredytów. Rezerwa ogólna wynosić bę- wania do istniejącego chodnika w Boczkach 
cizie 50.000 :zł, a pizychody z wydanych przemaczono 29.000 :zł. Kolejne inwesty
zezwoleń. na sprzedaż napojów alkoholo- cje to zakupione już wyposażenie sali gim
wych - 60.000 zł. Na Ochotnicze Straże nastycmej w Łaguszewie - 30.000 zł raz 
Pożarne przemaczono 76.000 zł a na kultu- wspomniane już: budowa boiska i remont 
ręiochronędziedzictwanarodowego334.000 budynku biblioteki. 
zł (na domy kultu!)' i świetlice 129.000 zł, Do budżetu radni nie mieli większych 
na biblioteki 205.000 zł), ponadto 41.000 :zł uwag. Jedynie Stanisław Miazek prosił, aby 
na sport. w miarę możliwości finansowych,jakie być 

W śród inwestycji pizeważają remon- może pojawią się w trakcie roku, wziąć pod 
ty dróg. Na drogach w Gągolinie Po- uwagę możliwość zrobienia oświetlenia na 

łudniowym, Osieku i Kocierzewie Północ- odcinku miedzy Urzędem Gminy a Spół
nym kosztem 400.000 :zł wykonane zosta- dzielnią Kółek Rolniczych w Kocierzewie, 
nie tzw. powierzchniowe utiwalenie, ponad- bo chodzącym tam pó zmroku osobom jest 
to za 100.000 zł dokończona zostanie ka- nieprzyjemnie iść po ciemku PIZY crnenta
mienna droga w Ostrowcu, której budowa . rzu. 
rozpoczęta była w ubiegłym roku, w kie- (mwk) 

PRZEDWIOŚNIE NA MRODZE. Po siarczystych mrozach puściły lody, które na kilka tygodni skuły nawet 
bystre rzeki. Całkowicie rozmarzła już Mroga przepływająca przez gminę Bielawy. Tworzy obecnie malowni
cze, zimqwe pejzaże. W ubiegłym roku rzeka ta była przyczyną podtopienia znacznych obszarów w tym 
rejonie. Wójt gminy Bielawy postanowił uregulować jej bieg i usypać wały na odcinku kilku kilometrów tuż za 
Bielawami. W tym roku powinno to uchronić Bielawy przed powodzią. (eb) 

nowy ŁOWICZANIN 
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W konflikcie 
z samym sobq 

A sam dyrektor? -Zgłoszono moją kan
dydaturę, nie miałem nic pneciwko, 
bo nie sądziłem, że zostanę wybrany 

na prezesa. Gdy to się stało, też nie protesto
wałem, bo bylem zaslwczorry a poza tym nie 
miałem orientacji czy wszystko jest w po
rząfiku. Gdy dDstałem telefon od Masztano
wicza, że są wątpliwości, powiedziałem, że 
wkażdlj chwili mogęzr~itakosta
tecznie zrobiłem - tłumaczy Mirosław Kret, 
który w ZNP jest od 2002 roku. Dla niego 
cała sprawa to po prostu niefortunna po
myłka. 

Masztanowicz pizyznaje, że po zakoń
czonym zebraniu sprawa wyboru dyrekto
ra na przewodniczącego męczyła go nadal 
i zadzwonił do Wojciecha Jefirnko prosząc 
o radę. Nie dostał jednoznacznej odpowie
dzi i sprawa trafiła w końcu do Komisji Re
wizyjnej okręgu łódzkiego ZNP, której przed
stawiciel przyjeehał na Blich w piątek 17 
lutego. Nie od razu, ale po sprawdzeniu 
wspomnianegostatutuiregularninukomisja 
odpowiedziała, że zaistniała na Blichu sytu
acja jest niedopusz.czalna a reguluje to nad
rn;dny zapis w ustawie o związkach zawo
dowych. Po rezygnacji Kreta zwołano we 
wtorek21 lutegokolejnewalnezebranieogni
ska, na którym wybrano nowy zarząd 
w składzie: Jeizy Zabost - prezes, Maria 
Tataj - wiceprezes, Mirosław Kret- członek 
zarządu. Zabost i Kret zostali takż.e delega
tami blichowskiego ogniska na zjazd okrę
gowy ZNP. 

Z apytaliśmy więc Mirosława Kreta, 
czy członkostwo w zarządzie nie po
woduje w jego ocenie podobnej sytu

acji jak ta, gdy został prezesem. Czy nie 
lepiej, by trzymał się po prostu z dala od 
zwiąlków, by nie budzić podejrzeń, że jako 
dyrektor może mieć wpływ na ich działal
ność w szkole, zwłaszcza gdy ognisko bę
dzie zajmować stanowisko w sprawach kon
fliktowych. Kret odpowiedział, że bycie 
członkiem zarz.ądu traktuje raczej jako ho
norowe wyróżnienie, swoisty mandat za
ufunia dany mu przez członków zwiąlków. 
Obiecuje, że nie będzie wywierał nacisków, 
nruzucał swojego zdania a w ewentualnych 
sprawach konfliktowych nie będzie zabierał 
głosu ani uczestniczyłwzebraniach. Od stro
ny prawnej dyrektor może być członkiem 
zarządu. 

(tb) 

Gmina Sanniki 

Patronem szkoły w Osmolinie 
b9d1ie Jan Paweł li 

Szkoły piiarskie otwieraią drzwi 
24 lutego Rada Gminy Sanniki 

jednogłośnie przyjęła uchwałę 
o nadaniu Szkole Podstawowej 
w Osmolinie imienia Jana Pawła li. 

R adni po głosowaniu wyrazili zadowo
lenie, że szkoły podstawowe w gmi

nie Sanniki będą miały tak :znakomitych pa
tronów -Jana Pawła II w Osmolinie iFcyde
cyka Chopina w Sannikach, patrona na razie 
nie ma tylko szkoła w Bnezi. Uroczystość 
nadania imienia odbędzie się raczej w pizy
szłym roku szkolnym ze względu na plano
wany wkrótce w szkole remont 

Szkoła w Osmolinie rozpoczęła pizygo
towania do zmiany patrona na początku roku 
szkqlnego. Formalnie bowiem patrona mia
ła, a był nim Aleksander Zawadzki - działacz 
komunistycmy, zastępca dowódcy Armii 
Polskiej w ZSRR do spraw polityczno-wy
chowawczych, działacz KPP, potem PPR 
i PZPR - w któl)'ID był członkiem Biura 
Politycznego, przewodniczący Rady Pań
stwa w latach 1952-1964. I choć w szkole 

w Osmolinie jest jego popiersie, to patron 
ten już mocno jest zapomniany. 

Katarzyna Rogalska, która jest dyrekto
rem szkoły od września 2005 roku mówi, 
że w placówce pracuje od 7 lat i dokładnie 
nie wie, jak wyglądało nadanie imienia szko
le, tego możemy się tylko domyślać. Bar
dzo szybko podjęła jednak działania, aby 
szkoła miała odpowiedniego patrona Prze
prowadzono referendum wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli, większość chciała, 
aby patronem był Ojciec Święty. Decyzję 
zaaprobował bp. Andrzej Dziuba. 

Decyzja Rady Gminy zamyka formalną 
stronę wyboru patrona, ale nie kończy pizy

gotowań w szkole. A na nie składa się gro
madzenie księgozbioru, lekcje wychowaw
cze, konkurs plastyc.zny zatytułowany ,,Jan 
Paweł II - przyjaciel dzieci" i konkurs wie
dzy - ,,Jan Paweł II - wielki pielgizym". 
Dyrektor Rogalska nie ukcywa, że pIZed 
uroczystością nauczycieli i uczniów czeka 
wiele pracy, ale jest pizekonana, że jest to 
przedsięwzięcie warte tego trudu. (mwk) 

Jeśli chcesz wywołać bunę 
w szklance wody, 
a dokładniej w próbówce, jeśli 
chcesz napić się bezbarwnego 
soku malinowego albo 
sprawdzić co jest kwaśniejsze: 
jabłko czy gruszka, przyjdź 
w najbliższą niedzielę 
12 marca do łowickich szkół 
pijarskich. 

T ego właśnie dnia szkoły otwierają bo
wiem swoje po(iwoje - od godziny 
10.30 do 13.00, każdy chętny będzie 

mógł zwiedzić szkołę i zapomać się z sze
regiem atrakcji, jakie zapewnią tego dnia 
uczniowie i nauczyciele: przeprowadzić 
doświadczenie chemiczne, zwiedzić 
wszystkie sale łącznie z nową częścią szko
ły, uczestniczyć w twotzeniu audycji ra
diowej, obejrzeć film o pijarskiej szkole czy 
wzi~ udział w konkursie z nagrodami. 

Goście zwiedzić będą mogli pod prze
wodnictwem gimnazjalistów i licealistów 

sale lekcyjne, salę gimnastyczną, scenę, jak 
i nową c~ szkoły. Warto będzie zajrzeć 
do świeżo uruchomionych pracowni języ
kowej i multimedialnej zaopatrzonych 
w wysokiej klasy sprzęt, jak i do pracowni 
biologiczno-chemicznej, która w ostatnim 
czasie wzbogaciła się w nowe urządzenia 

G oście obejrzeć będą mogli również 
pizygotowany specjalnie na tę oka
zję film o szkole. Powstał on PIZY 

pomocy jednego z rodziców do scenariusz.a 
napisanego przez samych uczniów - liceali
stówigimnazjalistów. Obrazukazaćmażycie 
szkoły widziane oczami uczniów, nauczy
cieli i rodziców. Oni też opowiadać będą 
o zwykłym dniu z życia placówki, jak i o jej 
historii. Niektóizy z uczniów - tacy któizy 
rozpoczęli naukę w szkole podstawowej 
a dziś są w liceum, ucząsięwszkołachpijar
skich już dziesiąty rok, tak więc na pewno 
będą mogli coś ciekawego na temat ich pla
cówki powiedzieć. Każdy, kto tego dnia 
pojawi się w szkole pijarskiej może stać się 
również współautorem poświęconej szkole 
audycji radiowej. Wykoizystltjąc obecność 

w szkole osób z zewnątrz, uczniowie chcie
liby zapytać ich co wiedzą o szkole, z czym 
im się ona kojaizy,jak odbierana jest przez 
otoczenie, a następnie chciehby skonfron
tować tę wiedzę z tym, co uważają goście 
po zwiedzeniu placówki i zapoznaniu się 
z jej fuktycznym obliczem. 

P odczasniedzielnej aktjiPijarskachcia
łaby zaprezentować się z każdej 
strony. Tak więc na scenie w sali 

gimnastycznej wystąpi i szk.olny zespół i 
chór, swoje umiejętności zaprezentuje koło 
teatralne. Na holu zorganizowany z.o&1anie 
pokaz fotografii dokumentujących ważniej
sze wydarzenia z dziejów szkoły, będzie 
można obejrzeć kroniki i tonie tylko liczącą 
już ponad 1 O tomów kronikę szkolną, ale 
takż.ekronikiklas. Wielbiciele doświadczeń 
laboratol)'.jnych powinni tego dnia odwie
dzić pracownię biologiczno-chemiczną, 
gdzieprz.eprowadzić będą mogli najróżniej
sze doświadczenia 

Dlagościprzewidzianesąteżróżnekon

kursy niespodzianki z nagrodami. 
(wcz) 
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LOVE STORY PO tOWICKU 
*** 

Beata jest wybuchowa i opryskliwa. 
W listopadzie skończyła 16 lat i choć wy
gląda niemal dorośle, można odnieść wraże
nie, że jest nieodpowiedzialnym dzieckiem. 
Powstaje pod opieką kuratora, bo nie cho
dzi do szkoły. Formalnie jest uczennicą Il 
klasy gimnazjum w Ośrodku Szkolno
Wychowawczym pod Kutnem. Gdy py
tamy ją, dlaczego nie chodzi do szkoły, 
czy naprawdę boi się Krzysztofa - po
twierdza. Jednak wspominamy, że wcze
śniej nie chodziła, odpowiada ze złością: -
Bo ja nie lubię szkoły! -

Zawiedziona miłość, 
zawiść bez powodów 
i dziwna przyjaźń 
składają się na historię 
trójki młodych ludzi 
z Łowicza i ich rodzin. 
Historię smutn~ 

nawet jeśli chwilami 
śmieszną. 

Agnieszka* ma 19 lat i występuje w 
tej opowieści w roli przyjaciółki 17-

letniej Beaty, nękanej przez byłego chło
paka. W rozmowie z nami wydaje się bar
dzo zdenerwowana. Agnieszka podejrze
wa, że chłopak ten, 22-letni Krzysztof, 
obwinia ją o to, że Beata z nim zerwała. 
Teraz Beata jest w ciąży, a chłopak nie 
jest tym faktem zachwycony. Straszy ją i 
jej przyjaciółkę, że zrobi im krzywdę. 

Agnieszka uważa, że Krzysztof jest nie
bezpieczny, bo zażywa amfetaminę i miał 
już konflikt z prawem - ma jakiś wyrok 
w zawieszeniu. Nęka je sms-ami do tego 
stopnia, że boją się wyjść z domu Według 
Agnieszki Beata odebrała sms, w którym 
Krzysztof grozi jej, że połamie jej wszyst
kie ~ a pnyjaciółka w niczym jej nie 
pomoże, bo zrobi jej to samo. 

Odk:ilkudniobieniechodząwięcdoS'lko
ły, a rodzina Agnieszki dwukrotnie wzywa
ła policję, mając obawy o bezpieczeństwo 
córki. Na potwierdzenie obaw mama 
Agnieszki opowiada historię, która miała 
miejsce 16 lutego w pizzerii Di Angelo na ul. 
Krakowskiej. Twierdzi, że poszła tam 
z Beatą na fiytki. W pewnym momencie 
zjawił się Krzysztof. Zaatakował dziewczy
nę, bił ją po twarzy. Matka Agnieszki we
zwała policję. Gdy policjanci pnyjechali, 
chłopakajużnie było w lokalu, uciekł. Świad
~całego zajścia miały być dwie inne ko
biety z personelu pizzerii. 

Policja sponądziła notatkę, Beata miała 
zgłOSicsięnastępnegodnianakomendę,aby 

złożyć zeznania., z rozmowy wynika jed
nak, że dotąd tego nie zrobiła. Po wyjściu 
z lokalu wysłała Krzysztofowi smsa, 
w którym pisała, że po zajściu wezwana 
była policja i teraz będzie miał założoną 
sprawę. - Odpisał jej, że jeśli tak będzie, 
zrobi jej to samo - mówi Agnieszka. Be
ata nie robiła po pobiciu obdukcji lekar
skiej, ponieważ kosztuje to 50 zł, a ona nie 
miała pieniędzy. Wydawało się jednak, że 

oprócz zaczerwienienia twarzy, nic poważ
nego sięjej nie stało. 

Drugi incydent wydarzył się 18 lutego 
i również zakończył się wezwaniem policji. 
Wracając do domu z osiedla Konopnickiej 
Agnieszka z Beatą zobaczyły Krzyszto
fa, jak w swoim samochodzie ,,kręci się" 
z dwoma kolegami w pobliżu dworca. 
Miały poważne obawy o swoje bezpie
czeństwo, więc zadzwoniły na policję. Ich 
dzielnicowy był wówczas na interwen
cji, więc miały na niego czekać. Gdy przy
jechał, sporządził notatkę i odmówił za
brania ich do domu, radząc podróż taksów
ką. Zadzwoniły do mamy Agnieszki, która 
kazała im wrócić do domu taksówką. Aby 
za nią zapłacić, pożyczyła pieniądze od są
siadki. Agnieszka wytargowała z kierowcą, 
że ma zapłacić 9 zł, według wskazania tak
sometru powinna zapłacić więcej - 12 czy 
13 zł. 

Beata jest mocno związana z rodziną 
Agni~ która zgodnie twi~ że Beata 
raczej nie może liczyć na wsparcie swej wła
snej rodziny. 

*** 

Krzysztof zaprzecza niemal wszystkie
mu, co mówi Agnieszka oprócz tego, że 
podczas zajścia w pizzeńi Angelo doszło 
do rękoczynów. Mówi, że nie było tam 
mamy Agni~ tylko Agnieszka z Beatą. 
Kto uderzył? Okładali się obydwoje -Beata 
jego, on ją, - Trodno ~.jak takie 
obelgi na mnie lecą, bo jestem nerwo»y -
Gdy mówimy, że powinien lepiej się pilno
wać, odpowiada, że jego była dziewczyna 
również. 

-Moim błędem było to, że poznałem cale 
to towwzystwo. Nie biorę narkotyków i nie 
jestem karany- to nieprawda - mówi z roz
mowie z nami. 

-Dziewczyna do mnie nie pasowała. Ro
bi/a takie rzeczy. które do mnie nie paso
wały- twierdzi młody człowiek I zapew
nia, że to nie Beata z nim zerwała, ale on 
z nią. Spotykał się z niąjakieś 2-3 miesią
ce, rozstali się w grudniu Od tego czasu 
spotykają go zaczepki z jej strony i ze 
strony jej pizyjaciółki. Głuche telefony 
dzwonią do Krzysztofa o każdej porze 
dnia i nocy. Mająjuż tego dosyć i on i jego 
ojciec. 

O pnyjażni Agnieszki z Beatą mó~ że 
dziewczyny wszędzie razem chodzą, ale 
Agnieszka Beatą kieruje. To nie jest dobra 
pnyjaźń, bo Agnieszka źle wpływa na Be
atę. - Obie są opryskliwe, nie wiem, o co im 
chodzi. Nie utrzymuję kontaktu z rodziną 

Agnieszki, bo wiem, że robią takie historie, 
gdy im się coś nie podoba. W Łowiczu są 
z tego znani. 

O zajściu w pizzeńi Krzysztof mówi, że 
zobaczył tam obie dziewczyny przypad
kowo. Wszedł wtedy do środka, bo chciał 
z nimi porozmawiać. Prosił je, aby wyszły 
z lokalu, wtedy one zaczęły kizyczeć i go 
wyzywać. Wyciągnął więc Beatę z lokalu 
i doszło do rękoczynów. 

Policja potem pnyjechała do niego do 
pracy, nie wzywano go na komisariat w celu 
składania dalszych wyjaśnień. 

Drugiej historii zakończonej wzywa
niem policji Krzysztof nie zna. Przypo
mina sobie tylko, jak w sobotęjechał przez 
przejazd kolejowy przy dworcu. Zoba
czył wtedy Agnieszkę, jak z kimś szła, 
ale nie pamięta kto to był. Wydaje mu się 
tylko, że jak go poznała, sięgnęła po tele-
fon. 

Ciąż.a? Krzysztof uśmiecha się, gdy o to 
pytamy. - Historia o ciąży jest mi znana, bo 
ją każ.dy ma. Nie jestem pierwszą osobą, 
której to wmawia. Naprawdę mam już tego 
dosyć. - Podobnie reaguje, gdy mówimy, 
że z jego powodu dziewczyny boją się 
chodzić do szkoły. - One wcale nie cho
dzą do szkoły i to wcale nie z mojego po
wodu. Jeśli już bywają w szkole, to raz, 
dwa razy na tydneń. - Krzysztof mówi, 
że mama Beaty sama wychowuje ją i jej 
brata. Pracuje na trzy zamiany, więc czę
sto nie ma jej w domu. Nie powiedziałby 
jednak, że Beata nie może na nią liczyć, 
bo jest odwrotnie. Beata nie chce chodzić 

do szkoły, przesiaduje u ciotki. A matka 
Beaty martwi się o córkę, stara się roz
wiązać problemy, jakie z nią ma, choć jest 
to trudne. Nawet brat Beaty uważa, że 

dzieje się coś złego. 

*** 

Katarzyna, mama Beaty nie wierzy, 
żeKizysztofmożezastraszać jej córkę. Chło
paka zna i ma o nim dobre zdanie. Jeśli 
doszło do jakiegoś nieporozumienia mię
dzy chłopakiem a dziewczętami, to pew
nie dlatego, że one do niego wydzwaniały 
igo czymś zdenerwowały. Bez powodu chło
pak by się nie zdenerwował. Nie wierzy, że 
mogło być odwrotnie. -Jesu:ze jak się z nim 
spotykała, to nawet inne koleżanki mówiły 
jej, że mając takąprzyjaciółkęjakAgniesz
ka, nie będzie mogła się z nikimspotykdć, bo 
Agnieszka zawsze jej wszystko zepsrefe. -
Znajomość z Agnieszką całkowicie zmieni
ł a 
i zdeprawowała jej ·cótkę. Agnieszka bardzo 
imponuje Beacie, ajej rodzina kieruje nią do 
tego stopnia, że mama Agnieszki mówiła 
Beacie, że gdy tylko odbierze od nich te
lefon lub sms, natychmiast do nich idzie. 
Nie jest to dla dziewczyny dobre, bo od
wróciła się od matki i nie chodzi do szko
ły. Według zatroskanej kobiety, rodzina 
koleżanki jej córki to ludzie, dla których 
liczy się tylko seks i pieniądze, ale praca 
już nie.- Oni kombinrefą, nie pracują -
mówi. - Nie utrzymuję z nimi kontaktu, bo 
ja żyję inaczej. Na osiedlu sąjednak zna
ni. Podejrzewam, że nieraz nie mająpienię
dzy na jedunie. A moja córka sama nie zje, 
a im z domu gotowa jest wszystkn wynieść. -

FMŁ 

Od grudnia,,pomieszkuje" u obcej kobie
tyna parteraetej samej klatki, wktórejmiesz
kajejmamai brat Wchodzącdomatkipuka, 
wychodząc trzaska drzwiami. Ma preten
sje do matki, że wtrąca się w jej sprawy, 
w jej życie. Nie chce pomocy, bo ma jej kto 
pomagać. Nie przyjmuje argumentu, że nie 
jest jeszcze dorosła. Gdy pytamy się, co 
zrob~ gdy okaże się, że jest w ciąży odpo
wiada, że nie wie. -A co Ó' Beata lubisz robić, 
co chciałabyś robić w życiu? - pytamy, ale 
odpowiedź brzmi: Nie wiem. Matka Beaty 
chce ją uspokoić, wynajdują(: dobre strony 
ukochanego dziecka, jak to, że jej córka bar
dzo luhi małe dzieci. Dziewczyna tego nie 
potwierdza. 

*** 

- Modlf€ się, aby mieć normalne życie -
mówi pani Katarzyna - Wjednejfirmie pra
cuję 23 lata.jestem tmnszanowana. Z córką 
próbowałam już wszystkich metod i na razie 
żadna nie skutkuje. - Co zrobi, gdy okaże 
się, że córka jest w ciąży? Odpowiada na to 
pytanie spokojnie, że wtedy będzie trzeba 
poważnie porozmawiać z Krzysztofem . 
i jego rodzicami. Tak po prostu. 

Mirosława Wolska-Kobierecka 

* -wszystkie imiona w tekście 
zostały zmienione 

Puzzle tak, -ale nie do Guinessa 
J eś/i mielibyśmy pobić rekord Guine

ssa, to l10Sl.e puzzle musialyby mieć roz
miar ki./kakrotnie większy niż Stary 

Rynek, dlatego bity przez nas rekord zostanie 
11pisany do Polskiej Księgi rekord/Jw i Oso
bliwości, która już pm:ytywnie odniosła się do 
naszego pomysłu- powiedział nam sekremiz 
Forum Młodych Łowiczan Michał Zalewski 
zapytany o realizację planów dotyczących 
bicia rekordu wielkości puzzli w czasie tego
rocmegoJannarlmł..owickiego. Inicjatywama 
uświetnić obchody 870-lecia Łowicza. . 

Proponowana pr= łowiczan wielkość 
puzzli(minimum 150m2)niekwalifikujesię 

dopobiciarekoolu~gdyżsąjużwięk
sze. Ich autorami są obecnie Chińczycy, wy
konane pnez nich puzzle są przynajmniej 
dwa razy większe niż łowicki Stary Rynek 
By je ułożyć skorzystano z pasa startowego 
lotniska. - Zrezygnowaliśmy z bicia rekordu 
do Księgi Guinessaponiiważ byłoby to przed
sięwzięcie przekrac:zajqpe l10Sl.e mużliwości 

finansowe. Oprócz tego na.su puzzle TmJSia
łyby być więksI.e od koreańskich, mielibyśmy 
nawet kiopot ze znalezieniem miejsca na ich 
ułażenie- powiedział nam Zalewski. 

Pomysł, o którym wspominaliśmy już 
w NŁ nie został jednak zarzucony. Puzzle 

zostaną wykonane i ułożone na Starym 
Rynku w trakcie uroczystości juhil~ 
wych. Zostaną wpisane do Polskiej Księgi 
Rekonłów i Osobliw~ która już zaak
ceptowała pomysł. - Będzie to na pewno 
rniałomniejszywyd:źwiękmedialny,aleuwa

żamy, że pomysł jest na ryle ciekawy i wart 
podjęcia, że z niego nie rezygnujemy - po
wiedział nam Zalewski. 

Przed organizacją stoi jeszcze wybór 
motywil jaki znajdzie się na puzzlach i do
pięcie spraw organizacyjnych. W tym celu 
organizacja wy~tąpi jeszcze do ratusza 
o współorganizowanie imprezy. (tb) 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
./ wieczorowe ./ zaoczne ORAZ INNE WYROBY 

Z UMIENIA 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 tablicąjuż 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 

Przyjęcia na wszystkie semestry 
Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 

Tel. (o-46) 838-87-18 
Budynek Szkoły Podstawowej ~ 

TOMASZ ĆWIEK to bioterapeuta, który od dawna należy do ekstraklasy polskiej bioenergoterapii. W 1998 r. 
został laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego przez rr_iiesi_ęcznik ,Uzdrawiacz:". 
Jest członkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz byłym prezesem Ostrow1eck1ego Stowarzyszenia 
Radiestezyjnego. Wydał 3 popularne książk~ z dzi~ziny nat~roterapii i _znalazł się wśr~d 15. najlepszych .~zdrowiciel! 
ostatniego 15-lecia w P?lsce. Jes! też ~b1t~ym zielarzem 1 tw~rq p1e_rwszegow kraju Osrod~a '.e~ap!1 Naturalnej 
w Krynicy Morskiej. Oprocz przyjęc w wielu m1a~tach kraju organizuje tez w~sy zdrowotn~, ktore jUZ wielu oso?om 
przywróciły zdrowie. Pomaga przede wszystkim w: chorobach oczu, kobiecych, serca 1 naczyń, schorzeniach 
układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, łuszczycy, nerwicy, kamicach itd. 

Oto wybrane wpisy do ,Złotej Ksieai' prowad~onej przez T. ĆWieka : 
Do p. Tomasza zglosHam siq z silną nerwicą i bezsennością, które ustąpiły.po 4 ~izytach. Energia p. Tomka sprawiła, że wyniki EKG i arytmia 

serca oraz inne wyniki też się poprawiły. Oprócz tego ustijpi/y też problemy z zolądf<iem 1. wą1f!!~ą. U mo1e1 c?'!'i minęło zapalenie zatok 1 alergia. 
Jestem bardzo wdzięczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie z1ego terap11 • Gnll Elżbieta, Chodz1ez. 

Serdecznie dziękuję p. Tomaszowi za pomoc. Moja mac!ca była do usunięcia, gdyż cala była mi~śniakow~ta. Mię~niaki jed~ak gfną i zostały 
tytko 3 mate. Tomie le i cysta ropna znikły całkowicie. Czu1ę się bardzo dobrze. DZ1ęku1ę bardzo. -Cza1ka Jadwiga, Ma1dan Radl1ńsk1 

Po trzech wizytach up. Ćwieka unormowało mi się ciśnienie w oczach, a serce bije jak dzwon. Jak mam dziękować? Nie wiem. Żadne słowa 
nie oddadzą mojej wdzięczności. -E. Siemińska, Ostrołęka 

Po 3 wizytach up. Tomasza nastąpi/a duża poprawa. Mogę normalnie oddychać, jestem wyciszona, mogę spać, a wcześniej spałam w nocy 
tytko 1-2 godz. P. Tomasz sprawHto, co inni nie potrafili przez 7 lat. życzę jeszcze więcej energii i dalszych sukcesów. ·Dobroń Anna, Wieluń 

Zapisy do Lowicza: 0·506·536·922(od10.00ilo1B.OOJ : 
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WYBIERZ UCZELNI~, , 
WYBIERZ SZKOt' ~REDNIĄ 
W środę 15 marca w Zespolę Szkół 

Licealno-Oimnazjalnych w Głownie 
odbędą się pierwsze w historii tej pla
cówki Targi Edukacyjne przeznaczo
ne dla uczniów klas maturalnych. 
Wcześniej, w czwartek 9 marca 
w hali OSiR w Łowiczu zorganizowa
ne zostaną VI Targi Edukacyjne, na 
które z kolei zaproszeni będą gimna
zjaliści - bo prezentować się będą 
szkoły ponadgimnazjalne. -

P izedsięwzięcie w Głownie ma ulatwić 
absolwentom tutejszego liceum, ale 

również innych szkół ponadgimnazjalnych 
z całego powiatu zaproszonych do udziału 
wimprezie,podjęciedecyzjiowyborzewy
iszej uczelni. Na sali gimnastyc:mej rozsta
wionych będzie 1 O stoisk uczelni wyższych, 
które i.aprezentują swoją ofertę i chętnie 
odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapro
szono Mazowiecką Wyższą Szkołę Huma
t$tyc:mo-Ekonomiczną w Łowiczu, Poli
technikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki, 
Wyższą Szkołę Kupiecką w Łodzi, Wyższą 
Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną 
w Sieradzu, Wyższą Szkołę Finansów i In
formatyk.i w Łodzi, Wyższą Szkołę Tury
styki i Hotelarstwa w Łodzi, Salezjańską 
Wy7,szą Szkołę Ekonomii i Zarządzania 
w Łodzi, Wyższą Szkołę Studiów Między
narodowych w Łodzi oraz Wyższą Szkołę 
Mmketingu i Bi:mesu w Łodzi. 

Czternaście stoisk szkolnych, podest na 
pokazy mody, walki wręcz, prezentacje 
chearleaderek, występy zespołów folklmy
styc:mych, prezentacje kół zainteresowań, 
odrębne stoisko redakcji miesięcznika edu
kacyjnego ,,Cogito" -to z kolei tylkoniektó
rezatrakcji,któcych doświadczy około 1200 
gimnazjalistów podczas dzisiejszych VI 
Targów Edukacyjnych w ł..owicm W tar
gach wezmą udział wszystkie szkoły po
nadgimnazjalne z terenu powiatu łowickie
go - po raz pierwszy na targach. prezento
wać będzie się Pijarskie Liceum Ogólno
kształcące oraz ZSP z Bolimowa, ZSP m 1 
ze Skierniewic czyli popularna ,,Budowlan
ka" oraz EtrrOpejskie Studium Fiyzjerstwa 
,,Anagram" z Łodzi. 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcą
ce zamierza otworzyć w przyszłym roku 
już 3 klasy - humanistyczną, matematycz
no-fizyczną i biologic:mo-chernic:mą. 

· I Liceum Ogólnoksztalcące imienia 
J. Chehnońskiego zamierza otworzyć sześć 
klas: matematyc:mo-infonnatyczną, mate
matyc:mo-fizyczną, biologic:mo-cherniczną, 
przyrodniczą, lingwistyczną i humanistycz
ną. W li LO mają być =homione 4 klasy 
o nachyleniu: humanistyc:mym, matema
tyc:mo-infonnatyc:mym, biologic:mo-che-

rrńc:mym i językowym. W 111 LO klasy nomii). Po przeprowadz.eniu naboru z.apad
o nachyleniu: lingwistyc:mym, przyrodni- nie decyzja, które klasy z.ostaną uruchomio
czym i infonnatyc:mo-bi:mesowyrn. ZSL ne. ZSP nr 3 to 6 klas w technikach: hote
w Zdunach proponuje uczniom klasy larskim, organizacji usługgastronomic:mych 
o profilu kultury eiiropejskiej, matematycz- (2 klasy kształcące w zawodzie technik or
no-biologiczno-informatycznym oraz ganizacjiusługgastronomic:mychoraz~za

obronnym. ZSP nr 1 z ul. Podrz.ecznej za- wodzie kuCharza), odzierowym, uzupełnia
mierza stworzyć 4 klasy w technikach: ener- jącym (na podbudowie zasadniczej szkoły 
getycznym, mechanic:mym i dwie klasy zawodoweJ) oraz 1 klasę zawodową. ZSP 
Kształcące w zawodach technik informatyk. nr 4 prowadzi nabór klas o nachyleniu: 
i technik mechatronik (o tym ostatnim za- matematyczno-infonnatyc:mym, biologicz
wodzie piszemy na stronie obok) oraz 3 no-chernic:mym, językowym, ekonomicz
klasy zawodowe kształcące w zawodach: no-administracyjnym, 2 klas kształcących 
elektzyk, mechanik pojaz.dów samochodo- w zawodzie technik ekonomista, technik 
wych i wielózawodowa (sprzedawca, fiy- handlowiec oraz klasy zawodowej sprze
zjer, lakiernik, cukiernik, piekarz, blacharz dawców. Utworz.one mają być 3 klasytech
samochodowy). ZSP nr 2 stworzyć chce 6 ników i 1 zawodowa.· ZSP w Zduńskiej 
klas. Nal:iór jest prowadzony do klas tech- Dąbrowie stworzy' 3 klasy w systemie 
nikum: iiiformatycznej, logistyc:mej, mecha- stacjonarnym oraz 2 w syst.emie zaocznym. 
nizacji° rolnictwa, agrobi:mesu, technologii Kształcić się tam będą technicy: ekonomi
żywności, żywienia i gospodarstwa domo- ści, rolnicy, weterynaI7.e i technicy prac biu
wegoorazdwóchklasy zawodowychkształ- rowych. Ponadto będzie technikum uzupeł
cących: mechaników - operatorów pojaz- niającewzawodzietechnikrolniorazszkoła 

dów i maszyn rolniczych, klasy wieloza- policealna o tym samym profilu. 
wodowej(spu.edawca,k:ucharzmałejgastro- (mak) 

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

• Q 1 a ;r.•tt3 :r1;11=<Br!l11~~ ~ ~ 
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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 

www.w1ehsk.home.pl 
rekłora1@·w1eh1k.home.pl 
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MAZOWIECKA WYŻSZA 
SZKOŁA HUMANISTYCZNO.PEDAGOGICZNA 

w Łowiczu · 

ogłasza przyjęcia na .mdła stacjonsne I iestacjonarne 
w roku akademickim 2006/2007 na kierunkach: 

FILOLOGIA POLSKA HISTORIA 
Specjalnoścł: Specjalność: 
• nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii, • nauczycielska 
• animacja kultury i edukacja kulturowa, 

PEDAGOGIKA • bibliotekoznawstwo i infonnacja naukowa. 

ZARZĄDZANIE 
I MARKETING 

Specjalności : 
• edukacja początkowa 
• pedagogika społeczna, 

Specjalności: • resocjalizacyjna 
• zarządzanie przedsiębiorstwem, • opiekuńczo-wychowawcza, 
• finanse i rachunkowość, • polityka spoleczna, 
• turystyka i hotelarstwo, • pedagogika ogólna 
• systemy informatyczne zarządzania (2-let. Uzupełn.) 
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne, naukowe, 
zapomogi i inne. Absolwenci kierunków: filologii polskiej, historii, pedagogiki uzyskują tytuł magistra. 

Absolwenci kierunku zarządzania i marketingu - tytuł licencjata. Uczelnia dysponuje miejscami w akademikach. 

99-400 Łowicz ul. Akademicka 1/3 tel. (0-46) 837-43-78, 837-43-92 w godz. 8.00-14.30 
www.mwshp.lowicz.pt e-mail:sekretańat@mwshp.lowicz.pt ~ 

Wymiano młodzieży 
i nie tylko 

K ontynuowany będzie projekt„Wycinanka" służą
cy wymianie młodzieży szkolnej trzech współ
pracujących ze sobąpowiatów: łowickiego, kar

tuskiego i tatzz.ańskiego. Takie między innymi ustalenia 
przyniosło wspólne posiedzenie przedstawicieli po
wiatów zorganizowane w dniach23-24 lutego w Kartu
zach. W tym roku wymiana ma się rozpocząć 16 lipca, 
kiedy to nasza młodzież uczestniczyć będzie w Biesia
dzie Kartuskiej. Wymiana także w tym roku skupiać 
ma się na po:maniu wszystkich trzech regionów, ich 
folkloru i tradycji. W roku ubiegłym wyjazdy odbywa
ły się w wakacje, w tym będą też realizowane w trakcie 
roku szkolnego. 
Wśród innych pizedsięwzi~ jakie zrealizowane mają 

zostać do końca przyszłego roku znalazły się: organiza
cje wystaw artystów a także zdolnych uczniów i na
uczycieli, zawody sportowe z udziałem młodzieży 
trzech regionów, wymiana dzieci z Domów Dziecka 
i rodzin zastępczych i in. Górale z kolei są szczególnie 
zainteresowani przywracaniem ginących zawodów 
i przxjadą, aby zobaczyć jak drugi już sezon jest to 
realizowane w skansenie w Maurzycach. 

. Współpraca zmierzać ma też do stworzenia spójnej 
informacji na temat sieci tanich noclegów dla młodzieży 
w oparciu o schroniska i internaty. (wcz) 
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REPETA ZA ZACHOWANIE NAGANNE? 
Pytaliśmy 

nauczycieli, 
rodziców i uczniów 
w Łowiczu i Głownie 
co myślą na temat 
zapowiadanego 
zwiększenia 

znaczenia oceny_ 
ze sprawowania. 
Zdania były 
podzielone. 

„ inisterstwo Edukacji Narodo
- wej zapowiedziało szereg 
zmian, które mają szansę być wpro
wadzone w szkołach nawet od~ 
śnia tego roku. Jedną z nich jest pod
niesienie rangi ocen z zachowania 
Wiceminister Jarosław Zieliński za
powiedział, że ocena ta ma mieć ta
kie samo znaczenie, jak oceny 
z pm:xlmiotów, a to oznacza, że ne
gatywna może decydować o braku 
promocji do następnej klasy. 

Maria Więckowska, naczel
nik wydziału spraw społecznych 
w łowickim ratuszu jest przeciwna 
temu pomysłowi. - Oczywiścieszkola 
musi i.rychowywać, bo jest placów
ką oświatowo- opiekwiczo-wycho
wawaą. Przede wszystkim llJ!Cho
wywać ma rodzina, a proces ten 
wspomaga się w szkole. - Taka opi
nia nie oznacza jednak akceptacji nie 
promowania uczniów ze względu na 
ocenę naganną z zachowania. Oba
wy Marii Więckowskiej wynikają 
z tego, że niebezpieczne mogłoby 
się okazać zarówno zostawienie na 
drugi rok uczniów, z którymi są pro
blemy wychowawcze, ale też „pod
ciąganie" ocen tym uczniom, aby się 
ich pozbyć ze szkoły. Wtedy peda
godzy w następnej szkole nie będą 
mieć informacji o tym, że jest to 
uczeń, z którym są problemy wy
chowawcze. -Nie podoba mi się ten 

pomysł, chyba nie jest do 
lwńca przemyślany - mówi. 

Przeciwna pomysłowi 
zostawiania uczniów, 
zwłaszcza od klasy N szko
ły podstawowej wzwyż, 
jest Wiesława Olczak 
z Sannik, zajmująca się spra
wami oświaty w gminie San
niki. Mówi, że z rozmów 
z nauczycielami wie, że z za
powiadanych zmian podo
ba im się inna - możliwość 
zatrzymania ucznia w kla
sie I, II lub ID, bo w tym 
wieku dzieci miewają pro
blemy z doju.ałością szkol
ną, a rodzice nie zawsze ro
zumieją to, że tak dla dziec
ka będzie lepiej. W klasach 
starszych jest w ogóle pu.e
ciwniczką zostawiania 
uczniów na chugi rok. Mło
dzież i starsze dzieci już wie
dzą, czego się od nich wy
maga, zarówno pod wzglę
dem dydaktycznym, jak też 
wychowawczym. Jeśli są 

szkołę skończyć i co zamie
u.ają :zrobić w tym kienm
ku. 

Moie widmo 
taklel kary 
zmolJWUle? , 

z nimi i)roblemy, jest wiele 
metod, abyznimi pracować. 

Okres gimnazjum to pod względem wychowawczym bodaj najtrudniejszy czas. Nie wszyscy nauczycie
le tych młodych ludzi są przekonani, że niepromowanie uczniów z powodu nagannego sprawowania 

Myśl.ę,ietojestnienajgor
szy pomysł-mówi Katarzy
na Gorąca, pedagog szkol
ny w Zespole Szkół Liceal
no-Gimnazjalnych w Głow
nie, która podkreśla, że na
uka w gimnazjum to najtrud
niejszy okres w edukacji 
młodego człowieka. - Bywa 
tak, ie oceey dostateczne p<r 
zwalają przejść uczniowi 
z klasy do klasy, ale jego za
chowahie jest straszne, na
ganne. Dziś taki uczeń z oce
TTJI nagannej ze sprawowa
nia nic sobie nie robi. Maże 
perspektywa braku promo
cji do następnej klasy byłaby 
dla niego motywacją do 
zmiany zachowania. Mlą
dzież nie ma dziś w perspek
tywie takiej kary i dlatego -wpłynęłoby na nich dobrze. ' · - Skala ocen jest szerok{i, 

dziecku można pomóc po
przez.;;espołyl11)11"ównawcze, ko/aza
interesować, spotlwnia z psycholo
giem, logopedą. Pracując z dziec
kiem w domu i w szkole, wiele moż
na osiągnąć. 

Teresa Sokalska-ł..ebioda, 
pedagog w Gimnazjum nr 1 w Ło
wiczu nie jest pewna, czy takie 
rozwiązanie byłoby dobre. - Z do
świadczenia mojego wiem, że mło
dzież mająca z zachowania oceny 
naganne ma też jedynki z ineych 
pnedmiotów i to one są poi-wxiem 
ich niepromowania. Me sądzę, aby 
podniesienie rangi oceey ze sprawo
wania było dla nich mobiliztefące. -

Pedagog łowickiego Gimnazjum 
nr 2 Renata Hymka uważa, że 
pomysł ma wady i zalety i w chwili 
obecnej trudno zdecydować co prze-

waża. - Już teraz podcr.as rozmów 
dyscyplinujących powołuję się na to 
i widzę, ie to działa. - Zaraz dodaje, 
że z doświadczenia wie, że podziała 
to raczej na uczniów, którzy raz łub 
dwa :zrobili coś niewłaściwego. -Czy 
kara taka podziała na osoby, któ
rym zdarza się to częściej, albo na
wet mają lwnfliktz prawem- wątpię. 
Na ucznia, który nie ma żadnej mo
tywacji - to na pewno nie podziała. -

Dyrektor szkół pijarskiej Prze
mysław Jabłoński mówi, że pro
blem z wychowaniem w skali kraju 
być może jest, skoro mówi o tym 
wiceminister oświaty, mający sze
rokie spojrzenie na szkoły. O po
myśle tym należy jednak poro=
wiać. - Skłaniałbym się do tego, aby 
to rozważyć, nie odrzucać a priori, 

bo toczy się dyskusja, czy szkoła ma faktyczna kara, ale może warto by
służyć tył/w dydaktyce, czy też wy- loby spróbować. 
chowaniu. 

Olty tylko 
oltiektywnie 

Rodzice i uczniowie, z którymi 
rozmawialiśmy nie są pomysłowi 
przeciwni. 

- Jeśli to pomoże uczniom w pra
cy nad sobą, to jestem za - mówi 
Ewa Rutkowska, mama licealist
ki i gimnazjalisty. Przyznaje jednak, 
że nie potrafi wyobrazić sobie kla
sy, w której byliby np. dwaj ucznio
wie zatrzymani na drugi rok z po
woduzachowania. -Lepiej to by chy
ba działało ja/w straszak niż ja/w 

Inna nasza rozmówczyni przy
znaje, że nawet nie wie, jakie jej dzieci 
mają oceny z zachowania -Z mate
matyki i polskiego to wiem, ale z za
chowania - nie pamiętam. Nauczy
ciele nie skarżą się, to chyba nie 
muszę się martwić. Nie zdawać 
z powodu zachowania - może tak 
powinno być, nie mam zdania. 

mówię tu o wyjątlwwo trud
nych uczniach -lekceważy sobie dzi-
siejszą naganną ocenę ze sprawo
wania. Gdyby propozycja ME
NiS miała wejść w życie, to miała
bym nadzieję, ie wpłynie mobilizują- ., 
co na tych uczniów, z których zacho
waniem dziś trudno sobie poradzić. 
Pedagog Gorąca zauważa, że po
mysł podniesienia rangi oceny ze 
sprawowania mógłby wpłynąć nie 
tylko na postawę uczniów ze sła
bymi wynikami w nauce. - Gimna
zjum to jest najgorszy wiek Mamy 
do czynienia z burzą hormonów. Tu 
przychodzi młodzież z różnych stron 
ichcezaistnieć, walczyopropozy<ję, 

o przywództwo w grupie. Czasami 
nawet dobry uczeń zrobi coś takie
go, czego nikt by się nie spodziewał. 

Mechatronika wyzwanie przyszłości 

- (!cena z zachowania powinna 
być brana pod uwagę, ale nie powin
na być decydująca - mówi 18-letnia 
licealistka Magda Kapusta. Ma 
tylko obawy dotyczące obiektywi
zmu przy wystawianiu tej oceny, 
z którym nauczyciele mogą mieć 
problem. Najlepsze oceny otrzymu
ją uczniowie najbardziej lubiani przez 
nauczycieli, najlepiej uczący się. 
Wystawiając ocenę niską - niepo
prawną, a zwłaszcza naganną, na
uczyciel może się zagalopować 
i skrzywdzić ucznia 

- wskazuje nasza rozmówczyni, 
która jednocześnie podkreśla, że 
przyznanie uczniowi oceny nagan
nej nie jest powodowane tylko jed
norazowymi sytuacjami, ale także 
jego codziennąpostawą wobec szko
ły. - Przyznaje sięją m.in. za bardzo 
liczne wagary, gdy uczeń nie jest kla
sy.filwwany,jeśli uczeń ma na swoim 
lwncie poważne pnewinienie - wy
licza Katarzyna Gorąca, która pod
kreśla, że jak.o pedagog każdego 
ucznia traktuje indywidualnie 

Zespół Szkół Ponadgimna
zjalnych nr 1 w Łowiczu przy 
ul. Podrzecznej otwiera na
bór na rok szkolny 2006-
2007 do Technikum Mecha
tronicznego. 

N azwa mechatronika powsta
ła w Japonii w latach osiem
dziesiątych XX wieku jako 

określanie nowej wiedzy inżynier
skiej związanej z ekspansją robo
tów i automatów w procesach pro
dukcyjnych. Mechatronika jako 
dziedzina nauki i działalności czło
wieka obejmuje trzy podstawowe 
dziedziny: mechanikę, elektronikę 
i informatykę, które uzupełnia opty
ka i technologia produkcji. 

- Wiele gałęzi współczesnego 
pnemyslu i gospodarki pot!Zebuje 
wszechstronnie wykształconych 
specjalistów, których wiedza nie jest 
ograniczona tyllwdo jednej dziedzi
ny techniki - mówi dyrektor szkoły 
Dariusz Żywicki. Nowy kienmek 
kształcenia jest więc odpowiedzią 
na potrzeby rynku pracy. 
Naukę w Technikum Mechatro

nicznym o specjałizatji mechatroni
kasamochodowa(autotronika)mogą 
podjąć absolwenci gimnazjum o za
interesowaniach technicznych. Kon-

Nowy kierunek w szkole na Podrzecznej 

Rys. Współzależność mechatroniki z innymi dziedzinami 
nauki. 

cepcjakształcenia technikamechatro
nika zakłada kompleksowy proces 
edukacji technicznej poczynając od 
podstaw elektrotechniki, elektroniki, 
technik regulacyjnych, techniki ste
rowania, podstaw techniki automa
tyzacji przez wyspecjalizowane za
gadnienia z wybranych dziedzin 
pneumatyki, hydrauliki, sterowania 
mikroprocesorowego, robotyki aż do 
problematyki złożonych układów 
mechatroniki (MPS) czy sterowania 
procesami ciągłymi (PCS). 

Absolwenci mechatroniki zdobę
dą wszechstronne wykształcenie 
techniczne. Będą mogli pracować 

przy obsłudze nowoczesnych urzą
dzeń pneumatycznych, elektronicz
nych, układów sterowania i napędu, 
układów mechatroniki i sterowni
ków PLC, a także przy projekto
waniu i wdrażaniu procesów tech
nologicznych, sporządzaniu rysun
ków za pomocą programów typu 
CAD, jak również przy programo
waniu sterowników PLC i mikro
procesorów. 

Także tradycyjne kierunki 
Absolwentom gimnazjum szkoła 

proponuje również wiele innych 

atrakcyjnych kierunków, od wielu 
lat obec.nych w jej ofercie: Techni
kum Informatyczne kształcące 
w zawodzie technik informatyk 
o specjalizacji administrowanie sie
ciowymi systemami operacyjnymi; 
Technikum Energoelektroniczne 
kształcące w zawodzie technik elek
tryk o specjalizacji energoelektroni
ka; TechnikumMechaniCZÓ.ekształ
cące w zawodzie technik mechanik 
o specjalizacji: automatyka prze
mysłowa oraz obsługa i naprawa 
pojazdów samochodowych. 

Natomiast w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej uczniowie mogą kształ
cić się w zawodach: elektryk i me
chanik pojazdów samochodowych. 
Ponadto młodzież ma możliwość 
nauki w oddziałach wielozawodo
wych przygotowujących do zdoby
cia kwalifikacji w zawodach: sprze
dawca, lakiernik, blacharz, cukiernik, 
piekarz, fiyzjer, stolarz, kowal, rzeź
nik wędliniarz i inne. Absolwenci 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
mogą kontynuować naukę w 3-let
nim Technikum Uzupełniającym 
kształcącym w zawodach: technik 
mechanik o specjalizacji obsługa 
i naprawa pojazdów samochodo
wych oraz technik elektryk o spe
cjalizacji energoelektronika. (eb) 

Innego Zdania jest Marcin Mi
chalak, gimnazjalista: - Oczywiście, 

powinna być brana pod uwagę. Jak 
ktoś nie umie się zachowae, to niech 
zostanie na drugi rok w tej samej 
klasie. Będzie mieć dużo czasu do 
zastanowienia się nad swoim życiem 
i maże się zmieni. 

Wprowadzenie takiej zmiany by
łoby najbardziej dotkliwe dla 
uczniów tzw. trudnych, ·a tacy są 
uczniami Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Kiernozi. Dyrek
tor placówki Dorota Zielińska 
nie jest pomysłowi przeciwna, 
choć ma świadomość, że niektó
rzy uczniowie tej placówki mogą 
mieć problemy z promocją, bo ne
gatywne oceny z zachowania są tu 
nieraz wystawiane. Zdarzają się 
i oceny dobre, ale zwykle nauczy
ciele OSW oceniają zachowania 
.uczniów jak.o poprawne lub niepo
prawne. 

Zwiększenie roli oceny z zacho
wania mogłoby dobrze podziałać na 
niektórych uczniów, zwłaszcza sW
stoklasistów: -Dla chcącego nic trud
nego. Na pewno dla części z nich 
byłaby to nobilitacja, ale na pewno 
nie dla wszystkich Wiemy ja/w ich 
nauczyciele, że jak chcą, to potrafią 
się właściwie zachować. Gdyby 
wprowadzono ta/w zmianę, wyłącz
nie od ich decyqi zależałoby, czy chcą 

i w każdym jego zachowaniu stara 

się szukać przyczyn choćby w sy
tuacji rodzinnej. -Problemy są róż
ne a wina nie zawsze leży po stronie 
dziecka. Nigdy żadnego z nii:h nie 
skreślam - zapewnia. 

Aleksandra Guni, matka gim
nazjalistki z Gimnazjum Miejskie
go w Głownie słyszała o propozy
cji MENiS i zapewnia, że ucznio
wie o niej rozmawiają, że budzi 
ona respekt. - Od mojej córki 
wiem, że uczniowie o tym rozma
wiają, że robi to na nich wrażenie. 
„ Trzeba się mieć na baczności" -
mówią niektórzy. Jeśli nawet mó
wią o tym żartując iz uśmieszkiem 
na ustach, to z lwnsekwencji jakie 
może przynieść ich złe zachowa
nie - przynajmniej część -już so
bie zaczyna zdawać sprawę, Oczy
wiście są też uczniowie, którzy 
pewnie do serca sobie tego nie we
zmą, slwro -jak się dowiedziałam 
- był taki przypadek, że nauczyciel 
wywołał ucznia do tablicy, żeby go 
poprawić, a ten powiedział, że do 
tablicy nie podejdzie i żeby mu po
stawić jedynkę. 

(mwk, rpm) 
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Dyrektorka 
eksperymentuie 

na iywym organizmie 
List otwarty nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łowiczu (fragmenty) 

W związku z ukazaniem się 
w prasie dwóch artykułów dotyczą
cych konfliktu w naszej szkole, 
w których, w złym i niewłaściwym 
świetle dyrektor Mamma .Kolaczyń
ska stawia grono pedagogiczne szko
ły, zmuszeni jesteśmy przetWclĆ mil
czenie.( .. .) 
Oświadczamy zgodnie, iż ( ... ) sta

nowisko pani Maizeny Kolaczyńskiej 
oznacza poważne narusrenie zasad 
współfycia społecznego i porntawo
wych, nie'Zhywalnych Praw człowie
ka, min. prawa do godoości, ocbnien
ności pogląlów i postaw, ale stanowi 
równieżnarusz.enienaszychprawpra
cownicżych i wycz.eipttje :mamiona 
pu.estęp;twa znieslawienia z kodek
su karnego. 

Mając na uwadz.e również szereg 
innych z.aizutów, które sz.czegółowo 
wyłożyliśmy w pismach (złożonych 
do Delegatury Kmatoriwn Oświaty 
w Skierniewicach i wlaclz~)oraz 
decyzję Burmistrz.a Łowicz.a w tej 
sprawie, wnosimy o odwobmie JlllDi 
Mlllzeny Kołaczyńskiej z wykony
wania obowiązków dyrektora szkoły 
w trybie natychmiastowym. ( .. .) 

Perspektywa dalszej sz.eściomie
sitpnej współpracy z panią dyrrktor 
i próby „wyciszenia koofliktu" nicze
go nie załatwi. W związku z tym dla 
dobra sprawy, oczekttjemy stanow
czych, a nawet drastycznych decyzj~ 
mając przekonanie, że nie spotkamy 
się z bez.czynoolcią urzędników i nie
dopełnieniem pizeznich obowiązków 

. służbowych 
Na marginesie niniejszego pisma 

wyraż.alny z.decydowany spIZeciw 
wobec określeniu naszego protestu 
jako „buntu nauczycieli", użytego 
prz.ez lokalny tygodnik ,,Nowy Ło
wiczanin". Określenie to bowiem ma 
nie tylko wydźwięk pejoratywny 
(zwłaszcza w kontekście niedawne
go, rzeczywistego buntu młodocia
nych pu.estępców w schronisku dla 
nieletnich w Świdnicy), ale stanowi 
pizyklad produkcji ,,faktów praso-

wych'\ zniekształcających istotę na
szego protestu. ( .. .) 

Stanowisko zaprezentowane 
w mediach prz.ez osobę Maneny Ko
hiczyńskiej zmierz.a do przedstawie
nia jej jako ,,Siłaczki", która chce iście 
nowoczesnymi metodami podnieść 
rangę szkoły, natrafiając w swych re
fom:iacyjnych zapędach na bierność, 
indolencję~lenist\vo,,nitxloo::zo
nej" kadry nauczycielskiej, słowem 
„Ciemnogród''izacofunie. Widząc ta
kie ptzeSZkody, a nie mogąc sobie · 
pozwolić na „przeciętność", nasza 
bohaterl<a rezygm.tje ... , ,,przywalona 
resztkami feudalizmu''. 

Aby UIL.eCZyWistnić swoje hberal
ne poglą:iy, wyżej wymieniona osoba 
prezentując ,,politycznąpoprawność" 

cµ>wiada się za zniesieniem ,,Karty 
Nauczyciela" jako reliktu dawnej epo
kikrępqjącegorozwój nowoczesnego 
hberałnego szkolnictwa. Jest to s=J!

gólnie bulwtDJjące, gdytez.ę takąpre
zenn.tje nauczycielka (sama podobno 
twierdzi, że dyrektorerń się ,,bywa'} 

Oświadczamy, że: 

- być może każde grono pedago
giczne ma w swoich sz.eregach osoby 
bardziej i mniej predesfynowane do 
tego zawodu, ale to wpizeszłości róż
ni ideologowie i J.JIZYWódcy oświad
cz.aa że oni mają rację i ich ]:mtia, 
a tylko poszczególne grupy, społecz
nOOci, narody trz.eba wymienić, bo nie 
pasają do jedynie słu5znych idei - coś 
z ,)!omo sovieticus'' komuś zootało ... 

- zniesienie ,,Karty Nauczyciela'' 
spowoduje, że nauczyciele traktowa
rń do ttj pcxypo macoszemu jako naj
gorszy „sort'' inteligencji przez 
wszystkie rząfy ,,czerwone.", ,1ĆYŻJ.>

we" i inne, źle wynagradzani, stracą 
reszlki swoich niewielkich przywile
jów za niąiorównywalrńe ciężkąpra
cę, za to zakres władzy dyrektora 
szkoły niewą1pliwie wzrośnie, kosz
tem ograni=ia praw nauczyciela, 
który ma być dyspozycyjny i zanud.. 
rńony najchętniej na mnowę zlecenia. 
Takie stanowisko to jużnie tylko ,,po
lityczna poprawność'', ale preferowa
rńe pań&wa hberalnego, lesefeiyzmu 
wzwuł~wanej fumńetypu,~ 
ta, co chceta'', ale ~ głupota, bo
wiem jak mówi polskie przysłowie: 
zły to ptak, co wlasne gniaz.do kala 

Nie umniejszamy zasług parń dy
rektor w innych dziedzinach, np. jako 
autorlci IÓ'Żnych ,,bestsellerów''. Jed
nakterńewą1pliwieindywidualne7.dol

ności i zasługi (nacz.ęśćznichzłożyła 
się praca innychnauczycieh) rńe upo
ważniają do sprawowania fimkcji kie
rowniczej Zl&Jbami ludzkimi (zwlasz
cz.a przy autorytatywntj osobowo
ści). Nie można przypisywać tylko 
sobie ~eh prz.ez szkołę sukce
sów, są one bowiem efuktem wspól
nej pracy wielu nauczycieli.( ... ) 

Teraz oczy wszystkich są zwróco.. 
ne w kienmku Burmistiza Łowicza 
Liczymy bowiem, że zadziała w spo-

sób zdecydowany i szybki, gdyż 
zwłokaszkodzi uczniom i szkole. Brak 
właściwej reakcji urzędników miasta 
musi być oceniony prz.ez q:iirńę pu
blicmą, jako działanie na szkodę inte
resu publicznego, a wyborcy ocenią 
takie władze w zbliżających się wy
borach samot7.ądowych. ( ... ) 

List ten akcepll.!ią wszyscy nauczy
ciele, którzy podpisali poprzedni. 

W ich imieniu: 
Edyta Borecka-Czubak, 

AnnaPietrych, Anna Śnieguła, 
Ewa Gzocha, Jolanta Zimna, 

Renata Majer 

Wróciły niemile 
wspomnienia 

Chciałbym opisać Wam kilka mo
ichrńeprzyjemnychwspomnień zwią:
zanych z SP m 4 w Łowiczu. ( ... ) 

Jestem obecrńe uczniem ZSP m 4 
w Łowiczu o profilu mat-inf Po prze
czytaniu tego artykułu wróciły do mnie 
rńemiłewspomnieniaz czasów, kiedy 
~do ttj szkoły. Do klasy 
3 wszystko było dobu.e, wspaniała 
wychowawczyrń p. Borecka, którą do 
ttj prny miło wspominam, jej wspi

nialy płaa, o któiym też pisaliście na 
łamachNŁ. 

Wszystko zacz.ęło się w klasie 4. 
Nauczycielki od samego~źle 
na nas patrzyły, ponieważ byliśmy 
klasą,któraichmniemaniemszlazłym 
programem .. Niby się o tym rńe ~ 
wiło,aledawałosiętoodcmć. Idzie się 
również domyślić, dlaczegop. Boroo
ka odeszła po skończeniu naszego 
wychowawstwa ze szkoły. Zawsze 
hyrem dobiym uczniem, rodzice po
święcali mi dużo czasu, abym zawsz.e 
był dobrze przygotowany do lekcji. 
Miałem zawsz.e również swoje zda
nie i to stało się początkowo przy
czyną konfliktów z nauczycielami. 
Polrafilem powiOOzieć im, że popeł
nili jakiś bąl, że mam w niektóiych 
sprawach inne z.danie od ich z.dania. .. 

Dla niektórych nauczycieli było to 
rńe do pomyślenia, jak taki gówniarz 
możeirnzwrócićuwagę,żezrobili coś 
źle, choć wiedzieli, że miałem rację. 
Rodzice prawie co tydzień wzywani 
byli do szkoły o błahootki, nigdy rńe 
miałem jakiem poważrńejszych prze
winień. Z miesiąca na miesiąc było 
coraz gorzej, najgou.ej było chyba na 
polskim. .. pani W. stosowała dla nas 
kary, które w ogóle rńe powinny mieć 
miejsca, ale nikt wtedy o tym rńe wie
dział ... ciągnięcie za pejsy (niektórzy 
specjalrńe je golili, aby w ten sposób 
nie oberwać), dodatkowe prace domo-

w tym pomagała. Oceny miałem bar
dz.odobre,jednakkażdemojepotknię
cie było surowo oceniane. Rodzice 
również mieli już dość ciągłego cho
dzenia do szkoły ... 

Przy pewnym razie wychowaw
czyni powiedziała rodzicom, że ... 
powinienem się zgłosić do psycho
loga, bo coś jest ze mną nie tak. Ro
dzicom bardzo się to nie podobało, 
jednak zrobili jak podpowiedziała 
wychowawczyni ... Okazało się, że 
wszystko jest ze mną w najlepszym 
porządku. ( ... ) 

W 6 klasie byłem już starszy, wi((C 
zac:ząlemsobiesamradzić,rńepozwa
lałem nauczycielom sobą pomiatać, 
ale nigdy rńe przesadzałem To spo
wodowało, że miałem na półrocze 
z zachowania ocenę najniższą, choć 
po pneczytaniu z rodzicami statutu 
oceniania doszliśmy do wniosku, że 
moje zachowarńe kwali1ikuje się na 
oceną poprawną lub nawet dobrą. 
( ... ) 

W ginmazjlllJ1 szło mi bardzo do
brze, moje zachowarńe też nagłe się 
~eniło i tu pytanie, które zadają so
bie wszyscy moi krewni: czy to moż
liwe jest, aby dziecko zmieniłosiępizez 
2 miesiące? Qiyba nie. Ja osobiście 
też wiem, że byłem taki sam. Gdy 
potrafiłem wylayć jakiś bąl, nauczy
ciele byli z tego zadowoleni, że ~an
g;rżaję. 

Terazjesternwliceurnirówaieżrńe 
mam problemów. (. . .) Oczywiście w 
podstawówce było kilku świetnych 
nauczycieli, jednak odeszli oni do in
nych szkół, co może świadczyć, jaka 
panowała tam atmosfura. 

A co do dyrektora, nauczycielom 
podobał się p. Balik, ponieważ pra
wie nie mieszał się w sinwy szkoły, 
bo był w rńej dość rzadko. Wiem, bo 
zawsze jak nauczyciele prowadzili 
rnrńe do dyrektora za rrtje „wielkie 
pzewinienia" -typubieganieposzko
Je czy podolDe, trafiałem do wicedy
rektor. Pani Kołaczyńska chciała 
w końcu naprawić tę szkołę, zrobić 
zniej lepsząpłacówkę,jednaknauczy
cielom to się nie podobało. No bo jak 
taka p. w. od polskiego mogłaby się 
dokształcić, jak ona piz.ecież jest taka 
rrąha. 

A jak wythnnaczyć tak niski po
ziom na teslach?! Czy to dzieci są ta
kie głupie?Wątpię,raczej nauczyciele 
nie potrafią dobrze nauczyć. 

I pomyśleć, że kiedyś była to jedna 
z najlepszych podstawówek. Więk
su;H; nauczycieli chce w ttj szkole 
mi_dzić, co można odczuć i współ
czujętymrodzicomidzieciakom,któ
rzy mają podobne problemy do mo-

we. ich byłych .. Może to się kiedyś zmie-
Zacząłem się powoli załamywać. ru. 

Byłem gorzej oceniany, choć się bar
di.o dużo uczyłem. Jednak to stało się 
dlarnrńemotywacją, że pokażę im, że 

Poulrawiam 
ByłyuaeńM W. (imię i nazwiska 

do wiadomnści redakcji) 

Nie byłam zależna 
od Oleiniczaka 

SzanownyPanieRedaktorze, 
Zwracam się do Pana z prośbą 

o zamieszczenie sprostowania oraz 
uzupełnienie informacji dotyczącej 
mojej osoby, zamieszczonej w po
pu.echlimnumerzeNowegoŁowicza
rńna na str. 5. 

W cytowanej wypowiedzi, która 
miała pochodzić z moich ust, odnoto
wano: ,,Jak można było rńe powołać 
sekretarza? Przecież to jest ustawo
wy obowią?.ek i rńe może być wakatu 
na tym stanowisku". 

Majawypowiedżdoprzedstawi
ciela Pańskiej gazety bmniał: ,,nie ro
zumiem jak można kwestionować 
powobmie sekretami, skoro jest tosta
nowisko zapisane w ustawie o samo
ną:Jzie gminnym, tak samo jak stano
wisko skarbnika. Jestto dyrektonnz.ę
du, któiymanadz.órnad wykonaniem 
decyzjiadministracyjnyidlategorńe 
powinno być cRugo wakatu". ( ... ) 

Domagamsięrównież( ... ):zarniesz
=ia komentarza do infunnacj4 że 
byłam współpracowrńkiem leu.ego 
Olejniczaka,iż:AnnaJanuswczasach, 
gdy Jerzy Olejniczak piastował Urzą:ł 
W~Skiemiewidciego,bylaDy
rektcrem Generalnym~ Woje
wódzkiegowSkiemiewica::h,coazna. 
cza, że nie poz.ostawała w stosunku 
do niego w zale:żnOOci służbowej, po
nieważ wg ówczesnychzapisówusta
wowych było to stanowisko bezpo
średnio podległe Januszowi Toma
szewskiemu - Wicepremierowi. Po
zytywna_opirńa Anny Janus na temat 
kllndydatury Jeu,ego Olejniczaka bie
rze się stą:I, iż pamięta go jako osobę 
kompetentną, u.etełną i działającą za.. 
wsz.e :zgodnie z prawem, czego wy
miernym efektem był fukt, iż z koń
cem 19<J8 roku udało się zakończyć 
pracę UW w Skierniewicach w spo
sób WZJJTOwy (rńe tylko nie było za
.rzutów co do przygotowanej doku
mentacj4 alerównież byliśmy jednym 
z nielicznych urzędów w Polsce, któ
ry zagwarantował swoim pracowni
kommiejscapracywamninistratji po
wiatowej oraz uąlowej w 100 pro
centach. 2.oslaliśmy również l'Jhlicz
rńe pochwaleni za rńenaganne roz.dy
sponowarńe mienia skatbu pań&wa). 

Moja JXuśba związana jest z fuk
tem, iż sposób pu.ekazania pize:l Pru).. 

stwa gaz.etę informacji insynuuje two
m:nie uklaOOw, albo sytuatji mających 
zabarwienie pejoratywne, na co jako 
przedstawiciel administracji satilOl2lt 
dowej rńe chcę być narażona.( ... ) 

Z poważaniem 
Anna Janus 

Naczelnik 1J5xlzia/uAnaliz 
i Promocji Urzę4uM!e}skiego 

w Łowiczu 

9.03.2006 r. 

Szkolenia 
chemizacyine 
nadal popularne 

O środek Doradztwa Rolnicz.e. 
go w Łowiczu na bieżąco 
przyjmuje zapisy chętnych 

do uczestnictwa w kursie chemiz.a. 
cyjnych. Od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej rolnicy, którzynie mają 
ukończonych kursów uprawniają· 
cych do wykonywania zabiegów 
ochrony roślin oraz kupowania tok· 
sycznych środków ochrony roślin, 
nie mogą tego robić. · 

7 i 8 marca kurs skończyło 30 rol
ników z gminy Bielawy. Dziś, 
9 marca kończy się kurs dla miesz
kańców gminy Kocierzew. Koszt 
udział w szkoleniu wynosi 50 zł od 
osoby. Zapisy przyjmowane są 
w ODR lub u specjalistów z UI7.ę
dów gmin. Szkolenia orgąnizowane 
są w zależności od pon-ził>, wystar
czy, aby zebrała się grupa około 
30 rolników z danej gminy i zgłosiła 
chęć wzięcia w nim udziału. 

W ubiegłym roku Ośrodek Do
radztwa Rolniczego w Łowiczu 
ptzeSZkolił w tym zakresie 270 rol
ników, dwa łata temu - ponad tysiąc 
rolników z powiatu łowickiego. Na 
terenie powiatu łowickiego jest oko
ło 8 tysięcy gospodarstw rolnych, 
a przeszkolonych rolników 1.270. 
Rolnicy z gmin, w któtych są trudne 
wanmki gospodarowarńa, tj. gminy 
Łowicz i Domaniewice, wszyscy 
powinrń mieć aktualne kursy che
mizacyjne, gdyż wymagane są przy 
składaniu wniosków o dofinansowa
nie z uwagi na niekorzystne wanm
ki gospodarowania Warto dodać, że 
kurs ten trzeba powtanać co pięć 
łat, bo traci ważność. (eh) 

Kalino dla Kobiet 
w Domaniewicach 

Z espół folklorysty~y ,,Kali
na" działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury we Doma

niewicach wystąpił w ostatnią nie
dzielę, 5 marca z programem oko
licznościowym przygotowanym 
specjalrńe na Dzień Kobiet. Porńe
waż w tym roku dzień ten przypa
da na środę, występy wszystkich 
grup wiekowych domaniewickiej 
,,Kaliny'' oraz dziecięcej grupy ta
necznej działającej przy GOK zor
ganizowano w niedzielęprzed świę
tem. Na sali zgromadziło się ponad 
sto pań z gminy -wszystkie miejsca 
były zajęte. Życzenia złożył rów
rńeż wójt Grzegorz Redzisz. 

nie uda się rnrńe tak łatwo pogrążyć ... 
Uczyłem sięjesz=więcej, mama mi -------------------------- REKLAMA -

Nowy zarzqd OSP K9s1yce G PIORKO!'!!!:!' 
m. Koziołki 40, tel. (046) 874-71-70 

G PIORKO!'!!!:.! 
m. Koziołki 40, tel. (046) 874-71-70 

Pozyskanie motopompy, 
zakup mundurów wyjścio
wych oraz zorganizowanie 
dwóch imprez rekreacyjno
sportowych dla mieszkań
ców - oto tylko niektóre spo
śród planów na przyszłość, 
jakie mają członkowie Ochot
niczej Straży Pożarnej z Kę
szyc w gminie Bolimów. 
5 marca odbyło się w tej jed
nostce zebranie sprawoz
dawczo-wyborcze. 

S kład nowego zarządu OSP Kę
szyce przedstawia się obecnie 

następująco: prezes Starńsław Po
gwizd, naczelnik Jan Łukawski, wi
ceprezes Janusz Łukawski, skarb
nik Krzysztof Gala, gospodarz To
masz Rutkowski, sekretarz Marcin 
Frąsiak, członek Jan Plichta. 

Do najważrńejszych osiągnięć,ja
kie miały miejsce w okresie między
sprawozdawczym należy reakty-

wacja jednostki dokonana 19 wrze
śnia 2004 roku. OSP Kęszyce po
wołana została do życia 21 maja 
1992roku,jednaknieposiadałażad
nego sprzętu i pod koniec łat dzie
więćdziesiątych zaprzestała aktyw
a.ej działalności. W roku 2004 :znala
zła się grupa osób, które podjęły sta
rania o reaktywowanie jednostki. 
Pod koniec 2005 roku OSP Kęszy
cewpisanazostalado Krajowego Re
jestru Sądowego. Następrńe druho
wie, dzięki wielkiemu zaangażowa
niu, z.dobyli teren, postawili na nim 
duży wojskowy garaż o powierzchrń 
72 m2 wcześniej betonując posadz
kę. Zdobyli też umundurowarńe bo
jowe i wóz bojowy Star 244. Ponie
ważnarazieniemająswojej strażni
cy, pomieszczenia na zabrania udo
stępniła im dyrekcja Szkoły Podsta
wowej w Kęszycach. 

W przyszłości strażacy myślą 
o zagospodarowarńu terenu - jest co 
prawda ogrodzony, ale wymaga jesz-

cze prac - m.in. poprawienia \\'.iaz
du. Oicą zdobyć też umundurowa
nie wyjściowe, które najprawdopo
dobniej zakupi im Urząd Gminy. 
Chcą też pozyskać motopompę, 
gdyż jak do tej poty dysponują tyl
ko autopompą na samochodzie bo
jowym. W czeiwcu i sierpniu pla
nują dwie imprezy środowiskowe 
dla mieszkańców. 

ZA TRUDNI ZATRUDNI 
DYREKTORA PRZEDSTAWICIELA 

·· HANDLOWEGO do spraw produkCJI na rynki wschodnie 
karmy dla zwierząt WYMAGANIA: 

W gminie Bolimów działa pięć . ./ nadz{Jr nad produkcją ./ badanie potrzeb klienta 
jednostek OSP. Jak do tej ./opracowywanie receptur GJ<·• 

poty w dwóch z nich odbyły się ..... ___ _.. _ _... ___ .._ __ ....;~ 

./ znajomość Języka rosyjskiego i angielskiego 

./ umiejętność badania i budowania 
rynku na wschodzie Gl\-21 

zebrania sprawozdawczo-wybor
cze, podczas któtych wyłoniono 
nowe zarządy straży. Przed nami są 
jeszcze: 11 marca zebranie w OSP 
Ziąbki, 25 marca w OSP Łasieczniki 
i 26 marca w OSP Bolimów. 
25 czeiwca nastąpią natomiast wy
boty do zarządu gminnego OSP, 
w któtych uczestniczyć będą wszy
scy wybrani podczas obecnych ze
brań delegaci. 

(wcz) OKNA TYPOWE OD ~I 

ŁOWICZ. ul. 3 Ma.la 12 
KIERNOZIA.ul.1M"•a12 

do godz. 20.00 
Tel. (024) 277·91·37 
kont.CJ604-636.674 

Firma PPHU „ KRIS LINE" 

ZATRUDNI 
mechanika 
do maszyn szwalniczych 

z doświadczeniem 
KQNTAKT: tel. 042 719-43-15, 719-43·19, 71()..85-04~ 



9.03 .2006 r. 11 

• MATKA BOZI NIE STANIE 
cizie, Rożej nie chciał nam powie
dzieć, bo oficjalnie nikt do niego 
w tej sprawie nie wysty>ił. 

Drogowcy zachtcalq 

NA PRZESZKODZIE 
szansa, by to zrobić i nie powinno si.ę 
czekać tylkn dziaJać, póki nie ma jesz
cze projektu a Generalna Dyrekcja 
jest zainteresowana tematem - argu
mentuje. W chwili obecnej wójt nie 
potrafi jeszcze powiedzieć, komu 
przypadnie pokrycie kósztów prze
noszenia kapliczki i wykupu gnmtu 
pod nią, bo konkretnych rozmów 
w tej sprawie nie było ze względu 
na brak jednomacznej zgody ze stro
ny parafii. Teraz dopiero będzie na 
to pora. 

Dyrektor łódzkiego oddziału Ge
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Małgorzata Jezierska 
potwierdziła, że projekt skrzyżo
wania już powstaje. Od analizy sy
tuacji, którą przeprowadzi wyko
nawca, będzie zależało czy.zostanie 
na nim ujęta sygnalizacja świetlna 
sterująca ruchem. Na pewno bę;lą, 
bardzo potrzebne w tym miejscu, 
lewoskręty. Wobec powyższego 
idealnym rozwiązaniem byłoby 
wyrównanie osi obu powiatowych 
dróg dochodzących do trasy. Wte
dy łatwiejsza byłaby decyzja o za
łożeniu sygnalizacji, bo jeśli układ 
dróg pozostanie taki jaki jest, sy
gnalizacja będzie musiała działać 
dwustopniowo, przez co na dro
dze krajowej na dłużej zatrzymy
wany byłby ruch._A sygnalizacja 
świetlna dawałaby szansę na szyb
sze i bezpieczniejsze włączenie się 
do ruchu na „dwójce" lub prz.eje
chanie przez nią na drugą stronę. 

Przypomnijmy, że jest to miejsce 
niebezpieczne, na skrzyżowaniu 
tym ginęli już ludzie, także w roku 
ubiegłym 

Matka Boża nie, ale Krzysz
tof Guzek tak. O planach 
przeniesienia stuletniej ka
pliczki w inne miejsce, 
by umożliwić przebudowę 
skrzyżowania w Zdunach, 
pisze Tomasz Bartos. 

O d kilku tygodni w Zdunach gło
śno o konflikcie w sprawie ka

pliczki znajdującej się przy kościele 
parafialnym. Jej obecna lokaliz.acja 
jest pt7.eszk:odą w wyprostowaniu 
osi dwóch dróg powiatowych: z.du
ny-Sobota i Zduny-Zlaków Kościel
ny, które tworzą skrzyżowanie 
z drogą krajową i w założeniu na tak 
zmodernizowanym skrzyżowaniu 
sygnalizacji świetlnej. W ubiegłym 
roku gmina proponowala pu.esunię
ciewjaz.dudrogi zeZlakowanadrogę 
krajową w kierunku wschodnim, 
w stronę prywatnej posesji, otrzy
mała jednak odpowiedź negatywną 
od jej wwciela. Wtedy wójt Jaro
sław Kwiatkowski powiedział, że 
rozpocznie starania o przesunięcie 
w stronę zachodnią wjazdu drogi 
z Soboty na krajówkę. Na zaehód -
to mar;;z;y na teren, gdzie przy = 
kościelnym, od około I OO lat, stoi 
kapliczka z figurą Najświętsz.ej Ma
rii Panny. Pomysłniewz.budziłsprzt}
ciwów ani radnych, ani sołtysów. 

Proboszcz 
i parafianie sit 

zgadzalq 
Gmina wysty>iła do proboszcza 

parafii w Zdunach, ks. Bolesława 
Stokłosy, o wyrażenie zgody na jej 
przesunięcie i udostępnienie tego 
terenu pod drogę. Na sesji Rady 
Gminy Zduny w czwartek 23 lute
go wójt powiedział, że proboszcz 
parafii zgodził się na przesunięcie, 
ale ostateczną zgodę uzależnia od 
opinii parafian. .zakomunikował, że 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicz
nych i Autostrad nie zamierza 
w tym roku podejmować prac na 
drodze krajowej na terenie gminy 
Zduny, zleciła jednak wykonanie 
projektu skrzyżowania przy koście
le, przygotowując się na rok przy
szły. 

- W czasie ko~ poruswlem ten 
temat, zbierałem opinie-powiedział 
nam proboszcz. - Większość osób 
opowiadała się :za poprawą bezpie
czeństwa na skrzyżowaniu i nie mia
ła nic przeciwko przesunięciu ka
pliczki. Ja sam taki,e nic złego w tym 
nie widzę, w końcu sąprzypadki, że 
przenoszone są cale kościoły, by 
umożliwić budowę dróg i ludzie t.o 

rozumieją. -
Jednak dlą potwierdzenia zgody 

parafian proboszcz postąpił zgodnie 
z sugestią Kurii Diecezji Łowickiej 
i na mszach świętych w niedzielę 26 
lutego przeprowadził wśród wier
nychgłosowanie. Jaknampowiedział, 

95% osób ustosunkowało się przy
chylnie do przeniesienia kapliczki. 
Tydzień wcześniej dokładnie omó
wił temat i dał czas do namysłu. 

Ks. Stokłosa powiedział nam, że 
sprawa została w ten sposób za
twierdzona i parafia zgad7.a się na 
przesunięcie kapliczki. Przyznał, że 
ma nawet dla niej miejsce na kościel
nym terenie, gdzie - jego zdaniem -
będzie ona znacznie lepiej ekspono
wana. Ma to być po drugiej stronie 

Przeniesienie tej kapliczki wywołuje wiele emocji wśród mieszkańców Zdun i parafii. 

drogi do Sobotxz gdzie parafia ma kościelnego cmentarza, po budowie wiedział nam, że dziwne byłoby, 
także swoje tereny. Proboszcz wi- w latach 1905-1907 obecnego ko- gdyby nie angażował się w sprawę 
dzi też inne plusy takiego rozwiw.a- ścioła Guzek koszty wyliczana kil- wyprostowania skrzyżowania, gdy 
nia - w przyszłości chce bowiem kadziesiąt tysięcy złotych. Oprócz chodzi o poprawę bezpieczeństwa 
doprowadzić do odsunięcia znisz- tego twierdzi, że kapliczka jest za- mieszkańców gminy. - W tlj spra
czonego kościelnego parkanu o dwa bytkowa i że powstała prawdopo- wie trzeba patrzeć daleko do przodu 
metry od drogi krajowej, a kapliczka dobnie w połowie XIX wieku, jesz- i kompleksowo. Właśnie nadarza się 
w tym przeszkadzała. 'Cze przy starym kościele w Zdu

Guzek zarzuca 

Codo ingerowania w historię miej
scowości wójt podkreśla, że prze
cież kapliczka nie ma być rozebra
na, ale przeniesiona. Pozostanie więc 
w Zdunach, ale w innym miejscu, 
także w centrum miejscowości. 

Argument Guzka, że skrzyżowa
nie przy kościele Świętego Ducha 
w Łowiczu może istnieć z sygnali
z.acją, nie jest do końca przemyśla
ny. Jak sprawdziliśmy w ratuszu, 
planuje się prostowanie tego skrzy
żowania i to właśnie ze względu na 
poprawę bezpieczeństwa. W roku 
2005 miasto nabyło potrzebny do 
tegognmt 

Wojewódzki Konserwator Za
bytków z delegatury w Skiernie
wicach Marian Rożej powiedział 
nam, że kapliczka nie jest wpisa
na do rejestru zabytków, ale pod
lega ochronie konserwatorskiej 
i jest ujęta w spisie architektury 
i budownictwa w Polsce. W spra
wie przesunięcia kapliczki wy
starczy tylko opinia konserwato
ra, a nie decyzja Jaka ta opinia bę-

Wykonawca projektu będzie pro
wadził rozmowy z zainteresowany
mi stronami. Co do modernizacji 
skrzyżowania, to w tym roku nie 
należy spodziewać sięjakichkolwiek 
prac. Nie ma na nie pieniędzy. Co· 
będzie robione w 2007 roku, trudno 
Jezierskiej powiedzieć, ale nie wy
klucza ona, że za rok istotnie :znajdą 
się pieniądze na przebudowę tego 
skrzyżowania. 

Tomasz Bartos 

Zdecydowanie negatywnie do 
pomysłu jest ustosunkowany nato
miast mieszkaniec Zdun Krzysztof 
Jan Guzek i członkowie powołane
go przez niego Stowarzyszenia 
„Z.duniacy". Wedługniegospu.eciw 
popiera też część przede wszyst
kich starszych mieszkańców Zdun 
i okolicznych wsi. -Dziś chcą roze
braćkaplicz4jutro kościół! Ani~ 
bo= ani wójta to nie obchodzi, 
bo ka.i.dy z nich jutro maże nie być 
związany ze Zdunami - uważa Gu
zek. 

nach, a dopiero na początku ubiegłe
go stulecia przeniesiono ją w obecne 
miejsce. 

Ale przede wszystkim Guzek jest 
z.dania, że dla poprawy bezpieczeń
stwa skrzyżowania przy kościele 
nie trzeba prostować osi obu po
wiatowych dróg, a tym samym 

~GARAGE® 

W rozmowie z nami wylicza lita
nię zarzutów, min. że sprawa jest 
prowadzona po cichu, że wójt ini
cjując przeniesienie kapliczki godzi 
w historię Zdun. Dziwi się, dlacze
go gmina tak mocno interesaje się 
prostowaniem dróg, podczas gdy 
żadna z nich nie należy do niej . .za
daje pytanie, kto będzie płacił za 
przeniesienie kapliczki i towarzy
szące temu prace, jak na przykład 
ekshumację kości, które zostały zło
żone pod kapliczką z dawnego przy-

przesuwać kapliczki, tylko zało-
żyć sygnalizację świetlną. Jest to, 
jego zdaniem, możliwe bez inge
rencji w obecny układ. Dla przy
kładu podaje podobne skrzyżo
wanie w Łowiczu, przy kościele 
Świętego Ducha, gdzie także jest 
przesunięcie pomiędzy osiami ulic 
Długiej i Kmkowej, a nie przeszka
dza to istnieniu na tym skrzyżowa
niu sygnalizacji świetlnej. 

W sprawie skrzyżowania i prze
sunięcia kapliczki stowarzyszenie 
,,l.duniacy" wysiało pisma do wój
ta gminy, przewodniczącego rady, 
proboszcza i zawiązało komitet obro
ny kapliczki. 

Wólt odpowiada 
Wójt Jarosław Kwiatkowski od

powiadając na zarzuty Guzka po-

Przetarg no upiększenie Nieborowo 
Ogłoszono przetarg na wy

konanie inwestycji zmierzają
cej do poprawy wizerunku 
centrum Nieborowa przez 
przebudowę chodników i tere
nów zieleni. 

z kostki brukowej NOSTALIT 
o grubości 8 centymetrów. 

Inwestycja ta ma być realizowa
na od 25 kwietnia do 1 O październi
ka tego roku. Przetarg zorganizowa
ny zostanie 5 kwietnia o godzinie 
10.30. 

Cała inwestycja, która w później
szym czasie obejmować będzie tak
że nasadzenia krzewów ozdobnych 
oraz trawników, kosztować ma 
991.900 tysięcy złotych, z czego 
gmina odzyskać może 450 tysięcy 
złotych, gdyż przedsięwzięcie 
współfinansowane jest z funduszy 

Od 1981 roku robimy swoj 
Profesjonalnie. -Z of\.azji 25-fecia fo~ ,,-_ -

raztfajemg Państwu moc preipjt'ftjlf 
~: . 'fi J 

H'GARAGE® Łódź ul. Strykowska 131 
Solon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17 

Od 1981 roku robimy swoje. Części (42) 617 0718 Fax (42) 617 07 21 

P IZedmiotem zamówienia jest 
przebudowa ciągów pieszych 
Alei Legionów Polskich 

i wzdłuż pałacu Radziwiłłów oraz 
ciągu pieszo-rowerowego od bramy 
pałacu w kierunku Bolimowa strona 
prawa. Łącznie powierzchnia, która 
zostanie przebudowana wynosi 
5.703,05 metrów kwadratowych. 
Nawierzchnia wykonana zostanie 

strukturalnych UE. 
(wcz) =~~~~~~P_ro_f_es_j_o_na_. l_n_ie_·~~~~~~~~www~_._.a_p_g_a_r_ag_e_._p_e_u~ge_o_t_.p_I__. 
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Ptasia grypa Kii['~ 
OSP w Łowiczu , 

GORSKI 'NOWYM PREZESEM 
C

złowiek, dopóki sam nie wy
nalazł latających machin, za
wsze zazdrościł ptakom. Stąd, 

już w starożytności, powstała w grec
kiej mitologii legenda o genialnym wy
nalazcy z wyspy Krety - Dedalu i jego 
synu - Ikarze, który chcąc wrócić do 
Aten, wzbił się na skonstruowanych 
przez ojca skrzydłach jak ptak w prze
stworza. Ikar uniósł się jednak za wy
soko i spadł w morską otchłań (a mo
rze nazwano na jego cześć !karyj
skim), bo mu się od promieni słonecz
nych wosk roztopił. Dopiero jakiś czas 
później ludzkość się dowiedziała, że 
czym wyżej od ziemi, tym zimniej, 
a nie goręcej, choć już w starożytno
ści Grecy powinni mieć takową wie
dzę, bo przecież zimą na ich świętym 
Olimpie padał śnieg, a nie deszcz, 
a zawsze, bez względu na porę roku, 
było znacznie zimniej na górze niż na 
podgórzu. Ale legendy rządzą się 
swoimi prawami. 

przynieść dziecku .łabądka" zrobionego 
z metalowej nakrętki od butelki z gorzałą. 

W sobotę 25 lutego druhowie 
z OSP w Łowiczu jednogłośnie wy
brali Krzysztofa Górskiego, radnego 
miejskiego, na co dzień dyrektora 
skierniewickiego oddziału Kredyt 
Banku, na prezesa swojej jednostki. 

rzycki jako zastępca prezesa, 
Paweł Chodorskijako naczel
nilc, Andnej Miziołek jako go
spodarz strażnicy, Barbara 
Błasz.czyk jako sekretarz oraz 
Jerzy Igielski - skarbnik Ko
misję Rewizyjną tworzą: 
Krzysztof Dałek, Cezary 
Krysiak, Marian Śliwiński oraz 
Jerzy Łukawski. Nowy Za
rząd planuje wymianę trzech 
bram garażowych, odnowienie 
elewacji budynku strażnicy, 
dokończenie wymiany okien 
orazremontpomieszczeniaso
cjalnego. Druhowie ochótnicy 
myślą też: o cxhnłodzeniu jed
nostki, tj. o zainteresowaniu tą 
działalnością młodzieży 
i zwiększeniu ilości drużyn 
młodzieżowych. Sekretarz 
Barbara Błaszczyk planuje 
utworzyć młodzieżową dru
żynę dziewcząt ima już pierw
~ trzy kandydatki. 

Krzysztof Górski 

Jerzy Brener 

w jednostce OSP Ratownictwo 
Wodne. Tutaj prezesem na ko
lejną kadencję został wybrany 
Janusz Bilczewski. Zmiana 
nastąpiła na stanowisku na
czelnika. Dotychczas pełnią
cy tę funkcję Michał Petele

, wicz wyjechał za granicę a jego 
miejsce zajął Radosław Gront
kowski. Zastępcą naczelnika 
jest Tomasz Sałata, skarbni
kiem - Maciej B_urzykowski, 
sekretarzem -Rellilta Schilling, 
członkiem Jacek Latoszew
ski . 

W skład komisji rewizyjnej 
weszli : Waldemar Owczarek, 
Dariusz Ciesielski i Karolina 
Haczykowska. Jednostka OSP 
RW w Łowiczu utrzymuję się 
w gotowości bojowej dzięki 
dotacji z budżetu miasta, która 
wynosi -10 tys. zł. We wrze
śniu ubiegłego roku jednostce 

Z ptakami wiążą się zresztą róż
nego rodzaju legendy i przypo
wieści. Szczególną czcią za

wsze były otaczane łabędzie (łac.: 

T o, co się jednak w ostatnich 
dniach dzieje w związku ze 
znalezieniem wirusa tak zwanej 

ptasiej grypy u łabędzi zimujących nad 
Wisłą w Toruniu prawdę powiedziaw
szy lekko mnie przeraża. Z jednej stro
ny władza, a za nią media, informuje, że 
owa ptasia grypa to nic wielkiego, że do 
tej pory na całym świecie, głównie 
w Azji zmarło z jej powodu ledwie kilka
dziesiąt osób, że drobiowe mięso, na
wet skażone najsłynniejszym obecnie 
wirusem świata H5N1, po przegotowa
niu czy usmażeniu niczym nie zagraża, 
choć ja na przykład nie spotkałem 
w swym życiu kogokolwiek, kto jadłby 
ptaka na surowo. Z drugiej strony ta 
sama władza do spółki z mediami wy
wołuje taką panikę, jakby za miedzą, 
gotowe do wejścia na nasze terytorium · 
były całe hordy uzbrojonych po zęby 
Tatarów. Choć media zarzucały władzy, 
że .rząd już w sobotę wiedział, ale nie 
powiedziar, że to właśnie HS w wersji 
N 1. Jakby to cokolwiek miało zmienić. 
Toruń, co pokazują mi przez całą dobę 
w telewizorach, przypomina miasto wa
rowne. Ubrani na biało, jak łabędzie, 

D otychczasowy prezes Jerzy Brener, 
pełniący tę funkcję pnez ostatnich 16 

lat, zrezygnował z ubiegania się o niąpo raz 
kolejny. - W ciągu tych lat nie było źle-mówi 
- Gdyby coś było nie takdnihowie nie wybra
liby mnie na tak długo. - Nieoficjalrńe wśród 
strażaków mówi sięjednak, że prezes Brener 
nie zawsze umiał współpracować z ludźmi, 
choć jego dokonania gospodarc:zedla jednost
ki doceniają~· W ciągu ostatnich lat 
jednostka OSP w Łowiczu pozyskala cztery 
nowe pojazdy: średni samochód gaśniczy 
Man, Volkswagen do ratownictwa drogowe
go oraz otrzymała z KP PSP w Łowiczu 
podnośnik SHI 8 oraz samochód operacyjny 
,,Polonez". Przeprowadzono ponadto remont 
garażu, wymieniono WJ#; okien oraz drzwi, 
zakupiono agre~ty pxądotwórcze oraz no
woczesną pompę szlamową. Na wniosek 
Krzysztofu Górskiego Jerzy Brener został 
mianowany prezesem honorowym jednost
ki OSP w Łowiczu. 

U wodniaków prezes się 
nie zmieńil 

udało się przejąć na własność 
zajmowane budynki po dawnej bazie PKP 
przy ul. Wiejskiej, w tym roku wodniacy 
zamierzają je ocieplić - gruby styropian 
pozyskali już od sponsorów i doprowa
dzić do nich wodę. 

Cygnus, występuje sześć gatunków) 
uznawane za ptaki wręcz królewskie. 
Jedna z piękniejszych baśni Hansa 
Christiana Andersena opowiada o tym, 
jak młodzi królewicze zostali zamienie
ni w łabędzie właśnie, a uratowała ich, 
po wielu perypetiach, szlachetna ich 
siostra, Eliza. Jeden z najsłynniejszych 
baletów w całej historii (a kto wie, czy 
nie najsłynniejszy) to przecież .Jezioro 
Łabędzie" Piotra Czajkowskiego. Łabę
dzie zawsze dostarczały inspiracji lu
dziom sztuki i tylko zdesperowana lud
ność w mazurskich wsiach po pe
geerowskich potrafiła wyłapywać 
chronione ptaki, by po zabiciu i oskuba
niu sprzedawać je na targu jako gęsi. 
Potem, gdy taki były pegeerowiec wra
cał z targu do domu, mógł co najwyżej 

i szczelnie przykryci policjanci nad Wi
słą przypominają kosmitów, albo przy
najmniej wojska chemiczne działające na 
terenie skażonym wybuchem bomby 
atomowej lub jak<lś tajemną bronią che
miczną importowaną od Sadama Husaj
na. Korki ciągną się kilometrami, jakby 
zmotoryzowana ludność miała się wła
śnie z powodu nadchodzącego katakli
zmu ewakuować się przez Zaleszczy
ki do Rumunii. Na drogach wyjazdowych 
z grodu Kopernika poukładano specjal
ne maty, przez które muszą przejeżdżać 
samochody, żeby dalej nie roznieść za
razy. Ciekawe, czy przez te maty będą 
musiały przedreptać też łabędzie, jeśli 
przyjdzje im do głowy zmienić miejsce 
zakwaterowania. Jeśli tak, to niechyb
nie dojdą do wniosku, że całą tę opera
cję przygotowały .ptasie móżdżki". 

W skład zarządu na lata2006-201 l oprócz 
Krzysztofu Górskiego weszli: Marek Przy-

Kolejnego dnia, 26 lutego, zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze odbyło się (eb) 

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

Gmina Bolimów 

Nowy 1ar1qd OSP Sierzchów 
N owy zarząd Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Sierzchowie został wybrany 
podczas zebrania sprawozdawczo-wybor
czego 25 lutego. Obok druhów z OSP Sierz
chów w zebraniu uczestniczyli: Krystyna 
Ozga - poseł na Sejm RP i członek zarządu 
głównego OSP RP a także druh .zdzisław 
Bednarek, wójt gminy Bolimów Andrzej Ja
gura i przewodniczący rady gminy Stani
sław Linart 

W nowym zarządzie zasiadają obecnie: 
prezes Wiktor Terrnanowski, wiceprezes -

naczelnik Tomasz Kocus, wiceprezes Zbi
gniew Roter, zastępca naczelnika-Mirosław 
Myczka, sekretarz Baibara Myczka, skarb
nik Stanisław Kocus, kronikarz Sylwester 
Kocus, gospodarz Stanisław Pałka, członek 
zarządu Stanisław Cieślak. W komisji rewi
zxjnej zasiadają obecnie: przewodniczący 
Zygmunt Prokop i członkowie Władysław 
Myczka i Jan Jach. 

Do największych osiągnięć w minionym 
roku sprawozdawczym należą: karosaż sa
mochodu Star 266, obchody 80-lecia OSP 

Sierzchów, włączenie jechlosd<idoKrajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2002 
roku oraz powstanie drużyny kobiecej 
i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbu
dowę strażnicy w roku 2003. 

Rozbudowa jest nadal kontynuowana Na 
tyłach remizy powstał nowy budynek 
z dwoma boksami na samochody. Na górze 
znajdą się pomieszczenia socjalne dla stra
żaków - kucruua, szatnia i łazienki. Obecnie 
budynek to przykryte dachem mury w sta
nie surowym. (wcz) 

11 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU !1'KREDYTY 

.,. GOTÓWKOWE OGŁASZA NABOR na rok szkolny 2006/2007 do klas o następu·ąc eh nach leniach: 

HUMANISTYCZNYM przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
Język polski, histońa, wiedza o kulturze i wiedza o społeczeństwie. 

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM ~:1~~~;{~~=~ programem nauczania: 

BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM =~?~~zerzonym programem nauczania: 

JC7VK0WYM przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
.,-. • język angielski l język niemiecki. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły przy ul. Ułańskiej 2, tel. 046 830-08-98 
fax 046 837-50-27e-mail:liceum@spswlkopernik.pl http://lomedyk.webpark.pl R-,94 

BEZPOŚREDNJDEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

WÓJT GMINY ZDUNY 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Zduny publikowany jest wykaz 

ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI 
oznaczonej numerem 34 położonej w Jackowicach, 

stanowiącej własność Gminy Zduny, 

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ 

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami 
w Urzędzie Gminy Zduny- pokój nr 7, 8 lub tef. (046) 838-75-78. ~ 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
.od 1.500 zł do 60.000 zł 

95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
tel. 0-696-016-005 R-200 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS 
• ceramika budowlana- • cement • wapno 

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

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

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

www.w1max.com.pl biuro@wimax.com.pl ~ 

NA SPRZEDAŻ NASTĘPWĄCEGO SPRZĘTU: 
• CIĄGNIK SIODlOWY MAN 19·372 

. rok produkcji 1993 - szt. 1 
• NACZEPA CIĘŻAROWA TRANDERS ST 24 

rok produkcji 1986 - szt. 1 
• KOMBAJN ZBOŻOWY Z·56 z sieczkarnią 

rok produkcji 1988 - szt. 1 
• PRASA ZBIERAJĄCA z.224 

rok produkcji 1998 - szt. 1 
../ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 5% ceny 
na 1 godzinę przed otwarciem przetargu. 

../ Zastrzegamy sobie prawo wycofania ze sprzedaży 
ogłoszonego sprzętu bez podania przyczyny. 

../ Szczegółowych informacji dotyczących 
ww. ogłoszenia można uzyskać 
pod nr tel. (024) 277-80-20 w godz. 8.00-14.00 R-358 

• 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 

MIAlES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku -BEZPł.ATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGtOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

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

Sprzedaż miodu 
z własnej Pasieki 

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

ul. Kaliska 73, tel. (046) 837-89-09 R-299 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ 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 
Bołena Kucińska ·- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA GASTROENTEROLOG 
Maria Sobolewska-Skomra- środy w godz. 16.30.19 

PSYCHIATRA 
Elżbieta Bolanowska- środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~ych- 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 Menduś- poniedziałki w godz. 16-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Kajdos - co dru~ wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 37-36-56) 
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 RogowskJ-Tylman- piątki w godz. 16-19 

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

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

Krzysztof Ciesielski 
specjalista c_hirurg 

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 ~ 

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

lilJŚMDłłCZIK 
lilłZYSZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOiNIClY 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

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

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

UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

Czynna ud poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m) 
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66 

tel. kom. 0-608-584-238 -

ZATRUDNI~ STOMATOLOGA~ 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MASAż LECZNICZV - GRATIS ~ 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY ii 

MGR RdtAbilirAcji RuchowEj 

JERlY SOBClYŃSKI 
../ masaż leczniczy i'\cr'\cr1t. 
../usprawnianie 1•\·~~'\-'łA~'l."l.~.„ po udarze 

K,Ysfyna01~Drobnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, uczniów, studentów 

• Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, 

tel. 0-603-709-329, 837-68-79 ~ 

GABINET 
REHABILITACJI 

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

• LASER • MASAŻ 
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA 
sprzedaż artykułów medycznych 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe _ 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki 
• pasy stabilizujące , stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i matepace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA GUZOWSU·BARTNIAK 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 

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

CZYNNY: 
- środa 

16.00-17.00 
sobota 

11.00-12.00 
R-329 

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: N 

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

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 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski 

WIESłAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętrznych 

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

• 13°0 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~ 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00 -17.00 Łowicz , os. Tkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~'"' 

REKLAMA 13 -
OGtOSZENIE BURMISTRZA tOWICZA 

o pr1ystqpieniu do spor1qdzenia mieiscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego m. lowicza, fragment obrębu lowicka Wieś, 

obszar poloiony pomiędzy rz. Uchankq, a ul. tódzkq i Prymasowską 
Na podstawie art. 17pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łowiczu uchwały 
nr Lll/326/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza, . 
obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego Łowicka Wieś 

• obszar położony pomiędzy rz. Uchanką, a ul. Łódzką i Prymasowską. 
./ Wnioski należy składać do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie do Burmistrza Łowicza 

na adres: Łowicz, pl.Stary Rynek 1, w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 r. 
./ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

; 

DANUTA GRVCZYNSKA 
czwartek 13.00 -14.30 

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

·~" 

JUf OTWARTY NOWY 

SKl:AD ' 
NA ULICY SKUDOWE.J 

Firmo AGRO-BUD oferuje Państwu 

+MATERIAŁY BUDOWLANE 
drewno, cegly, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 :zł Łódź 

+ W~GIEL kostko, orzech, mioly 

+ EKO-GROSZEK workowany lfl 
+oraz NAWOZY :- lłl ·: 
a wszystko to w bardzo · · · 
atrakcyjnych cenach!!! Tel. 046 830·22-55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdq tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046 838-90-46 

NAJTAŃSZE W POLSCE I NAGROBKI~ 
~z ~~~~~ru~ 

· ~ DMOSIN k. Głowna, przy tr~sie .Głowno-Brzeziny =" 
czynne codziennie ;;i.. 

----------------. KRĘPA k. Łowicza , przy trasie Łowicz-Głowno -3 . s•AWOMIR · ~ czynneodpon.dosob. wgodz. 10.00-17.00 ~ 
DR MED ~ ~ Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem Q 

II a '1ZOR Cd kom. 0-607-364-068całądobę o 
~ ~ ::C: BIURO: tel. (043) 824-69-88, 0601-584-262 · ~ 

specjalista reUDlatotog, internista BOGATA KOLOKYSTYKX 
PRZYJMUJE: 

•" "
00
·"

00 
[ 4\-j BETONIARNIA śr. 16.00-18.00 

~~~1;~0~;~~do~eniu ŁOW~cz ~~~.:!:~~~~~":;'~~~ł~zu 
telefonicznym 

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu 
PRZY JĘCIA: wtorek, czwartek 1 s.00-20.00 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG ĘKG 

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 

TEL. 042 7-107-400 R·I? 

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 
planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 ~ 

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

= OFERUJE PAŃSTWU 
~ • studnie kanalizacyjne : 
~ - szczelne łączone na uszczelkę 

·łączone na zaprawę 
ir:===:IJ • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
IJ ____ j,I • pustaki zasypowe 

•nadproża 

O • galanterię betonową 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

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

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

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

c 

!IC_~rnia 

I~'E'B!A 
DH „Panorama" - róg Nowego Rynku i Koziej 
~ tel. 0606-968-537 
-I' najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych·~~OO' 
-I' dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów 
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Kocierzew • ZONA PARKUJE, 
Cztery uczennice otrzymały 
·stypendia starosty 

Cztery uczennice szkół ponad
gimnazjalnych powiatu łowickiego 
otrzymywać będą przez semestr 
letni stypendia starosty łowickiego. • • 

MĄZ SKARZY 
Skarga na bezczynność wójta odrzucona 

S ą to: Katarzyna Dudzińska z klasy 
Ile I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łowiczu, Rozalia Dąbrowska 

z klasy Ilb II Liceum Ogólnokształcącego 
w Łowiczu, Karolina Gajda z klasy N 
liceum profilowanego Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych nr 4 w Łowiczu i Ewelina 
Pawłowska z klasy N liceum ekonomicz
nego ZSP w Z.duńskiej Dąbrowie. Dziew
częta uhonorowane zostały dyplomami 
i gratulacjami na ostatniej sesji rady powiatu 
- lmarca. 

Te cztery uczennice otrzymywać będą 
stypendia starosty. Od lewej stoją: Ewe
lina Pawłowska z ZSP w Zduńskiej 
Dąbrowie, Rozalia Dąbrowska z li LO, 
Katarzyna Dudzińska z I LO i Karolina 
Gajda z ZSP 4. 

Przedmiot sprawy, której efek- prawnej polecenia pani dyrektor, bo jego 
tern było wniesienie do rady gminy zdaniem samochód parkowany był zgodnie 
skargi na bezczynność wójta Grze- z prawem. 
gorza Stefańskiego, jest tak kurio- Pismo to wójt przekazał Krystynie Pa
zalny, że gdyby skarga opatrzona stwie, która 22 grudnia wystosowała odpo
była datą 1 kwietnia - można by ją wiedź do pana J. Wyjaśniała w nim, że jako 
było uznać za żart. Wnoszący ją dyrektor szkoły ma_prawo wydawać pole
Jakub J. na pewno jest jednak in- cenia swojej pracownicy, a ona powinna je· 
nego zdania, o czym świadczą pi- respektować.Ponadtododaje:„Nadmieniam 
sma, jakie kierował do wójta i rady · jednak, że parking przed szkolą przezna
gminy. W jednym z nich Jakub J. czony jest dla osób odwiedzających szkolę 
deklaruje, że jeśli sprawa nie za- i rodziców. Dla nauczycieli natomiast prze
kończy się polubownie, będzie skła- znaczony jest parking na terenie szkoły. " 
dać skargi do organów nadrzęd
nych nad Urzędem Gminy oraz Ze
społem Szkół Publicznych w Kocie-
rzewie. 

Z acmijmyjednakodpoc7Ątku. WójtSte
fański poprosił Krystynę Pastwę, dy

Mnóstwo złamanych 
przepisów 

Na odpowiedź pana J., wójt Kocierzewa 
nie musiał długo czekać, bo już 2 stycznia 
wpłynęło kolejne pismo, opatrzone datą 

rektora Zespołu Szkół Publicz
nych w Kocierzewie, aby pra
cownicy szkoły dojeżdż,ający 
samochodami, parkowali je na 
parkingu wewnętrznym przy 
szkole. Prośba wynikała z tego, 
że naprzeciw szkoły są sklepy 
i w niektóre dni mieszkańcy nie 
mieli możliwości zaparkowania 
tam swoich samochodów. Pro
blem z parl<:owaniem mieli też 
rodzice przyjeż&ający do szko- g;:~~~':; 
ły. - Przekazałam to nauczycie
lom, l<i/JrZy się do tego dostoso-

30 grudnia. Pan J. uważał, że 
Grzegorz Stefański przekazu
jąc pismo dyrektorce szkoły, 
zablokował mu możliwość zło
żenia zaŻJl]enia,jakągwarantu

je mu kodeks postępowania ad
ministracyjnego. Dalej następu
je stwierdzenie J., że polecenie 
nieparkowania samochodu 
przy ulicy jest dyskryminacją, 
narusza wolność i prawa oby
watelskie gwarantowane przez 
Konstytucję RP, ponadto na-

wali. Jedyną osobą, która tego nie zrobiła 
była pani J - mówiła na sesji 2 marca Kry
styna Pastwa. 

Sytuacja była już wtedy zaskakująca, bo 
większość kierowców chętnie skorzystała
.by z parkingu wewnętmiego. Klientów skle
pu i mieszkańców Kocierzewa drażniło 
zwłaszcza to, że ż.ółty Seat parkowany był 
tak, że zajmował miejsce, na którym mogły
by stanąć trzy inne pojazdy. Nieoczekiwa
nie, 21 grudnia 2005 roku, do wójta gminy 
Kocierzew, wpłynęło pismo od męża pani 
J. Stwierdził on w nim, że jako właściciel 
samochodu ma prawo do wyjaśnień. Prosi 
o wyjaśnienie sytuacji i podanie podstawy 

rusza Kartę Nauczyciela i Ko
deks Pracy. Pan J. pisze też „ ... nie macie 
podstaw prawnych (pani dyrektor i pan wójt 
-przyp. red) dof.ya4CyChdecydowania o miej
scu, w ki/Jrym ma parkować moja żona lub 
koi.dy inny obywatel Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz postępować w sposób uwlacz.ający god
ności ludzki(!j ".Na koniec J. domaga się wy
jaśnień ze strony wójta i dyrektorki oraz pi
semnych przeprosin - oczywiście od obojga 

Przed głosowaniem o odrzucaniu skargi 
przez Radę Gminy, wójt Stefański przy
mał, że po drugim piśmie nic w tej sprawie 
nie robił. Miesiąc później do Rady Gminy 
wpłynęła skarga na bezczynność wójta, która 
zdaniem J. polega na powstrzymaniu się od 

Remont na Blichu 
Trwają prace adaptacyjne i re- elektrycma,położonegladziegipsoweacała 

montowe w budynku warsztatów sala pomalowana - trwająjeszcze ostatnie 
szkolnych Zespołu Szkół Ponad- prace wykończeniowe. Wcześniej remontu 
gimnazjalnych nr 2 na Blichu dokonano także w pomieszczeniu, w któ
w Łowiczu. . rym mieści się szatnia, położono w nim na 

W pomieszczeniu stolami odbywać się 
będąpo adaptacji zajęcia teoretycme 
z przedmiotu mechanizatja rolnic

twa Wymienione zostały dwa okna, opusz
czony su.fit, została wymieniona instalacja 

podłodze terakotę, wymieniono okno oraz 
drzwi, zamontowano nowe wieszaki. Ro
boty te kosztować będą szkołę blisko 7 tys. 
zł, a ich wykonaniem zajmują się więźnio
wie z łowickiego illkładuKamego w ramach 
zajęć resocjalizacyjnych. (tb) 

Postaw na doświadczenie 
- jesteśmy na rynku już 16 lat! 

wydania decyzji lub postanowienia na jego 
wcześniejsze pisma. W uzasadnieniu uchwa
ły Rady Gminy wyjaśnione jest, że skargę 
uznaje się za bezzasadną, bo przedmiotem 
skargi może być zai:iiedbanie lub nienależyte 
wykonanie zadań. W sprawach indywidual
nych rozpatrzenie następuje w drodze decy
zji administracyjnych, pomiędzy stronami. 
Wykonanie polecenia miało miejsce między 
pracodawcą a pracownikiem - i to są strony 
sprawy, a nie między właścicielem samocho
du a wójtem. Z kolei dyrektor szkoły, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 
i usprawnieniafunktjonowania placówki, ma 
prawo wydawać polecenia, które nie mają 
odzwierciedlania w Karcie Nauczyciela 

Skargę pana J. radni odrzucili jednogło
śnie. Pytali dyrektor Krystynę Pastwę, czy 
problem został rozwiąz.any. Mówiła, że po 
wydaniu nauczycielce polecenia służbowe
go, parkuje ona na wewnętrmym parkingu. 

- Jeszcze nikt mnie nie oskarżał o bez
czynność- mówił o całej sprawie wójt Grze
gorz Stefański - ale w życiu wszystkn trzeba 
przejść. (mwk) 

Przez jeden semestr otrzymywać będą 
one 160 złotych miesięcznie. Typowali je 
dyrektorzy szkół w .porozumieniu z radami 
pedagogicmymi i samorządami uczniowski
mi. Aby otrzymać stypendium uczeń musi 
wykazać się średnią co najmniej 4,5, wzo
rowąocenązzachowania i sukcesami w olim
piadach przedmiotowych na szczeblu wo
jewódzkim, powiatowym, regionalnym 
i centralnym. Nie może przy tym korzystać 

z innych stypendiów, z wyjątkiem stypen
dium socjalnego. Powyższe warunki są 
warunkarnikoniecmymi,natomiasttozarząd 
dokonuje ostatecmego wyboru spomiędzy 
nadesłanych kandydatur. Wtedy wybiera się 
już najlepszych - na przykład o stypendium 
mogą ubiegać się osoby mające średnią ocen 
4,5, cała czwórka wytypowanych dziewcząt 
legitymowałasięśredniąpowyżej 5. (wcz) 

Obeirzyi Słoneczko 
P rzez cały marzec rodzice dzieci w wie

ku przedszkolnym w godzinach od 
15.30 do 16.00 mogą zwiedzać 

przedszkole nr 4 przy ul. Sikorskiego 
w Łowiczu, o wdzięcznej nazwie „Sło
neczko". Nauczyciele będą służyli po
mocą, oprowadząpo salach zajęć, pokażą 
sprzęty, jakie wykorzystywane są pod-

czas zajęć. Można poznać zasady funk
cjonowania dziecka w przedszkolu, m.in. 
na ile godzin zapisać, jak wysokit) jest 
czesne, do której dziecko może przeby
wać w przedszkolu. Rodzice mogą indy
widualnie dowolnego dnia odwiedzić pla
cówkę. 

(eb) 

czynne pon-pt S-20 Twpa 
sob 8-15 a t,,.ka 

tel. 046 837 35 84 .._ 

~~~ 

LEKI - ZIOŁA - KOSMETYKI 
!!! LEKI ZA GROSZE !!! 

Apteka uczestniczy w programach _ 
"ZYSKAJ ZDROWIE" ·"APTEKA DOBRYCH CEN" 

"CENTRUM DIABETYKA" 

LICZNE PROMOCJE CENOWE 
BEZPŁATNY pomiar ciśnienia. tętna i wagi 

ŻYCZLIWY I FACHOWY PERSONEL APTEJ(J 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

R-376 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

TERESA ROSIAK (1946. 2oos1 
Teresa Rosiak urodziła się 19 maja 1946 

roku w Łowiczu, w rodzinie wielodziet
nej. Miała czworo rodzeństwa: Tadeusz.a, 
Hemyka i Aleksandra oraz siostrę Halinę. 
Była z nich najmłodsza. Córka Anna opo
wiadając o mamie powiedziała, że nie 
oznacza to bynajmniej, że była rozpiesz
czana. Czasy były trudne i dzieci bardzo 
szybko opuściły dom w poszukiwaniu 
pracy. Usamodzielniły się i założyły rodzi
ny. 

Rosiakowie mieszkali na ul. Mickiewi
cza, ojciec Franciszek Ciesielski pracował 
nakole~ marna Weronika zajmowała się do
mem i dorabiała pracami ręcznymi. Dlatego 
też pani Teresa spędzafu wiele czasu ze swoją 
mamą przy haftowaniu, szyciu, pracach 
koronkarskich. Pracując odnajmłodszychlat, 
igląiszydelkiempotrafilawyC'ZaIOwaćwspa
niałe rzeczy. Ukończyła Szkołę Podstawo
wą nr 2 i była na kursie krawieckim przy
uczającym do zawodu. 

W roku 1961 po długiej chorobie umarła 
mama pani Teresy. Z pięciorga dzieci tylko 
ona zajmowała się chorą na stałe, doglądała 
i pielęgnowała, zajmowałasięprowadzeniem 
domu, przygotowywaniem posiłków dla 
wracającego późno z pracy ojca - Mama 
miała mało rozrywek jako dziecko i potem 
jako młoda osoba. Wspominała, i,e ciągle 

bylazajętapracamidomowymiitakwłaści
wie upłynęło jej życie. Zawsze chciała dużo 
zrobić, sama z siebie. Nie potrafiła siedzieć 
beu:zynnie. Nawet przed śmiercią szyła dla 
wnuków pościel - powiedziała nam córka 
Anna. 

W 1964 roku poznała Wacława Rosiaka, 
z którym trzy lata później, w 1967 roku 
wzięła ślub. Zamieszkali na osiedlu Kostka, 
a ze związku tego na świat przyszła dwójka 
dzieci: Jan i Anna Córka Anna wspomina, 
że była to wspaniała para, która idealnie do 

l % można no Caritas 
J uż można wpłacać l % podatku docho

dowego na Fundację Caritas Diecezji 
Łowickiej, która została pod koniec 

styczniazartjestrowanajako organizacja po
żytku publicznego. Rtjestracja sprawiła, że 
pieniądze, które w ubiegłym roku wpłaca
liśmy na konto Caritas Polska z dopiskiem 
CaritasDiecezjiŁowickitj, tym razem wpły
ną bezpośrednio na jej konto. Stanie się to 
więc dużo szybciej i sprawniej. 

Dla przypomnienia w roku minionym 
udało się zebrać w ten sposób 60 tys. zł, 
które zostały wykorzystane na pokrycie ko
sztów prowadzonej przez Caritas działal
ności. A jest to działalność na terenie diece
zji, powiatu łowickiego i samego Łowicza 
bardzo bogata, polegająca na codziennym 
wspieraniu rOdzin i osób w trudnej sytuacj~ 
ochronie i promocji zdrowia, działalności 

na izecz osób niepełnosprawnych, pomo
cy osobom w podeszłym wieku, organizacji 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w trud
nych sytuacjach pomocy ofiarom klę.5k ży
wiołowych. 

Caritas rozpoc7.ęło obecnie aktję promo
cyjną dotyczącą możliwości przelania l % 
podatku dochodowego na jej działalność. 
Jednocz.tjnie biskup łowicki Andrzej Dziu
ba wystosował do wiernych list zachęcają
cy do wspomożenia tego dzieła. 

Formularze wpłaty z numerem konta or
ganizacji można otrzymać w bimze Caritas 
na Starym Rynku w Łowicm Informacje 
o możliwości wsparcia Caritas Diecezji Ło
wickiej wraz z listem biskupa łowickiego 
i formularzami trafią także do wszystkich 
parafii naszej diecezji. 

(tb) 

SERDECZNE PODZIĘKO,WANIA 
sąsiadom I klatki bloku 23 z Bratkowic, 
mieszkańcom bloku, rodzinie, znajomym, 

mieszkańcom wsi Zabostów Mały, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego MĘŻA 

Ś.P. 

KRZYSZTOFA SZYMANIKA 
R-378 

składa żona z rodziną 

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

H. SKRlYDLEWSKA 
IH ą ;i ii 41 !ł!i • f!1 !ł•t1H I kł•l!i1i1il 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 

siebie pasowała i świetnie się dogadywała. 
- Nie pamiętam ani jedruef kłótni, sprzeczki, 
czy aby mówili na siebie podniesionymi gło
sami. W domu zaw.sze był spokój - mówi. 

Pani Teresa pracowała w kilku miejscach, 
m.in. w zakładach krawieckich, w zakładzie 
przetwórczym ,,Pszczółka" i kilku Gmin
nych Spółdzielniach ,,Samopomoc Chłop
ska" na terenie powiatu. Zawsze to były 
prace na krótki okres. Zajmowała się przede 
wszystkim domem, to było jej pasją. Czę
sto szyła na maszynie - do takiej pracy nie 
trzeba było jtj mocno namawiać - od czasu 
do czasu robiła niespodzianki dzieciom 
i wręczała im uszyte firany, spódnice, su
ki~ a nawet marynarki: - Nie wiem jak 
mamie udawalo się wziąć z nas miarę, że 
wszystko pasowało. Miała świetny wzrok 
i niesamowite wyczucie przestrzenne. Bar
dzo nas to dziwiło-wspomina córka. Oprócz 
tego świetnie gotowała a jej konikiem były 
porz.ądki domowe. Potrafiła też dzięki swo
jemu wrodzonemu spokojowi ro~ązywać 
trudne problemy bez nerwów, co zawsze 
dodawało otuchy otoczeniu. Powtarzała: 
Wszystko będzie dobrze- po tych słowach 
wiadomo było, że tak będzie. 

Teresa Rosiak zmarła we wneśniu 2005 
roku we śnie, spokojnie - tak jak żyła. 

t ODESZLI OD NAS 
(18-25.02.2006 r.) 

(eb) 

24 lutego: Danuta Wiązowska, 
I. 59; Irena Grzegorczyk, I. 83, Kolo
nia Sokołów; Czesław Szczepaniak, 
I. 73, Głowno; Rafał Kacz.or, I. 55, 
Głowno; Stanisława Kazimierczak, 
I. 81, Bratoszewice; 25 lutego: Zbi
gniew Szade, I. 74, Głowno; Andrzej 
Kaczmarski, I. 62, Głowno; Marianna 
Kwaśna, I. 78, Głowno; 2Ś lutego: 
Helena Sosnowska, I. 85, Retki; 
1 marca: Józefa Brzózka, I. 91,Ło
wicz; Helena Wieluniecka, I. 68, 
Głowno; 2 marca: Cecylia St.akow
ska, I. 90; Henryk Felczyński, i. 64, 
Domaniewice; 3 marca: Henryk 
Szram, I. 71; 4 marca: Stanisław 
Słodki, I. 76; BarbaraZuchora, I. 78, 
Głowno; 5 marca: Władysław Kal
barczyk, I. 94; Helena Słodyczak, 
I. 82; Helena Słoma, I. 70, Łowicz; 
Mieczysław Szekalski, I. 79, Głow
no; 6 marca: Natalia Kapucińska, 
I. 83, Domaniewice. 

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA 

lekarzom 
i pielęgniarkom 

ze szpitala w Łowiczu 
za opiekę 

i życzliwość 
oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Ś.P. 

CECYLII 
STOKOWSKIEJ 

składa 
rodzina 

15 

Z głębokim żalem i sm~tkiem żegnamy 

WtODZIMIERZA , 
CIESLAKA 

długoletniego pracownika Spółki Opakomet w Łowiczu 

RODZINIE ZMARŁEGO 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 
Zarząd i Pracownicy Spółki 

Drogiej Koleżance MAŁGORZACIE CIEŚLAK 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

R.J87 

składają 
kol.eżanki i koledzy 

ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

Z głębokim żalem żegnamy wieloletniego Nauczyciela naszej szkoły 

ś.P. WUDYSUWA KALBARCIYKA 
Człowieka wielkiego serca i umysłu, prawego i szlachetnego, 

Wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. 
Panie Profesorze, będzie nam Pana bardzo brakowało. 

Łączymy się w bólu z Rodziną. 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie 
Uceum Ogólnokształcącego im. K. /dzikowskiej w Zdunach 

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Wioletty Magdaleny Warackiej i Pawła Szymanika 

z powodu śmierci 

TATY 
składa rodzina R·379 

Kochanej mamie, teściowej i babci EMILII SZYMANIK 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 

KRZYSZTOFA SZYMANIKA 
R-380 

składają 
Magda, Marek i Ange/isia Waraccy 

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla JULII SZYMANIK z powodu śmierci 

SYNA KRZYSZTOFA 
R.J81 

R.J82 

składa synowa z rodziną 

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla ZBYSZKA SZYMANIKA z powodu śmierci 

BRATA składa 
bratowa z rodziną 
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Sanniki Zduny . . 

KONCERT I POEZJA w PAtACU Ni~pełnos~rowni 
Krzysztof Kolberger -zna- te z potraf I ą . 

ny polski aktor teatralny i fil
mowy, związany głównie 
z Teatrem Narodowym, re
cytował poezję w prze
rwach pomiędzy utworami 
Fryderyka Chopina w wyko
naniu Moniki Rosca. Koncert 
muzyczno-poetycki, a po 
koncercie wernisaż wysta
wy pod tytułem „Afrykań
skie kolory" Ezenwy Okolie 
Willinbo odbył się w pałacu 
w Sannikach w ostatnią nie
dzielę 5 marca. 

A rtystka, która grała utwory 
Chopina w pałacu - Monika 

Rosca - studiowała w warszawskiej, 
a następnie w łódzkiej Akademii Mu
zycznej. Ukończyła ją w 1985 roku 
z wyróżnieniem w klasie profesora 
Tadeusza Chmielewskiego. Jest lau
reatką wielu konkursów, nie tylko 
krajowych, np. Międzynarodowe
go Konkursu „Rina Sala Gallo" 
w Monza we Włoszech, Konkursu 
im. Karola Szymanowskiego 
w Łodzi, łódzkiego Konkursu Mo
zartowskiego i wielu innych. 

Krzysztofa Kolbergera można 
przypomnieć chociażby z telewi
zyjnej kreacji Maćka Chełmickiego 
w ,,Popiele i diamencie". Warto reż 

GŁOWNO 

przypomnieć jego role tytułowe 
w ,,Don Carlosie" i ,,Romeo i Julii". 
Nie wszyscy jednak mo7.e wiedz.ą, 

ul. Kilińskiego 24 
tel. (042) 719-11-4 7 
w godz. 9-17, sob. 9-13 

żeKolbergermanyjestrówniei:jako 
interpretator poezji. Był między in
nymi współtwórcą radiowych ,,Strof 
dlaciebie"waudytji,,lalozradiem". 
Ma na swoim koncie wiele wieczo... 
rów poetyckich, pP<iczas których 
prezentował utwory Mickiewicza, 
Miłosza, Gałczyńskiego i Brylla -
podobnie jak w pałacu w Sannikach. 

K olejne koncerty poetycko
muzyczne w Sannikach za

planowane są w nastq>ujących ter
minach:2kwietnia, 7rnaja,4Cz.eJW
ca (będzie to 38. Niedziela Sannic
ka), 2 lipca, 6 sierpnia, 3 wraeśnia 
i 15 pażdziemika. 

Bezpośrednio po koncercie od
był się wernisaż malarski prac Ni
geryjczyka Ezenwy Okolie Wil
linbo. Artysta urodził się w 1975 
roku w Enungu w Nigerii. Studio
wał na Wydziale Sztuk Pięknych 
w University of Nigeria. Obecnie 
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,,Afrykańskie kolory" Ezenwy 
Oko/ie Willinbo. 

mieszka w Płocku. Uprawia ma
larstwo olejne i tkaninę artystycz
ną. Podczas wystawy można było 
zauważyć, że jego ulubionymi 
kolorami są kolor niebieski i pur
pura. Wystawę można oglądać do 
końca marca. 

(mak) 

Mieszkańcy gminy Zduny 
mają możliwość poznać bli
żej działalność i twórczość 
Warsztatów Terapii Zajęcio
wej w Urzeczu, które prowa
dzi Caritas diecezji łowic
kiej. Od dwóch tygodni 
w holu biblioteki w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zdunach 
można oglądać wystawę 
prac plastycznych niepełno
sprawnych uczestników 
warsztatów. 

W ystawajest bogata i niezwy
kle kolorowa, obrazuje pra
cę w pracowni plastycmej 

warsztatów z Urzecza. - Przyciąga 
lVZT"Ok i zadziwia og/q_dqjqpych, któ-
1Z)l nie chcą_ uwienyć, że prace są 
autorstwa osób niepełnosprawnych 
-powiedziała nam kierownik biblio
teki Monika Paciorek. Największy 
zachwyt budz.ą_ witraże, na których 
uwiecmione zostały sceny religijne. 
Podziw budzą taicie wykonane 
praez niepełnosprawnych artystów 
wielkanocne kartki świąteczne i ob
razy malowane akwarelami, suchy
mi pastelami przedstawiające przede 
wszystkim pejzaże. Na wystawie 
zobaczyć moina także oklejane bu
telki oraz hafty, te ostatnie powsta
ły w prącowni krawieckiej. Uzupeł
nieniem prac plastycznych są za
prezentowane dwa tomiki poezji 
autorstwa Anny Brajczewskiej. 
Wszystkiepracesądonabycia, wiele 
z nich już zostało zamówionych 

przez osoby odwiedzające książni
cę. Pieniądze, które uda się w ten 
sposób zebrać, zostaną wykorzy
stane na zakup materiałów plastycz
nych do pracowni. 

U czestnicy zajęć to osoby nie 
tylkozterenugminyz.dun~ 
ale także z ościennych gmin, 

w tym również; z Łowicza w wrz 
spędzają czas od godziny 8 do 15. 
W tym czasie niepełnosprawni mają 
możliwość spróbowania swoich sił 
w różnych pracowniach i wyboru 
tego, czym będą się zajmowali. To 
samo dotyczy wyboru technik pla
stycznych, zazwyczaj każ.da osoba 
może wybrać dwie lub trzy. Pracują 
w małych, kilkuosobowych gru
pach, by terapeuta prowadzący 
zajęcia mógł pomóc każdemu z 
nich z osobna. Pomoc ta w dużej 
mierze dotyczy wyboru tematu 
pracy, projektowania, szkicowa
nia, resztę niepełnosprawni wy
konują sarni. 

- 'Zajęcia plastyczne dla osób nie
pełnosprawnych są bardzo ważne. 
W czasie zqjęć poznają swoje możli
wości, rozwijqją i usprawniają ru
chy, uczą się wilkenia przestrzenne
go, rozwijqjąwyobr~ ale przede 
wszystkim praca w pracowni to pra
ca w grupie i l!pływa ona na uspo
lecmianie niepebwsprawnych - po
wiedziała nam prowadząca zajęcia 
w pracowni plastycznej Joanna 
Gawrysiak. Wystawę można 
oglądać do 20 marca. 

(tb) 

WTZ Parmo wystowioią w Skierniewicach 

O koło 80 prac wykonanych warsztaty z Parmy pokazują tam 
różnymi technikami przez swoje prace po raz pierwszy. 
niepełnosprawnych uczestni- Wystawa grafik, prac malarskich, 

ków Warsztatów Terapii Zajęciowej ceramiki, gobelinów, rzeźb i wikli
w Pannie, eksponowanych jest na ny rozpoczęła się 2 marca. Obok 
korytarnlch Ośrodka Doskonalenia niej zamieszczona jest informacja 
Nauczycieli w Skierniewicach. Wy- o warsztatach, ich uczestnikach 
stawy tego typu w placówce tej or- i dorobku. 
ganizowane są cyklicznie, ale 

ŁOWI CZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 

(mwk) 

tel. (046) 837-33-91 GR-lJ ' 

FABRYKA OKIEN PCV 
...----RUKOSIN 4 
łOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (0461 837-63-53 
KUTNO: Ul. REJTANA 6, TEL. C024l 254-60-02 

3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

•Szyby k 1,0 C2fN1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komorowych 390 
• Transport, pomiar - gratis · ' • 
• Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 

R-330 
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Jerzy Walczak w redakcji Nowego łowiczanina prezentuje medale, które zdobył w Szczyrku. 

tOWICZANIN ZE SZWECJI 
NA POLONIJNEJ OLIMPIADZIE 
Choć z wykształcenia jest pilo

tem, uczy wychowania fizycznego 
w szwedzkim miasteczku Karl
shamn. Mówi o sobie, że zawsze 
miał coś wspólnego z życiem spor
towym. W szkole podstawowej brał 
udział w wieloboju łyżwiarskim 
w Mistrzostwach Polski, zaś na za
kończonych w ubiegłym tygodniu 
Światowych Zimowych Igrzyskach 
Polonijnych w Szczyrku zdobył 
2 złote medale i 1 srebrny. Tak 
w skrócie przedstawić można łowi
czanina Jerzego Walczaka. 

wanie automatyczne obrabiarl<ami. Jego ka
riera zawodowa zatoczyła jednak koło, bo 
trafił na praktyki do tamtejsi.ego liceum ogól
nokształcącego i został w nim nauczycielem 
wf. Do tej pory tym się zajmuje. 

O mieście, w którym przyszło mu żyć, 
wypowiada się ciepło. Karlsbamn liczy oko
ło 35 tysięcy mieszkańców, więc pod tym 
względem jest porównywalne do Łowicza. 
Z Polską ma też wiele wspólnego, bo jest to 
miasto siostrzane Sopotu. 

Do Polski przyjeżdża często, 4 - 5 razy 
w roku stara się być w Łowiczu. Koniecznie 
1 listopada, poza tym w Boże Narodzenie, 
Wielkanoc i w wakacje. -Tęsknię za Polską, 
ale tam jest łatwięj żyć. Nie wiem, czy teraz 
bym się tu odnalazł. Tutaj ciągle jest tempo. 
W Szwecji jest bardzo spokojnie, bezstreso
wo. Żyje się „ na luzie", często Szwedzi.mnie 
uspokajają: usiądź, odpocznij, ztk/.żysz. 

Komfort na wf 

łyżwiarskim, zdobył zloty medal w swojej 
kategorii wiekowej - masters. Dwa lata póź
niej obronił złoto. W tym roku zloty medal 
zdobył w· wieloboju łyżwiarskim i w jeź
dzie szybkiej na lodzie na 400 m, srebrny -
w wyścigu łyżwiarskim na 200 m. 

- Chcę się sprawdzać cały czas, bo jestem 
ciekaw, jak wygląda moja lwndycja - mówi 
szwedzki łowiczanin, przyznając, że do
tychczasowe sukcesy dopingują go do dal
szej pracy. Jego sportowym poczynaniom 
z uwagąprzyglądają się też licealiści z Karl
~hamn, a być może też rodziria i znajomi 
z Łowicza. 

D ziennikarz sportowy Krzysztof Mi
klas mówi, że Jerzy Walczak jest jedy

nym łowiczaninem biorącym udział 
w Igrzyskach Polonijnych i jedną z dwóch 
osób z ńaszego miasta, związanych 
z tyiili igrzyskami - drugąjest on sam. 
Warto przypomnieć, że inicjatorem 
wznowienia Igrzysk Polonijnych był 
właśnie Krzysztof Miklas. Dzięki jego 
staraniom zapoczątkowane w 1934 
roku igrzyska zostały wznowione -
w 1997 roku wznowiono igrzyska let
nie, w 2000 roku - zimowe. Wszystkie 
trzy dotychczasowe igrzyska zimowe 
odbyły się w Beskidach, a kolejne - pla
nowane w lutym 2008 roku, odbędą się 
najprawdopodobniej w Zakopanem -
w związku z obchodami !OO-lecia pol
skiego narciarstwa. 
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Książka Roku 2005 - Łowicz i Ziemia Łowicka 

Pięć tytułów do konkursu 
Pięć wydanych w 2005 roku ksią- • ,,Między Piątkiem a Sobotą - ostatni 

żek zostało zgłoszonych do kon- ziemianie ze szlacheckich rodów" - Kazi
k u rsu imienia Jana Wegnera mierza Perzyny, 
„Książka Roku - Łowicz i Ziemia •„Ocalićodzapomnienia"-zarys.historii 
Łowicka", który po raz czwarty ogło- Liceum Ogólnokształcącego im. K Idzikow
sił Łowicki Ośrodek Kultury. · skiej w Zdunach - Marzena Tomaszewska, 

R ozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi w niedzielę 19 marca 
o godzinie 18.00 w sali barokowej 

łowickiego muzeum. Zgodnie z regulaminem 
w konkursie nie biorą udziału pozycje wy
dane przez organizatora - LOK, czyli drugi 
tom ,,Roczników łowickich" oraz książka 
,,Pieśni, przyśpiewki i muzyka ludowa 
w łowickich zespołach pieśni i tańca". 

Do konkursu zgłoszone zostały nastę
pujące tytuły: 

• ,,Dzieje szkoły i efektywność kształce
nia w Zduńskiej Dąbrowie w latach 1930-
2005" - praca zbiorowa, 

• ,,Łowickie Bernardynki" - napisana 
przez siostrę Annę Ewę Kędracką, 

Ziemowit Skibiński, 
• ,,Nieborów. Mazowiecka rezydencja 

Radziwiłłów" -Włodzimierza Piwkowskie
go. 

Przypomnijmy, że laureatami po
przednich edycji były następujące 
książki: 

• 2002 rok - „Smak ziemi - smak życia'' -
J. Bogusz-Dzierżkowej, 

• 2003 rok - ,,Roczniki łowickie" tom I -
wydane przez Łowickie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 

• 2004 rok - ,;z łowickiego arsenału 
pamięci" - praca zbiorowa uczniów I Li
ceum Ogólnokształcącego im. Józefa Cheł
mońskiego. 

(mak) 

Masovia śpiewała w Krakowie 
Studencki zespół folklorystyczny 

Masovia działający przy MWSH-P 
w Łowiczu, wystąpił wraz z solista
mi Opery Śląskiej i kwartetem mę
skim chóru Pochodnia z Częstocho
wy, podczas uroczystego jubile
uszowego koncertu 1 O-lecia Para
fialnego Ludowego Zespołu Pieśni 
i Tańca Gorzkowianie, jaki zorgani
zowany został w niedzielę 19 lute
go w Krakowie. 

M asovia zaprzyjażniona jest z tym 
zespołem już od dawna. Gorzko
wianie występowali też w Łowi

czu - w parafii na Korabce, podczas doży
nek w 2003 roku. Gorzkowianie liczą około 
40 członków i obok zespołu ludowego mają 
tak.że orkiestrę dętą. Działają pod kierow
nictwem probosz.cza księdza kanonika An
drzeja Biernackiego. 

Obydwa zespoły, jak mówi kierownik 
Masovii Stanisław Wielec, wielokrotiiiekon-

certowały już razem, m.in. wraz z góralami 
na przeglądzie folkloru Ziemi Łowickiej, re-
gionu krakowskiego i tatrzańskiego. · 

Jubileuszowy koncert trwał ponad 3 go
dziny. Łowicka grupa wystąpiła w trzech 
wejściach. W ~i pierwszej -regionalnej
zaprezentowała suitę łowicką. Następnie 

członkowieMasovii i Gorzkowian przebrali 
się w smokingi i balowe suknie, by wspólnie 
odśpiewać Odę do radości. Był to łącznil\ 
między częścią ludową a operową, w której 
wystąpili soliści Opery Ślą5kiej i chór Po
chodnia z C~howy. Na koniec zespoły 
folklorystyczne odtańczyły wspólnie temat 
z opery Baron Cygański - Wielka sława to 
żart ... 

- Chcemy, aby ta współpraca trwała jak 
najdłużej-mówi Wielec. -Jesteśmy na tam
tym terenie przyjmowani bardzo gorąco 
i serdecznie. Muzyka łowicka musi s~podo
bać, skoro wciąż nas zapraszają, pokrywają 
wszystkie koszty - jedzenie, nocleg - więc 

chyba nas cenią -dodaje. (wcz) 

W Łowiczu mieszkał przy ul. Mickie
wiC?a, a jego przygoda ze sportem 

zaczęła się w Szkole Podstawowej nr 2, za 
sprawą nauczyciela wychowania fizyczne
go Stanisława Grzyba. Jak.o reprez.entant tej 
szkoły brał udział w Mistnostwach Polski 
o Złoty Krążek. Na wielobój łyżwiarski, 
w którym startował, składała się jazda na 
łyżwach tyłem, prowadz.enie krążka i jazda 
szybka. W 1974 roku skończył Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego, 
następnie studiował w Szkole Orląt w Dę
blinie, po Ukończeniu której został woj
skowym pilotem. Z wojskiem związany 
był do 1985 roku, potem został wydalo
ny ze służby jak.o człowiek nie pasujący 
do Wojska Polskiego w PRL. Przez rok 
nie pracował w ogóle, bo nie mógł znaleźć 
pracy. Następnie przez kilka lat, w jednej 
z warszawskich szkół, pracował jako 
nauczyciel przysposobienia obronnego 
i wychowania fizycznego. 

Nasz rozmówca przyznaje, że warunki 
prowadzenia wf w Karlshamn są po prostu 
idealne. Szkoła mado swojej dyspozycji dużą 
halę sportową, krytą pływalnię i lodowi
sko. - Całą zimę spędzamy na lodzie, bo 
obok szkoły jest sztuczne lodowisko - mówi 
Jerzy Walczak. Z lodowiska tego można 
korzystać nawet WCY.eSllą wiosną, gdy tem
peratura nie.przekroczy + 10 st. C. W let
nich miesiącach korzystać można też ze ście
żek spacerowo-biegowych nad morzem. 

Tak świetne warunki łowiczanin wy
korzystuje nie tylko jak.o nauczyciel wf, 
lecz także jak.o miłośnik sportu. Zimą 
bardzo dużo jeździ na łyżwach, latem na 
rolkach. 

(mwk) Członkowie Masovii podczas zwiedzania Krakowa. 

W 1991 roku pojechał odwiedzić kolegę 
w Szwecji i został tam na stałe. Prz.ez rok 
uczył się języka szwedzkiego, został też 
skierowany do 3-letniej szkoły technicznej, 
w której kształcony był w kierunku: stero-

Pierwszą propozycję wyjazdu na olim
piadę polonijną otrzymał przed kilku laty. 
Debiutując na niej w 2002roku w wieloboju 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Wystawa Mirosława Parysa 
„Nic nie dzieje się bez marzeń" - pod 

takim hasłem będącym cytatem z Carla 
Sandburga, otwarta zostanie w piątek 
10 marca o godzinie 16.00 w Powiato
wej Bibliotece Publicznej w Łowiczu 
wystawa prac Mirosława Parysa. 

Twórca mieszka w Łowiczu. Jest ma
larzem amatorem, ma wykształcenie tech-

niczne - zajmuje się malarstwem już od 
25 lat, jednak obecna wystawa w biblio
tece powiatowej będzie jego pierwszą. 

Szczególną atrakcję ekspozycji stanowić 
ma to, że wśród prac znajdą się kopie obra
zów znanych malarzy, takich jak. Józef Cheł
moński, Wojciech Kossak czy Vmcent van 
Gogh. (wcz) 

Konwój Muszkieter~w 
Prezenty za 700 tysięcy złotych 

Piąta edycja akcji charytatyw
nej organizowanej przez Fundację 
Muszkieterów, zakończyła się 
rozdaniem prezentów 149 pla
cówkom, łącznie za 700 tysięcy 
złotych. 

W:
ak.cję w ubieglym roku zaanga
i.owanych było 120 muszkie
terów oraz 145 sklepów. Przy-

pomnijmy, że 13 grudnia transport żyw
ności, słodyczy i środków czystości od 
Fundacji Muszkieterów otrzymał rów-

nież Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho
wawczy w Łowiczu. 

Fundację Muszkieterów tworzą polscy 
przedsiębiorcy prowadzący sklepy Inter
marche i Bricomarche. Łowicki ośrodek już 
po raz drugi :znalazł się na trasie tzw. Kon
woju Muszkieterów dzięki placówce nale
żącej do grupy Muszkieterowie, działającej 
w Łowiczu - Intennarche na os. Bratkowice. 
Konwój ten rozwozi dary równieź do do
mów dziecka, ośrodków pomocy społecz
nej, parafii, szpitali i hospicjów. Pomoc dla 
tych placówek poprzedzona jest akcją cha-

rytatywną, która w sklepach należących 
do grupy Muszkieterowie trwa od 15 listo
pada do 24 grudnia. W ramach akcji klienci 
mogli kupować specjalną płytę z kolędami 
i pastorałkami w wykonaniu Krzysztofa 
Krawczyka, z której dochód w całości 
wsparł akcję. Można było się teź do niej 
dołączyć kupując wybrane produkty, z któ
rych część dochodu przeznaczano na ak
cję. Kolejną fonną było przekazanie zaku
pionych produktów do specjalnie przygo
towanego kosza. 

(eb) 
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SAMOCHODOWE 
Nissan Patrol GR 30Tdi 2001 rok, pełne wy
posażenie bez nawigacji , BMW 520 I 999 
rok. pełne wyposażenie be2: nawigacji, Hon
da Civic, I 996 rok, salon, I właściciel. 
Tel. 0602-673-18 I. 
Kuplę każdy samochód. 
Tel. 0605-948-751. 

Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 

La.ICiery samochodowe, materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

126p, na Cl4ŚCi - sprzedam. Tel. 0668-262-745. 
Za 999 zł możesz stać się posiadaczem Polo
neza - przejściówki, zasilanego gazem B.R.C. 
z komputera. Tel. 0601-297-775. 
Absolutnie całe osobowe, 
uszkodzone - kuplę. 
Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906. 
Absolutnie kupię osobowy, caly, uszkodzo
ny. Tel. 0509-228-325. 

Aut0<2ęści Renault, Citroen, Peugeot 
Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. 
VW Wento, I 993 rok 1.8 + gaz. dodatki, stan 
bdb - sprzedam pilnie. Tel. 0604-260-277. 
VW Passat I .8, I 995 rok, gaz. czerwony, hak 
- sprzedam. Tel. 0512-250-540. 

Opel Omega 2.5 V6, 1997 rok, combi, auto
mat, morska zieleń, podgrzewane siedzenia, 
elektryka, wspomaganie, ABS, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0504-070-836. 

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. 

Citroen Jumper 2.8 HDI, 200 I rok, bogate wy
posażenie - sp:-zedam. Tel. 024/282-21-85, 
0600-059-824. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1988 rok - sprzedam na 
części lub w całości. Tel. 0608-577-899. 
VW Golf Il 1.3 + gaz. 1989 rok, 3500 zł do 
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0668-181-142. 
Seicento, 2002 rok, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0601-157-606. 
Renault Clio, 1996 rok, salonowy, 
3-drzwiowy, zadbany, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 

VW Vento 1.8, 1993/94 rok, salonowy, 
bezwypadkowy, wrzosowy, bogato wyposa
żony, idealny, 10600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 

Skoda Favorit, gaz, I 995 rok, bezwypadko
wym, idealny, 4300 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 

Renault Megane 1.6 + gaz. I 996 rok, bezwy
padkowy, morski, idealny - sprzedam. 
Tel. 0603-512-4 I 7. 
Hyunday H100, 1995 rok; Mazda 626 
1.8, 1992 rok; Seat Cordoba 1.8, 1994 
rok - sprzedam. Tel. 0503-154-780. 
Kupię skrzynię biegów i opony do Żuka, 
przednią szyb« do Tarpana. 
Tel. 046/838-70-88 (wieczorem). 

VW Passat 1.6, I 989/96 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-65 I. 
VW Polo I .4 MPI, 2000 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0695-761-336. 

Powypadkowy - kupię. Auto części 
- sprLedam. Tel. 0604-412-810. 

Kompletne drzwi (Fiat 126 el) - sprzedam. 
Tel. 046/837-98-74. 

Mercedes Vito I JOTdi , 5-osobowy, bordo
wy, tyl wytapicerowany. Tel. 0509-282-302. 
Ford Focus, 2002 rok, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, radio, elektryczne szyby, 
metalik, sprowadzony - sprzedam. 
Tel. 0888-285-477. 

Peugeot 306 combi, 2000 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0606-986-063. 

Ford Transit 2.5 D, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-592-345. 

Citroen Cl5, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-755-648. 

VW Golf ITT 1.8 + gaz, X I 992 rok, grafit, 
el. lusterka, wspomaganie, centralny zamek, 
immobilizer, zimowe opony - sprzedam. 
Tel. 05 I 0-331-484. 

Fiat CC 700, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/830-39-45. 

Renault Megane Il Com fort Dynamie 1.6, I I 5 
KM, benzyna, 2003 rok, 57 tys. km, cytryno
wy metalik, wspomaganie, ABS, pehta 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 l 6Y, I 996 rok, gaz sekwmcyj
ny, klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0600-880-267, 
046/837-27-72 (wieczorem). 

Seat Toledo l.8, 1994 rok, gaz. Tel 0501-287-525. 
Maluch Elegant, I 999 rok. Tel. 0504-287-525. 

Opel Omega B 2.5 V 6, I 994 rok, bogata wer
sja, po wymianie rozrządu , stan bdb, cena 
I 2000 zł - sprzedam. Tel. 0502-067-748. 

Samochód ciężarowy Avia A3 I.I , skrzynio
wiec, I 99 I rok, stao idealny - sprLedam. 
Tel. 0668-451-649. 

Corsa J.2i, I 995 rok - sprzedam. 
Tel. 0665-739-053. 

Lublin izoterma, w bdb stanie - kupię. 
Tel. 05 I 0-281-982. 

Golfll - sprzedam. Tel. 0508-796-765. 

BMW 3 I 6 1.6 98 kM, I 993 rok , granatowy 
metalik, cena 12000 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-217-556. 

Mazda 323, I 995 rok, automat, cena 6000 zł 
- sprzedam. Tel. 0421719-38-86. 

Golf Ili 1.8 benzyna, I 992 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0502-368-596. 

Avia AJ I, I 983 rok, kontener, po kapitalnym 
remoncie kabiny i silnika, cena do µzgodni~ 
nia - sprzedam. Tel. 046/861-12-17 po 18.00. 

Żuk, 1989 rok - sprzedam. Tel. 0667-120-569. 
Mercedes I 90 2.0 i benzyna + gaz. I 992 rok, 
klimatyzacja, elektryka, ABS, centralny za
mek -· sprzedam. Tel. 0602-4 79-82 I. 

Opel Corsa I.O, I 998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Opel Agilla I .2, 2004 rok - sprzedam. 
Okazja. Tel. 0609-501-381. 

Renault 19 1.4 benzyna + gaz, 1990/1997 
rok, 5-drzwiowy, I właściciel, 2300 zł 
: sprzedam. Tel. 0501-131-064. 

Polonez Caro, 1993 rok, gaz, alarm 
- sprzedam. Tel. 0608-415-174. 

Ford, I 992 rok, uszkodzony silnik 
- sprzedam. Tel. 0606-385-659. 

Uno, I 999 rok, gaz, metalik wiśnia 
- sprzedam. Tel. 046/837-30-40. 

BMW E-36 1.8, 1992 rok, gaz, czarny 
- sprLedam. Tel. 046/837-50-25. 

Fiat I 25p, I 988 rok, czerwony, po remoncie 
silnika - sprzedam. Tel. 046/838-91-12. 
Piaggio NSL, atrakcyjny wygląd, 2000 zł · 
- sprLedam. Sobota, ul. Warszawska I 2. 
Tel. 0508-743-261. 

Peugeot 309, I 987 rok, benzyna, gaz, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0698-334-437. 

Escort 1.3 CL, I 997 rok, I OO tys. km 
- sprzedam. Tel. 0461837-27-05 po 16.00. 
VW Passat Combi 1.9 TD, 1992 rok, granato
wy, elektryczny szyber-dach, relingi, stan bdb 
- sprzedam.'Tel. 0691-166-978. . 
CC 700, 1997 rok i I 995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27, 0888-044-406. 
Star 660 M a, Mercedes 608 D - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 

Seat Ibiza 1.9 GT TDI, I 997 rok, zielony, 
sprowadzony, bardzo bogate wyposażenie, 
stan idealny, - sprzedam„Tel. 0663-513-416. 
Suzuki Maiuti 800, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-48-95 po 18.00. 

Skoda Octavia, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-75-10 po 18.00, 0508-056-760. 

Kupię każdy samoc.hód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 

Zlomowanie pojazdów - zaświadczenia. 
Tel. 0602-123-360. 

VW Golfll 1.6 TD, 1987 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0667-115-445. 

Lublin li izoterma, 1998 rok; Żuk, blaszak, 
gaz - sprzedam. Tel. 0501-043-869. 
Absolutnie kupię cale i rozbite, polskie i za
chodnie. Tel. 046/831-01-29, 0601-317-076. 
Star I 142, 1991 rok, w ciągłtj eksploatacji 
- sprzedam. Tel. 0691-605-463. 

VW Passat combi 1.9 TDI, 2000 rok, I I 5 KM 
- sprzedam. Tel. 0692-124-434. 

Polonez Caro 1.5, 1994 rok+ gaz, 2100 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-083-757. 

Renault Megane 1.9 D, 1998 rok; Mazda 323 
1.3 benzyna+ gaz, 1996 rok; Mercedes 190 
2.0 D, 1990 rok; Astra; Volvo automat, benzy
na + gaz. i inne - sprzedam. Tel. 0602-498-775. 
Fiat I 26p, I 994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-45-82. 

Peugeot 206 1.1, 1999 rok, 3-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 046/837-78-73. 

VW Golf, po kolizji, I 990 rok - sprzedam. 
Tel. 0461838-76-87. 

Sp..-Ledam instalatję ga2Xlwą. Tel. 0668-112-939. 
Polooez Caro Plus 1.6 GSI, Xl 2000 rok, gaz, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0660-682-207. 
Polonez Caro 1500, XI 1992 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0461838-74-48. 

Fiat I 26p, I 99 I rok - sprzedam. 
Tel. 0504-592-268. 

Peugeot 306 combi 1.6, 2001 rok, salon Pol
ska - sprzedam lub zamienię. 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003. 
Golf J.6 m, 1990 rok, 4500 zł, zadbany, za
rejestrowany - sprzedam. Tel. 0461838-28-98. 
Przyczepa Kaesbocher - resor paraboliczny, 
ladowność 4,400, dl. 7;20, stao bdb, I 1000 zł 
- sprzedam. Tel. 0505-039-888. 

Mercedes Sprinter 212 Doka 2.9 DTI, 1995 
rok, bialy, plandeka, nowe opony, stan dobry 
- sprLedam. Tel. 0505-039-888. 

~ do Atxli B3 - sir.llX!am 1l:ł. 0880-375-843. 
Fiat I 26p, 1996 rok, I OOO zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0512-706-529. 

Opel Astra 1.6 + gaz, bi3ły, 3--0r-LWiowy, 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. 

VW Transporter długi T-4, 2.5 TDI, X I 999 
rok, przeszklony do połowy, I 060 kg ładow
ności + 5 osób, granatowy, I 78 tys. km - sprLe
dam. Tel. 024/277-86-47. 

Opel Record 2.0 + gaz. 1984 rok - sprzedam. 
Tel. 024/277-90-10, 0694-787-639. 

Palio 1.2, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0421710-72-39. 

Polonez Caro Plus, 1997 rok, gaz, immobili
zer, bezwypadkowy, oryginalny lakier, 
3800 zł - sprzedam. Tel. 042/7 J0-83-44. 

Opel Astra II, 1999-2002 rok, w dobrym sta
nie - kupię. Tel. 04217 I 0-83-44. 

Kupię przyczepkę samochodową do remon
tu. Tel. 042/719-23-39 (wieczorem). 

Seat C<irdoba 1.8 GLX, I 994 rok, z gazem, 
ciemny grafit metalik, bogate wyposażenie, 
zadbana - sprzedam. Tel. 0421719-23-39 
(wieczorem). 

Golf Il I .6 benzyna, gaz - sprzedam. 
Tel. 0698-038-765. 

Punto - zdecydowanie kupię. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 
Zastawa I I OOP, 2 reflektory, lampa tylna, 
dłużyca, 4 sprężyny. Tel. 0601-663-404. 

Skoda Felicia combi l.3i, 2000/2001 rok, 
9300 zł - sprzedam. Tel. 0508-265-066. 

Audi 80 1.8 + gaz, I 990 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-938-371. 

Całe I uszkodzone -' kupię (Głowno). 
Tel. 0606-238-179. 

Opel Astra 1.6, I 994 rok, stan dobry. 
Tel. 0693-322-7 I 9. 

Ford Transit, I 990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-03 1-994. 

Ford Escort 1.8 D, 1992 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0694-070-923. 

Poszukuję do współpracy właśclcle
la dostawczego-chłodni 3-4 razy 
w tygodniu. Głowno, tel. 0500-296-212. 

Citroen Saxo -1.1, 1999 rok+ 4 opony 
D.S. wymienione w tym roku filtry, 
olej, pasek rozrządu • sprzedam. 
Tel. 042/719-26-88, 0603.010-225. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Ford Fiesta I .3i, 1996 rok, zarejestrowany, 
Opel Vectra J.6i, 1994 rok, zarejestrowany, 
bogate wyposażenie, Volkswagen Golf 1.6 
TD, 5-drLwiowy, 1.arejestrowany, Skoda Fe
licja 1.3 MPI, 1998 rok, metalik - sprzedam. 
Samochody używane kupno - sprzedaż - za
miana. Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 
Punto 1.2 ELX, Xll.1996 rok, 5-drzwiowy, 
metalik, Punto Il 1.2 SX, 2000 rok, gaz. 
5-drzwiowy, metalik - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 
VW Passat combi I .9 TD, I 992 rok, bordo
wy metalik - sprzedam. Tel. 0421719-42-14. 
VW Passat combi 1.9 IDi, I 995 rok, bialy 
- sprzedam. Tel. 0507-404-963. 

Sprzedam przyczepkę bez rejestracji. 
Tel. 042/719-42-73 po 17.00. 

Seicento, I 999 rok, I właściciel, przebieg 
55000 km - sprzedam. Tel. 0692-387-028. 
Volkswagen Bus, I 988 rok, diesel 
- sprzedam. Tel. 04217 I 9-56-02. 

Kupię rozrustnik od Passata diesla. 
Tel. 0660-523-965. 

Volkswagen Polo 1.9 D, 1996 rok, zadbany 
- sprzedam. Tel. 05 I 0-136-96 I. 

Opel Vectra B 2.0 I 6Y, I 996 rok, salon, gaz. 
zadbany - sprzedam. Tel. 0508-230-96 I. 

Mercedes Bus, I 992 rok, ceoa do uzgodnie
nia - sprzedam. Tel. 0500-825-65 I. 
Polonez 1.6 GLI, gaz. bak, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 046/837-12-77. 

Przyczepka zarejestrowana, rozmiar 130/200, 
1000 zł - sprzedam. Tel. 0461837-12-77. 
Fiat I 26p, I 997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-79-33. 

Opel Astra combi, 1.4, 16V, 1998 rok, 
częściowo spalony - sprzedam. 
Tel. 0509-614,-134. 

l 26p, po maksymalnym tuningu, obniżony, 
utwardzony - sprzedam. Tel. 0660-863-759. 
CC lub Tico - kupię. Tel. 0500-420-702. 
Sprzedam silnik i części Poloneza. 
Tel. 0661-091-064. 

I 26 bis, I 990 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0661-133-809, 0693-652-233. 

Volvo $40, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0663-801-463. 

Felicia - kupię. Tel. 0500-420-702. 
Sprzedam niedrogo, silnik, skrzynię 5 oraz 
inne części do Samary, silnik do Fiesty, I.I, 
skrzynię i inne części do żuka. 
Tel. 0667-787-041. 

Fiat 126p El, I właściciel, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0660-680-306. 

Punto, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-366-977. 

Uno, 1996 rok - sprzedam. Tel. .0600-366-977. 

126p, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0%/838-63-40. 
Opel Astra, cómbi, 1.4, 2000 rok, szary meta
lik, bezwypadkowy, salonowy, cena 11500 
zł, Daewoo Necsia, 1996 rok, 1.5, 16V, bor
dowy metalik, salonowy, cena 5500 zł - sprze
dam. Tel. 863-06-1 O, 694-547-204. 

Skoda Felicia, 1.3, czerwona, 1996 rok, cena 
5900 zł - sprzedam. Tel. 0502-368-488. 
Daewoo, Fia' Opel, cale skorodowano, fir
mowe, prLebieg obojętny, płatne gotówką tj. 
natychmiastowo - kupi~. Tel. 0608-427-135. 
Daewoo Tico, I 998 rok, bordo metalik, I wła
ściciel, alarm, centralny zamek, elektryczne 
szyby, spoiler, stan bdb, cena 4800 zl - sprze
dam. Tel. 0608-427-135. 

Daewoo Tico 2000 rok, zielony metalik, 
I wlalciciel, a1ann, radio, stan bdb, cena 5800 21 
- sprtedam. Tel. 0696-941-205. 

Fiat Seicento 900, 2000 rok, czerwony meta
lik, przebieg 44 tys. - sprzedam. 
Tel. 0602-457-674. 

Sprzedam przyczepę campingową N I 26, 
cena 1500 zł. Tel. 0602-457-674. 

Opel Vectra, I 998 rok, l.6, I 6V, bialy combi, 
przebieg 128 tys„ ABS, klimatyzacje, elek
tryczne szyby, centralny zamek, alarm, 
Tel. 0606-859-067. 

Man 8-150, 91 /97, kontener, 6,2012,4512,45, 
winda z UDT, tachograf legalizowany, bialy, 
ładowność 2630 TMC, 7490, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0606-859-067. 

Man 8-153, 1994 rok, czerwony, owiewki, 
kontener 6, I 0/2,45/2,45, widna z UDT, 
stan bdb - sprzedam. Tel. ()60(;..859-067. 
Fiat Siena, I .4, 1998 rok, serwi59wana, 
prLebieg 57 tys. stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0511-842-115, 046/862.29-66. 

Skoda Felicia, 1.3 , I 998 rok, I rok gaz, bordo 
metalik na nowym przodzie, alufelgi podluż.a
ne, cena 8500 zł - sprzedam Tel. 088&-261-433. 
Fiat Brava, 1.4, 12V, 1998 rok, gaz. czerwony, 
wspomaganie, centralny, poduszka, cena 
I 0500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Volkswagen, 2.0, I 996 rok, srebrny metalik, 
benzyna, pełna elektryka, alufelgi, cena 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Opel Omega, 1.8, I 998 rok, benzyna + gaz, 
stan dobry, cena _2500 zl do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0603-898-480. 

Peugeot 206, I.I , 2002 mk, I właściciel, prLe
bieg 69 tys„ stan bdb, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0603-898-480. 

Ford Fiesta, 1.4, 16V, 1995 rok, czarny meta
lik, bezwypadkowy, 2 hatchback, centralne, 
ABS, wspomaganie, szyberdach, I właściciel 
w Polsce, cena 5400 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-136-566. 

BMW 318, 120 km, czarna perła, pól roku w 
kraju, I 00% bezwypadkowy, szyberdach, 
elektryczne lusterka, szyby, centralne, anty
napad, cena 5300 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-799-607. 

Daewoo Espero, 1.6, 1998/1999, gaz, zielo
ny metalik, wspomaganie kierownicy, elek
tryczne szyby, I & zaworowy, 120 tys. prLe
biegu, li właściciel, serwisowany - sprLedam. 
Tel. 0668-265-680. 

Żuk, I 985 rok, skrzynia, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0691-499-866. 

CC 700, I 997 /98, I wlaściciel, przebieg 
72 tys. km, srebrny metalik, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0600-394-592. 

CC 700, I 996 rok, morski metalik, autoalarm, 
blokada skrzyni, uchylne szyby tylne, pełna 
dokumentacja, radio, cena do uzgodnienia -
sprzedam. Tel. 0694-633-656, 046/863-34-24. 
Opel Astra, 1.4, 1996 rok, gaz, bialy, 
4-drzwiowy, przebieg 120 tys. centralny 
zamek, multilock, cena 8900 zł - spr.redam. 
Tel. 0600-226-5 I 9. 

Daewoo Matiz, I 999 rok, przebieg 90 tys. 
złoty metalik, I właściciel, serwisowany, 
radio multilock, cena 7800 zł - sprLedam. 
Tel. 0600-226-519. 

Skoda Fabia, 1.4, MP~ 2001 rok, gaz na gwa
rancji, I wlaściciel, kolor niebieski, przebieg 
76 tys„ wspomaganie kierownicy, poduszka 
powietrzna, hatchback, cena 18900 zl 
- sprzedam. Tel. 0600-226-519. 

Opel Astra, I 998 rok, bordowy metalik, insta
lacja gazowa, I wlaścicie~ bezwypadkowy, cena 
I 1600 zł - sprzedam Tel. 0501-213-067. 

Sprzedam Alfa Romeo 146, 1.8, wyposażenie, 
gaz, violle, rocznik I 998. Tel. 046/838-33-60. 
Fiat Brava, 1999 rok, granat metalik, klimatyza
cja, elektryc-me szyby, lusterl<a, cena I 0800 zł. 
Tel. 0501-213-067. 

Audi A4, 19 TDI, zielony metalik, klimatyza
cja, pełna elektryka, czarna skóra, 12800 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Opel Vectra, 1.6, 1991 rok, benzyna+ gaz, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0513-160-551. 
Skoda Favorit, 1.3, 199ł rok, benzyna+ gaz, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0605-535-396. 
Ford Transi' 2,5 turbo Diesel, 1991 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-664-835. 
Stare motocykle. Tel. 0501-664-835. 

Mercedes 124, 22, benzyna + gaz. 1993 rok, 
peloa opcja prócz skóry, cena 14500 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-208-565. 

Daewoo Tico, I 997 rok, srebrny metalik, 
I właściciel, bezwypadkowy, garażowany, 
posiada alarm - sprzedam. Tel. 0692-639-555. 
Fiat Uno, I.O, benzyna + gaz, I 996 rok, fiole
towy metalik, alann, immobilizer, centralny 
zamek - sprzedam. Tel. 0692-639-555. 
Daewoo Tico, 1999 rok, miedziany metalik, 
przebieg 86 tys„ bezwypadkowy, garażowa
ny, zderzaki w kolorze, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel 0880-948-646. 

Volvo 850 combi, 2,5 20V, I 993 rok, TOHC 
+ gaz. granatowy metalik, full opcja - sprze
dam. Tel. 0880-948-646. 

Fiat CC 700, I 994 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0887-330-702. 

Fiat CC 700, I 997 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Fiat I 26p, I 993 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. OS87-330-702. 

Polone-L Atu Plus. 1.4. 1997 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0603-97-25-28. 

Fiat Cinquecento 700, I 996 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-156-794. 

Fiat 126p - sprzedam. Tel. 0506-664-914. 

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

Mitshubishi Lancer 1.3 benzyna + gaz, Se
dan, I 998 rok, srebrny metalik, ABS, elek
tryczne lusterka, centralny zamek, podgrze
wane fotele, wielopunktowy wtrysk - sprze
dam. Tel. 0604-448-231. 

Toyota Corolla 1.8 diesel, 1991 rok, Sedan, 
uszkodzone tylne drzwi i błotnik, kolor gra
fit - sprzedam. Tel. 0600-806-967. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0603-332-651. 

Mercedes 123 2.4 D, 1978 rok - sprzedam. 
Tel. 0691-730-140. 

CC 704 Young, XII I 997 rok, czerwony me
talik, bezwypadkowy, stan bdb, li właściciel, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0506-097-827. 

Mercedes E Classic 220, IX I 996 rok, pełna 
elektryka, klimatyzacja, granatowa perla, 
31000 zł - sprzedam. Tel. 0602-673-181. 
I 26p El, 1995 rok, Łowicz - sprzedam. 
Tel. 0506-214-763. 

Opony używane - importer. 
Tel. 0602-133-182, 046/837-01-80. 

Citroen AX I .O, uszkodzony bok - tanio sprLe
dam. Tel. 046/837-94-79, 0660-094-226. 

Seat Ibiza 1.4, 1994 rok, sprowadzony - sprze
dam. Wyjazdy z klieńtami po auta do Niemiec 
- duży wybór, dobre ceny. Tel. 0504-065-348. 
Renault 19 Chamade, półroczna In
stalacja - sprzedam. Tel. 0698-788-181. 
Żuk, stan bdb, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-12-77. 

Peugeot Partner, 2003 rok I .9 Diesel, bordo 
metalik, salonowy, I właściciel , przeszklony, 
5-osobowy, serwisowany, 30000 zl 
- sprLedam. Tel. 0608-041-970. 

Corolla Sedan I .6, 2003 rok, stao bdb 
- sprzedam. Tel. 046/837-79-53. 

Opel Vectra B, wersja CD, 1.8 I 6V ecotec, 
I 996 rok, stan bdb, nowy gaz sekwencyjny, 
2 komplety opon, bez wkładu finansowego 
do jazdy - sprzedam. Tel. 0506-076-198. 

VW Golf li 1.6 D, 1991 rok - pilnie 
sprzedam. Tel. 046/837-27.03. 

• 
VW Golf IV 1.4 benzyna, 2002 rok, czarny, 
cena do uzgodnienia - tanio sprzedam. 
Tel. 0604-208-588. 

Citroen Berlingo 1.4 benzyna, I 999 rok, 
cena do uzgodnienia - tanio sprzedam. 
Tel. 0604-208-588. 

Mazda I 2 I, I 997 rok, stan bdb, maly prze
bieg - sprLedam. Tel. 0608-442-467. 

Golf a, 1991 rok 1.6, instalacja gazowa 
- sprzedam. Tel. 046/838-60-79. 

Ford Mondeo combi GHlA 1.8 TDI, I 996 rok, 
ABS, wspomaganie, elektryczne szyby, elek
tryczne lusterka, podgrzewana przednia szy
ba, klimatyzacja, szyberdach, hak, komputer, 
alufelgi, radio, elektrycznie regulowany fotel 
kierowcy, komplet Kół zimowych, sprowa
dzony z Holandii, przerejestrowany, 
13500-zl do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 
Opel Astra Il 1.4 ecotec, benzyna + gaz, I 999 
rok, salonowy, klimatyzacja, 2x airbag, 4x 
elektryczne szyby, elektryczne lusterka, alarm 
z pilotem w kluczyku, I 7500 zł - sprzedam. 
Tel. 0500-200-115. · 

Skoda Felicia, 1998 rok, salonowa 
- sprzedam. Tel. 046/837-45-69. 

Fiat CC 700, I 995 rok, morski metalik, immo
biliser, stan dobry, 3700 zł - sprzedam. 
Tel. 046/830-38-37. 

Polonez Caro, 1995 rok, gaz + hak 
- sprzedam. Tel. 0606-376-858. 

Ford Escort 1.8, 1993 rok, 5-drzwiowy 
sprzedam. Tel. 0880-352-99 I. 

Żuk - w całości lub na części sprzedam. 
Tel. 046/838-45-49. 

Renault Megane combi, 1.6 I 6V, gaz, 
1999 rok, 4x poduszka, elektryka - sprzedam. 
Tel. 0501-658-190. 

Renault Clio 1.2, I 996 rok; beczka ocynk, 
2000 I - sprzedam. Tel. 0461830-32-55. 
VW Polo 1.0, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-01-85. 

Citroen Berlingo l.9D, listopad I 998 rok, 
niebieski metalik, cena 16500 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-523-534, 046/837-83-52. 
Fiat l26p, 1995 rok, zielony, 1300 zł 
- sprzedam. Tul. 0607-889-775. 

Fiat 125p, 1988 rok, czerwony, silnik po re
moncie - sprzedam. Tel. 046/838-9 I -12. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700, 
Tico - sprzedam. Tel. 0604-569-679. 
Opel Astra li 2.0 TDI - sprzedam. 
Tel. 0694-863-860. 

Polonez Caro Plus, I 998 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-824-677. 

Ford Escort 1.6 16Y, 1993 rok, gaz, wspoma
ganie, centralny zamek, alarm, 2 poduszki 
powietrzne, 5--0r-LWiowy, 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-204-034. 

Nubira 1.6 l 6V, I 998 rok, gaz, 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-204-034. 

Mazda 626 1.8, I 989 rok, gaz, wspomaganie, 
centralny zamek, elektr)'czne szyby, 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 0504-129-814. 

Daewoo Nubira 1.6, I 998 rok, gaz. 8800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

VW Golf combi I. 9 TDL I 995 rok. I 2800 il 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Yugo Koral I.I , 1998/99 rok, 3800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Daewoo Tico, 1997/98 rok, 4700 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Fial Seicento I.Is, 1999 rok, gaz, 7800 zl 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

BMW 316 1.6, 1989 rok, gaz, 6500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Poloneza do remoo1u - kupię. Tel. 0889-125-892. 
Fiat I 26p, I 993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/839-63-84, 06'}1-945-039. 
Mitsubishi Lancer, I 994 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-298-441. 

Ford Fiesta I.I, 1990 rok, benzyna + gaz. 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0661-162-575. 
Fiat I 26p, 1990 rok, 400 zł - sprzedam 
w całości lub na części. Tel. 0603-993-060. 
VW Golf lll combi 1.8, 1996 rok, I 1000 zł 
+. opłaty - sprzedam. Tel. 0608-416-291. 
Polonez Caro 1500, c.zamek, szyberdach, 
el.szyby, autoalarm - sprzedam. 
Tel. 06002-255-046. 

Toyota Yaris I .O, 2003/2004 rok, 8 tys. km, 
salon Polska - sprzedam. Tel. 0602-615-399. 
Polonez Caro 1.6 GL!, I 995 rok + gaz 
- sprzedam. Tel. 0600-859-496. 

CC 1997198 rok - si:rzedain. Tel. OSOJ-067-846. 
Polonez, I 994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0511-148-261. 

Alufelgi 14'', 4x98, OZ - spiZedam. 
Tel. 0668-030-035. 

Fiat Siena 1.2, 2000 rok, ciemna zieleń, 
po tuningu - sprzedam. Tel. 0668-030-035. 
Ursus C-360, 1979 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-76. 

Lanos, 1999 rok 1.5 I 6V, zielony metalik, gaz, 
wspomaganie, idealny, Sedan, I 0700 zł 
- sprzeda(D. Tel. 0668-445-178. 

Matiz, 2000 rok, miedziany metalik, I właści
ciel , idealny, wspomaganie, el.szyby, 9700 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Lanos, 1998 rok, Sedan, granat metalik, wspo
maganie, gaz, 8900 zł - sprzedam lub zamie
nię. Tel. 0606-395-256. 

Uno I .4, gaz, 1998 rok, 5-drzwiowy, cegła 
metalik, idealny, 70 tys. km, 8200 zł 
- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Punto I. I , gaz, I 996 rok, zielony metalik, 
5-drLwiowy, idealny, 8300 zł - sprzedam. 
Tel. 0668-445-178. 
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Seicento I.I, 2000 rok, bordo metalik, 
gaz, 8lJoo zł - sprLedam lub zamienię. 
Tel. 0668-445-178. 

Seicento, 2000 rok, 900, srebrny metalik, 
I właściciel, bezwypadkowy, 8300 zl 
- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Tico, I 997 rok, fioletowy metalik, 
I właściciel, idealny, 4800 zł - sprzedam. 
Tel. 0'608-409-744. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0602-230-475 po I 8.00. 

Opel Corsa, 1995 rok 1.4 gaz, 3-drLwiowy, 
czarny, bogate wyposażenie, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0600-821-109. 

Seat Ibiza 1.9 D, I 999 rok, 5 drzwi, 
klimatyzacja, c.zamek, poduszka powietrzna, 
alufelgi, 2 komplety kół - sprzedam. 
Tel. 0600-369-623. 

Sprzedam fotele do Daewoo Leganzy. 
Tel. .046/83 7-86-07. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy - kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-772. 

Audi 80 BJ, I ,8 benzyna + gaz, I 99 I rok, 
od uczciwego właściciela, cena 5300 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-660-126. 

Avia AJ I, I 989 rok, pod zabudowę, 
cena 2000 zł - sprzedam. Tel. 0698-663-278. 
BMW 3 I 6, I ,6+gaz. 1989 rok, cena 6500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-840-616. 

BMW 525, I 990 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0603-131-584. 

Cinquecento 700, 1997 rok, I właściciel, stan 
idealny, cena 4000 zł. Tel. 0501-586-017. 
Cinquecento 900, I 996 -l 998 rok - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Citroen Berlingo 2,0 HDI, 2000 rok. 
Tel. 0606-975-932. 

Civic, 1990 rok, gaz, cena 4100 - sprzedam. 
Tel. 046/831-06-51. 

Daewoo Lanos 1.5 16V, 2000 rok, serwiso
wany, 28000 km. Pierwszy właściciel, 
bezwypadkowy, pięciodrzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0604-564-269. . 

Daewoo Lanos z wspomaganiem - kupiec.. 
Tel. 0606-472-251. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz. cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na 126 p, 
cinquecen.to, polonez.a lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Nexia, sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Daewoo Tacuma 2.0, 2001 rok, mini van, 
pięcioosobowy, bezwypadkowy, mO".diwość 

r.i'h~ó1~1~9.- sprzedam. 

Daewoo Lanos sedan - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Fiat 126 e~ 1997 rok, hak, bagażnik na dachu. 
Tel. 046/833-52-28. 
Fial I 26 p 650, I 989 rok - sprzedam. 
Tel. 06%-719-542. 

~:it ~~if:9ril5'f' -sprzedam. 

Fiat 126p rok 1990, nowy gaz stan idealny, 
Rawa - sprzedam. Tel. 0698-898-708. 
Fiat Cinquecento 700, I 997 r. cena do uzgod
nienia Tel. 0508-835-290. 
Fiat Ducato I 996 r. Maxi 2,500D sprzedam 
lub zamienię na mniejszy osobowy. 
Tel. 0514-950-130. 
Fiat Marea weekend, 1.9 JTD SX, 2000 rok 
- sprLedam. Tel.0461833-95-07. 

Fiat Palio weekend I .2, 2000 rok, zadbany, 

'fei.'6J'ti~oa'2i~na l0800 zł. 
Fiat Uno X, 200 I rok, gaz. 5-drzwiowy, 
bezwypadkowy, cena 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 

Ford Escort I ,3 stan bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0608-365-353. 
Ford Escort 1,6 benzyna I 992 r„ 3-drzwio
wy, srebrny, 2950 zł, Rawa Mazowiecka 
- sprLedam. Tel. 0606-952-277. 
Ford Escort I ,6, I 6V rok 1992 cena 5000 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-230-369. 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 
Ford Escort combi, 1.4 +gaz, 1992 rok, 
sprowadzony, zarejestrowany, cena 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-1 74. 

Ford Escort combi 1.6, 1999 rok, cena 10800 zł 
- sprzedam lub zamienię. Tel. 0501-715-609. 
Ford Escort XR3 I ,6 i gaz, srebrny, wyposa
żenie, Xl I 99 I r„ cena 4200 zł - sprLedam. 
Tel. 0606-108-993, 0607-311-032. 
Ford Escort, 1991 rok+ gaz, cena 3500 zł 
- sprLedam. Tel. 0601-296-640. 

Ford Transit, 2,5 D, 1990 rok --sprzedam. 
Tel. 0697-892-006. 

Golf, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 05 I 0-038-050. 

Honda Civic, 1997 -I 999 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Kia Sportage Jeep 2.0 TDI. I 998 rok. 
sprowadzony - sprzedam. Renault Clio, I .2. 
I 994 rok, 5 drzwi, sprowadzony - sprzedam. 
Tel. 0663-432-767. 

Kupię każde auto uszkodzone powyżej I 990 
roku. Tel. 0602-685-613. 

Lancia Lybra, I .9 JTD, 2000 rok, wrzesie1i, 
pehte opcje - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Lada 2 I 07, I 3oo+gaz, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-046-187. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA„łKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEą_O RYNKU ł ULKOZIEJ; 
•KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA"'NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24, RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKl:)WłCE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 •PUNKT SP}U'.EDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL t.ĘCZYCKJEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWłCACH; • 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. WESOŁOWSKIEJ 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.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH 
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W l(URABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŹYCACH; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, OL RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP .ABC.„" P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 44B; • SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, OL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
• SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁO
WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO·PRZEMYSŁOWYM! W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 



OGLOSZENIA DROBNE 

NOWY PUNKT PRIYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
Łady - kupimy. Złomowanie wszystkie. 
Tel. 0606-286-776. 

Mazda 323 BG, 1,3 i 6Y, 1993 rok,_ 
stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-06-54, 0508-814-858. 

Mitsubishi Lancer, 1,3, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-87-65, 0609-501-381. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów. 
Pusz.cza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 

Nissan Sunny, 1989 rok , cena 3200 zł 
- sprzedam. Tel. 046/835-13-99, 0502-421-513. 

Nubira, 1,6 + gaz, l 998 rok, cena 8800 zl 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Opel Agila, l ,2, 2004 rok - sprzedam. 
Tel. 0461838-87-65, 0609-501-381. 

Opel Astra 1,7 TDl (ISUZU), 1994 rok, cm. 
pp, wk, Sz<l, af, nn i inne - sprzedam 
Tel. 0601-394-542 

Qnel Astra Clasic l 1.4, 2001 rok, wspomaga
nie, salon - spr.redam. Tel. 0606-975-932. 

Opel Astra combi I. 7 D. 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 

Opel Astra combi, 1994 rok, cena 8500 zL za
rejestrowany - sprzedam. Tel. 066 1-077-884. 

Opel Astra, 1297-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, 1998-200 I, zadbana - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Opel Cor.a I ,O silnik, 1999 rok, 3 drzwi, 
cena 10500 - sprzedam. Tel. 0604-233-371. 

Opel Co= I ,O, 1998 rok, 2 lata w kraju, ga
rażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 

Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Cor.a, pięciodrzwiowa, bezwypadko
wa - kupię. Tel. 0695-509-226. 

Opel Omega combi rok prod. 1996, 2,0 I 6V, 
klimatronik, Rawa Mazowiecka - sprLedarn. 
Tel. 0609-473-367. 

Opel Vectra 1,6 bz. +g;iz, 1990 rok, cena 3000 zl 
- sprzedam. Tel. 0507-969-608. 

Opel Vectra combi 1,6, 2000 XI, pełne WYJX>
sażenie, sprzedam lub zamienię na mniejszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra Xll, 1999 rok, cena 18600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra, 1,6 16V, 2000 rok + gaz, srebrny 
metalik, sedan - sprzedam. Tel. 0697-725-853. 

Opel Vectra, 1998 rok, zadbana - sprzedam. 
Tel. 0509-369-540. 

Passat 2.0, l 991 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0603-131-584. 

Peugeot combi 1993 r., benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 046' 815-45-39. 

Peugot 307 1.6, 2003 rok, full opcja, salon, 
I właściciel - sprzedam lub zamienię na tań
szy. Tel. 0606-975-932. 

Polonez 1997 rok +gaz. stan bardzo dobry 
- sprzedam lub zamienię na Malucha. 
Tel. 0607-521-398. 

Polonez 1998 r. G+B 4500 zl - sprzedam. 
Tel. 0605-739-997. 

Polonez Atu Plus, tylna klapa - sprzedam. 
Tel. 0608-768-698. 

Polonez Caro + gaz, rok 1992, dodatkowo 
silnik 1997 r. - sprzedam. Tel 0504-538-678. 

Polonez Caro 1,6 rok l 996 - sprzedam. 
Tel. 0665-219-878. 

Polonez Caro rok 1992, gaz, hak, cena 1400 zl 
- sprzedam. Tel. 0696-675-7 18. 

Polonez rok prod. 1991, benzyna+ gaz-sprze
dam. Tel. 046/ 815-32- 17, 050 1-970-790, 

Polonez, 1995 rok + gaz - sprzedam lub za. 
mienię na Malucha. Tel. 0697-686-80 1. 

Powypadkowe kupię. Tel. 0605-100-574. 

Przyczepkę 125 X 230 · sprzedam. 
Tel. 0692-309-453. 

Punto 1,l, 1996 rok, 5-drzwiowy, 
bordo metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 
Punto pięciodrzwiowe, bezwypadkowe 
- kupię. Tel. 0694-216-417. 
Punto, 5-drzwiowe - kupię. Tel. 06()6..472-25 1. 

Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, pięciodrzwio
wy, przeszklony, osobowy, możliwość rat lub 
zamiany - spr.redam. Tel. 0501-715-609. 

Renault Kangoo 1 ;i., I 6V, xn 2002 rok prze
bieg 15 tys. km - sprzedam. Tel. 046' 814-01-22, 
0508-737-634. 

Renault Laguna, 1,8, 1997 rok, benzyna+ gaz, 
kolOI" granatowy, centralny zamek, ABS, pndusz
ka kierowcy, wspomaganie kierownicy. Stan 
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 05()6.-0()()..200. 

Renault Laguna, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-584-656. 

Renault Megane li, 1,5 DCi, 2003 rok, 5 cl., 
- sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0606-975-932. 

Renault Thalia 1,4. 2001 X, serwisowany, 
bezwypadkowy pierwszy właściciel, 
cena 16700 zł. Tel. 046/834-81-14. 

Seat Cordoba 1,9 D, 1994 rok, czerwony, 
cena 6500 zl - sprtedam. Tel. 0509-837-633. 

·seat Cordoba, 1999-200 I - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 

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

Seat Ibiza 1,4, 2000 Xl l, pięciodrzwiowa, 
bezwypadkowa, możliwość ra~ zamiany 
- sprzedam. Tel. 046/835-33-08. 

Seat Toledo, 1,6 +gaz, 1992 rok, cena 5500 zl 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Seicento l.I , 2002 rok, pierwszy właściciel, 
sprzedam lub zamienię na cinquecento. 
Tel. 0600-944-728. 

Seicento, I ,l +gaz, 1999 rok, cena 7800 zl 
- sprzedam. Tel. 0601'804-616. 

Silnik 1.6 D, Golf li, skrzynia 1V, części Golf 
I - sprzedam. Tel. 0508-139-578. 

Skup powypadkowych. Tel. 0602-157-399. 

Skupujemy samochody cale, skorodowane, roz
bite, powyżej 1990 roku. Tel. 0608•506-174, 
046/831-06-67. 

Sprowadz.afl:ie samochodów z Niemiec i Ho
landii na zamówienie z możliwością pojecha
nia. Tel. 0503-693-120. 

Sprzedam silnik 15 KW. Tel. 0503-441-012. 

T4, 1,9 TD, 1998 rok, długi, przeszklony -
sprzedam. Tel. 046/815-60-26, 0604-179-119. 

Tico, 199711998 rok, cena 4800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Toyota Corolla 1,4, 1999 rok. bezwypadko
wa, n właściciel . sprzedam lub zamienię na 
tańszy. Tel. 0504-221-035. 

Toyota Yaris, I ,O, 1999 rok, bogate wyposa
żenie, pięciodr~iowa - spr~arn. 
Tel. 0880-353-966. 

Transit, 2.0 TDI, 2003 rok, bogata wersja -
sprzedam. Tel. 046/815-60-26, 0604-179-119. 

Volvo 340 1,6 Diesel, spra\vny l 00"/o 
cena 2500 zł - sprzedam. Tel. 0504-538-678. 

VW Golf ł 1,6 D, 1980 rok - sprzedam. 
Tel. 046/813-74-14. 

Volksagen Golf Ili combi,1,9 TD!, 1995 rok, 
cena 12800 zl - sprzedam. Tel. 0601-840-616. 

Volkswagen Golf lll, 1,8, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0505-132-207. 

Volkswagen Passat. 1,9 TDI, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Volkswagen Polo pięciodrzwiowy - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Wszystkie części do Renault 21D 1089.-. 
- sprzedam. Tel. 0693-713-391. 
Wypcr.i:yczę lawetę DMC 1,6 T, wąska do oso
bowego Rawa Mazowiecka. Tel. 0609-473-367. 

Yugo Koral, l;l., 1998/1999 rok, cena 3500 zl 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Zdecydowanie kupię T -25 oraz podstawo
wy osprzęt do ciągnika. Tel. 0694-271-319. 

Złomowanie - płacimy. Tel. 0606-814-679. 

Zuk izoterma z agregatem chłodniczym 
- sprzedam. Tel. 0461831-40-28. 

Zuk Skrzynia 1992193, 044xl06 504 
- sprzedam. Tel. 0508-240-876. 

MOTOROWE 
Kupię ETZ lub MZ 250. Tel. 0609-634-437. 

Motocykl Honda 450 - sprtedam. 
Tel. 0693- 126-258. 

Sprzedam motocykl Jawa TS 350, 1987 rok. 
Tel. 0504-803-823. 

Sprzedam motorynkę bez papierów. 
Tel. 046/838-80-80. 

Zakupię Simsona 4-biegowego, może być do 
remontu. Tel. 0511-970-884. 

Sprzedam CZ-350. Poleruję aluminium 
i kwasówkę. Tel. 0507-43 1-463. 

MZ ETZ 250, stan bdb. Tel. 0504-413-260. 

GARAŻE 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 

,. ./J 

:;1~ CEHTRUM ~~ 
DRZWI PRZE~UWHYCH 

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

Kupię garaż na os. M. Konopnickiej. 
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 lub wynajmę garaż, os. Szarych Sze. 
regów. Tel. 046/837-96-32, 0607-930-269. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

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

Dzi ałka budowlana 1200 mkw., w Łowiczu. 
Tel. 0502-278-760. 
Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
cen t rum Łowicza, przy targowicy. 
Tel. 046/837-42-64, 0602-192-463. 

Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 

Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głown ie na 
os. Kopernika, I piętro . Tel. 0502-051- 181. 

Gospodarstwo I 1,41 ha z budynkami. 
Bednary 78. Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., ul. Baczyń
skiego. Tel. 0502-191-263. 

3 ha ziemi. Janinów k. Bielaw. 
Tel. 0665-727-585. 

72 mkw., własnościowe, IV piętro + garaż, 
os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865, 

Sprzedam mieszkanie (kawalerka) 24 ntkw .• 
I piętro, os. Bratkowice. Tel. 0421719-22-23. 

Sprzedam mieszkanie 72 mkw., I piętro, środ
kowe, os. Bratkowice. Tel. 046/837-70-95. 

Sprzedam dom z działką w Skierniewicach. 
Tel. 0509-822-425. 

Sprzedam lub wydzierżawię zakład 
o pow. ok. I OOO 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 Łowiczu na 
os. Górl<i, ul. Ogińskiego. 740 mkw. + media. 
Tel. 0603-755-648. 

Mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, 
os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. 

Dom w okolicy Łowicza. Tel. 0600-905-154. 

• Sprzedam bloki 84 mkw., ul. Bolimowska. 
Tel. 0668-314-253. 

Sprzedam 5 ha, gm. Zduny. Tel. 0421717-59-35, 
0602-637-024. 

Spr.redam kawaleri<ę, 26 mkw., os. Swoboda. 
Tel. 0661-772-019. 

Sprtedam działkę 9900 mkw., Głowno, 
Zabrzeżnia Parcel. Tel. 0500-151-768. 

Sprzedam działkę budowlaną w Łowiczu, 
1500 mkw. Tel. 0692-458-385 po 16.00. 

Duża posiadłość I, 7 ha okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

Sprzedam dom w Bełchowie, stan surowy, 
zamknię)y Tel. 0509-330-959. 

Sprzedam działkę w Łowiczu przy ul. Mlyń
skiej. Tel. 0604-466-537. 

Własnościowe 86 mkw., os. M.Konopnickiej. 
Tel. 046/837-46- 11 po 15.00. 

Sprzedam mieszkanie. Tel. 046/837-68-90. 

Sprzedam pól bl iźni aka. 
Łowicz, tel. 0608-359-373. 

Sprzedam dzi ałkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-516-966. 

Sprzedam 1,64 ha ziemi w Chruślinie. 
Tel. 0693-833-089. 

Sprzedam posesję, 2 budynki piętro
we, z placem i pomieszczeniami go
spodarczymi, ogrodzone, w tym 3 skle
py wolne, mieszkanie 3 izbowe z ła
zienką wolne oraz 2 mieszkania za
mieszkałe przez lokatorów. 
Tel, 0695-727-593 (wieczorem), 

Sprzedam dom, stan surowy. 
Tel. 046/837- 11 -97, 0504-877-307 po 16.00. 

Sprtedarn dział kę budowlaną 430 mkw. 
Tel. 0663-505-950, 0663-557-438. 

Atrakcyjna działkę budowlaną z dom· 
kiem letniskowym, lasem, mediami • 
sprzedam. Bełchów, tel. 0421719-22-27 
po 18.00, 0609--035-922. 

~ 
~ Szafy wnękowe z drzwiami 

przesuwanymi i składanymi 
NOWOClESNEv.MX'NltWNĘIRZ. 

CATERING 
• NĄJNIŻSZE CENY I I I t 

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR 
Łowicz, Nowy Rynek 16, 

tel. (0-46) 837-89.01 , 0-506.037-759 

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

Tel. (046) 837-59-49, oso3-9n-175, osos-sn.215 

Sprzedam budki na targowicy od strony 
ul. Sikorskiego. Atrakcyjna cena. 
Tel. 0661-021-984. 

Łąka 0,5 ha w Złakowie Nowym i grunty orne 
0,62 w Niespuszy Wsi. Tel. 0602-2 11-613. 

Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Pi laszków 2. 

1,96 ha w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504- 18 1-667. 

Dom drewniany i działka około 200 mkw. 
Łowicz , os. Korabka. Tel. 0509-465-844, 
0601-939-334 . 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 042/7 19-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 

Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Głowno - Zabrzeżnia). 
Tel. 0421719-40-45. 
Sprtedam działkę leśną do zabudowy, 
5000 mkw. ewentualnie do podziału, Głow
no, Moczydła 31. Wiadomość: dr Halina Su
jecka, Lódż, ul. Ozorkowska 1115194. 
Tel. 042/684-94-87. 

Sprzedam działkę budowlaną z dom· 
kiem letniskowym, lasem i mediami, 
Bełchów k, Łowicza. Tel. 0421719-22-27, 
0601-59-66-30. 

Działkę 3.000 mkw., duŻY dom, sklepy 
(Głowno). Tel. 0600-612-688. 

Działka 5577 mkw. ogrodzona, media w uli
cy, pod zabudowę. mieszkaniowa, Głowno, 
ul. Kamieńska 15. Tel. 042/719-43-44, 
0509-104-885. 
Dom wolnostojący 280 mkw. wykończony, 
wszystkie media. Głowno, tel. 0421719-35-24. 

Sprzedam sied li sko 1,78 ha, ok. Dmosina. 
Tel. 0508-230-293. 

Sprzedam działkę I. I OO mkw., dom o pow. 90 
mkw., ok. Dmosina. Tel. 0508-230-294. 

Sprzedam dom w stanie surowym, pow. 270 
mkw., elektryka, woda. Lubianków, gm. Głow
no. Tel. 0421719-37-37. 

Mieszkanie 75 mkw., I piętro, 
ul. Bolimowska. Tel. 046/837-86-25. 

Działka budowlana ·w centrum Łowicza, 
l 745 mkw. Tel. 0606-145-365. 

Zamienię 24,01 mkw. na Bratkowicach 
na większe do 40 mkw., ewentualnie sprze
dam a kupię. Tel. 0691-620-987. 

Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska 
+garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00. 

Działka rekreacyjna o pow. 7560 mkw., 
we wsi Dąbrowa gm. Głowno. 
Tel. 0421719-22-43 wieczorem. 

4 ha, Gosławice 2. Tel. 046/838-26-96, 
042/657-41-76. 

Sprzedam 3,40 ha w kwadracie, 
gm. Kocierzew. Tel. 0660-312-451. 

Zamienię M-4, 60,54 mkw., os. Bratkowice 
na M-4, ok. 50 mkw. Tel. 0512-963-005. 

Sp-mdam dom, oo. Mysłaków. Tel. 0609-135-463. 

Mieszkanie własnościowe 34 mkw. zamiemę 
na większe do 50 mkw. Tel. 0694-8 14-819. 

Tanio sprzedam domek jednorodzinny. 
Tel. 0509-351-118. 
Sprzedam mieszkanie 25 mkw., IV piętro, 
Łowicz, os. Kostka. Tel. 0609-468-028. 

Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska · 
bloki. Tel. 0604- 172-273. 

Sprzedam dwie działki 0,47 i O;l.2 ha. 
Tel. 046'837-46-0 I po 18.00. 
Mieszkanie 30 mkw., ul. Czajki bi. I b. 
Tel. 046/837-76-27 po 18.00. 
Kredyty h ipoteczne bez wkładu własnego, 
bez zaświadczenia o dochodach. Bezpłatne 
doradztwo. Łowicz, ul. Podrzeczna 19 b, 
czynne od 9.00- 18.00, tel. 046/837-32-76, 
0502-03 7. 725. 

Działka I, I O ha w Klewkowie, w tym bu
dowlana 3000 mkw., 14 zl/mkw. + 800 mkw. 
graris. Tel. 0604-970-429. 
M-4, 58 mkw., parter, os. Noakowskiego. 
Tel. 046/837-54-77. 

Działka rolna, około 2000 mkw., przy ul. Po
znańskiej, z możliwością budowy, wszystkie 
media. Tel. 0501-926-633, 022/828- 11 -67, 
022/863-42-55 w godz. 17.00-22.00. 
Mieszkanie 48 mkw., os. Starzyńskiego 8n9, 
kontakt w soboty w godz. 16.00-20.00. 
Mieszkanie 44 mkw., os. Dąbrowskiego, ce
gła. Tel. 0603-677- 139. 

Domek na ogródkach działkowych „Niedźwia
dek". Tel. 046/837-74-89, 0504- 181-667. 

60 mkw. , os. Bratkowice. Tel. 0511-380-095 
po 18.00. 

Działka uzbrojona, budowlana 30x200 m, 
pod Bełchowem. Tel. 046/837-24- 19. 

Mieszkanie 48 mkw. , os. Dąbrowskiego 
- spr.redam lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 046/837-69-50. 

43, l 7 m~w. w Łowiczu. Tel. 660-469-758. 

Sprzedam działkę o pow. 2230 mkw. 
w tym 2/3 zalesiona. Tel. 0889-093-966. 

Sprzedam dom jednorodzinny, wol nostojący, 
pow. 2 IO mkw., działka 564 mkw., Łowicz, 
okolice ul. Łyszkowickiej. Tel. 0608-054-739. 

Sprzedam, działkę, 3000 mkw., Prandotów. 
6 zl za mkw. Tel. 046/833-7-7-08. 

Sprzedam nieruchomość na działalność, 
Koluszki. Tel. 0602-199-952. 

Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw., 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam działkę 6900 mkw., Waryńskiego. 
Tel. 0601-868-598. 

Sprzedam lub zamienię dom 184 mkw. 
Tel. 060 1-338-867. 

Spr.redam dom, 2 garaże, stan surowy częScio
wo wykończony, Rawa Mazowiecka. 
Tel. 0603-20 1-62 1. 

Sprzedam dorn nowy do zamieszkania. 
Tel. 0888-267-523. 

Sprzedam segment, 180 mkw., w Skierniewi
cach. Tel. 0603-808-300. 

Sprzedam dział kę I OOO mkw. z budynkami 
gospodarczymi. Tel. 0601-338-867. 

Sprzedam pół domu, działka 500 mkw. 
w Skierniewicach, Tel . 0602-639-865, 
0608-525-251 . 
Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel . 0602-639-865, 046/833--03-60. 

Sprzedam 3 h lasu, Rowiska koło Skiernie
wic. Tel. 0608-292-251. 

Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw. 
na Pasiece Watowskiej. Tel. 0607-484- 126. 

Sprzedam 4 ha ogrodu w miejscowości Nar
ty. Tel. 0660-4 16-423. 

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

Sprzedam mieszkanie 60 mkw., Mickiewicza, 
I 00000 zł, z wyposażeniem. 
Tel. 0601-937-590. 

Spr.redam działkę ogrodniczą, ul. Rataja, 
300 mkw. Tel. 0888-032-276. 

Sprzedam działkę o powierzchni 4900 mkw., 
Nowy Dwór Parcela. Tel. 0503-408-287. 

Sprzedam nowy dom na wsi + działkę budow
laną 900 mkw. uzbrojoną. Tel. 0514-950- 130. 

Sprzedam mieszkanie M-3, 47 mkw. 
w Babsku. Tel. 046/ 815-01-40. 

Sprzedam działkę budowlaną 1700 .mkw. 
przy asfalcie okolice Rawa Mazowiecka. 
Tel . 0512-335-269. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię ziem ię : Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko l.llb okolice. 
Tel. 0601-257--098. 

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

Kupię M-4 na os. Sikorskiego w Głowni e. 
Tel. 0608-8 10-953. 

Kupię działkę budowlaną na terenie Łowi
cza. Tel. 0506-561-36 1. 

Zamienię M-4, 5 I ,4 mkw., własnościowe na 
mniejsze, własnościowe. Tel. 0507-945-532. 

Zamienię kawalerkę na większe. 
Tel. 0606-345-252. 

' Kupię M-2 lub M-3, najchętniej na os. M.Ko-
nopnickiej . Tel. 0696-027-631. 
M-4, Głowno. Tel. 05 12-169-626. 

Dom w Głownie do 130 tys. zl. 
Tel. 0602-244-08 1. 
Kupię działkę w Bolimowie nad za lewem. 
Te l. 00694-272-724. 

Zamienię M-4 na domek j ednorodzinny. 
Tel. 0503-977-1 75 . 
Kupię M-4 lub M-5 w Łowiczu. , 
Te l. 0601-508-927 . 

Kupię działkę budowlaną w Skiernie· 
wicach, Tel. 0608--025-792. 

Dom. segment, duże mieszkanie w Skiernie
wicach. Tel. 046/833-78-55. 

Kupię działkę budowlaną w okolicy Pusz
czy Mariańskiej. Tel. 0606-486-383. 

Kupię gospodarstwo z budynkami powyżej 
5 ha. Tel. 0601-686-689. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej na 
Sójczym lub Solidarności. Tel. 0692-695-383. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia hale 500 mkw., przy trasie nr 2 
- tanio. Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196. 

Sklep do wynajęcia - Głowno. 
Tel. 0600-620-688, 0887-127-431. 

Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie róg 
Klickiego i Napoleońskiej , Łowicz . 
Tel. 0605-578-502. 

Wynajmę miejsca noclegowe. Plac Przy
rynek li . Tel. 046/837-99-16. 

Do wynajęcia 2-pokojowe, QS. Dąbrowskie
go. Tel. 0609- 150-1 11. 

Do wynajęcia komfortowo urządzo
ne 3-pokojowe mieszkanie, os. Brat
kowice, li piętro . Tel. 046/837-78-12. 

Do wynajęcia kawalerka. Tel. 046'837-50-20. 

Wynajmę M-2. Tel. 0461837-79-48. 

Lokale do wynajęcia, Głowno centrum. 
Tel. 060 1-674-932. 

Do wynajęcia mieszkanie, 48 mkw., parter, 
Głowno. Tel. 0668-327-103 po 17.00. 

Do wynajęcia lokal w Głownie 20 mkw. ną 
biuro, usługi. Tel. 0421710-70-92 w godz. 
l 9.00-2 1.00. 

Górne piętro budynku, osobne wejście - dla 
firm lub osób prywatnych, trasa Łódź-Łowicz 
(Krępa) - lub sprtedam. Tel. 0660-437-510. 

Szukam do wynajęcia mieszkania 2-pokojo
wego w centrum Łowicza. Tel. 0602-286-265. 

Do wynajęcia pomieszczenia w centrum Ło
wicza na gabinet lekarski lub dentystyczny. 
Tel. 0665-028-294. 

Do wynajęcia 3 sklepy z zapleczami. 
Łowicz, lei. 046/837-63-15 wieczorem. 

Kawalerka wyposażona. Tel. 0692-101-989. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum 
Głowna i Skierniewic. Tel. 0502-762-462. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia w Łowiczu. 
Tel. 0695-090-979. 

L""3le oo wynajęcia, centrum. Tel. 0692-722-045, 
0692-725-590. 

Do wynajęcia lokal na szwalnię lub inną 
działalność, Głowno. Tel. 042/719-33-36. 

Wynajmę mieszkanie w Głownie. 
Tel. 0601-663-404, 0693-830- 178 . 

M-3, Sikorskiego, Głowno - do wynajęcia. 
Tel. 0508-230-392. 
Poszukuję lokalu handlowego, dobra loka
lizacja, markowa odzież. Tel. 0509-282-211. 

Poszukuję mieszkania 2-osobowego, blisko 
stacji PKP, Łowicz. Tel. 0600-922-531 po 16.00. 

Lokal na b iu ra, gabinety, 60 mkw., 
centrum Łowicza . Tel. 0602-192-463. 
Lokal do wynajęcia. Tel. 046/837-32-54. 

Lokal, uL Zduńska • do wynajęcia , 
Tel, 0503-977-175, 

Przyjmę na stancję. Tel. 046/837-57-77. 

Łowicz • targowica miejska • posia
dam lokal do wynaj,cia, bdb punkt, 
wszystkie media, we1ście od os. Sta
rzyńskiego. Tel. 0608-523-381 . 

Do wynajęc ia kawalerka w Warszawie. 
Tel. 0603-984-880. 

Do wynajęci a sklep na targowicy w Łowi
czu z bdb punkcie. Tel. 0605-636-176. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24. 

Do wynajęcia M-4, os. Dąbrowskiego. 
Tel. 046/837-83-86. 

Kawalerka w centrum - do wynajęcia. 
Tel. 046/837-38-79 po 16.00. 

Lokal do wynajęcia, około 120 mkw., centrum 
Łowicza. Tel. 0604-908-664, 046/837-58-02. 
Fi rma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej .. 
Tel. 0604-272- 140. 

~ KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWQ._W(GLOW~~ 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykonu]emy 
lnstalllC]e c.o. z 7% VAT 
* bezpłałQe kosztorysy i porady techniczne 

IB3THERMO-STAN ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93 
----~-----------~----------

TECHNIKA GRZEWCZA GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 
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Do wynajęcia lokal użytkowy na gabinet sto
matologiczny, 36 mkw. Tel. 0888-079-139. 
Sprzedam lub wynajmę budynek 350 
mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0605-218-550. 

Sprzedam tokarnię do metalu 400x 1500. 
Tel. 046/838-48-73. 
Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 I, komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw. Rawa . Rusztowania warszawskie, betoniarki, 
Mazowiecka ul. Solidarności 14. części zamienne - naprawa. Tel. 046/837-38-81 
Tel. 0602-660-360. po 15.00 .. 051{}-124-700. 
Do wytllljęCia lokal 25 mkw., wszystkie media 
w Rawie Mazowieckiej. ul. Jerozolimska 27. 
Tel. 046/ 815-11-64. 
Wynajmę kawalerkę w centrum Skierniewic, 
pilnie. Tel. 0696-923-469. 

Do wynajęcia lokal na działalność gospo
darczą 85 mkw. w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. Tel. 0608-024-207. 

Poszukuję do wynajęcia małego domu 
lub mieszkania. Skierniewice lub okolice. 
Tel. 0886-500-337. 
Do wynajęcia w Skierniewicach lokal 
na działalność gastronomiczną lub inną dzia
łalność. Tel. 0509-849-465. 
Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 50 mkw., 
biuro, parking w centrum Rawy Mazowiec
kiej. Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia w centrum Rawy Mazowiec
kiej lokal handlowy 12 mkw., PUB 150 mkw. 
Tel. 0606-952-277. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię złom. Tel. 0504-350-641. 

Skupujemy używany spr.<ęt rehabilitacyjno-tre
ningowy. Tel. 046/862-18-12, 0509-867-229. 

Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

Kupię starocie, monety, militaria, mundury, 
hełmy, szable, bagnety, odznaczenia, medale 
itp. Tel. 0607-311-660, 046/838-61-87. 
Kupię stemple budowlane 3 m. 
Tel. 046/838-72-93. 
Kupię przyczepkę samochodową, używaną, 
zarejestrowaną - może być do remontu. 
Tel. 0660-781-885. 

Kupię maszynę stolarską grubościówkę. 
Tel. 046/830-30-77. 
Kupię opryskiwacz polowy 300 - 400 I z ate-
stem. Tel. 0661-09{}-949. · 

Kupię butelki, etykiety, podstawki po bro
war„ w Skierniewicach. Tel. 0603-450-076. 
Kupię drewno do kominka I O m sześcien
nych. Tel. 0603-450-076. 
Kupię maszt widlaka, udźwig 700 kg, wyso
kość podnoszenia 320 m. Tel. 046/833-45-28 
wieczorem, 0694-190-243. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, lap
topy, notebooki - po konkurencyjnych ce
nach. Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 
Tanie. ekonomiczne piece c.o .. \\ęglowe, 
mialow~. ze sterowaniem poleca producent. 
Skierniewice. Tel. 0501-627-469. 
Spro:dam pompę głębinową 2,2 
KW z przewodem. Tel. 046/861-14-82. 
Sprę-iarka Van, 80 m, pełna dokumentacja. 
Tel. 0607-988-257, 0502-583-965. 
Korrµiter z mooitocem - tanio. Teł. CJS00.204-559. 
Sprzedam meble pokojowe - tanio. 
Tel. 046/837-35-29. 
Sprzedam kompletny strój łowicki 
na dziewczynkę w wieku komunijnym. 
Tel. 046/838-49-15. 

Łódkę plastikową (dl. 4 m), wentylatory, róż
ne, elektrowciągi, 1,6 ~ 3 ~ gr.rejniki żeliwne, 
silniki elektryczne 45 kW, 35 kW. 22 kW, 
15 kW, prasa pneumatyczna, 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 zgr«
warek. Tel. 0889-561-534. 

Nowe drzwi balkonowe z demontażu. 
Tel. 0461837-78-26. 
Sprzedam wózek wielofunkcyjny. 
Tel. 046/837-01-35, 0694-086-072. 

Sprzedam kwalifikowane nasiona ce
buli. Tel. 0221725-23-67, 0500-747-575. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 0600-262-693. 

Prostowniki od 24V. Tel. 0601-147-655. 
Kanapę z wysuwaną szufladą na pościel 
~tanio sprzedam. Tel. 046/837-22-91. 
Odtwarzacz video Sanyo, stan dobry. 
Tel. 0600-953-269. 
Sprzedam zagęszczarkę 90 kg, 200 kg do grun
tu i do kostki; przecinarkę stołową do cięcia 
betonu, kostki. Tel. 0601-303-279. 
Spr.ledam nawadnianie kropelkowe 
na 2 tunele. Tel. 046/838-83-27. 
SprLedam barakowóz blaszany na kołach. 
Tel. 0601-239-804. 
Atestowane szamba betonowe, bloczki 
i inne wyroby z betonu. Produkcja 
I sprzedaż. Niedźwiada 48, 
tel. 0461838-95-74, 0602-187-651. 
Spr.ledam suche drewno opalowe. Stolarnia 
Popów 146. Tel. 046/83{}-33-55. 0602-587-434. 

Sprzedam ku::hnię węglową, Tel. 046/838-74-ffl. 
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, c-zamy oraz szafę z nad
stawką. Tel. 046/837-02-88. 
RSP ZabrLeżnia 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 nowy - sprzedam. 
Tel. 0421719-38-86. 
Skrzypce z futerałem i smyczkiem, hannonia 
rzędowa, 80 basów. Tel. 046/831-62-12. 
Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 
Zamrażarka skrzyniowa typ TZ-222. 
Tel. 0663-491-196. 
Piec miałowy pleszewski. 
Tel. 046/838-15-19, 0503-151-450. 
Sprzedam chłopięcy strój łowicki. 
Tel. 046/838-49-57. 
Sprzedam kanapę dziecięcą rozkładaną. 
Tel. 046/838-75-02. 

Sprzedam gitarę basową Diamand, 250 zł. 
Tel. 0509-252-840. 
Telefon Sagem MYX~- Tel. 0600-768-405. 
Ławostół podnoszony i kanapa rozkłada 
z czarnej skóry (bez pojemnika na pościel). 
Tel. 046/830-21-65. 
Sprzedam wyposażenie pizzerii , 3500 zł. 
Tel. 0513-921-217. 
Sprzedam witrynę chłodniczą, zamrażarkę 
omz wagę. Tel. 046/837-68-90. 
SprLOdam 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. 
SprLedam segment pokojowy z szall<ą pod 
telewizor (stan bdb). Tel. 0512-763-846. 
Cyfrowa k;lmera pogłosowa Tel 0504-592-268. 

Wyposażenie sklepu - lada chłodnicza, ~zaf
ka chłodnicza, krajalnica, wagi elektronicz-
ne Tel. 0693-126-258. · 

Komputer Duron 800 - tanio. Tel. 0661-0664!44. 
Finna Hepi - Łódź, ul Swojska 4 - wyprzeda
je zapasy magazynowe materiałów budowla
nych. UpUSty do 80%, panele od 2 zł/szt, drzwi 
od 30 zł/szt. Tel. 0694-414-276. 

Akwarium 1201, z pełnym wyposażeniem 
+ rybki - sprLedam. Tel. 0511-478-182. 
Sprzedam Hołmer 120 OOsów. Tel. 0692-967-8!0. 
Sprzedam okna z wymiany, oszklone 
- skrzydła. Tel. 0606-345-088. 
Sprzedam łóżeczko dziecinne z szunadą, 
kolor sosna + materac z kokosa. 
Tel. 046/838-61-87. 
Sprzedam tanio piękną suknię komunijną 
z dodatkami. Tel. 0508-330-847. 
Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem 
spalin, uszkodzona. Tel. 042/719-23-39 
(wieczorem). 
Sprzedam wózek dziecinny. Tel. 0502-312-275. 
Sprzedam wełniak dziewczęcy komunijny. 
Tel. 0885-280-616. 
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. 
Sprzedam bojler I OO I, piec kumulacyjny, 
piec z katalizatorem, telewizor. pralkę Bosch. 
Tel. 0601-663-404. 
Sprzedam silnik elektryczny 5,5 kW 
Tel. 0668-483-254. 
Sprzedam lodówkę Ardo. Tel. 0668-483-254. 

Siemens C60 - sprzedam. Tel. 0693-350-873. 
Suknia ślubna, biała, rozm. 38-40, komplet 
wypoczynkowy zamsz. Tel. 0505-667-099. 
SprLedam betoniarkę i bób. 
Tel. 0697-346-682. 
Sprzedam maszyny szwalnicze po likwidacji 
zakładu. Tel. 0606-326-740. 
Sprzedam eternit drobnofalisty, nieużywany, 
osprzęt koparki Białoruś. Tel. 046/838-87-40. 
0600-895-026. 
Sprzedam telefon komórkowy Nokia. 
Tel. 0886-218-982. 
Sprzedam przecinarkę do płytek ceramicz
nych, nową. Tel. 0886-218-982. 
Sprzedam dwie piły spalinowe JONSERT. 
Tel. 0604-428-615 . 
Łóżko jednoosobowe 200x90 cm. nowe -
tanio. Teł. 024'277-72-76. 
Zbiorniki plastikowe 1 OOO I na pale
cie. Tel. 0697-677-530. 

Sprzedam okazyjnie silnik elektryczny 
SglOOL4, 2.2kW; spawarkę transformatoro
wą 220/380V. Tel. 0660-294-21 O. 

Nowy fotel rozkładańy, robiony na zamówie
nie, 2006 rok, szer. !08 cm, dl. 195 cm, 500 zł. 
Tel. 046/837-40-46 po 20.00. 

Nowy, wielofunkcyjny dyktafon Panasonic 
z papierami, 130 zl. Tel. 0502-404-127. 

Strój komunijny, łowicki, chłopięcy. 
Tel. 0696-298-286. 

Wózek głęboki dla dziecka, leżaczek samo
chodowy, lodówkę. Tel. 046/837-94-59. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 046/837-58-14 po 16.00. 

Sprzedam pianino Legnica. 
Tel. 0604-443-118. 

Silniki: I KW, 5,5 KW, 11 KW. 
Tel. 0694-695-011. 

Meble kuchenne i pokojowe oraz kuchnia 
gazowa. Tel. 0504-624-502, 0502-549-997. 

Wyprzedaż: drzwi z PCV i aluminium, 
drzwi wewnętrznych pokojowych, umywal
ki z szall<ą. Tel. 0602-370-470. 
Sprzedam pilnie maszt flagowy. 
Tel. 0602-370-470. 

Suknia ślubna, wersalka i stolik pod telewi
zor. Tel. 046/837-20-28. 

Sprzedam betoniarkę, wibrator i formy 
do pustaków. Tel. 046/838-45-60, 
0880-797-251. 

Tuner satelitarny cyfrowy FTA. 
Tel. 046/837-41-08. 

Heblarko-krajzega. Tel. 046/830-38-37. 

Maks 220, 6 palet - sprzedam. 
Tel. 0606-376-858. 

Maszyny szwalnicze: overlock, dwuigłów
ka, stępnówki; rożna elektryczne na 12 kur
czaków. Tel. 0888-717-788. 

Spawarka 220/380V, wiertarka stołowa 
220V, komplet do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Wieża: wzmacniacz Unitr, korektor graficz
ny Dior, kompakt A.kai, 
kolumny Tonsil 60 W. Tel. 0511-478-182. 

Sprzedam garaż budowlany, metalo
wy, wym. 2x2x4 m. Tel. 046/837-77-77, 
0886-471-980. 

Spr.redam sukienkę komunijną. 
Tel. 0508-281-605. 

Akordeon Hohner 120 Verdi 3. 
Tel. 0665-243-247. 

Sukienka komunijna. Tel. 0.887-321-067. 
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Sprzedam budę z barakowozu, wym. 7,5m x 
I.Sm x 2,0m. Tel. 0461837-47-70 po 16.00 
Akwarium. Tel. 0502-469-218 wieczorem. 
Okna szwedzkie bez futryn, z demontażu. 
Tel. 0695-171-803. 
Spr,edam prasę balansową 5 l. 
Tel. 0461837-13-42. 
Tunel foliowy 26/6. Tel. 046/838-77-27. 
Skrzypce lutnicze wykonane przez Leona 
Chmiela w 1933 roku w Sandomierm - spr.re
dam lub zamienię na saksofon tenorowy. 
Tel. 046/837-10-09 po 18.00. 

Sprzedam dwie topole i bialodrLew - ścięte . 
Tel. 046/837-13-97. 
Spr.redam piec c.o. Kamino 1.3, mało używa
ny Tel. 046/838-63-49. 
Sprzedam wózek głęboki, spacerowy. 
Tel. 0602-230-475. 

Stół do ping-ponga. Tel. 0608-354-272. 
Sprzedam strój lowicki dziewczęcy i chlo
pięcy komunijny, kompletny. 
Tel. 0505-150-603. 
Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywar
ki, (gat. li). Tel. 0510-158-880. 
Do sprzedania piecyk gazowy, butla C02 
mała, chłodziarka do napojów. 
Tel. 046/831-25-03. 
Sprzedam aparat Nikon N90, obiektyw 35/ 
80, lampę błyskową SB-25. 
Tel. 0607-482-360. 
Sprzedam fortepian - antyk, sprawny w do
brym stanie. Tel. 046/833-01-63, 
0697-999-307. 
Chelmy, bagnety, klamry oraz inne pamiątki 
z okresu wojny. Tel. 0888-843-344. 

Sprzedam tokarkę. Tel. 0506-266-047. 
Sprzedam krajzegę. Tel. 046/833-17-21. 
Sprzedam piec do ogrzewania folii. 
Tel. 0503-441-012. 
Sprzedam agregat prądotwórczy nowy 
1700 WAT. Tanio. Tel. 0601-341-389. 
Sprzedani prostownik do ładowania wózków 
akumulatorowych 380V/24V/ I OOA; 
kamień polny. Telto603-064-440. 

SprLedam wyposażenie pizzerii: rożen, 
stół chłodniczy, talerze, lada sklepowa itp. 
Tel. 0606-952-277. 
SprLedam ogrodzenie metalowe· 40 mb., 
Akordeon 120-3002 +tapczan 150 zł. 
Rawa Tel. 046/ 814-22-01. 

Spr.ledam tanio dużego 8-metrowego kaszta
na na pniu okolice Rawy. Tel. 0441712-2~. 

Sprzedam piły spalinowe Drużba, 
Partner1 dzikie gruszki na pniu Rawa. 
Tel. 0698-898-708. 
SprLedam drewno opalowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

PRACA 
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0696--022-597. 
Młody, wykształcenie średnie - matura. ure
gulowana słuiba wojskowa. ~tolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kal B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 
Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii do
legliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy zawo
dowe; zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. 

Zwrot podntku z pracy - Niemcy. 
Europa Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 
Przyjmę szwaczki, szwaczy, prasowaczki, 
prasowaczy. Tel. 0601-635-056. 
Poszukuję przewoźników, stała praca 
na zestaw z naczepą. Tel. 0506--003-207. 

Z;ttrudnię szwaczki • dzianina, 
praca całoroczna. Tel. 0603-107-489. 

Zatrudnię s~zwaczki overlock. stebnówka. 
Tel. 0421719-38-64, 0603-610-884. 

Zakład bieliźniarski zatrudni szwaczki. 
Tel. 0692-406-127. 
Dziewiarza, mechanika 
- skarpety Malec DE - zatrudnię. 
Tel. 0602-869-719. 
Apteka w okolicach Żyrardowa zatrudni na 
dogodnych warunkach magistra fannacji po 
stażu (może być emerytowany). 
Tel. 0601-360-280. 
NZOZ w Skierniewicach zatrudni 
stomatologa. Tel. 0606-943-737. 

Zatrudnię kierowcę kat C z doświadc--.l~niem, 
wiek 25-40 lat. Tel. 0608-059-817. 

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. 
Przyjmę do pracy mężczyznę w charakterz~ 
pizzennena z możliwością pr.lyuczenia: 
Tel. 0888-927-914, 0694-477-465. 
Zatrudnię pracownika z wykształce
niem rolniczym do pracy w sklepie 
rolniczo-przemysłowym. CV i list 
motywacyjny prosimy kierować na 
adres: 99-400 Łowicz, ul. Tkaczew 8. 
Poszukuję do opieki nad osobą chorą. 
Łowic-L lub okolice Zdun. Tel. 0606-986-063. 
Pani na stałe, z zamieszkanlem i utrzymaniem 
- do pomocy w domu. Tel. 046;838-58-05. 
AutorYzowana Stacja Obsługi Samo
chodow zatrudni blacharzy i lakier
ników. Tel. 0509-690-282. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bieli
zny. Tel. 0602-551--060. 
Prąjmę szwaczki do kostiumów kąpieio'. 
wych oraz biustonoszy. Tel. 0421719-36-93, 
0508-718-574. 
Zatmdnię szwaczkę - bielizna niemowlęca, 
stała praca, Stryków. Tel. 0512-330-849. 
Mechanik samochodów ciężarowych 
i ciągników rolniczych - poszukuje pracy. 
Tel. 046/837-10-11. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek i dzia
niny. Tel. 0604-500-826. 
Zatrudnię chałupniczki ,do szycia bluzek, 
dzianina. Tel. 0604-500-826. 
Pr.cyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601-439-657. 
Zarobki. Perfumy FM - 2 flakony gratis. 
Tel. 0692-890-537. 
Avon - takiej okazji jeszcze nie było, 
dla pierwszych I O osób zestaw kosmetyków. 
Tel. 0692-890-537. 

Chałupniczo - szycie i pakowanie. 
Tel. 0510-668-123. 
Zlecę finnie seycie odzieży z dzianiny. 
Tel. 0600-013-750. 
Saksofonista. Tel. 0692-101-989. 
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0693-398-516. 

Pr.cyjmę do pracy przy instalacjach anteno
wych. Tel. 0512-476-741. 
Kuchruka - PfZ)'jmie wesela oraz imprezy oko
licznościowe. Tel. 046/837-84-46. 
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-180--054. 
Zatrudnię mechanika samochodów ciężaro
wych. Tel. 0605-094-165. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu
dowlanego w Łowiczu • poszukuje 
kandydatów na stanowisko łnspekto· 
ra nadzoru budowlanego. Szczegó
łowe informacje można uzyskać w 
siedzibie Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, 
99-400 Łowicz, ul. Starościńska nr 1, 
tel. 046/837--03-47. 
Mechanik samochodów ciężarowych i cią
gników rolniczych - poszukuje pracy. 
Tel. 046/837-10-11. 
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki do szycia 
bluzek i dzianiny. Tel. 0421719-18-43, 
0665-217-483. 
Główna księgowa poszukuje pracy, 
księgi handlowe. Tel. 0663-612-721. 
Przyjmę szwaczki (spodnie, żakiety), 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 

Przyjmę przeszycia; dziurki, guziki. 
Tel. 0512-335-967. 

Zatrudnię szwaczki - szycie kostiumów 
kąpielowych. Tel. 0512-335-967. 

Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 
Ubojnia zwierząt w KarnkowiĆ zatmdni. 
Tel. 0421719-56-78 9.00 - IO.OO. 
Poszukuję do współpracy właścicie· 
la dostawczego-chłodni 3-4 razy 
w tygodniu. Głowno, tel. 0500-296-212. 
Zatrudnię kierowcę w piekarni. 
Tel. 04217108-739 po 16. 
Serwis zatrudni na korzystnych wa
runkach mechaników i elektromecha
nika samochodowego. 
Tel. 042/719-29-37. 
Przyjmę szycie na overlock i stebnówkę. 
Tel. 0421710-90-50, 0600-983-446. 
Zatrudnię spawaczy. Praca od zaraz. 
Tel. 046/838-59-92, 838-59-45. 
Avon - zostaną konsultantką a otrzymasz 
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek, 
torbę. Na starcie jeszcze dodatkowy prezent. 
Tel. 046/838-60-60, 663-766-602. 
Sprzedaż perfiun - znane zapachy - super zaro
bek. Tel.046/838-60-60, 0663-766-602. 
Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów 
kąpielowych z Łowicza i okolic. 
Tel. 0609-837-130. 

Zatrudnię młodego kelnera i kucharza 
do pracy w restauracji. Tel. 0514-806-529. 
Autoryzowany Przeds1awiciel PTK Center
tel zatrudni sprzedawcę do salonu Orange 
w Łowiczu. CV i list motywacyjny proszę 
pr.cysyłać na adres: Taurus sp. z o.o., ul. Sidor
ska 83, 21-500 Biała Podlaska, 
lub dariusz.niewiadomski@taurusbp.pl. 
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0604-270-043. 
Zatrudnię doświadczoną kucharkę 
lub kucharza do pracy w Nieborowie. 
Tel. 0697-997-220. 
Kierowca kat. C+E, ADR - poszukuje pracy. 
Tel. 0663-941-281. 
Zatrudnię pracowitego i rzetelnego człowie
ka w gospodarstwie rolnym. 
Tel. 046/856-03-67. 

Zatrudnię sprzedawcę, branża hydrauliczna. 
Tel. 0691-991-000. 
Salon Meblowy poszukuje pracowni· 
ka na stanowisko sprzedawca; 
oferty prosimy przesyłać na adres: 
zbyszekgalaj@m-ka.pl 

Apteka w Kutnie pilnie ;zatrudni mgr/tech. 
farmacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 0501-358-166 po 18.00. 

Poszukuję przewoźników, 
stała praca na zestaw z naczepą. 
Tel. 0506--003-207. 

Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości 
w Łowiczu organizuje bezpłatne szkolenia 
techniczo-handlowe, tematyczno-populary
zacyjne, w dniach: 15 marca, godz. I O.OO -
pompy ciepła, 22 marca, godz. IO.OO - kolek
tory słoneczne. Łowicz, Plac Przyrynek 2. 

Zatrudnię ekspedientkę z doświad· 
czeniem w handlu do Sklepu Wielo
branżowego w Łowiczu. 
Tel. 056/493-33-43. 

Zatrudnię fiyLjera damsko-męskiego. 
Tel. 0602-558-294. 

Poszukuję kierowcy kat. C+E z 2-letnim 
doświadczeniem. Praca na terenie kraju. 
Tel. 0660-677-059 po 15.00. 

Zatrudnię kierowcę z kat. C+E. 
Tel. 0608-067-847. 
Zatrudnię fryzjera, -kę. 
Tel. 046/837-49-21. 

Zatrudnię kierowcę na ciągnik sio
dłowy z doświadczeniem. 
Tel. 0606-289.()88. 

Pr.lyjmę dziewiarza na maszyny komputero
we. Tel. 0606-832-571. 

DOCPELENIE BUDYNKÓW • FA· 
CHOWCÓW, CAŁE BRYGADY, POD· 
WYKONAWCÓW. STAŁA PRACA NA 
TERENIE MIASTA ŁODZI I WOJE· 
WÓDZTWA. ZAKWATEROWANIE. 
TEL. 042/20544-29. 

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA BUDOWY 
- WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOW
LANE, AKTUALNA REJESTRACJA W 
OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW 
BUDOWNIC1WA, PRAWO Jp,zJ)Y KAT. 
B. STAŁA PRACA NA TERENIE ŁODZI 
l WOJEWÓDZTWA. TEL 0607-444-036. 

APH Plus GSM w Łowiczu poszukuje kon
sultartta, min. średnie wykształcenie, komu
nikatywność i dyspozycyjność. Na doku
menty rekrutacyjne czekamy do 20 marca, pod 
adresem: Plac Stary Rynek 8, 99-400 Lowic-4 
Finna IM PLUS, tel/fax. 046/837-42-49. 

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy. 
Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii. 
Tel. 0660-733-348. 
PrL)'jmę szwaczki~bielizna. 
Tel. 0501-649-072. 
Zatrudnię ekspedientkę ze znajomością kasy 
fiskalnej, pracującą w branży spożywczo-mo
nopolowej. Praca w Łowiczu. 
Tel. 0696-398-832. 

Kierowca kat. B,C,E - podejmie pracę na 112 
etatu w poniedziałki , środy, piątki. 
Tel. "0886-100-474. 

Zatrudnię do pracy w gospodarstwie rolnym, 
okolice Łyszkowic, bez zobowiązań, 
z zakwaterowaniem. Tel. 0601-570-868. 
Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. Tel. 0607-295-440, 
046/835-38-35. 

Avon - be.z wpisowego. 
SMS/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avon·- atrakcyjna oferta dla nowych konsul
tantek. SMS/Tel. 0512-115-030. 

Zatrudnię pracowr.ika w gospodarstwie 
sadowniczym na stałe z zamieszkaniem. 
Tel. 0606-833-036. 
Student prawo jazdy B, obsługa komputera. 
Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443. 
Firma budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
• układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601-699-379. 
Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe lub 
ogólnobudowlane do pracy na bu
dowie na terenie całego kraju. 
Tel. O 46/833-98-28 wew. 18. 
Firma zatrudni kierownika robót dro· 
gowych. Teł. O 46/833-98-28 wew. 11. 
Firma zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. Tel. O 46/833-98-28 
wew. 1:1. 
Zatrudnię operatorów maszyn bu
dowlanych (koparko-ładowarka, rów· 
niarka, walec). Tel. 0603-755-726. 
Firma zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowła· 
nym i drdgowym. Tel. O 46/833-98-28 
w. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat. B, C, D, E. 
Tel. kontaktowy • 0609-837-100. 
Zatrudnię pracownika do prac gospodar
czych i prac przy koniach, możliwość zakwa
terowania. Tel. 0603-112-242. 

Pani na stale z zamieszkaniem i utrzymaniem, 
do pomocy w domu. Tel. 046/838-58~5. 
Firma pilnie zatrudni nauczyciela języka an
gielskiego, praca z dziećmi (dodatkowo). 
Tel. 0604-175-178. 
Poszukuję przewoźników, stała pra· 
ca na zestaw z naczepą. 
Tel. 0506..()()3-207. 

Zakład krawiecki zatrudni szwaczki 
ł chałupniczki, dobre warunki. 
Tel. 046/833-24--04, 0505-722-973. 
Zatrudnię kierowcę kategorii C ze świadec
twem kwalifikacyjnym. Tel. 0501-390-610. 
Zatrudnię operatora koparki, walca. 
Tel. 0500-368-214. 

Zatrudnię majstra budowy z uprawnieniami 
wod.-kan. Tel. 0500-368-214. 
Możliwość dobrych zarobków dla samodziel
nych i kontaktowych. Tel. 046/855-53-04. 
0692-066-689. 

Przyjmę absolwentkę na staż {produkcja pa
pieru toaletowego), Skierniewice, 
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. 

Przyjmę uc-mia na praktyki - fryzjerstwo. 
Tel. 0461831-62-16. 
Zatrudnię kierowcę na busa. 
Tel. 0601-271-031. 

Szreder Auto centrum zatrudni mechaników 
samochodowych. Międzyborów, 
ul, Kościuszki 35. Tel. 0461855-25-66. 
Tłumaczenia z języka angielskiego 
i niemieckiego, tanio. Tel. 0886-491-20 I. 

Poszukuję pracy dodatkowej, prawo jazdy 
kat. ABCDET. Tel. 0605-630-122. 
Konsultantki Oriflame - wpis I zl. 
Tel. 0665-149-990. 
Fimta okienna zatrudni handlowców z wła
snym samochodem osobowym Rawa Mazo
wiecka Pl. Wolności 7. Tel. 0461 814-51-21. 

Szukam pracy jako kierowca C lub C+E, 
brak doświadczenia. Tel. 0511-175-776. 
Zatrudnię pizzermana. Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię do prac wykończeniowych. 
Tel. 0604-136-932. 

USŁUGI WIDEO 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Wideofilmowanie cyfrowo, 
montaż komputerowy. Tel. 0887-674-630. 
Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, ko
munie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Wideofilmowanie. obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie i tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo· 
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 
Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 

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. 

Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio, 
Tel. 042/719-29-28, 0603-451-221. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Fotografowanie • śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. · 

Wideofilmowanie, zdjęcia do prawo jazdy, 
dowodu osobistego (w domu u klienta), inne 
imprezy. Przegrywanie kaset VHS na DVD. 
Tel. 0501-836-550. 
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Nagrywanie płyty DVD Sony RDR-G•3, 
Rec 1-6 godzina, dobry obraz. 
Tel. 042/719-33-78. 
Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. 

'NAK Studio Films - wszelkie usługi wide
ofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51 , 0888-832-140. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnleńl Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. 
Tel. 0509-620-300. 
Przegram kasety wideo na płytę DVD, , 
24 h. Tel. 0508-132-608. 

Wideo - filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Wideo Foto. Tel. 0696-011-351. 
Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, 
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, 
wirtualne tła), cyfiowa. obróbka obrazu; sta
cjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD, 
CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie. 
Biała Rawska, ul. Mickiewicza 12h. 
Tel./fax. O 461815-83-98, 0604-588-132, 
e-mail: eduk@wp.pl. -

Foto-Video "Clip", śluby, komunie, stud
niówki, DVD, SVHS. Tel. 0606-218-624, 
0661-723-002. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 
Panele podłogowe i ścienne, elektryka - pro
fesjonalnie. tanio. Tel. 0696-381-880. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 051 {}-158-877. 
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne. 
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, ob
róbki. Tel. 0609-846-316. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506--064-122, 046/837-19-29. 

Usługi hydrauliczne • pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węgłowych, miało
wych i na eką-groszek Zakup pieca 
z montażem 7% VAT). Zduny 9. 
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 
Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132. 
Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel. 0502-095-691. 

Nowe systemy grzewcze. wodnokanaliza
cyjne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 
Układanie glazury, terakmy, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626- 760. 

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

Usługi remontowe - glazura, terakota, pane
le, wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gła&, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 0461837-73-99, 0605-562-651. 

Panele podłogowe i ścienne, boazeria. malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 
Panele podłogowe, ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 

Kominy - montaż wkładów kominowych ze 
stali kwasoodpornej i żaroodpornej. wyko
nywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-IOl-676. 
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
mannur. piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gorącego powietrza po całym domu. 
Tel. 0608-1O1-676. 
Glazurnik - modernizacja łazienek, kuchni, 
schodów, tarasów itp. Fachowo. 
Tel. 0602-648-497. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Schody, balustrady, parapety (dąb, buk, je
sion) - produkcja, montaż. Tel. 0502-261-898. 

Venal - żaluzje poziome. pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki prze
ciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alannowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. 
Remonty i wykończenia. 
Tel. 046/837-01-85, 0608-810-953. 

Glazura, terakota, gładzie. malowanie, pane
le. Tel. 0421710-84-90, 0601-650-795. 

Dachy. przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 
Usługi hydrauliczne - pełen zakres, faktury 
VAT. Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Montaż glazury i 1erakoty. 
Indywidualne projekty. Tel. 0696-086-527. 

Beton, wyburzenia, cięcie, rozbiórka. 
Tel. 0606-192-951. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99. 

Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. 

1 
Docieplenia, gładzie, tynki, malowanie 
- wolne tenniny na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94 
Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 
Nadzory budowlane, obowiązkowa 
książka obiektów, kosztorysy, projek
ty. Uprawnienia konstrukcyjno-bu
dowlane, bez ograniczeń. mgr inż. 
Andrzej Terebiński. Tel. 0505-928-424. 

Remonty - wykończenia wnęLrz. 
Tel. 0508-313-799. 

Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych, gospodarczych. ogrodzeń z klinkieru. 
Tel. 046/839-63-72. 
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Ukladanie 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, 046/839-62-30. 
Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrL i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Kompleksowe remonty pomieszczeń 
i elewacji zewnętrznych • kosztorysy, 
projekty, referencje. Tel. 0601-812·262. 
Krycie dachów. Tel. 0461837-51-31. 
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da· 
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę I inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi blacharsk~ekar
skle, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana 
Pawła Il 23. Tel./fax 046/837·51-31, 
0509-729-619. 
Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy, kon
serwacje. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 
Instalacje elektryczne, przyłącza kablowe 
i napowietrzne - pomiary. naprawy. 
Tel. 0605-721-133. 
Rolety, żaluzje, moskitiery • nowo
czesne systemy do każdego typu 
okien, także bez wiercenia. 
Łowicz, ul. Ikara 10. 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. 060Ó·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. 
Glazura, terakota, gładź, panele, 
ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43. 
Zakład stolarski - schody, poręcze, drzwi, 
podłogi, inne (wyrób i montaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
046/830-08-64. 
Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 
Układanie kostki brukowej, granitowej -
gwarancja. Tel. 0600-150-196. 
Karscher - 800 zł. Koska brukowa 
- układanie. Tel. 0663-766-573. 
Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie • „EFEKT''. 
Tel. 0600-984-398. 
Cyklinowanie, polerowanie • nowo· 
czesny sprzęt. Tel. 0694-866-437. 
Malowanie, tapetowanie, gipsy, panele, sufi
ty podwieszane - solidnie. Łowicz, ul. Jana 
Pawła Il 24, tel. 0461837-01-19 po 17.00. 
Kompleksowe wykończenie wnętrz, tynki, 
płyty gik, glazura, terakota, malowanie 
- tanio. Tel. 0696-520-312. 

Usługi budowlane - docieplenia budynków, 
klinkier, ogrodzenia betonowe, wylewki, 
tynki wewnętrt.ne i zewnętrzne. 
Tel. 0886-333-927. 
Usługi rernontowo-budOwlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-749. 
Tynki gipsowe agregatem. 
Tel. 0500-037-006. 
Montaż okien, drzwi, bram garażowych, kon
strukcja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 
Profesjonalna instalacja sygnalizacji włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wi
zyjnego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 
Centrum Sprzedaży Rynien i Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Witold Ko· 
smowskl oferuje po najnlższycl) ce
nach blachodachówkę szwedzką i 
chińską, blachy trapezowe, podbitkę 
i rynny. Świadczymy krycie dachów. 
Tel. 0600-367·596, 046/839·28-60. 
Usługi remontowe i wykończeniowe. Tanio, 
solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 
Kominki • budowa, projekty, 200 wzo· 
rów. Ogrzewanie domow. 
Tel. 046/837-34-92, 0602-282-415. 
Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/8.37-13-91, 0607-070-420. 
Glazura, terakota, panele, podłogo· 
we, ścienne, malowanie. 
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362. 
Dachy, pokrycia i obróbki. Tel. 0608-409"686. 
Kominki· projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

Odnawianie wanien, żaluzje, rolety. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 
Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-626. 
Murowanie budynków mieszkalnych i go
spodarczych. Tel. 0661-251-30 I. 
Tynki, gipsy, glazura. Tel. 0693-791-487. 
PPHU „Dach-Met" oferuje do sprzedaży po 
korzystnych cenach blacho-dachówkę, bla
chy trapezowe, blachy płaskie, systemy ryn
nowe „Nicoll", „Karolina", „Plastmo", 
"Bryza'', okna i wyłazy dachowe, folie da
chowe oraz pozostałe akcesoria do montażu 
dachu. Promocja zimowa na blacho-dachów
kę. Produkujemy rynny ocynkowane i po
wlekane w odcinkach 2 m b., 3 m b., i 4 m b., 
oraz obrobki blacharskie od I - 4 mb. Poleci
my ekipy montażowe pokryć dachowych. 
Gratis pomiar dachu, wycena, doradztwo, 
transport. Franopol 11 k. Białej Rawskiej. 
Tel./fax 461815 92 56, Oddział Zawady 21. 
TelJfax 0461831-71-81. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia. 
Tel. 0509-822-409. 

Montaż płyt kartonowo - gipsowych, gładź 
gipsowa, malowanie - solidnie. 
Tel. 0501-489-239. 

Układanie kostki bruk9wej, Remar s.c. 
Tel. 0512-965-626. 
Panele podłogowe, terakota, malowanie. 
Tanio, solidnie, fachowo. Tel. 0694-287-447. 
Murowanie, tynki, ocieplenia. 
Tel. 046/815-75-85. 
Usługi remontowe i wykończeniowe, tanio, 
solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 
Instalacje C.O. i wodno-kanalizacyjne, mon
taż i wymiana piecy, glazura, mootaż płyt G.K. 
gładź, malowanie, układanie paneli, docie
plenia. Tel. 0504-572-431, 0506-799-445. 
Dach-Kiach. Krycie i naprawa dachów. 
Tel. 0607-610-786. 
Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Tel. 0608-172-838, 
0461832-82-12. 
Instalacje wodno-kanalizacyjne i C.0., 
faktury VAT. Tel. 0604-173-360, 
046/835-31-26. 
Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-616-371. 
Tynki, wylewki agregatem, kompleksowe 
wykańczanie wnętrz. Tel. 044/724-19-53, 
0605-541-012. 
Docieplenia budynków, gładzi gipsowa, 
płyty KG i malowanie. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

INNE USŁUGI 
Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Tel. 0604-891--092. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury WJ. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. Tel. 
0505--006-331. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3. 

FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 
Projekty graficzne, przygotowanie do dru
ku, banery, szyldy. Tel. 0461837-09-37 
od I O.OO do 18.00, 0694-646-915. 
Śluby VW Passa~ 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 
Biuro rachunkowe. Tel. 0697-771-238. 
Zespól - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne 
oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-541, 
046/838-70-32. 
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BANK SPÓł.DZIBLCZV ZIEMI ł.OWICKIĘJ 
Wł.OWICW 

• 

ul. Stary Rynek 18 99-400 Łowicz tel. 0-46 837-57-19 

serdecznie zaprasza 
Wszystkich Klientów 

do nowo otwa.rtego 
PUNKTU OBSŁUGI BANKOWEJ 

W BEDNARACH /przy stacji paliw/ 
od poniedziałku do piątku 7 .30 - 14.30 

CENTRALA I PUNKTY OBSLUGI BANKOWEJ 

oferują~ 
• rozliczenia elektroniczne 
• obsługa kont osobistych 

• atrakcyjne lokaty i kredyty 

Serdecznie zapraszamy również do naszych Oddziałów w: 
Bielawach, Chąśnie, Dmosinie, Domaniewicach, Godzianowie, Jeżowie, Kocierzewie, 

J„ipcach Reymontowskich, Nieborowie, Sadkowicach. Słupi, Zdunach. 

PRACOWNICY BSZŁ, UL. STARY RYNEK 18 
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W GODZINACH PRACY BANKU: 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄJ'KU 8.00-17.15 W KAŻDĄ SOBOTĘ OD 8.10 DO 14.30 ~ - · ~ 
LACHA TRAPEZOWA 

OCYNKOWANA 1 m2 -12,50 zł brutto 
BALE SOSNOWE SUSZONE 
MAX-BUD Łowicz, ul. Jana Pawła .li 132 

tel. 046 837-07-40, 0601-790-933 R-388 

~iar-nia 

Iqc'E'13 !Jl 
DH .Panorama"· róg Nowego Rynku i Koziej 
~ • tel. 0606-968-537 
./ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych;-.,,~~~,... 
./ dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
DJ profesjonalnie poprowadzi każdą impre
zę, bale, wesela, bankiety, imprezy okolicz
nościowe. Tel. 0604-281-361. 
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież 
- kompleksowo 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 sprzętu komputerowego 
oraz usługi związane z jego obsługa. 
Tel. 0696-803-050. 
Firma „Wes-Kom" organizuje wese· 
la, komunie oraz inne Imprezy oko· 
licznościowe. Tel. 0609-857--032. 
Świadczę usługi transportowe • bus. 
Tel. 0606-627-382. 
Pranie podciśnieniowe dywanów, wy
kładzin, tapicerki. Tel. 0696--086-527. 
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadcze
nie. Tel. 0606-908-346. 
Przywóz piasku, żwiru, wytłoków z jabłek. 
Tel. 0604-285-326. 
Zespól - wesela. Tel. 046/838-66-46. 
Wymiana pasów na nowe w vertica· 
lach oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046/830..Q4-02. 

Wydzierżawię szwalnię, przyjmę przeszycia 
biustonoszy, slipów. Tel. 0605-674-932 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Zespól muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 
RlV serwis, ul. Krakowska 11 - naprawa sprzę
tu RTV, autoryzacja Sony, Philips, LG, Sam
sung, JVC, Thomson, Loewe, Pionier i inne. 
Szybko, tanio i solidnie. Tel. 0461837-28-85. 
Zespół. Tet. 0500-268-11 O. 
Zdjęcia ślubne - plener. 
Tel. 046/837-82-56, 0512-271-275. 
Naprawa i modernizacja komputerów. 
Tel. 046/837-82-56, 0512-271-275. 
Transport krajowy. Samochód 1,5 t 
+ przyczepa. Razem 24 m3. Faktury VAT. 
Łowicz, tel. 0505-018-655. 
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 automatyczrie, lodówki, za
mrażarki, ogrzewacze pr..lepływowe, kuchnie 
gazowe. Dojazd gratis. Tel. 0603-531-989. 
Montaż odtwarzaczy samochodowych i na
głośnienia. Najniższe ceny. 
Tel. 0505-891-002, 0421719-59-58. 
Ogrodzenia, bramy, balustrady - niskie ceny. 
Tel. 0502-322-897, 0510-864-321. 
16 lutego przy moście kolejowym na ul. Za
kopiańskiej wypadła szlifierka kątowa 
Bosch. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt 
Tel. 042/719-40-17. 
Zespól wesela. Tel. 024/285-41-08. 
Naprawa I modernizacja komputerów. 
Tel. 0501--036-899. 
Zespól muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 
Naprawa pilarek spalinowych, wszystkich 
typów, u klienta, skup starych pilarek. 
Tel. 0513-159-667. 
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 
Skradziono torebkę z dokumentanii na nazwi
sko Mościcka Ewelina. Tel. 0888-613-227. 
Zespół - wesela. Tel. 0502-473-091. 
Usługi transportowe samochodem dostaw
czym I ,80x I ,90x3,60. Tel. 0501-154-218. 
Transport samochodem dostawczyni 
- tanio. Tel. 0886-300-130, 
lub podejmę wspólpr•cę. 
Podciśnieniowe pranie d)"vanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej. 
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 
Kamaz - żwir, piasek, pospółka. 
Tel. 046/837-06-19, 0602-471-796. 
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 . 
Naprawa sprzętu AGD • części. 
Tel. 0510-158-880. 

DJ wesela. Tel. 0606-760-599. 
Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 
Zginęła legitymacja studencka nr 119485/P 
UL filia Tomasz.ów Mazowiecki Beata Kitliń
ska. Tel. 046/ 814-38-34. 
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 mu· 
zycznych, firmowych, koncerty, we
sela1 karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.mariuszkozlowskl.com 
Regeneracja kartridży, 
naprawa drukarek u kJienta. 
Tel. 0509-620-300 w godz. 8.00 - 20.00. 
Aby tanio wydrukować pracę dypło· 
mową, wypbżycz drukarkę atramen· 
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki· 
nem Polonez. Tel. 0509-620·300, 
0508-132-608. 

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836 .. 
Księgowość - pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
licencja MF. ·Tel. 0693-424-793. 
Stół staropolski, świeczniki, 
obrusy na wesela·- wynajmę. 
Tel. 0693444-826, 0605-309-514. 
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Te. 0604-630-793. 
Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
Kilińskiego 26, godz. 9-17. 
Tel. 04"6/832-29-33, 0602-648-193. 
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Dekorowanie sal weselnych, stołów 
na imprezy okolicznościowe (chrzty, 
komunie, bankiety). KLIMATY dekora· 
tomia. Tel. 0505--065-572; 0509-652-676. 
www.schodyparkiety.pl 
Kucharka przyjmie wesela, komunie i inne 
imprezy okolicznościowe, również pieczenie 
ciast. Tel. 0461831-61-51. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i stylowych. Układanie i cyklinowanie pod
łóg. Tel. 0603-200-532. 
Książeczki mieszkaniowe, realizacja. 
Tel. 0603-692-230, 0601-255-153. 

KOMPUTERO 
·PISANIE 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 
Komputeropisanie, rysunki, wykresy 
- tanio i szybko. Łowicz. 
Tel. 046/837-78-71, 0602-277-013. 
Komputeropisanie. Tel. 0696-803-050. 
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

NAUKA 
Prace z polskiego, historii. Tel. 0602-490-715. 
Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 
nauczyciel. Tel. 046/837-31-83, 
0693-398-514. 
Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 
Korepetycje - język angielski, magister an
glistyki (Głowno). Tel. 0692-458-035. 
Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 

Prace zaliczeniowe, licencjackie, 
magisterskie. Tel. 0696-803-050. 
Język polski, język angielski - korepetycje, 
wypracowania. Profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0607-328-038. 
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. 
Nauka gry na gitar.re. Tel. 0505-939-735. 
Angielski - korepetycje'. Tel. 0668-485-872. 
Nauczyciel języka niemieckiego 
- udzieli korepetycji - tanio i profesjonalnie. 
Tel. 0691-715-557. 
Mgr matematyki - korepetycje niedrogo. 
Doświadczenie. Tel. 0880-125-758 .. 
Angielski dla dzieci i młodzieży, profesjo
nalnie - korepetycje, wypracowania. 
Możliwość dojazdu. Tel. 046/837-53-15. 
Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 0601-613-963. 
Korepetycje - biologia i niemiecki, 
przygotowania do matury. Tel. 0604-174-459. 
Prace, prezentacje. Tel. 0509-520-474. 
Szkoła Języków Obcych 
w Łowiczu poszukuje lektorów. 
Tel. 046/830-20-67, 

Fizyka - ko:;petycje. Tel. 0691-292-777. 
Korepetycje - język niemiecki. 
Tel. 0602-711-697. 
Studentka - korepetycje 
z języka angielskiego (szkoła podstawowa). 
Tel. 0691-940-284. 
Pobiorę lekcję gry na skrzypcach. 
Tel. 0603-869-040. 
Matura ustna, wypracowani3, 
korepetycje gratis. Tel. 0693-738-382. 
Prace zaliczeniowe, magisterskie, 
licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382. 
Język niemiecki • korepetycje. 
Tel. 0508-186-351. 
Korepetycje z języka angielskiego, nauczy
ciel. Tel. 0461837-05-41, 0603-704-267. 
Matematyka - student UL, 90 min.I 25zł. 
Tel. 0606-64 7-491. 
Angielski dla opornych (tylko gmpy) także 
z podręcznika ucznia. Tel. 046/832-65-39, 
046/832-65-18, 0695-610-541. 
Angielski. Tel. 046/833-74-18, 
0509-765-759. 
Matematyka, nauczyciel akademicki. 
Tel. 0608-278-673. 

Chemia. Tel. 046/833-17-83. 
Angielski, 20 zł za godzinę. 
Tel. 0603-596-256. 

ROLNICZE 

Sprzedam ziemniaki Velox, Yineta, Salina. 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045. 

• SprLedam kiszonkę kukurydzianą, ·sadzonki 
wierzby energetycznej, kukurydzę paszową; 
cebula, buraki ćwikłowe - duże ilości. 
Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam warchlaki duńskie, 
waga 25-30 kg. Gasik • Niedżwiada. 
Tel. 0504-270-890. 

Sprz~ wszelkie maszyny rolnic-Le impor
towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 
Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 0461833-07-27, 0505-
039-888. 
Ciągnik MTZ80 1990 rok, duża kabina. 
Tel. 0501-254-694. 

Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, 
do remontu - kupię. Tel. 0506-713-289. 
Kupię kwotę mleczną. 
Tel. 0607-147-913. 

Sprzedam siano belkowane, ul. Łódzka 26. 
Spm:dam siano w małych belkach ze stodoły. 
Tel. 0608-726-253. 

Sprzedam prasę Class Roland 62, słomę 
- duże bele. Tel. 0461874-71-64. 
SprLedam deszc-Lownię Odrę i pompę. 
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266. 
Słomę - sprzedam. Tel. 0461838-39-06. 

Sprzedam buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-522. 

Sprzedam bób, odmiana Bizon. 
Tel. 0512-074-580. 

Spm:dam bób. Kupię ziemniaki. 
Tel. 0508-819-982. 

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
pieczywa mielonego i kruszu z wafli. 
Młyn w Retkach. Tel. 046/838-73-28, 
046/838-73-45. 
Sprzedam siano i słomę belkowane. 
Tel. 0601-335-514. 
Sprzedam kukuryd;,oę do siewu na kiszonkę, 
cena 0,80 zł za I kg. Tel. 0504-220-770. 
Kupię konwię do udoju mleka, kompletną. 
Tel. 046/838-24-84. 
Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-78-0 I. 
Kupię C-330 lub C-360. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprzedam wagę żywcową do 1,5 t. 
Tel. 0600-262-693. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 15 marzec. Tel. 0461838-57-77: 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 10 kwiecień. Tel. 046/838-55-06. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1998 rok. Tel. 046/838-70-28. 
Przyczepa HL8 I O I I po odbudowie, 
podwójne burty, stan ogumienia bardzo dobry, 
cena 14700 zl - sprzedam. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283-808. 
Plug obrotowy 4-skibowy ltverneland 
i Vogel Not, stan bdb, 18800 zł - sprzedam. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283~808. 
Siewka do nawozów Amazonia 1500 L, 
Stan bdb, 4 700 zł - sprzedam. 
Tel. 024/356-24-30, 0601-283-808. 
Sprzedam mieszankę żyta z pszenżytem. 
Tel. 0241277-96-13. 

Sprzedam cebulę wysadkę. 
Tel. 046/839-42-0 I. 
Sprzedam ładowacz cyklop, • 
stan bardzo dobry. Tel. 046/839-22-92. 
Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
i podorywkowy; śrutownik bijakowy; plug 
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 suszarni, 
żmijkę do zboża, orkan do zielonek, 
sieczkarnię jednor;,oędową do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-050. 

Sprzedam siano belowane, pierwszy pokos. 
Tel. 046/838-90-43 (wieczorem). 
Sprzedam kombajn do fasoli FMC, ładowacz 
cyklop, mało używany, z kabiną, wózek wi
diowy GPW, ciągnik C-385 z turbiną, skrzyn
ki uniwersalik używane, kosiarka pokoso
wa Forshnit. Tel. 024/282-21-85, 
0600-059-824. 
Sprzedam agregat uprawowy 2, Im. 
Tel. 046/839-22-05. 
Rozrzutnik jednoosiowy firmy Warfama, 
ciągnik 30 z tyłem Zetora 25, opryskiwacz 
- sprzedam. Tel. 0461837-90-54, 
ul. Annii Krajowej I 08, Łowicz. 
Siano belowane - sprzedam. 
Tel. 0604-973-885. 

Sprzedam MTZ-82 z przednim napędem 
+ pług 4-skibowy. Tel. 0692-498-283. 
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). 
Kupię każdą ilość ;yta, sprzedam, 
zamieni~ otręby. Tel. 0697-536-596. 
SprLedam ciągnik Zetor 7211, 1989 rok, 
ogumienie 90% (pracował w Polsce), 
przyczepę zbierającą „Chojnicka" 
mało używaną, dmuchawę pionową. 
Tel. 046/839-10-12. 
Sprzedam siano, słomę w kostkach. 
Tel 0504-629-438. 

Sprzedam żyto, mieszankę. 
Tel. 0504-629-438. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 046.1835-22-? I. 
Sprzedam siano belowane i luzem oraz owies. 
Popów 146. Tel. 046/837-61-61 (wiecz.orem), 
0602-587-434. 
Przyczepa do sianokiszonek na Tandemie 
Mengele, beczka asenizacyjna na Tandemie 
tylna oś skrętna 7000 I w ocynku, siewnik 
do kukurydzy pnewnatyczny 4-rzędowy Bec
ker, Orkan. Tel. 024/356-24-64, 
0512-444-949. 
Kombajn buraczany Neptun Z4 I 3, siewnik 
Amazone D7 4m, ładowacz IJNHZ-750, gle
bogryzarka 2,5m, rozsiewacz Amazooe 
600kg, wycinak do kiszonek z windą BVL. 
wielorak do objeżdżania buraku, opony 
15,5x38MTZ. Tel. 024/356-24-64, 
0603-696-524. 
Sieczkarnia do kukurydzy jednorzę:dowa 
Mengele MB400 z gniotownikiem, Mengele 
MB220, Putinger, Mex 2S, PZ, pług Gru
dziądzki 5-skibowy, 4-skibowy na zabezpie
czeniach sprężynowych Sanderum, kultywa
tor sprężynowy 3,20. 
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 
Sprzedam krowę - wycielenie 23.03. 
Tel. 046/838-49-56. 
Sprzedam sadzeniaki ziemniaków Lord, 
Denar, Irga, Rumpel, Sumak. 
Kocierzew Północny, tel. 0693-157-117. 
Sprzedani siano. Tel. 046/838-74-91. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-74-69. 
Młóto browarniane • przywiozę. 
Tel. 0605-255-914. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Skowroda Północna 13, tel. 0461838-16-30. 
Sprzedam siano belowane i luzem. 
Bednary 134, tel. 0504-011-039. 
Sprzedam kombajn porLeczkowy, 
połówkowy, mechaniczny, stan bdb, 
1991 rok. Tel. 0461838-98-44. 
Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, I OOO MTG. 
Tel. 046/838-37-0 I. 
Kupię talerzówkę większą niż 16 talerzy. 
Tel. 046/838-98-12. 

Sprzedam mieszankę, jęczmień Stratus. 
Tel. 0600-519-681. 
Sprzedam śrutownik na kamienie. 
Tel. 0507-194-817. 

Tunel foliowy sprzedam. Tel. 0461874-75-36. 
. T-25, 1980 rok - sprzedam. Tel. 0508-148-152. 

C-330M, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 

Beczka do Ślęzy nowa, wentylator 
do Ślęzy i Termita. Tel. 0506-188-515. 
Lubin słodki - sprzedam. 
Tel. 042/719-90-44. 
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U NAS WARTO 
Ziemniaki, sadzeniaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 
Wagu inwentarzowa, agregat ściemiskowy. 
Tel. 0421719-70-29, 0691-538-579. 
Sprzedam agregat prądotwórczy spalinowy 
16 kW, 45 kW lub zaczepiany do traktora 16 
kW, talerzówkę 20 talerzy ciężka, pług Alias 
4-skibowy hydrauliczny. silnik S-231 15 kM. 
Tel. 0510-281-982. 

Spr1.edam jalówkę wysokocieloą, 
14.03.2006. Tel. 0606-710-841. 
SprLedam owies, jęczn1jeń. 
Tel. 046/874-76-69. 
Sprzedam Ursus 912. 1992 rok, w oryginale, 
I właściciel. Tel. 0511-315-179. 
Bób wczesny - sprzedam. Tel. 0507-377-157. 
Spr,edam dojarkę, kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 046/830-37-31. 
Agro-włóknina - tanio sprzedam. 
Tel. 0693-157-117. 
Opryskiwacz sadowniczy Ślęża, sprawny 
lub do remontu - kupię. Tel. 0665-440-143. 
Ciągnik ETC 165, Bialoruś - sprzedam. 
Tel. 0667-120-569. 
Jalówka na wycieleniu - sprzedam, 
termin: 20 marca. Tel. 046/838-04-51. 
Słoma prasowana - sprzedam. 
Tel. 046/838-04-73. 
Kupię agregat na bronie 2,80 m. 
Tel. 024/285-39-73. 

Agrowlóknina - sprzedam. 
Tel. 0693-177-813. 
Buraczek ćwikłowy paszowy - sprzedam. 
Kupię dom na wsi. Tel. 024/282-11-30 
Sprzedam zbiornik plastikowy I OOO I 
na palecie. Tel. 0604-411-266. 
Sprzedam nasiona trawy Reygras. 
Tel. 0693-528-175, 024/277-62-04. 
Sprzedam bób. Tel. 0502-370-026, 
046/838-61-19. 
Sprzedam pług 3-skibowy, drapak szerokość 
2,10 m; siewka do nawozu; lej~ betortiarka; 
ciągnik Ferguson 255; piec do c.o. na olej 
opalowy + tenna i baniak 2000 I na olej opa
lowy. Tel. 0600-578-992. 
Sptzedam gospodarstwo 12,76 ha wraz 
z budynkami. Tel. 0606-786-748. 
Sprzedam jałówki od 250-350 kg i byczki 
od 250-350 kg. Tel. 046/838-11-90. 
We-nnę w dzierżawę limit buraczany. 
Tel. 0692-556-557. 
Sprzedam pszenicę jarą Kokta 3 t do siewu, 
owies 2 L T1'1. 0663-977-979. 
Sprzedam siano prasowane. 
Tel. 0461861-61-66. 

Sprzedam słomę w dużych belach. 
Tel. 0600-445-127. 
Sprzedam glebogryzarkę, 1989 rok, 
stan bardzo dobry. Tel. 0605-652-263. 
Sprzedam 4 tregry „16" po 6 m. 
Tel. 046/838-49-57. 

Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Tel. 0461838-43-84. 
Sprzedam używane opony tylne 12,4-32, 
przednie z felgami do Fergusona. 
Tel. 0609-406-045. 
Sprzedam siano luzem. 
Mysiaków 162, tel. 046/838-51-25. 
Sprzedam siano, słom<; i mieszankę. 
Tel. 0607-539-518. Bobrowniki 90. 
Sprzedam limit buraczany 34 l. 
Tel. 0461838-72-23. 
Zamienię opony ogrodnicze do C-330 
na szersze. Tel. 046/861-25-29. 
Prasa zwijająca Welger, z szerokim podbiera
czem, prasa Z-224 kostkująca, Ursus C-360, 
pług 2-skibowy. Tel. 0601-523-572. 
Sprzedam brukselkę z pola dla krów. 
Tel. 046/861-11-58, 0698-531-158. 
Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/838-90-60. 
Sprzedam 7-letnią krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. 
Sprzedam owies, cebulę, kupię głębosz, 
kultywator z walem większy. 
Tel. 046/838-12-97. 

Sprzedam 50 t pszenicy, I O t jęczmienia, 
3 t grochu. Tel. 024/285-51-96. 
Bielarka ciągnikowa, wialnia, łubianki, 
skrzynki drewniane, grabiarka - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 
Sprzedam siano belowane 
(większa ilość rabat). Piaski 56 k.Nieborowa. 
Tel. 0506-833-114 wieczorem. 
Kupię ostrówek i silos po cemencie. 
Tel. 046/838-72-98. 
Sprzedam ładowacz Cyklop. 
Tel. 046/837-11-86, 0606-967-890. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i śrutow
nik na kamienie. Tel. 0461838-50-27. 
Punkt skupu w Mastkach. Skupujemy 
tuczniki o wadze 110-150 kg. 
Tel. 046/838-14-41, 0697-918-081. 
Kupujemy kosiarkLlistwowe uw. Osy, zgra
biarki zawieszane tzw. Słoneczko do siana, 
sadzarki łańcuchowe do ziemniaków, pługi 
3-skibowe, ciągnikowe. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 046/838-72-80. 

Sprzedam prasę rolującą Class Roland 62. 
Tel. 046/838-97-16. 
Spr,OOam słomę ze stodoły. 
Bielawska Wieś 29, tel. 046/838-26-32. 
Spr,edam kombajn pólzawieszany, 
zbożowy Z020. Tel. 046/839-66-16. 
Sprzedani prasę Z-224/1, 1989 rok; wal stru
nowy podwójny. Tel. 0694-550-661. 
Sprzedam 1,64 ha ziemi w Chruślinie. 
Tel. 0693-833-089. 
Sprzedaż rozrzutników, kabin, agregatów, 
opryskiwaczy. Tel. 046/837-53-86. 
Spr,edam słomę prasowaną. 
Tel. 046/838-45-82. 

Sprzedam krajzegę jedaoosiówkę do ciągni
ka. Tel. 0603-184-796. 

Spr,edam prasę zwijającą Claas I 20x 120, 
stan idealny. Tel. 0607-168-196. 
Sprzedam przyczepę 4 t, wywrol, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/838-98-11. 

Sprzedam kombajn Bolko i sortownik 
do ziemniaków, cebuli, warzyw. 
Tel. 0609-880-397. 

Sprzedam pszenicę. Tel. 0604-961-560. 
Sprzedam Zetor 5320, 1996 rok, 
I właściciel. Tel. 0880-511-719. 
Maciory - skup. Nawiążemy współpra
cę z hodowcami oraz punktami sku
pu. Atrakcyjne ceny. Tel. 0507-392-283. 
Prasa Z-224/2: orkan li - sprzedam. 
Tel. 0604-976-452. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-25-00. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0693-172-904. 

Sprzedani przyczepę samozbierającą SIP Pio
nier. Tel. 0501-694-856. 
Sprzedam opony ciągoikowe 16,9x34, 
stan bdb, 45% bieżnika. Tel. 046/838-74-48. 
Sprzedam pszenicę. Tel. 046/838-77-71. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą T055. 
Tel. 0508-534-238. 
Kombajn zbożowy z kabiną, szer. 3,20 m, czuj
niki, stan bdb - spr~. Tel. 0697-689-876. 
Sprzedąm ziemniaki Irga, Ruta, Lord. 
Kupię Ślęzę ogrodniczą. Tel. 0502-103-033. 
Spr,edarn jałówkę lub krowę 3-letnią, 
wycielenie w marcu. Tel. 046/838-69-72. 
Sprzedam sadzarkę czeską, opsypnik, 
dmuchawę pionową. Tel. 0888~98-163. 
Rozsiewacz nawozu dwutalerzowy, owijar
ka bel, agregat uprawowy 3m. 4,40m. 5,40m -
sprzedam. Tel. 0601-297-783. 
Sprzedam ciągnik C-330, 1981 mk. 
Tel. 0604-416-123. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/839-61-20. 
C-360, 1983 rok; C-360 3P, 1987 rok 
- sprzedam. Tel. 0512-544-156 po 20.00. 
Ciągniki rolnicze Valtra, moc 74-280 
KM. Sprzedaż, serwis, części. 
MHD-AGRI Sanniki, tel. 0606-112-794. 
Sprzedam Massey Ferguson 1014, 1986 rok 
+ tur Bass z osprzętem, stan bdb oraz silnik 
MTZ z osprzętem. Tel. 0693-528-175. 
Sprzedam siewnik Mazur, sadzarkę. 
Tel. 046/830-99-21. 
Sprzedam lubin wąskolistny i siano luzem. 
Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778. 
Sprzedam 6,30 ha. Kompina. 
Tel. 046/838-64-35. 
Spr~ ciągnik C-335, 1~73 rok. 
Gągolin Południowy 33. 
Sprzedam burak pastewny, siano. 
Tel. 0600-568-177. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0602-660-785, 0461838-80-90. 
Spr,edam ospr,ęt od Bialoruśkt, 
chwytak do bel. regały magazynowe 110/120. 
Tel. 507-164-215. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-84-08. 
Sprt.edam agregat uprawowy Unia Grudziądz. 
szerokość 5,6 m; brama talert.0wa 3 m, Bur; 
sad7.arka Czeska do ziemniaków i śrutownik 
Bąk. Tel. 046/861-16-85. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/839-60-24, 0601-063-741. 
Kapustę świeżą, szatkowaną. 
Tel. 046/838-35-23. 

~~1rz=-~~~~ rolniczą 2-kolową. 
Sprzedam schladzalnik do mleka, poj. 550 I. 
Tel. 0505-904-245. 
Sprzedam ciągnik C-360, plug 3-skibowy, 
silnik do C-360. Tel. 046/838-76-70, 
0691-730-155. 
Sprzedam przyczepy 3,5 t, niskie wywrotki. 
Kocierzew Poludniowy 15. 
Tel. 0663-513-410. 

Sprzedam siano i słomę z mieszanką 
belowaną. Tel. 046/830-39-29 po 15.00. 
Sprzedam obsypnik fabrycznie.. nowy 3,5 m. 
Tel. 024/277-92-55. 

Sprzedam C-360, 1982 rok. 
]il. 024/277-35-47. 

Sprzedam siano w belach, przyczepę 6 t, 
widlak do ciągnika. Tel. 0512-186-255. 
Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 024/277-72-50. 

Sprzedam Bizon 056 z sieczkarnią, 1987 rok. 
plug 3-skibowy, kultywator 18-zębowy. 
Tel. 024/277-83-8 I. 
Sprzedam przyczepę 3,5 t 
Tel. 0241277-95-47. 
Sprzedam ciągnik z ESA na kolach od C-330 
+ podnośnik hydrauliczny. 
Tel. 024/277-90-10, 0694-787-639. 
Sprzedam 2 opryskiwacze zawieszane, ko
paczkę elewatorową, wyredlacz 3-r,edowy, 
wielorak, kultywator 13, kiszonkę z kukury
dzy, dmuchawę_, maszynę do cebuli z sortow
nikiem wentylatorowym. 
Tel. 024/285-81-42. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 0697-054-347. 
Owies i slomę żytnią - sprzedam. 
Tel. 046/874-72-76. 
Spr,OOam łubin słodki Troll 5 t, 
mieszankę zbożową 4 t, pszenżyto 3 l. 
Tel. 0421719-55-94. 
Opryskiwacze polowe I sadownicze, 
części do opryskiwaczy, belki herbi
cydowe, siewki, środki ochrony ro
śli. Super ceny. Chemfil, Dmosin 124. 
iel. 046/874-72.a8. 
Sprzedam łańcuchy na kola rozm. 14,9/28, 
opony 852120 - używane. Tel. 0504-178-884. 
Kupię owijarkę do balotów. 
Tel. 0667-840-028. 
Śrutownik na kamienie - sprzedam. 
Tel. 0421719-63-67 

Sieczkarnia Forschritt E-280C, prasa zwija
jąca New Holland, siewniki zbożowe, prze
trząsacze•i zgrabiarki karuzelowe, Grubery 9 
i 11 graczek, kosiarka rotacyjna, siewki do 
nawozu, pługi dwuskibowy obrotowy 
i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 
Tel. 0604-191-027. 
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DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam 5 ton owsa grubego. 
Tel. 0695-5a5-836. 0607-785-707. 
Schładzalnik mleka Alfa Laval 550 litrów. 
Tel. 046/838-33-31 , 0692-146-594. 
Wspomaganie układu kierowniczego Zetor. 
Tel. 0692-146-594. 
Sprzedam śrutownik walcowy. 
Tel. 0880-511-791. 
Zetor Super 50 i części, Orkan - kupię. 
Tel. 042/719-40-17. 

Sprzedam Ursus C-330M, 1990 rok, 
w oryginale, I właściciel. Tel. 0509-083-222. 
Sprzedam wózek Rak, ścinacz Orkan. 
Tel. 0607-919-577. 
Nawadnianie kropelkowe - sprtedam. 
Tel. 0668-483-254. 
Sprzedam ładowacz Cyklop i prasę polską. 
Tel. 0508-364-849. 
Sprzedam kombajn Bolko i Orkaoa. 
Tel. 0503-491-575. 
Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę i rozsie
wacz RCW-3. Tel. 042/719-71-35. 
Sprzedam ciągnik 3512. Tel. 0508-364-849. 
Kupię prasę polską i kombajn Karlik. 
Tel. 0503-491-575. 

Kupię kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0507-531-998 (wieczorem). 
Sprzedam: MTZ 80, 1994 rok, I rejestracja 
1995 rok, stan bardzo dobry, 1850 Mtg, 
I właściciel. Agregat uprawowy szer. 2, I O. 
Tel. 042!7t9-56-62, 0603-621-157. 
Sprzedam plug dwuskibowy i parnik elek
tryczny z wkładem. Tel. 046/874-73-31. 
Pszenżyto - sprzedam. Tel. 046/874-73-13. 
Sprzedam opryskiwacz 400 I, zawieszany, 
pług 2-skibowy, przyczepę 4,5 l, cegłę czer
woną i eternit (nowe). Tel. 0504-803-823. 
Sprzedam owies. Tel. 0510-281-976. 
Sprzedam rozsiewacz nawozów, kultywator, 
pług i inne. Tel. 0503-512-388. 
Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę 11. 
Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam glebogryzarkę_. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam 3512, pólroczny. 
Tel. 0504-689-722, 0509-260-732. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1984 rok - tanio. Tel. 0421719.{;3-38 po 20.00. 
Sprzedam śrutownik na kamienie Sztorm. 
Tel. 0887-334-537. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
termin IO kwiecień. Tel. 024/285-35-76 
po 20.00. 

Sprzedam C330, 1986 mk. 
Tel. 0604-754-415. 
Sprzedam 8 l pszet1Ż)1a. Tel. 0241282-23-12, 
0880-734-3 I 4 po 18.00. 
Sprzedam C360 w dobrym stanie, kabina duiĄ 
1969 rok, IO tys. zł. Tel. 0694-161-009. 
Sprzedam ciągnik C330 i brony 3. 
Tel. 024/282-21-25, 0512-292-384. 
Sprzedam rozsiewacz do nawozu lejowy. 
Tel. 0241285!42-23. 
Kupię limit buraczany. Tel. 0505-505.-558. 
Sprzedam słomę belowaną i pszenicę jarą. 
Tel. 046/838-76-29. 
Sprzedam tanio siano belowane. 
Tel. 0607-733-868. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0601-052-026. 
Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 046/838-87-30. 
Spr,OOam łubin. Tel. 046/838-83-47. 
Spr,edam kombajn Wistula. 
Tel. 0503-654-884. 
Sprzedam przyczepę trzystronny wywrol, 
chwytak cyklopa, tokarka. 
Tel. 0661-091-064. 
Sprzedam siano. Łyszkowice, 
tel. 0508-232-904. 
Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 046/838-37-57. 
Sprzedam siano, słomę żytnią i owsianą, 
belowane ze stodoły. Zawady 49, 
tel 046/838-91-48. 
Sprzedam I Ot pszenżyta. Tel. 046/838-64-04, 
0888-283-376. 
Sprzedam słomę, siano belowane ze stodoły, 
dojarka Alfa Lava!, przyczepa wywrotka 
na 2 strony, przetrząsacz widełkowy. 
Tel. 046/838-56-37. 
Sprzedam siano belowane, pogodne. 
Bobrowniki I 13, tel. 046/839-63-1 O 

Sprzedam owies na siewy, agregat uprawo
wy 2,20 m. Tel. 0241277-97-18. 
Sprzedam mlode krowy, wycielenie: 15-30 
marca. Tel. 024/277-96-42, 0696-785-194. 
Spr,edam agregat uprawowy, hydraulicznie 
rozkładany 3,60, 4600 zł; siewnik zbożowy 
2 m Hasja, 1750 zł; Zetor 5011, skrzynia do 
malej naprawy, zarejestrowany, 13800 zł. 
Rybaki nad Wisłą. Tel. 0880-855-911. 
Sprzedam opsypnik 3 i 5. fabrycznie nowy. 
Tel. 024/277-92-25. 

Wezmę w dzierżawę limit buraczany 
z Cukrowni Dobrzelin. Tel. 0663-941-281. 
Spr,edam siewnik konny 17 przystosowany 
do ciągnika, stan dobry; opryskiwacz 400 I; 
motor SHL 175. Tel. 024/236-52-58. 
Sprzedam limit buraczany 45 t, 
Cukrownia Dobrzelin. Tel. 046/838-72-19. 
Forschnitt E-512 - sprzedam. 
Tel. 0504-458-183. 
Sprzedam 15 t jęc-=ienia, I o I mieszkanki zbo. 
żowej, chwytacz bel, kiszonkę z kukurydzy, 
4 ha łąki w miejscowości Pacyna. 
Tel. 0241277-61-43. 
Sprzedam Cyklop, kosiarkę rotacyjną, śrutow
nik bijakowy, kultywator, pługi obrotowe 
i zwykle, sieczkarnię do kukurydzy I-rzędo
wą Mengela, orkan do zielonek, brony 5, 
wycinak do kiszonek. Tel. 0602-473-422, 
0607-666-848. 
Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 0602-689-205. 
Sprzedam jałówkę czerwono-białą ( wyciele
nie koniec marca). Bielawy; tel. 0606-145-529. 
Jalówkę cielną - sprt.edam. Tel. 0697-298-966. 
Przywiozę młóto browarne 2x 8 t 
Tel. 060~29.a39. 
Przywiozę susz jabłkowy. 
Tel. 0605-629-839. 
Sprzedam jałówki, krowę 5-letnią 
- wysokocielne. Tel. 046/839-10-35. 
Sprzedam rozsiewacz nawozów zawieszany 
N012 i opony używane 16,9 x 28". 
Tel. 046/838-72-21. 
Sprzedam jęczmień siewny, opryskiwacz 
400 I, śrutownik na kaniienie. 
Tel. 0461838-20-29, gm. Bielawy. 
Siewnik (25 rurek) - sprzedam. 
Tel. 0698-334-437. 
Sprzedam basen na mleko 600 I. 
Tel. 046/838-24-55. 
Sprzedam konia, powyżej 15 lat. 
Tel. 0461838-68-56. 
Limit buraczany 82 l do cukrowni Glinojeck 
i jałówki hodowlane - spr,edam. 
Tel. 024/285-34-79. 
Sprzedam słomę, sadzarkę czeską, 
eternit drobnofalisty (nowy). 
Tel. 0606-324-970. 
Sprzedam kmwę (wycielenie: koniec marca). 
Dzierzgów, tel. 046/839-66-42. 
Sprzedam Kosa do nawozów, motopompę stra
żacką M800, 1988 rok. Tel. 046/838-11-58. 
Sprzedam sadzarkę do warzyw. 
Tel. 0603-722.a8o. 
Sprzedam pszenicę, stano belowane. 
Marywtl, gm. Bielawy, 
tel. 0501-351-745. 
Sprzedam Zetor 8211, 1991 rok. 
Tel. 046/838-24-18 po 18.00. 
Sprzedam słomę, kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 
Sprzedam 2 konwie do dojarki Alfa Lava!. 
Tel. 0607-516-914. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-45-73. 
Sprzedam obornik. Tel. 046/838-11-05. 
Sprzedam opryskiwacz, 400 I. 
Tel. 046/839-18-53. 
Sprzedam jalówkę cielną. 
Tel. 046/838-43-84. 
Srutownik na kamienie, opryskiwacz Tennit, 
oś + resory, silniki elektryczne - sprzedam. 
Tel. 0694-695-01 I. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-47-51. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
(wycielenie: 4 kwiecień). Wicie 74, 
tel. 046/838-40-77. 
Sprzedam siano, małe belki ze stodoły. 
Tel. 046/837-93-57. 
Sprzedam siano, małe belki re stodoły. 
Zabostów Duży 14. 

wieczorem. 
Sprzedam dojarkę 2-konwiową, 

• parnik elektryczny. Tel. 046/838-57-88. 
Sprzedam plug 3 grudziądzki, 
jalówkę cielną. Tel. 0600-421-548. 
Sprzedam silnik na części C360. 
Tel. 046/861-25-38. 

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, 6 tonowy, 
stan dobry. Tel. 0691-666-967. 
Sprzedam mieszankę do siewu i trzy byczki. 
Tel. 0691-666-967. 
Sprzedam owies i wikę. Tel. 0503-598-588. 
Spr,00.m przyczepę 61 D50 
i cyklop UNHZ 750. Tel. 0604-754-826. 
Sprzedam Ursus 914, 1987 rok, 
cena 34000 zł lub l.amienię na mniejszy. 
Bizon Z056 1981 /82, sprawny, cena 22000 zł 
+ cheder do kukurydzy, cena 5500 zl. 
Tel. 0692-335-998, 024/231-13-41. 
Sprzedam ciągnik C330, 1990 rok. 
Tel. 0694-144-309. 
Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788. 
Sprzedam pszenicę paszową. 
Tel. 046/838-20-45. 
Sprzedam prasę rolującą 120xl20. 
Tel. 046/838-20-14. 
Sprzedam siano belkowane i pszenicę. 
Tel. 0667-213-778. 
Spr,edam krowę i jałówkę na wycieleniu 
15.03.2006. Tel. 046/838.-02-79. 
Sprzedam krowy na wycieleniu i kozę. 
Tel. 046/838-02-13. 
Sprzedam agreg;it upmwowy 3,20 m szer„ 
stan dobry. Tel. 024/277-72-76. 
Spr,edam 2 jałówki na wycieleniu. 
Tel. 024/277-91-96. 

Spr,edam C-330, 1990 rok. 
Tel. 046/838-60-79. 
Sprzedam krowę 6-letnią, sieczkarnię jedno
r~ową Potinger Mex 2 z kółkiem podtrzy
mującym. Tel. 046/838-46-18. 
Słomę prasowaną ze stodoły 
- spr,OOam. Zduny, tel. 046/839-11-61. 
Dwukółkę nową do ciągnika 
- sprzedam. Tel. 0461830-38-37. 
Prasa Z-224/ 1 Sipma, 1997 rok; przyczepa 
4 t, 3-stronny wywrot, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 
Prasa rolująca Z-279/1 Sipma; Zetor 12145 
4x4, 1991 rok - spr,00.m. Tel. 0608-420-169. 
Prasa Z-224, 1986 rok, 8200 zl - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-56 po 19.00. 
SprLedam rozsiewacz Kos, opry~kiwacz 
350 I. Tel. 046/838-17-21 wieczorem. 
Beczka 3500 I • sprzedam. Tel. 0512-544-156. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-16-17. 
Kupię jałówkę półroczną. 
Tel. 046/839-68-03. 
Sprzedam sprę-i:arkę 160 I i głębosza 3 łapy. 
Tel. 0888-144-260. 
Sprzedam słomę belowaną ze stodoły. 
Wygoda 31. Tel. 046/838-90-69. 
Przyczepa 6 t, 3-stronny wywrot; rozrzutnik 
jednoosiowy - sprzedam. Tel. 0461839-18-98. 
Spr'edam siano, I pokos. Tel. 0461837-65-72. 
Sprzedam opryskiwacz polowy 300 I i przy
czepkę samochodową. Tel. 0694-695-075. 
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW i 5,5 KW na 
bijakach. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam kultywator 14, pług li Grudziądz, 
rozsiewacz Kos. Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam glebogryzarkę 1,60 Grudziądz, 
stan bdb. Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Jamno 85. 
Kupię ciągnik i maszyny rolntcze. 
Tel. 0607.a09-288. 
Sprzedam 7-letnią krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/830-37-82. 
Sprzedam kombajn zbożowy Claas Domina
tor 66 z rozcinaczem~ szer. robocz.a 3,60 m. 
Tel. 0500-041-366. 

Sieczkarnie do kukurydzy jednorzędowe, 
zgrabiarki kamzelowe - sprzedam. 
Tel. 046/837-15-35. 

Sprzedam pszenicę jarą do siewu. 
Tel. 046/838-75-17 wieczorem. 
Spr,edam pszenicę jarą. Tel. 046/838-30-66. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-83-54. 
Forschnitt 514; Merkator 60; siewniki 3 m, 
2.5 m; prasa masy Ferguson~ talerzówka~ 
Ursus 120l - sprzedam. Tel. 0605-996-297, 
046/832-77-27. 
Forschnill 514; Class Merkator 60; siewniki 
2,5 m, 3 m; Zetor 7045; prasa rolująca - sprze
dam. Tel. 0605-996-104, 046/831-53-88. 
Spr,edam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-91-65. 
Sprzedam krowę 7-letnię, wycielenie: 
koniec marca. Tel. 046/838-83-53. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Chąśno 32, tel. 0609-788-366. 
Sprzedam ciągnik MF3060. 
Tel. 0668-816-945. 
Kupię ciągnik C-330 do remontu. 
Tel. 0603-993-060. 
Sprzedam rury alwniniowe o średnicy I 08 mm. 
Tel. 046/861-05-11, 0608-400-447. 
Sprzedam owies. Ter. 046/838-47-06. 
Sieczkarnia do kukurydzy, jednorzędowa, 
typ Potinger Mex 2 Rotation - sprzedam. 
Tel. 046/838-74-45. 

Sprzedam dojarkę. Tel. 0501-270-197. 
Opryskiwacz sadowniczy, zawieszany, 
s1'."' dobry - kupię. Tel. 046/838-17-63 
wieczorem. 

Sprzedam mlynek do śruty na kamienie. 
Tel. 046/838-63-49. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu z cielakiem 
lub bez. Reczyce 33, tel. 0888-104-443. 
Sprzedam zboie, żyto, mieszankę, siano. 
Tel. 046/838-95-20. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1989 rok; 
drabinkę belek do prasy Z-224; 
kabinę C-360. Wygoda 8. 
Sprzedam bronę talerzową 16 i grabiarkę 
do siana, Pięciosłoneczkowa. 
Tel. 046/838-83-34. 
Spr,OOam prasę Z-224, stan bdb. 
Tel. 046/838-40-86. 
Sprzedam ciągnik C-360 lub C-330, stan bdb, 
Tarpan 239 D. Tel. 0887-688-078. 
Sprzedam ciągnik C-300, dojarkę, przyczepę 
zbierającłb dmuchawę i siewniki do zboża. 
Tel. 046/838-74-74. 
Tanio spr,ooarn siano i słomę. 
Tel. 046/838-07-16. 
Spr,edam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/837-24-19. 
Sprzedam siano, burak, zboże. 
Tel. 0605-679-209. 
Sprzedam krowę wysokomleczną, termin ko
niec lutego. Tel. 0441710-47-03. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną 
i prasę Z-224. Tel. 0663-252-589. 
C-360, 1985 rok, I właściciel, 
w oryginale - sprzedam. Tel. 046/838-40-53, 
0509-837-568. . 
Sprzedam 6-letnią krowę, 
wycielenie: 20 marca. Tel. 046/838-46-18. 
Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 
Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Tel. 0694-962-054. 
Sprzedam kukurydzę paszową. 
Tel. 0609-064-461. 
Sprzedam ciągnik T-25, rok 1979. 
Tel. 0660-416-423. 
Kupię silnik "Perkinsa" (3P). 
Tel. 060 I -686-689. 
Sprzedam C-360. Tel. 0601-686-689. 
Sprzedam T-25, rok 1995. 
Tel. 046/ 814-65-52, 0691-304-910. 
Sprzedam opryskiwacz typu „Ślęza". 
Tel. 0601-961-431. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko 
lub zamienię na Annę. Tel. 046/831-75-70. 
SKR Godzianów wydzierżawi: przy
czepę asenizacyjną, siewnik do ku
kurydzy. Wydzierżawi lub sprzeda: 
sieczkarnię do zielonek produkcj,i 
polskiej + 3 hedery, kombajn „Bizon '. 
Informacje; Tel. 046/831-11-64 po 20.00. 

~~~:z'ciif.n~~l:o~11!-~:ft~93. 1977 rok, 

SprLedam kombajn ziemniaczany Anna, 
stan dobry, 1989 rok, cena 9200 zł. 
Tel. 0510-734-342. 
Sprzedam ładowacz Troll. Tel. 0510-734-342. 
Sprtedam jałówkę po pierwszym cielaku. 
Tel. 046/831-24-74. 
SprLedam siano prasowane i owies. 
Tel. 046/833-02-75. 

Sprzedam słomę w kostkach. 
Tel. 046/815-01-83. 
Sprzedam sadzonki por~i czaroej Bello
mond. Tel. 046/831-72-35, 0609-229-504. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, śru: 
townik na kamienie, wibrator do pustaków. 
Tel. 046/831-39-34. 
Sprzedam ciągnik C 360 -3P, 1986 rok. 
Tel. 0502-357-876. 
Sprzedam tunele foliowe 6/30. 
Tel. 046/833-34-90. 

Sprzedam zboże i siano. Tel. 046/833-26-03. 
Kukurydzę suchą sprzedam. 
Tel. 046/833-23-21. 

Sprzedam opryskiwacz „Ślęza" I OOOI ,.Pil
met". Tel. 046/ 815-19-37. 
Sprzedam siewnik 15, śrutownik z motorem, 
wialnię. Tel. 0605-572-177. 
Sprzedam słomę w kostkach oraz sieczkarnię. 
Tel. 046/ 814-63-61. 

Sprzedani rozdrabniacz do słomy do kombaj
nu Clas. Tel. 0663-452-519 wieczorem. 
Kupię kosiarkę sadowniczą szer. 1,5 m. 
Tel. 046/ 815-19-37. 
Kupię kosiarkę sadowniczą używaną. 
Tel. 046/ 815-45-39. 

Mała hodowla drobiu oferuje do sprzedaży 
jajka świeże, naturalne, wiejskie. 
Tel. 0500-506-306. 

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0600-332-799. 
Sprzedam słomę z mieszanki i siano. 
Tel. 046/831-40-28. 

Sprzedam kombajn zbo't.0wy \blvo, kosa 2,5 m, 
siano, śrutownik. Tel. 046/831-44-34. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam szczenięta, miesr..ańce, 
2-miesięczne. Tel. 0607-547-869. 
Kury Kochiny mini - sprzedam. 
Tel. 046/838-70-38. 
Sprzedam szczenięta Owczarka Kaukaskie
go Tel. 0602-123-360. 
Spr,edarn konia. Tel. 0607-328-037. 
Yorka suczkę, 8-tygodnową. 
Tel. 0504-969-213. 

Sprzedam Owczarki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam Yorki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam rocznego psa Bernardyna. 
Tel. 046/838-12-12. 
Sznaucery miniatury, szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 
Bemejczyki psy (3 miesiące i 2,5 roku) 
- sprzedam. Tel. 0606-752-762. 
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego 
3-rniesięczne. Tel. 046/838-60-21, 
0663-513-409. 
Sprzedam klacz, kara, 3 lata. 
Tel. 0691-707-684. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 
Króliki rasowe sprzedam. Tel. 0500-296-173. 
Sprzedam koguty Kochiny. 
Tel. 042/7-191-769. 
Trzymiesięczne kózki (Głowno . ul. Jodłowa 
przy szrocie samochodowym) - sprzedam. 
Tel. 0696-836-896. 

Kupię kózki i kozy. Tel. 0888-300-626. 
Spr,00.m kozę kolną (koniec marca). 
Tel. 046/837-87-55. 
Sprzedam yorka. Tel. 046/837-57-21. 
Sprzedam I O-miesięcznego żrebaka. 
Tel. 0504-185-949. 

Yorki - sprzedam. Tel. 0461837-64-59, 
0606-462-817. 
Sprzedam buldoga amerykańskiego. suka 
?-miesięczna, 450 zł. Tel. 0880-689-422. 
Zaginęła I 0-miesięczoa suka rasy Owczarek 
Niemiecki, czarna-podpalana (w trakcie le
czenia). Za wiadomość nagroda. 
Tel. 0663-121-791. 
Sprzedam 4-letnią klacz. Tel. 046/838-83-21. 
Zaginęła 6-miesięczna suczka Owczarek Nie
miecki w gminie Zduny. Tel. 0604-573-314. 
Owczarek niemiecki, 22 miesiące, wszystkie 
szczepienia - sprzedam. Tel. 0609-024-416. 
Sprzedam szc-„nięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 
Sprzedam szczenięta Ratlerki 
po szczepieniach. Tel. 0509-104-720. 
Sprzedam rottweilery, 6 m-cy. 
Tel. 0691-284-448. 
Sprzedam jamniki szorstkowłose miniaturo
we. Tel. 0606-160-609, 046/ 815-15-79. 
Sprzedam 5-letnią klacz kasztankę, 
wzrost 130 cm, zażrebiona, b. spokojna, 
chodzi w siodle oraz klacz I O m-cy, srokata. 
Tel. 0504-531-593. 
Owczarki niemieckie, długowłose, 
bardzo mocnej budowy, ciemnopodpalane. 
Tel. 046/831-60-42, 0604-516-558. 
Spr„dam owczarki Collie, 2-miesięczne. 
Tel. 046/814-61-47, 0608-613-494. 
Sprzedam owczarki niemieckie z długim 
włosem I roczne i suka 5 miesięcy, tanio. 
Tel. 0605-731-796. 

Kurczęta odchowane. Zapisy. 
Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa Wola 32A 
-Spr~ Pasz. 
Sprzedam cały lot gołębi pocztowych. 
Tel. 046/ 814-65-76. 
Oddam pieska w dobre ręce 7-tygodniowe· 
go. Tel. 0503-486-500. 

Sprzedam szczenięta ratlerka, kaukaza, 
pekińczyka oraz krycie. Tel. 0512-335-269. 
Sprzedam szczeniaka - suka - moskiewski, 
stróżujący 4,5 m-cy Tel. 0663-517-235. 

REKLAMA 

SALON 
PIELĘGNACJI 

Ó 
Łowicz 

Ps W ul. Browarna 10a 
(na piętrze) 

tel. 0600-180-859 
Profesjonalna pielę~acja psów: 
• strzyżenie, • trymowanie, • nie, • czesanie, 
• piefęgnacja oczu i uszu. • ·nanie pazurów 
Komfortowe warunlrl, najwyższej lriłsy wyposażenie 
i kosmelylci. TELEFONICZNE UZGADNIANIE WIZYT. 

www.salon psa.o! ••n 

• 

-

„ 

„ 

„ 

„ 

... 

... 

„ 



-

„ 

• 

„ 

... 

.„ 

24 9.03.2006 r. 

Koderki wystąpią na francuskich festiwalach 
Młodzieżowy Zespół Ludo· 

wy Koderki działający przy 
Łowickim Ośrodku Kultury 
wyjedzie w sierpniu na dwa 
tygodnie do Francji. Będzie 
tam występował na dwóch 
festiwalach folklorystycz· 
nych w Salette i w zaprzyjaź· 
nionym z Łowiczem Monto
ire-sur-Loir. 

K oderki mogą cieszyć się 
z możliwości występu na 
XXXIV międzynarodo

wym festiwalu folklorystycznym 
w Montoire, który jest jednym 
z najbardziej prestiżowych i naj
większych w Europie. Będą tam 
reprezentować Polskę, a obok nich 
na scenie wystąpią zespoły z ca-

łego świata: z Paragwaju, Brazy
lii, Jordanii, Australii, Portugalii, 
Rosji, Rumunii, Hiszpanii i Nie
miec. Na największej festiwalowej 
scenie, przed którą zasiądzie po
nad tysiącosobowa widownia, 
Koderki wystąpią dwukrotnie. 
Oprócz tego zespół weźmie udział 
w imprezach towarzyszących fe
stiwalowi. Dyrektor Łowickiego 
Ośrodka Kultury Maciej Malan
giewicz powiedział nam, że roz
mowy w sprawie występu zespo
łu na festiwalu w Montoire były 
prowadzone od momentu zapo
czątkowania przez Łowicz kon
taktów z tym miastem, czyli od 
2004 roku. Dla zespołu jest to 
ogromne wyróżnienie, po raz 
pierwszy wystąpi na festiwalu, któ-

ry prezentuje najwyższy świato
wy poziom - ocenia Malangie
wicz. Koderki zaprezentują we 
Francji program złożony ze suit 
łowickiej, krakowskiej oraz gó
ralskiej. Nad dopracowaniem 
programu tej ostatniej obecnie in
tensywnie ćwiczy, ponieważ jest 
to program zupełnie nowy, wcho
dzący dopiero do repertuaru ze
społu. 

Przed festiwalem w Montoire
sur-Loir, który odbywa się od 
7 do 13 sierpnia, wcześniej od 
1 do 7 sierpnia Koderki będą wy
stępować na mniejszym festiwa
lu, który odbywa się w położonej 
o 200 km na południe miejscowo
ści Salette. 

(tb) 

aau 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 

Tipes Topes 2006 - kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu, 

Lachowicz zagrał nowy materiał ~mit.com :rz'l~fr=-"wJ.l1: 
J acek Lachowicz - muzyk związany 

głównie z sceną trójmiejską, 
od wielu lat współpracujący 

Szkoda, ie ten jam nie odbył się przy 
wszystkich widzach. Lachowicz zagrał 
i zaśpiewał w Łowiczu głównie utwory 
nowe, które mają ukazać się na 
najblitszej płycie. Ma być ona wydana 
najwcześniej jesienią tego roku - o ile 
artysta znajdzie odpowiedniego wydawcę. 
Kolejny koncert w ramach projektu Tipes 
Topes - Olafa Deriglasoffa oraz projekcja 
filmu o amerykańskim muzyku country 
Johnny Cash - zaplanowane są 

z sopocką grupą alternatywną ŚCIANKA, 
wystąpił w ostatnią sobotę 
w klubokawiarni Tipes Topes w Łowiczu. 
Koncert w Łowiczu tak go "nastroił", ie po 
kilkunastominutowej przerwie, zanim 
razem z dwoma muzykami odjechał 
do rodzinnego Gostynina, zagrał jeszcze 
raz - tym razem improwizując. 
Co ciekawe, wokalnie zespół wsparła w 
kilku improwizowanych utworach 
łowiczanka, licealistka Ludwika Frątczak. 

w kwietniu, o czym przypomnimy 
w jednym z najblitszych NŁ. 
(mak) 

Na Solc1an do· Zgierza 
Autokarem i prywatnymi 
samochodami pojechało 
kilkunastu Łowiczan, 
w ostatnia sobotę 
4marca, 
na zorganizowaną 
w Zgierzu imprezę 
podtytułem 

„Zgierskie Kaziuki". 

S kąd takie zainteresowanie 
zgierską imprezą? Otóż pro

gram impreay w całości przygo
towali i przedstawili członkowie 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty
stycznego Rejonu Solecznickiego 
- „Solczanie" z Litwy - miasta, 
z którym Łowicz łączy już dzie
sięcioletnie partnerstwo. O tym, 
że to partnerstwo nie jest tylko 
urzędowe i na papierze, świad
czyć może wspaniała zabawa 
w budynku towarzystwa śpiewa
czego ,,Lutnia" w Zgierzu. Łowi
czan było widać na sali chociażby 
z tego względu, że wzięli ze sobą 
niebieską flagę z herbem miasta. 
„Solczanie" pokazywali zwycza
je związane z tradycją„Wileńskich 
Kaziuków", których początek 
narodził się w 1602roku- gdy król 
Kazimierz Jagiellończyk chrzcił 
królewicza Kazimierza. 

„Solczanie" gorąco przywitali 
się z przyjaciółmi z Łowicza, 
wśród których byli między inny
mi przewodniczący Rady Powia
tu Stanisław Olęcki, radni miejscy 
Krzysztof Olko i Dariusz Mro-

Na spotkanie z Solczanami w Zgierzu pojechało z Łowicza 
kilkanaście osób. 

czek, który będąc animatorem dzia
łań stowarzyszenia Młodzi Przy
jaciele zachęcił jeszcze kilku mło
dych mieszkańców Łowicza do 
przyjazdu do Zgierza. Po wspól
nej zabawie Łowiczanie otrzyma
li kaziukowe serca, co jest znacz
nie starszą' niż walentynki i jakże 
polską tradycją. Były to słodkie 
serca wręczone z uśmiechem, ze 
słowami - Serce moje w ręce Two
je. Była także możliwość kupie
nia palm wielkanocnych i trady
cyjnych wyrobów z rejonu Wi
leńszczyzny. 

t owicki przedsiębiorca Wie
sław Kasprzak przekazał na 

ręce vicemera Zdzisława Palewi
cza - wydrukowane w Łowiczu 
książki o Ponarach - męczeńskim 

miejscu pod Wilnem, gdzie Niem
cy i Rosjanie zakatowali tysiące 
niewinnych ofiar. Zdzisław Pale
wicz podziękował szczególnie 
młodzieży za przyjęcie i zabawę 
na widowni. Zapewnił, że Solcza
nie gotowi są zawsze na przyjaz
dy do Polski, a także zapraszają' 

do siebie. 

N astępnego dnia Solcznie po
dobny występ mieli w miej

scowości Szczawnica w powiecie 
zgierskim i tam też nie zabrakło 
grupy z Łowicza. Członkowie 
zespołu z radością dziękowali za 
tak okazywaną przyjaźń. Jeden 
z tancerzy skwitował to krótko -
Łowiczanie i.Solczanie są od sie
bie już uzależnieni ... 

(mak) 

Wymagania: 
• wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe z zakresu logistyki 
• mile widziane 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 

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) 

Wymagania: 
• Wykształcenie zawodowe, najlepiej techniczne 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• minimum 2-letni staż pracy 
• dobry stan zdrowia, umozliwiający 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 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 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 zamieszc;zoną 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 ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. · R· 



9.03.2006 r. 

Poeta łowicki Zbigniew Kostrzewa czyta swoje wiersze zebranym w kawiarni Tygielek pod
czas 9 Slamu. 

DZIŚ KOLEJNY SLAM 
Już dziś, w czwartek 
9 marca o godz. 19.00 
w kawiarni Tygielek 
przy Starym rynku 
w Łowiczu 
zorganizowany 
zostanie kolejny, 
1 O już Siam poetycki. 

gał, że nie warto niczego pisać, gdy 
chcemy to potem ukryć. Zawsze 
trzeba pamiętać, że piszemy dla 
kogoś. 

i wiersze Radosława Jackowskiego, 
który otrzymał najnowszy tomik 
gościa Slamu - ,,Powroty''. Nad ca
łością przebiegu turnieju czuwał Ja
cek Rybus, animator Ł WL, na gita
rze grał Jan Mońka 

Na zakończenie każdy mógł 
otrzymać dedykatję od łowickiego 
poety, większość zgromadzonych 
z tego skorzystała, zwłaszcza, że 
rozdano bezpłatnie kilka egzempla
rzy tomików gościa. 
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Kącik Muzvcznv 

BĄJOR FESTIWALOWY 
To się dopiero narobiło! Ogrom wydarzeń kulturalnych w nadbzurzańskim 

mieście tak poraża, że chcąc relacjonować wszyskie te ważniejsze, trudno 
znaleźć czas, a co dopiero wolną szpaltę w naszym szanownym tygodniku. Dlatego dopiero 
dzisiaj, dwa tygodnie po wizycie w Łowiczu Michała Bajora, słów kilka o jego u nas występie. 

K
oncert piosenkarza „ Michał 

. Bajor - 30/30 Najwięk-
sze Przeboje" zaplano

wano pierwotnie na niedzielę 28 
stycznia. Ale wtedy Polską wstrzą
snęła wiadomość o katastrofie 
w Katowicach i wszystkie imprezy 
kulturalne odwołano, bo przecież 
inaczej być nie mogło. Dlatego na 
drugi łowicki występ Bajora przy
szło nam poczekać ni,ema1 miesiąc. 

I ludzie poczekali - nikt nie oddał 
biletu. Ba, gdyby była możliwość 
kupienia wejściówki u ,,konika", na 
pewno znależhby się klienci. Stała 
się wręcz rzecz niezwykła - w lo
kowskiej kasie pojawił się napis 
„wyprzedane"! A to wszystko 
przez ten Och! Film Festiwal - na
ród się „dokulturalnif', rozkręcił 
i teraz nie potrafi usiedzieć w domu. 
Dopiero był festiwa~ Bajor, a już 
Jerzy Połomski (o tym występie 
za tydzień). I bardzo mnie to cieszy, 
bardzo. Tak trzymać .ziomkowie! 

Jako się rzekło, pan Michał zawi
tał do miasta Pelikana nie po raz 
pierwszy. Był tutaj przed 5 laty 
i wtedy również na sali Kina Bzura 
zameldował się niemal komplet Co 
powoduje, że SO-letni fucet potrafi 
ściągnąć na widownię setki osób, gdy 
inni odwołują trasy z powodu bra
ku zainteresowania? Odpowiedź 
jest prosta: Bajor jest wiemy swojej 

w ,,Bzurze" i tak dramatycznie spu
entQwał utwór, na sali zaległa cisza. 
Dopiero po chwili sala zatrzęsła się 
od braw. Tym razem na widowni 
zasiedli znakomicie znający reper
tuar artysty słuchacze i tak niesa
mowitej reakcji już nie było. Choć 
niezmiennie uważam „Popołu
dnie" za piękną) wzruszającą pio
senkę. Koncert trwał dalej, z prze.. 
rwą kilk:urninutową, kiedy to rnoż;. 
na było kupić płyty pana Michała, 
w tym tę ostatnią prezentującą naj
większe przeboje live. 

O ile niżej podpisany gustuje 
w Bajorze sentymeńtalnym, o tyle 
zauważyłem, że gro żeńskiej części 
widowni zdecydowanie woli te 
żywsze utwory. A więc „Ogrzej 
mnie" (~apisany dla Krystyny 
Jandy, dzisiaj sztandarowy hit Ba
jora), „Błędny rycerz" „Moja 
miłość największa". Fajnie, że 
wokalista nie boi się współpracy ze 
zdolnymi twórcami młodszej gene
racji, np. z niezwykle popularnym 
ostatnio Piotre·m Rubikiem. 
Można nawet śmiało zaryzykować 
twierdzenie, że to dzięki Bajorowi 
kompozytor wypłynął na szersze 
wody.Noalejaksiępiszetakieutwo
ry jak „Nasza niebezpieczna 
miłość" to trudno frie być na topie. 

rninałem we wstępie, Lewis przez 
lata był uniwersyteckim wykhidow
cą, ale równieżpisal7.em. Są tacy, któ
rzy twierdzą, że jego cykl opowia
dań o przygodach czworga rodzeń
stwa powstał, by „dopiec" Tolkieno
wi. Panowie znali się dość dobrze, 
pracowali na jednej uczelni i choć ofi
cjalnie byli prajaciółrni to troszecz
kę rywalizowali ze sobą, I choć wśród 
miłośników literatwy fantasy trwa 
spór o wyższości prozy Tolkiena nad 
Lewisa, jedno trzeb.a przyznać obu -
potrafią pięknie czarować. 

O rganizatorzy serdecznie zapra
szają wszyslki.ch chcących za

prezentować swoją twórcz.ość lub po 
prostu lubiących słuchać poezji 
w piwnicznych wnętrzach kawiarni. 

7.aprezentował również swój naj
nowszy zbiór wierszy pt ,,Powro
ty." Tomik poświęcony jest miesz
kańcom Ll}:>ska oraz Ziemi Lipskiej, 
skąd pochodzi. w wierszach wspo
mina swoje lata kiedy był dzieckiem, 
swój rodzinny dom, przyjaciół. ,,Po
wroty" sądlaniego,jakmówił, ,,pod
różą w czasie co już minął, choć 
wciąż jest." · 

bs. publiczności. Niewydziwia, nie eks
Poniżej prezentujemy jeden perymentuje, nie puszcza oczka, ma 

Szkoda oczywiście, że wokalista 
nie grał z żywym akompaniatorem, 
że nagłośnienie było dalekie od ide
ału, że nie było (jak to nazwała sie
dząca obok mnie pani Wiesia) „opra
wy scenicznej". No ale gdyby miały 
zaistnieć te wszystkie elementy, 
cena biletów byłyby znacznie wy
ższa. Mimo tych niewątpliwych 
mankamentów publiczność opusz
czała Łowicki Ośrodek Kultury 
ukontentowana. A przecież to jest 
w showbussinesie najważniejsze ... 

Historia Łucji, Zuzanny, Eclmun
Oa i Piotra Pevensie rozpoczyna się 
w Londynie. Trwa Il ;ojna świató
wa, stolica hnperium jest bombar
dowana, więc pani Pevensie podej
muje decyzję o odesłaniu swoich 
dzieci na angielską prowincję. Ro
dzeństwo trafiado ogromnego domu 
tajemniczego profesora, gdzie choć 
jest nudno to można wspaniale ba
wić się w chowanego. I właśnie pod. 
czas tej zabawy najmłodsza w ro
dzinie, Łucja, trafi na ogromną szafę, 
przez którą można przejść do baj
kowej krainy. Dziewczynka opowie 
o swoim odkryciu braciom i siostrze 
i zostanie, co oczywiste, uznana za 
małoletnią kłamcwszk:ę. Jednak już 
niedługo dzieciaki przekonają się, że 
po drugiej stronie szafy rzeczywt
ście coś się dzieje. I to coś niedobre
go. A gdy okaże się, że mieszkańcy 
czaroclziejskiej N amii wierzą w prze
powiednię, że czworo dzieci Ada
ma wróci im wolność, będą musiały 
podjąć decyzję-ratować ową krainę 
czy wracać do sz.afy. 

Warto nadmienić, że gościem spe
cjalnym poprzedniego, IX Turnieju 
Prezentacji Poetyckich SLAM 8 
lutego 2006 r., był znany łowicki po
eta Zbigniew Kostrzewa, autor 
licznych publikacji, zbiorów wier
szy oraz prozy, laureat licznych 
konkursów literackich. Kostrzewa 
czytał swoje wiersze i opowiadał 
o swoim odkrywaniu świata poezji. 
Na pytanie „Czym jest poezja?" od
powiedział, że ,,sam nie wie. Dla 
każdego jest czymś innym, W}'.jąt
kowym. Czymś co kształtuje naszą 
osobowość". Zachęcał do odkrywa
nia w sobie wrażliwości poetyckiej 
oraz do pisania wierszy. Przestrze-

Następnie pr.zystąpiono do pre
zentacji poetyckich. Chętnych i tym 
razem nie brakowało. Swoje wier
sze zaprezentowało osiem osób. 
w większości byli to młodzi twór
cy, nigdzie wcześniej nie publikują
cy swoich wierszy. Zwyciężczynią 
została Barbara Krupka, która 
swoim bardzo dojrzałym pomimo 
młodego wieku słowem zyskała naj
większe uznanie wśród zgromadzo
nej w Tygielku publiczności. Do jej 
rąktrafiłanagrodaWK Byłniąpięk
nie wydany tomik z poezją ks. Jana 
Twardowskiego. Wyróżniona zo
stała Małgorzata Obrębska, która 
otrzymała nagrodę ufundowaną 
przez kawiarnię Tygielek. Docenio
ne zostało również wystąpienie 

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) 

z wierszy Barbary .Krupki swój styl. Jednym on odpowiada, 

Przsd zamkniętymi drzwiami 
stoję bez zaproszenia w ręce. 
Przebierając /leMtMO nogami, 
czekam, at oMuizy mi Szczęście. 

Przedz~drzwiami 
krzyczę do mańwych klamek. 
Drę fufJynę pazurami, 
uderzam pięściami w uśpiony 
zamek 

Przed zamkniętymi drzwiami 
moja bezsilność się mnoty. 
Choć z siwiejącymi włosami, 
lecz wciąt czekam - mote 
~-· 

innym nie, ale tych nastawionych 
pozytywnie jest znacznie, znacz
nie więcej. 

A wszystko zaczęło się w 1970 
roku. Wtedy to 13-letni opolanin 
wystartował w eliminacjach Festi
walu Piosenki. Wówczasjeszczenie 
:zrobił kariery, ale już wiedział, że 
chce związać się ze sceną. Potem 
przyszły sukcesy na niwie piosen
ki radziecki.ej (kto dziś pamięta jakie 
sławy śpiewały w Zielonej Gó
rze.„ ?) no i Sopot, Przegląd Piosen
ki Aktorskiej itd Bajor związał się 
z Teatrem Ateneum, bo przecież nie 
zapominajmy że poza estradą pan 
Michałi to przede wszystkim ulu
bieniec Melpomeny, nie obcy jest 
mu też Wielki Ekran (choćby rola 
Nerona w „Quo Vadis" Jerzego 
Kawalerowicza ). 

KREDYTY HIPOTECZNE 

Ale chyba najbardziej ukochał 
śpiewanie. Na łowickim koncercie 
prezentował swoje największe prze.. 
boje chronologicznie, przedstawia
jąc przy okazji całą swoją arty
styczną drogę. Muszę przyznać, że 
choć Michał Bajor nie należy do 
moich ukochanych wykonawców, 
to z przyjemnością słucham jego 
piosenek. Zwłaszcza tych star-
szych, najlepiej Jacquesa Brella 
w przekładzie Wojciecha Mły
narskiego. „Nie opuszczaj 

· mnie" niektól)'IIl kojarzyć się bę
dzie z Edytą Górniak, ale właśnie 
Bajor potrafi piękniej od oryginału 
wyśpiewać miłosne tęsknoty. Po
dobnie rzecz ma się z Char1esem 
Aznavourem - utwór „Ja wbity 
w kąf' Polak ukradł Francuzowi. 
Jest jeszcze jeden song, który musi 
robić wrażenie. Słowa napisał Jo
nasz Kofta, pieśń opowiada 
o „pieskim popołudniu" pewnego 
faceta, który wyszedł wcześniej 
z pracy, zaszedł przypadkiem do 
jakiejś knajpki, gdzie zobaczył za
kochaną parę. Wpatrzeni w siebie, 
nie widzący świata, aż do banału ro-

. mantyczni. Tyle tylko, że tą zako
chaną kobietą była żona naszego nar
ratora. Pamiętam, że kiedy pierw
szy raz Bajor śpiewał tę piosenkę 

PO DRUGIEJ 
STRONIE SZAFY 

Porównań „Opowieści..." do 
„Wladcówpierścieni" jest całe mnó
stwo i uciecsięodnichnieda. No bo 
podobna tematyka, rozmach, nawet
reżyserzy z tego samego kraju. Ba, 
złośliwi wiedz.ą, że film Andrew 
Adamsona to czwarta czfi>ć try
logii Petera Jacksona. Niżej 
podpisany jako laik w tolkienologii 
może zabrać głos niezależny. Otóż, 

Starsi dwaj angielscy profesoro- wydaje się, że mimo zbieżności re
wie szacownego uniwersytetu żyserzy konkurencyjnych produk
w Oxfordzie z pewnością nie przy- cji celowali w zupełnie inny segment 
puszczali, że będą ukochanymi pi- odbiorczy. Jakcson :zrobił filmy dla 
sarzarni .... hoollywodzkich produ- starszych, Adamson dla najmłod
centów. Nawet z taką wyobraźnią szych widzów. Stąd w perypetiach 
Clive Staples Lewis i John Ronald czworga dzieci choć sporo emocji, 
Reuel Tolkien nie mogli spodziewać nie widać takiego okrucieństwa jak 
się takiej popularności na początku choćby w „Powrocie króla". 
nowegornilenium.Cotakiegosięsta- Zresztą jako ekspert może tutaj 
ło, że miliony dolarów wpakowa- wystąpić mój syn, który mimo 9 lat 
nych w ekranizacje ich powieści niespecjalnie wystraszył się nawet 
zwracają się po kilkakroć, a krytycy tych najciemniejszych momentów 
pieją z zachwytu nad produkcjami? w „Opowieściach ... ". Za to najbar
Nic się nie stało. To po prostu dobre dziej przypadła mu do gustu dziar
historie i dobre filmy... ska rodzina bobrów. A 'propos bo-

Oczywiście pies z kulawą nogą brów. Po raz kolejny znakomicie 
nie zainteresowałby się prozą Tol- wypadł polski dubbing. Krzysztof 
ki.ena i Lewisa, gdyby nie widziałby Kowalewski czy Piotr Macha
w tym zysku. Nie łudźmy się - bos- lica robią znakomitą robotę. Rodzi
sowieFabryki Snów otwierają swoje mi spece od podkładania głosu to 
sakwy tylko wtedy gdy na bory- doprawdy wielkiego formatu fa
zoncie majaczy góra szmalu. Pew- chowcy - potrafią nawet fizycznie 
nie, że niekiedy ryzykują, ale konto dopasować polskiego aktora do po
musi być na plusie. Ale tak z drugitj staci (vide Swięty Mikołaj - Fran
strony - jakież byłyby trzy części ciszek Pieczka). 
„Władcy pierścieni" gdyby nie W filmie zagrały plenery pocho
bajkowy budżet? No to już czasami dzące z naszego przeuroczego kra
odpuśćmy tym wielkoekranowym ju. Światową karierę :zrobiły tereny 
kapitalistom zza Oceanu. Niech za- na Białostocczyźnie i w Karlcono
rabiają te swoje kochane pieniążki - szach. A więc nieco przyczyniliśmy 
grunt, że dają nam wspaniałą roz- się do sukcesu megaprodukcji .. . 
rywkę ... Bo co do tego, że Disney jak Czy warto więc zabrać milusiń
żadne studio potrafi dać zapomnieć skich na ten obraz? .zdecydowanie 
o bożym świecie nie ma nikt wątpli- tak! Utwierdzą się w przekonaniu, 
wości. Przez lata bawił nas kre- że nie można zdradzać przyjaciół, 
skówkarni, teraz też opowiada baj- · że trzeba zawsze stawać po stronie 
ki, tyle że znacznie efektowniej. Dobra i... że trzeba słuchać starsze-
„Opowieści z Namii: Lew, go rodzeństwa. Przy okazji zobaczą 

Czarownica i Stara Szafa" kino na najwyższym poziomie. 
wymyślił Clive Lewis. Jak wspo- Bogusław Bończak 
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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 Urz.ąd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11 
Urz.ąd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16--03 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16--03 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urz.ąd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-83 7-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasiaczek" Łowicz, 

ul Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837--06-92, czynny w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
RKA ,,Pasiac:zek'', Łowicz, ul Św. Floriana 7 (muszla 
naBłoniach),czynny:pn,czw,pt. wgodz.16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach- spotka
nia w czwartki w godz. I 0.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Ul"Ędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem" (problem prz.emocy)w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

In{ormacje: 
lnfonnacja PKP 046-837-63-11 
lnfonnatja o krajowych nwnerach 118-913 
Informacja o ~wych numerach 118-912 
Zegarynka 922Q 
Rozmowy międzymiastowe - 23111awianie 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 Ul"Ędu Pracy 042-719-20-76 
Urz.ąd Miejski: 

- ul. Młynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska 042-719-11-29 

U'rz.ąd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Urz.ąd 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 alannowy 

Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska inijmnacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż poiama 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjoo-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37--07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

PoLieyjny telefon zaufania 046-8J7-80-00 · 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 1)46-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-83 7-36--05 
Gaz budowy 

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 
Lecznice dla zwierząt: 

ul Starościńska 5, tel. 046-837-52-48 
ul. Chełmońskiego 31, tel. 046-837-35-24 
Łyszkowice, tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• [)ział 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 p0 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, piedziele i święta przez 24 godziny. 

Straż poiama 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-[4-40, 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 alannowy 
Straż poiama 0472-719-82-95: 998 alarmowy 
Zaklad pogrzebowy 042-719-łł6-16 
Zakład energetyczny 042-719-80-10 
Lecznica 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, pl 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. I 0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: 

pn. 13.00-14.00 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za
kładów Opieki Zdrowolnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel 046-837-37--07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,sloneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ,,Medest 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, Rynek Kościuszki 

czynna: pn. wt. pl 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Łyszkowice:czynna:pn.-pt9.00-16.00,sb. 10.00-14.00 
Kiermma, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocierz.ew: pn.-pl 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 
N'teborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, JO.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterz.a: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
• Kościół Sióstr Bernardynek 8.00, IO.OO; 
e Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, li.OO, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z Liturgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, I O.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. Leonarda: IO.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-lf!.OO 
- pulmonolog: pn., śr., pl 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 .• C7W } f.()(}.J3.00 
- stomatolog: pn 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-15.35; 

czw., pt. 8.00-1535 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 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; 

Konwalia, 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 7 marca) w Łowiczu 
o 
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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 1,00-1,20 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,79 1,49 1,79 1,50 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 13,00 15,60 15,60 13,79 

wołowe bez kości 18,29 15,00-18,00 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 12,00-15,00 

łopatka bez kości 9,99 12,99 13,00 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 6,80-7,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,99 10,20 9,80-12,50 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,99 9,09 5,80-6,50 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 4,30 4,99 4,99 4,60 4,09 

filet z morszczuka (kg) 9,99 10,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

makrela wędzona 11,99 11,99 13,19 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko tłuste w folii 1,38 1,39 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,29 2,75 3,00-3,40 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 4,00-6,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

jaja (szt) 0,28 0,28 0,29 0,30--0,40 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,30 

twa 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 w obec
ności właściciela w grupach minimum 5 osób. 

• Papier czerpany Agnieszki Andruszkiewicz-wemi
saż prac artystki z Głowna; czynny do 11 marca 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. 

•Akty Agnieszki Kopczyńskiej -wystawa prac łowic
kiej malarki amatorki; czynna do 18 marca w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Bolimowie, później w Po
wiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 

• Małamwo Marii Ewy Grabowskiej - wystawa 
46 obrazów malarki amatorkt, wśród któiych prze
ważają pejzaże i martwa natura; czynna do 21 marca 
w muzeum w Łowiczu. 

• Malarstwo Mirosława Parysa - wystawa około 30 
prac łowickiego malarza amatora, w tym obrazy wiel
kofonnatowe (o szer. nawet 2 m). Otwarcie IO marca 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, teł. 046-837-40-01 

CLWartek. 9 marca; 
• godz.19.00-DKF-KolorowywieczórzKrzyszt~ 

fem Kieślowskim. 
Wieczór upamięlniający dziesiątą rocznicę śmierci 

wybitnego polskiego reżysera. 

Piatek - niedzje!a, 10 -12 marca: 
• godz. 17 .oo i 19.00 

"Tylko mnie kochaj" 
Michal, współwłaściciel 

firmy architektonicznej pro-
wadzi poukładane, wygodne 
i pozbawione większych 
emocji życie. Pozostaje w luź
nym związku z Agatą- współ

właścicielką firmy, jednak to 
związek ciągnięty z wygody ... 
i dla wygody. Pewnego dnia do mieszkania Mi chała 
puka siedmioletnia dziewczynka, Michalina. Życie 
Michała staje na głowie - nie·tylko z powodu Mi
chaliny. Nie jest to jedyna osoba, która wkrada się 
do jego serca ... 

Poniedziałek. 13 marca: kino nieczynne 

Wtorek-środa. 14 -IS marca: 
• godz.17.00i 19.00-"Tylkomniekocbaj"-

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. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul Targowa 14, tel. 042-719-86-89 

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 

czynna: pt.-pt 8.00-18.00. sb. 8.00-15.00; 
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.-pt 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 9.03. Zgierska27 tel.042-719·24-84 
pŁ 10.03. Zgierska27 tel.042·719-24-84 
sob. l l.03. Zgierska27 tel. 042-719·24-84 
ndz. 12.03. Zgierska27 tel.042-719·24-84 
in 13.03. Lowicka38 tel.042-719·21-31 
wt 14.03. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
śr. IS.03. Lowicka38 tel.042-719-21-31 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. ł2.03. SIIyków, ul. Kolejowa 11 tel. 042-719-82·71 

Apteka pełni dyżur w godz.: 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 

1,00 0,50 0,60 0,80 

1,50 1,00 1,50 

16,50 

16,00 

11,50 

· 13,50 

18,50 18,00 19,00 

6,50-8,00 7,70 7,00 

9,30 8,70 10,50 

11,00-12,00 10,30 11,50 

6,50 6,40 8,50 

4,30-5,50 4,50 7,00 

3,20 

4,90-5,50 6,30 6,50 

12,00 11,30 11,00 

13,00 12,20 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 
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Inne 
Sobota. li marca: 
• godz. 16.00 - recytacje wierszy w wykonaniu Woj

ciecha Siemiona oraz koncert na giarę klasyciną 
w wykonaniu artysty z Aleksandrowa Kujawskie. 
go z okazji Dnia Kobiet dla pań z terenu gminy Bo. 
limów; GOK Bolimów 

KRONIKA , 
WYPAD KO W 
MILO~NYCH 

śfu6y: - ł 
- 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.zińj się: 
CÓRECZKI 
- państwu Wichulskim z Klotyldowa 
- państwu Gaciom z Chąśna 

SYNKOWIE 
- państwu Wójcikom ze Świeryża 
- państwu Florczakom z Łowicz.a 
- państwu Kacperskim z Łowicza 
- państwu Cielakom z Łowicza 
- państwu Kwiatkowskim z Rząśna 
- państwu Jabłońskim z Ostrowca 
- państwu Znykom ze Stqiowa 
- państwu Kucharskim z Boczek 

BLIŹNIĘTA 
- syn i córka państwu Kurczakom z Bochenia 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICf: - REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 3.03.2006 r. 

jaja fennowe 15 szt. 4,00 
jaja wiejskie 15 szt. 5,00 
buraczek czerwony kg 1,00 
cebula kg 0,70 
czosnek główka 0,60 
jabłka kg 2,00 
kapusta kiszona kg 2,00 
kapusta pekińska szt. 1,60 
marchew kg 2,10 
ogórki zielone kg 8,00 
papryka czerwona kg 9,50 
pieczarki kg 4,20 
pietruszka kg 3,20 
pomidory kg 9,50 
por szt. 0,60 
seler . kg 3,20 
włoszczyzna pęczek 2,00 
ziemniak.i kg 0,80 
miód 0,91 23,00 
kapusta główka 1,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 7.03.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,20 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Ziewanice: 3, 1 O zł/kg + VAT 
• Mastki: 3,20 zł/kg+ VAT 
• Różyce: 3,20 zł/kg+ VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,50-4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,00-3,20 zł/kg + VAT; 
jałówki 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 3,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,60 zł/kg +VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zł/kg + VAT; 
byki 4,85 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,70-3,80 zł/kg+ VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,90 zł/kg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 6.03.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • robotnik gospodar
czy - staż, • sprzedawca - kasjer, • piekarz, 
• pielęgniarka, •szwaczka, • pizzerman, • sprze
dawca - ogrodnik, • pracownik do działu rekla
my, • nauczyciel j. niemieckiego,• pracownik do 
pracy w gospodarstwie rolnym, • k.ierowca-han
dlowiec, • pracownik do młyna z prawem jazdy 
kat T, • pracownik gospodarczy z grupą inwa
lidzką, • sprzedawca do salonu tel. kom. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Sport szkolny- Powiatowe IMS w minikoszykówce dziewcząt 

Jeszcze ieden tytuł "Czwórkr 
OKRĘG PÓŁNOCNY 
Kiernozia, 31 stycznia. Tyl

ko dwie drużyny przystąpiły do 
rywalizacji w okręgu północnym, a 
awans do finału powiatowego-wy
walczyli podopieczni Błażeja Ba
nachowicza z SP Kiernozia 

• SP Kiernozia - SP mędów 
41:17 
OKRĘG ZACHODNI: 
Zielkowice, 2 lutego. Tylko 

dwie drużyny rywalizowały o 
awans do finału powiatowego w 
okręgu zachodnim, a jedyny mecz 
zakończył się minimalnym zwy~ 
cięstwem zespołu reprezentujące
go Szkołę Podstawową w Biela
wach (nauczycielka w-f Małgo
rzata Janikowska). 

Justyna Karasek 2 i Joanna 
Brandt 2 - Dorota Olkowicz 2. 

• SP 4 Lowkz - SP Doma
niewice 55:6 (8:2, 16:0, 21:0, 
10:2); pkt.: Milena Mitek 25, 
Ada Olejniczak 8, Maja Podraż
ka 8, Monika Igielska 4, Monika 
Zimna 4, Agata Janicka 2, Joanna 
Brandt2 i Gabriela Mróz 2-ż.ane
ta Kapusta 2, Justyna Kujawiak 
2 i Magdalena Grabowicz 2. 

• SP Kiernozia - SP Do
maniewice 6:17 (0:13, 4:0, 0:2, 
2:2); pkt: ż.aneta Kapusta 9, Pau
lina Pawlata 4, Justyna Kujawiak 
2 i Magdalena Grabowicz 2. 

GrupaB: 
• SP 2 Lowicz- SP 7 Lowicz 

15:0 (6:0, 0:0, 2:0, 7:0); pkt. : 
• SP Zielkowice - SP Bielawy 

5:7; pkt: Marta Kosiorek 3 i Karo
lina Tomaszkiewicz 2-KarolinaBa
gnowska 5 i Arma Wiśniewska 2. 

Kierownik OSiR nr 2 Zbigniew Łukawski uhonorował 
pucharem kapitana „Czwórki" Milenę Mitek. 

Emilia Gajda 5, Monika Pięta 4, 
Sara Wojda 4 i Natalia Pakulska 2. 

• SP 2 Lowicz - SP Bielawy 

OKRĘG POŁUDNIOWY: 
Nieborów, 11 lutego. Wtumiejuomi

strzostwo okręgu południowego zagrały 
trzy drużyny, a najlepsze okazały się ko
szykarki z SP Domaniewice (nauczyciel w
f Arkadiusz Stajuda). 

• SP Nieborów - SP Lyszkowice 34:21 
• SP Domaniewice - SP Nieborów 

32:17 
• SP Lyszkowice - SP Domaniewice 

10:16 
I. SP Domaniewice 
2. SP Nieborów 
3. SP Łyszkowice 

2 4 48:27 
2 3 51 :53 
2 2 31:50 

FINAŁ POWIATOWYCH IMS: 
Łowicz, 16 lutego. Zdecydowanymi 

faworytkami turnieju minikoszykówki 
dziewcząt w ramach Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej były zawodniczki 
łowickiej „Czwórki", które zgodnie z prze
widywaniami po raz kolejny okazały się mi
strzyniami powiatu łowickiego. 

GtypaA: 
• SP 4 Lowicz - SP Kiernozia 66:2 

(17:0, 20:0, 19:0, 10:2); pkt: Milena Mitek 
16,.KingaDoroba 12,Ada0lejniczilk9,Maja 
Podrażka 8, Marzena Osowska 5, Agata Ja
nicka4, Monika Zimna 4,Monika Igielska 4, 

W finale koszykąrki z SP 4 Łowicz wygrały z ekipą SP Bielawy 62:13 i znowu 
awansowały do turnieju rejonowego. 

12:15 (0:2, 4:0, 8:7, 0:6); pkt: 
Emilia Gajda4, MonikaPięta4, Aneta Woj
ciechowska 2 i Sara Wojda2- Martyna Wal
czak 11, Łucja Jaros 2 i Anna Wiśniewska 2. 

•SP 7Lowicz-SPBieiawy10:17 (4:5, 
4:4, 0:5, 2:4); pkt.: Natalia Felczyńska 4, 
Patrycja Wróbel 4 i Joanna Stankiewicz 2 -
Martyna Walczak 1 O, Anna Wiśniewska 5 
i Paulina Polak 2. 

Mecz o 3. miejsce: 
•SP 2 Lowicz - SP Domaniewice 4:13 

(2:2, 2:0, 0:0, 0:11); pkt.: Emilia Gajda 2 
i Klaudia Czarnecka 2 - Żaneta Kapusta 11 
i Justyna Kujawiak 2. 

Mecz o I. mięjsce: 
•SP4Lowicz-SPBielawy62:13(10:6, 

25:0, 19:0, 8:7); pkt: Milena Mitek 14, Maja 
Podrażka 14, Ada Olejniczak 12, Agata Ja
nicka 8, Kinga Doroba 4, Monika Zimna 4, 
Gabriela Mróz 2, Justyna Karasek 2 i Nata
lia Woźniak 2 - Martyna Walczak 7, Arma 
Wiśniewska 4 i Martyna Pastusiak 2. 
I. SP 4 Łowicz 3 6 173 : 21 
2. SP Bielawy 3 5 45:84 
3. SP Domaniewice 3 5 36:65 
4. SP 2 Łowicz 3 4 31:28 
5. SP 7 Łowicz 2 2 I 0:32 

SP Kiernozia 2 2 8:83 
Mistrzyniami powiatu łowickiego SZS 

w minikoszykówce zostały znowu repre
zentantki SP 4 Łowicz, a w zwycięskiej dru
żynie grały: Milena Mitek (55), Maja Pod
rażka (30), Ada Olejniczak (29), Kinga Do
roba (16), Agata Janicka ( 14), Monika Zim
na (12), Monikaigielska(8), Marzena Osow
ska (5), Justyna Karasek (4), Joanna Brandt 
( 4), Gabriela Mróz ( 4) i Natalia Woźniak (2) 
- nauczyciele w-f Justyna Miodek 
i Paweł Doliński. (p) 

Sport szkolny- RIMS w minikoszyk6wce dziewcząt 

Czwórka awansowała 
Kutno, 21 lutego. Pewnym zwyc.ię- SzkolnejwminikoszykówcedziewczątKo

stwem łowiczanek zakończył się turniej re- szykarki z SP 4 Łowicz pokonały zdecydo
jonowy w ramach Igrzysk Młodzież)' waniezarównorywalkizRąwyMazowiec-

kiej, jak i Kutna, w ten sposób wywalczyły 
awans do finału wojewódzkiego, który roz
grywany będzie w końcówce marca w Łodzi. 

• SP 1 Kutno - SP l Rawa Mazowiec
ka 52:20 (7:10, 19:2, 13:6, 13:2) 

•SP 4Lowicz-SP1 Rawa Mazowiec
ka 62:22 (6:6, 26:0, 18:12, 12:4) 

• SP 1 Kutno - SP 4 Lowicz 32:47 
(10:21, 3:5, 15:11, 4:10); pkt.: Milena Mi
tek 21, Monika Zimna 7, Kinga Doroba 4, 
AgataJanicka4, JoannaBrandt4, Ada Olej
niczak3, Maja Podrażka2 i Marzena Osow
ska 2. 
1. SP 4towicz 2 4 109:54 
2. SP I Kutno 2 3 84:67 
3.SPIRawaMaz. 2 2 44:114 

Mistrzyniami rejonu rawskiego w mini
koszykówce zostały znowu reprezentant
ki SP 4 Łowicz, a w zwycięskiej drużynie 
grały: Kinga Doroba, Monikalgielska, Joan
na Brandt, Maja Podrażka, Milena Mitek, 
Agata Janicka, Monika Zimna, Paulina Gu
zek, Marzena Osowska, Gabriela Mróz, Ada 
Olejniczak i Justyna Karasek - nauczycielka 
w-f Justyna Miodek. 

Ekipa reprezentująca Gimnazjum Pijarskie w Rawie nie zdołała wygrać. 

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna 
w piłce siatkowej dziewcząt 

Piiarska w Rawie bez seJa 
Rawa Mazowiecka, 14 lutego. Re

prezentująca nasz powiat w Rejonowej Girn
nazjadzie Szkolnej w piłce siatkowe dziew
cząt ekipa Pijarskiego Gimnazjum Królo
wej Pokoju w Łowiczu nie zdołał wygrać 
ani jednego seta, zajmując ostatecznie czwarte 
miejsce w tym turnieju. 

MECZ ELIMINACYJNY: 
•GP 2 Kutno-GP Lipce Reymontow

skie 2:0 
MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• GP 2 Rawa Mazowiecka - PIJAR-

SKIE GKP Lowicz 2:0 (25:10, 25:8) 
• GP 1 Skierniewice - GP 2 Kutno 2:0 
MECZ O 3. MIEJSCE: 
• GP 2 Kutno - PIJARSKIE GKP 

Lowicz 2:0 (14, 21) 

MECZ O I. MIEJSCE: 
• GP 2 Rawa Mazowiecka - GP 1 

Skierniewice 2:0 
I. GP 2 Rawa Maz. 2 2 4:0 
2. GP I Skierniewice 2 I 2:2 
3. GP 2 Kutno 3 I 4:2 
4. Pijarskie GKP Łowicz 2 1 0:4 
5. GP Lipce Reymontowskie I O O: 2 . 

Siatkarska reprezentacja Pijarskiego Gim
nazjum Królowej Pokoju w Łowiczu wy
stąpiła w składzie: Sandra Iskorosińska, 
Monika Dul, Anna Malejka, Katarzyna 
Klimkiewicz, Aleksandra Niedzielska, Pau
lina Pietrzak, Anna Urbańska, Małgorzata 
Kołodziejczyk, Karolina Gusta, Małgorza
ta Bodek i Rozalia Kosińska - nauczyciel 
w-fMonika Pilichowska. (p) 

Drugie miejsce siatkarzy z GP Bielawy to na pewno sukces ... 

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolńa 
w piłce siatkowej chłopców 

Siatkarze z Bielaw drudiy 
Rawa Mazowiecka, 14 lutego. Dru- MECZ O 3. MIEJSCE: 

gie miejsce, które zajęli uczniowie Girnna- • GP Lipce - GP Bedlno 0:2 
zjum w Bielawach w siatkarskim turnieju . MECZ O I. MIEJSCE: 
rozgrywanym w ramach Rejonowej Gim- • GP 2 RawaMazowiecka- GP Bieła-
nazjady Szkolnej, należy uznać za sukces wy 2:0 (25:7, 25:18) 
podopiecznychArtura Tokarskiego. Re- l. GP 2 Rawa Maz. 2 2 4:0 
prezentanci powiatu łowickiego dotarli do 2. GP Bielawy 2 1 2:2 
finału zawodów rozgrywanych w rawskiej 3. GP Bedlno 2 I 2:2 
halisportowej,,Milenium",wktórymulegli . 4. GP Lipce Reymontowskie 3 I 2:5 
,,zawodowcom" - siatkarzom Mazovii. 5. GP 2 Skierniewice I O I :2 

MECZEIJMJNACYJNY: W zespole reprezentującym Gimnazjum 
• GP Lipce Reymontowskie - GP 2 Publiczne w Bielawach wystąpili: Dominik 

Skierniewice 2:1 Rutkowski, Kamil Milczarek, Adrian Sobie-
MECZE PÓŁFINAŁOWE: rajski, Adrian Osiecki, Mateusz Krysicki, 
• GP Bielawy - GP Lipce Reymon- Dawid Kostrzewski, Sebastian Dobrzyński, 

towskie 2:0 (25:6, 25:22) Daniel Charucki, Michał Bartosiak, Dawid 
• GP 2 Rawa Mazowiecka - GP Bedl- Strzelecki, Piotr Pietrzak i Bartosz Kasiński 

no 2:0 -nauczycielw-fArturTokarski. (p) 

Walny Zjazd SZS w Łowiczu 
W sobotę 11 marca 2006 roku 

w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu 
odbędzie się Walny Zjazd Powiatowe
go Szkolnego Związku Sportowego 

wany został na godz. 15.00, a drugi ter
min na godz. 15.15. Głównym założe
niem obrad będą zmiany z statucie 
oraz wybory uzupełniające władz. Po raz kolejny koszykarki z „Czwórki" zagrały w turnieju rejonowym - tym 

razem okazały się zdecydowanie najlepsze ... (p) w Łowiczu. Pierwszy termin zapiano- (p) 
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•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
. •:• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki • gotowe i z mieszalnika 

~· Y+• • opoązno 

8 
BAUTłCHNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00, 

FIAT Cinquecento 900 1998 80000 

FIAT Cinquecento 700 1997 czerwony 113 ooo 3 4600 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26 500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 3 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1, 1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22800 

-

FIAT Stilo Multivagon 1,9140 km UWAGI: Dynamik 2004 pistacja 139 ooo 5 45500 

FIAT Seicento 900 UWAGI: gaz 2000 wiśnia metalik 73 ooo 2 10 500 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9 900 

POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96000 4 3 900 

TOYOTA Corolla 1,3 ..- 1993 błękit metalik 267 ooo 3 4500 

VW Passat Vańant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237 OOO 5 7 500 
UWAGI: instalaqa gazowa, hak holowniczy, sr{by atenniczne, sr{by sterowane etekbycznie, lusterlra sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 z VAT 
-1.000 kg ladowności , długa skizynia ładunkowa 

v' Przyjmujemy samochody używane do komisu v' Odkupujemy samochody używane 
v' Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283421, 046 837 9516, 046 837 3710 
ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

Maurzyce 48 te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 
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SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK . 
• nawozy inne ~ 
• węgiel tlP. •~o 
•miał "~" t.1-
• koks st-\\i.~:'fl 
• groszek EKO "~ \\ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-301 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

ŁOWICZ, ul. Długa 2. Lei. 040 830 20 89. 
0468302153 
www.skokstefczyka.pl 
infolinia: O 80 I 600 100 lub 058 782 93 OO 

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie • 

OGŁASZA SPRZEDAZ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 

• środki transportu • 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 ruchomości można oglądać 

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

·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM I() ŁOWICZ 
V ARMII KRAJOWEJ 14 

0502328818 R32e 

liWlllCillRNlll 
EGZO'fl/CZŃ// 

99-fOG~ u/. Slanl$1-nRiego 6 
OFERUJE; 
1 komp'ozycjff I upominki./ sziilo-,.X porcelanę 
v' figurki afrykańskie v' wiklinę' ~'V..,O\Ąf$:.-~ 

.- R-19 

::~,, SI( l EP 
OBUINICZV . . . . . . „. . •• 

Finna Handlowa Inka i Karol Kozłowscy Brzeziny R-147 

~1:f.1 i~B~lf rt1'~ 
Dostawy na miejsce takie w małych ilościach 

Tel. (0-46) 837-61·09, 0·501·014·060 

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

HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
przy trasie Łowicz-Skierniewice 

Tel. 0501-074-060, tel.lfax 0461837-61-09 R-309 

NA 
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Koszykówka - 10. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca 1-6 

Kadeci zakończyli sezon 
•.JUNAKRaOOrmko-UMKSKSIĘŻAK 

II ł.owic'z 104:59 (28:8, 26:16, 24:14, 26:9) 
Księżak II: Maciej Pieklak 24 (5x3), Mar

cin Chondzyński 16, Mateusz Żbikowski 8, 
Łukasz Styczyński 4 i KonradPawlina2 oraz 
Michał Skowroński 5 (lx3), Szymon Socha
la, Mateusz Z-agawa i Kamil Domińcz.ak.. 

Najwięcej dla Junaka: Maciej Jędryszek 
49 i Przemysław Jędrzejczyk 2-9. 

Radomsko, 5 marca. Na zakończe
nie rozgrywek w młodsz,a drużyna Księża
ka z rocznika 1991 pojechała na mecz do 
odległego Radomska Junak w lidze zajmuje 
trzecie miejsce i był tu faworytem. Wystar
czy dodać, że starsi o rok kadeci przegrali z 
tą ekipa aż 97:64. Młodsz,a ekipa zagrała w 
Radomsku bardzo ambitnie i skutecznie. 
Momentami grali jak równy z równym. W 
sumie rzucili starszym rywalom aż 59. punk
tów, co jest zadawalającym wynikiem. 

Księżacywpieiwszej kwarcie grali uważ
nie w obronie i dobrze w ataku. Jeszcze w 7. 
minucie przegrywali tylko 13:15. Jednak w 
kolejnych minutach gospodarze zdobywali 
przewagę. Do przerwy wygrywali 54:36. 
Łowiczanie najwięcej punktów stracili w 
ostatniej odsłonie, kiedy to na parkiecie po
jawiali się czę.5ciej rezerwowi gracze. Dobry 

~ 

Łowiczanie zajęli w tym sezonie dobre szóste miejsce ... 

występ po kontuzji palca odnotował Ma- w lidze to bardzo dobry wynik. Łowiczan 
ciej Pieklak, który zdobył 24. punkty, w wyprzedziły drużyny z rocznika 1990. To 
tym pi~ razy trafił ,,za trzy'' Swoją dobrą dobrze wróży na nadchodzący sezon. Jest 
formę strzelecką po raz kolejny potwierdził realna szansa na drugie miejsce,~bowiem 
Marcin Chondzyński, który zdobył szes- o pierwsze będzie bardzo trudna walka z Pio
naście oczek. Dla młodszych kadetów sezon trcovią, Ale miejmy nadzieję, ze ci koszyka-
2005/2006 dobiegł końca. Szóste miejsce rze będą wygrywać i dobrze się rozwijać. ~ 

Koszykówka - 9. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14 o miejsca 7-12 

Pierwsza setka miodzików 
• UMKS KSIĘŻAK II Łowicz -

STARTillł.OOź 106:65(42:5, 12:34,24:9, 
30:17) 

Księżak II: Antoni Nowak 5 I, Piotr Paw
łowski 15, Kajetan Mosiński 10, Mateusz 
Anyszka 1 i Mateusz Wasiak 2 oraz Marcel 
Dłubek 14, Michał Kostrzewa 7, Maciej 
Koper 6 i Łukasz Łaziński 2. 

Ńajwięcej dla Startu: Maciej Załucha 35 
(2x3). 

Lowicr., 4 marca. Po raz trzeci mogli cie
szyć się ze zwycięstwa młodzi koszykarze 
z rocznika 1993 i 1994, którzy podejmowa
li u siebie zespół łódzkiego Startu. Księżak 
nadal grał bez Macieja Kucharka, który 
jest chory i już w tym sezonie nie pojawi się 

-. 
W meczu ze startem /li łowiczanie zdecydowanie wygrali ... 

na parkiecie. Podopieczni trenera Zbignie
wa Łazińskiego bardzo dobrze zagrali w 
pierwszej kwarcie. Zaskoczyli rywala agre
sywną obroną na całym boisku i szybko 
zdobywali punkty. Wygrali kwartę 42:5 
i wydawało _się, że w kolejnych odsłonach 
będzie dalej podobnie. Jednak w drugiej 
kwarcie młodzi koszykarze zlekceważyli 
rywala, przestali bronić i zaczęli grać niedo
kładnie w ataku. To szybko odbiło się na 
wyniku. Goście wygrali kwartę 34:12 
i do przerwy tracili do Księżaka już tylko 
15 punktów. 

Po przerwie wszystko wróciło do nor
my. Znów na parkiecie dominowali miej
scowi. Po raz pieiwszy w meczu Księżacy 
z tego rocznika przekroczyli 100 punktów, 
a właśnie ten 100. punkt zdobył Maciej 
Koper. Z nowych zawodników dobrze za
prezentował się Michał Kostrzewa, któ
ry zdobył siedem„oczek'',jednak musi jesz
cze popracować nad grą w obronie. 

W tę sobotę łowiczanie jada na ostatni 
mecz w sezonie 2005/2006 do Tomaszowa, 
gdzie zmierzą się z liderem tabeli 7-12 -Wi
kingiem. Bez względu na ten wynik druga 
ekipa młodzików Księżaka zajmie w tabeli 
dziesiąte miejsce wyprzedzając Junaka Ra
domsko i łódzki Start. (z) 

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Faworyt pokonany 
Łowicz, 5 marca. Na kortach hali ciężył Grzegorze Gawroński i awanso- Grzegorz: Gawroński (12) 3 1 3:5 

łowickiego OSiR nr 2 na ul. Topolowej za- wał z 12. na 8. miejsce. W grupie B z kom- 10. Radosław Kucharski (8} 4 I 3:6 
wodnicy rozegrali 4. kolejkę spotkań w N pletem zwycięstw jest trójka zawodników 11. Marcin Lesiak (9) 4 l 2:6 
edycji Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi i to ona lx(dzie liczyła się w walce o miejsce Krzysztof Gajda (I O) 2 o 1:4 
Tenisowej. W grupie A, czyli walczącej 15. miejsce w mistrzostwach Łowicza 13. Piotr Czerwiński (1 O) 2 o 0:4 
o tytuł mistrzowski, rozegrano wszystkie Zaległy mecz z 3. kolejki: Krzysztof 14. Zdzisław Chmielewski (14)4 o 2:8 
zaplanowane pojedynki i padły ciekawe wy- Kuciński -Paweł Zybała 2:1 (7:6, 4:6, 6:1) 4. kolejka grypy B: Igor Kucharski -Grze-
niki. Niespodziewanej porażki doznałfawo- 4. kolejka- grypa A: z.dzisław Cłunielewski gorz Stefański 2: 1 (0:6, 6:2, 6:0), Paweł Ko-
ryt do mistrzowskiego tytułu Daniel Grzy- - Grzegorz Gawroński I :2 (1 :6, 6:4, I :6), walski - Jakub Warzywoda 2:0 (6:2, 6:0), 
wacz, który musiał uznać wyższość Jarosław Krzeszewski- Paweł Kuza 0:2 (2:6, Jan Kuś - Grzegorz Nowicki 2:0 (6:2, 6:3), 
Krzysztofa Kucińskiego w trzech setach. 5:7), Zbigniew Rojek- Radosław Kucharski Łukasz Walczak- Mariusz Czułek 2:1 (6:7, 
Czwarte zwycięstwo odniósł Paweł Kuza, 2:0 (7:5, 6:3), Jacek Okoński - Krzysztof 6: 1, 6:3), Zbigniew Gajewski -Andrzej Buc-
który jak na razie jest niepokonany i będzie Gajda 2:1 (6:7, 6:3, 6:1), Paweł Zybała - ki 2:0 ( 6:2, 6: 1 ). 
liczył się w walce o mistrzostwo. Kuza tym Piotr Czerwiński 2:0 ( 6:4, 6:0), Daniel Grzy- I. Paweł Kowalski (!) 3 3 6:0 
razem pokonał 2:0 Jarosława Krzeszew- wacz - Krzysztof Kuciński I :2 (4:6, 6: I, Jan Kuś (1) 3 3 6:0 
skiego, z którym przegrał w rundzie wstęp- 3:6), Arkadiusz Janiak- Marcin Lesiak 2:0 3. Igor Kucharski (3) 4 3 7:3 
nej. Słabiej ostatnio spisuje się Marcin Le- (6:3, 7:5), 4. Łukasz Walczak (3) 3 3 6:2 
siak. 1. Paweł Kuza (2) 4 4 8:2 5. Grzegorz Stefański (5) 2 l 3:2 

W 4. kolejce doznał on trzeciej porażki i 2. Zbigniew Rojek (3) 3 3 6:0 6. Mariusz Czułek (4) 2 I 3:3 
jak na razie zajmuje odległe 11. miejsce w 3. Daniel Grzywacz (1) 4 3 7:2 7. Zbigniew Gajewski (8) 3 1 3:4 
tabeli. Po zaciętym pojedynku z Jackiem 4. Arkadiusz Janiak (5) 4 3 6:2 8. Jakub Warzywoda (6) 4' l 2:6 
Okońskim nadal bez zwycit(§twa pozo- 5. Krzysztof Kuciński (6) 4 3 6:3 9. Paweł Sekuła (7) 1 o 0:2 
staje Krzysztof Gajda, który wygrałpieiw- 6. Paweł Zybała (7) 4 2 5:4 10. Grzegorz Nowicki (9) 3 o 0:6 
sza partię 7:6, ale w kolejnych nie dał rady. 7. Jarosław Krzeszewski (4) 3 2 4:3 li. Andrzej Bucki (10) 4 o 0:8 
Po raz pierwszy w rundzie finałowej zwy- 8. Jacek Okoński ( 12) 3 1 3:5 Zbigniew Łaziński 

--

Podopiecznym Małgorzaty Janikowskiej w zawodach rejonowych nie udało 
się wygrać choćby seta, ale sam awans już był sukcesem ekipy z Bielaw. 

Sport szkolny - Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w mini piłce siatkowej dziewcząt 

W Rawie iednak bez seta 
Rawa Mazowiecka, 10 lutego. Mi

strzynie powiatu łowickiego SZS - siatkarki 
z SP Sobota nie zdołały, w turnieju rozgry
wanym w ramach Rejonowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej 
dziewcząt, wygrać choćby jednego seta. 

· Należy jednak podkreślić, że już sarn udział 
podopiecznych Małgorzaty Janikow
skiej w eliminacjach mistrzostw wojewódz
twa łódzkiego uznać należy za sukces ... 

MECZE ELIMINACYJNY: 
• SP 5 Skierniewice - SP Bielawy 2:0 

(25:7, 25:13) 
il SP Głuchów - SP 2 Żychlin 0:2 
MECZ 04. MIEJSCE: 
• SP Bielawy- SP Głuchów 0:2 (20:25, 

23:25) 
MECZE FJNAWWE: 
• SP 2 Rawa - SP 5 Skierniewice 0:2 

• SP 2 Rawa Mazowiecka - SP 2 
Żychlin 2:0 

• SP 5 Skierniewice - SP 2 Żychlin 
2:0 
I. SP 5 Skierniewice 3 3 6-0 
2. SP 2 Rawa Maz. 2 J 2-2. 
3. SP 2 Żychlin 3 I 2-4 
4. SP Głuchów 2 I 2-2 
S. SP Bielawy 2 O 0·4 

W siatkarskim zespole Szkoły Pod
stawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielko
polskich w Bielawach wystąpiły: Karo
lina Bagnowska, Martyna Pastusiak, 
Paulina Polak, Ola Mikołajczyk, Łucja 
Jaros, Anna Wiśniewska, Patrycja Kur
czak i Julita Kołodziejska oraz Anna 
Polak - nauczyciel w-f Małgorzata 
Janikowska. 

(p) 

Siatkarze z SP Sobota wywalczy/i w tych/inie fJzecie miejsce. 

Sport szkolny - Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w mini piłce siatkowej chłopców 

Trzecie mieisce SP Sobota 
Żychlin, 9 lutego. Reprezentantami po

wiatu łowickiego w Rejonowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej 
chłopców była ekipa ze Szkoły Podstawo
wej w Sobociea, która wywalczyła ostatecz
nie w tych zawodach trzecie miejsce. Pod
opieczni Krzysztofa Chlebnego wygrali 
najpierw spotkaniu eliminacyjnym 
z SP Nowy Dwór awansując tym samym 
do trzydrużynowego finału, w którym jed
nak nie udało im się już pokonać rywali 
z SP 2 Żychlin i rawskiej „Dwójki". 

MECZE ELIMINACYJNE: 
• SP Sobota - SP Nowy Dwór 2:1 

(22:25, 25:20, 15:11) 
•SP 2 Rawa Mazowiecka- SP 5 Skier

niewice 2:0 
MECZ O 4. MIEJSCE: 
• SP Nowy Dwór - SP 5 Skierniewice 

1:2 

MECZE FINAWWE: 
• SP 2 Żychlin - SP Sobota 2:0 (25:14, 

25:10) 
• SP Sobota - SP 2 Rawa Mazowiec

ka 0:2 (7:25, 12:25) 
• SP 2 Żychlin - SP 2 Rawa Mazo

wiecka 2:1 
l. SP 2 Żychlin 2 2 4-1 
2. SP 2 Rawa Maz. 3 2 5-2 
3. SP Sobota 3 1 2-S 
4. SP 5 Skierniewice 2 I 2-3 
5. SP Nowy Dwór 2 O 2-4 

W drużynie reprezentującej Szkołę Pod
stawową im. Prezydenta RP Ignacego Mo
ścickiego w Sobocie grali: Dominik Fejdyś, 

Radosław Chlebny, Damian Wiechno, Ka
mil Zieliński, Sebastian Kapuściński, Kamil 
Kędzierski, Piotr Stanisławczyk, Bernard 
Buczyński i Adrian Białas - nauczyciel w-f 
Krzysztof Chlebny. (p) 
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Piłka siatkowa - 12. kolejka li ligi Amatorskich Mis.trzostw Łowicza 

Dzi·koś~ć li iednak przegrała 
Łowicz, 3 marca. Dwunasta k;olejka 

II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowie7.a 
w piłce siatkowej była bardz.o ciekawa i emo
cjonująca. Szczególnie dwa pojedynki 
z udziałem liderów grup. 

W grupie A Dzi-koś-ł II wresz.cie zosta
ła pokonana. Autorami niespodzianki byli 
siatkarze UKS Korabka. Drużyna Pawła 
Tomczakapokonałaekipę Bogdana K~ 
śmidra i Witolda Dzika w tie-breaku 
17:15. Kluczowym momentem tego poje
dynku była kontuzja Wojciecha Kubtow
skiego. Do momentu, gdy był on na par
kiecie Dzi-koś-ć wygrywała 2:0. W trzeciej 
partii zabnikło bloków Kutkowskiego i nń
nimalnie lepsza była Korabka. Podobnie 
było w dwóch kolejnych setach. Potknil(Cie 
lidera wykorzystali zawodnicy Essato 
Team. Uczniowie ZSP m 3 z ulicy Powstań
ców pokonali siatkarzy z II W Łowicz 3: 1. 
Dzięki temu podopieczni Krystiana Kraw
czyka mają już tylko dwa punkty straty 
do lidera. 

W grupie B liderzy - Gronki znów wy
grali, ale nńeli dużo szcz.ęścia W pojedynku 
z ZSP m l przegrywali już 1 :2. W trzeciej 
partii podopieczni Piotra Słomy prowa
dzili 17: 11 i przy piłce, która nie nńała ma
czenia, kapitan drużyny nie potrafił pogo
dzić się z decyzją sędziego. z.a wulgarne 
ubliż.anie arbitrowi został on zdyskwalifi-

Ekipa UKS Korabka niespodziewaoie ograła lidera grupy A. .. 

kowany i drużyna ZSP 1 musiała grać w 12. knlejka II ligi AMŁ -grnpa A: 
pil(Ciu Radzili sobie bardz.o dobrze, ale w •UKS KORABKA Łowicz -ANSER 
tie-breaku polegli do 13. Po zwycięstwie 3:0 II Chąśno 3:2 (20:25, 15:25, 25:23, 25:22, 
z Aveną, na czwarte nńejsce w tabeli awan- 17: 15) 
sowałaekipa Tomasza Czubaka z UKS •ESSATOIEAM- IlWł..owicz3:1 
Ekonomik. (25:15, 14:25, 25:18, 25:21) 

W obydwu grupach odgwizdano dwa •ZSL Zduny - STOMED Łowicz 3:0 
walkowery. Do końca rundy wstępnej jesz- (w.o.) 
cze tylko dwie kolejki, a potem już play-off. Pauza: JAMAJKA BRAOOS Łowicz 

I. Anser-Dzi-koś-ć Il (I) 10 28 29:4 
2. Essato Team Łowicz (2) 11 26 27: 11 
3. ZSL Zduny (3) 11 18 21:18 
4. UKS Korabka Łowicz (4) IO 14 18:20 
5. II LO Łowicz (5) IO IO 16;22 
6. Jamajka Brados Łowicz ( 6) I O 8 14: 26 
7. Stomed Łowicz (7) IO 4 10:29 

12. knlejka II ligi AMŁ - grnpa B: 
•GRONKI ł..owicz-ZSPlWWICZ 

3:2 (25:23, 23:25, 25:13, 16:25, 15:13) 
llD7JECIAKIGRONIAl.owia-GOK 

Zduny 3:0 (w.o.) 
• UKS EKONOMIK Łowicz - ZA

TORZEAVENAl..owicz3:0(25:10,25:20, 
25:22) 

Pauza: ISKRA Łowicz 
I. Gronki Łowicz(!) 11 30 32:12 
2. Iskra Łowicz (2) IO 22 26: 14 
3. ZSP I Łowicz (3) I I 16 22:20 
4. UKS Ekonomik Łowicz (5) IO 15 22:19 
5. GOK Zduny (4) IO 13 17:20 
6. Zatorze Avena Łowicz (6) 11 9 12:24 
7. Dzieciaki Gronia (7) 10 3 5:27 

W pięciu setach ekipa Korabki wygrała z Dzi-koś-cią li. Zbigniew Łaziński 

Koszykówka - 5. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

Pabianice duio słabsze 
•UMKS KSIĘŻAKl..owicz-PKK99 

Pabianice 81:52 (24:20, 16:5, 19:2, 22:15) 
UMKS Księż.ak: Bartosz Włuczyński 41 

(5x3), Przemysław Duranowski 11, Michał 
Wójcik 7, Filip Gołda 3 i Bolesław Mostow
ski 2 oraz Maciej Siemieńczuk 8, Lukasz 
Łebski 5, Adrian Dyszkiewicz 4, Adam 
Kowalik i Marcin Pełka. 

Najwil(Cej dla PKK 99: Artur Cichosz 17 
i Marcel Sobe7.ak 12. 

Sędziowali: Joanna Tabara (Sochaczew) 
i Jacek Mikołajczyk (Łódź). 
Łowicz, 1 marca. Łowiccy juniorzy, 

którzy mają dużą szansę na awans do roz
grywek centralnych spisają się w lidze bar
dzo dobrze i wygrywają, W środę 1 marca 
zagrali w hali OSiRm 1 zaległy mecz z ekipą 
z Pabianic. z.espół trenera Cezarego Włu
czyńskiego me zawiódł i odniósł wysokie 
zwycięstwo. Oczywiście,jakzwykle,swoja 

skutecznością błyszczał Bartosz Włu
czyński, który zdobył z 41. punktów 
(w tym pięć mitów ,,za trzy). 

W pierwszej kwarcie łowiczanie toczyli 
wyrównany pojedynek Goście ,,na świe
żości" do1rzymywali kroku w miarę upły-

Juniorzy Księżaka wygrali zgodnie z planem ... 

wu czasu rysowała się przewaga Księżaka. zdobyli sz.esnaście oczek i prowadzili 40:20. 
W drugiej odsłonie rywale potrzebowali Ostatecznie Księż.ak rozprawił się z ekipą 
aż ośmiu minut na zdobycie pierwszych z Pabianic, wygrywającróżnicąprawietrzy
punktów. z.a to łowiczanie w tym czasie dziestu punktów. (zł) 

9.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Koszykówka - 6. kolejka finałów ligi juniorów o miejsca 1-6 

Nie było łatwo 
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MSZS 

Kutno 79:72 (9:12, 34:21, 22:17, 14:22) 
Księżak: Bartosz Włuczyński 27 (4x3), 

Przemysław Duranowski 11, Adrian Dysz
kiewicz 10 (lx3), Bolesław Mostowski 3 
i Filip Gołda oraz Mateusz Marszałek 13, 
Maciej Sienńeńczuk 7, Łukasz Łebski 7 
i Adam Kowalik 1. 

Najwil(Cej dla Kutna: Michał Pawlak 19 
i Michał Ziębiński 12. 
Łowicz, 4 marca. Po środowym zwy

cięstwie nad PKK 99 Pabianice w niedzielę 
łowiccy juniorzy podejmowali u siebie dru
żynę z Kutna. To dobrze znany rywal. 
Do tej pory łowiczanie wygrywali z nim 
wysoko trzy razy. Ale ostatnio nńał z nim 
problemy Start i ŁKS. 

Trener Cezary Włuczyński miał małe 
obawy przed tym pojedynkiem. Niepokoił 
fakt, że w składzie zabrakło Michała Wój
cika, adla Bartosza Włuczyńskiego był 
tO piąty mecz w ciągu siedmiu dni. Obawy 
te po trosze się sprawdziły. Goście prowa
dzili po dziesil(Ciu minutach 12:9 i gra łowi
czan wyglądała słabo. Widać było, 

że „Bubuś" nie gra na swoim poziomie 
W 16 minucie Księż.ak przegrywał 23:27. 
Na boisku pojawił się Mateusz Marszałek i 
dał on świetna znńanę. z.a chwilę popisał się 
akcją2 plus l,aw 17.minucietrafił;za„trzy" 
i łowiczanie wyszli na prowadzenie 32:30, 
którego nie oddali już do końcowego gwiz.d
ka, choć emocji nie brakowało. Tuz pm:d 
przerwą, na trzy sekundy przed syreną 
świetną akcjąpopisał się Adrian Dyszkie. 
wicz. Wyprowadził on piłkę spod kosza i 
oddał rzut z połowy boiska, który wpadł do 
siatki równo z syrtiną. Do przerwy Księżak 
prowadził 43:33. W trzeciej odsłonie łowi
czanie wyrażnie dominowali i po 29. minu
tach prowadzili 63:43. Jednak goście się 
łatwo nie poddali. Walczyli do końca i zdo
łali zbliżyć się do naszej ekipy na siedem 
punktów. To ważne zwycięstwo dla junio
rów. Teraz przed naszą drużyną mecz 
w Łowiczu z Piotrcovią, który powinien 
zakończyć się zwycięstwem. Przypomnij
my, że najgroźniejszymi rywalanń Księża
ka jest Start i ŁKS. 

(zł) 

Koszykówka·- 9. kolejka ligi kadetów o miejsca 1-6 

Lider nie dał szans 
•UMKSKSIĘŻAKil..owicz-LKSI 

Łódź 57:88 (21:18, 16:~1, 6:20, 14:30) 
Księż.ak I: Donńnik Świercz 26, Michał 

Rześny 14, Paweł Wójcik 5 (lx3), Marcin 
Pełka 8, Mariusz Igielski 2, oraz Piotr Tryn
giel 2 i Adam Domeracki. 
Łowicz, 27 lutego. W poniedziałek 

odbył się, przełożony z niedzieli, przedostat
ni mecz w iym sezonie, w którym zagrał 
pierwszy zespół kadetów Księżaka (5. nńej
sce) z liderem tabeli -łódzkim Startem.. Pod
opieczńi trenera Roberta Kucharka wy
stąpili po raz kolejny w bardzo okrojonym 
składzie. Drużyna nadal gra bez Francisz
ka Filipowicza, a w tym spotkaniu zabra
kło Kamila Bodka. Kontuzję kolana ciągle 

leczy Marcelian Siekiera. Księż.ak do
brze zagrał w pierwszej kwarcie, która za
kończyła się niespodziewanym prowadze. 
niem21:18.Łowiczaniedobrzebronili i nie
źle grali kontra. Skuteczna gra trwała jeszcze 
przez dziesięć minut Po pierwszej połowie 
miejscowi przegrywali tylko 37:39, a duża 
w tym zasługa najskuteczniejszych na pla
cu Michała Rześnego i Dominika 
Świercza. Niestety, po odpoczynku na 
parkiecie zdecydowanie przewagę nńeli go
ście. Trzecią kwartę wygrali 20:6 i już było 
wiadomo, że niespodzianki w Łowiczu nie 
będzie. W ostatniej odsłonie goście powięk
szyli przewagę, by ostatecznie wygrać wy
soko 88:57. (Z) 

Koszykówka - 1 O. kolejka ligi kadetów o miejsca 1-6 

Dobry mecz na koniec 
•UMKS KSIĘŻAK I Łowicz - LKS 

I.ódź 72:74 (24:17, 13:15, 16:24, 19:18) 
Księż.ak I: Donńnik Świercz 25 (lx3), 

Michał Rześny 14, Marcin Pełka 13, Piotr 
Tryngiel 10, Kamli Bodek 6, Damian Wy
szogrodzki 4 i Adam Domeracki. 

Najwil(Cej dla ŁKS-u: Jarosław Mokros 
24. 
Łowicz, 5 marca. W niedzielę odbył 

się ostatni mecz w tym sezonie kadetów 
Księżaka I z wiceliderem tabeli - łódzkim 
ŁKS .. Zdecydowanym faworytem byli tu 
goście, którzy w tym sezonie juź trzy razy 
wygrywali z łowie7.ananń. Ale tym razem 
nie było łatwo. Księżacy w swoim ostatnim 
występie zagrali dobre zawody i byli bliscy 
sprawienia niespodzianki. Przegrali z ŁKS 

tylko 72:74. Wynik może byłby lepszy, ale 
nasi koszykarze musieli kończyć mecz w 
czwórkę. 

Podopieczni trenera Roberta Kuchar· 
ka bardzo dobrze radzili sobie pierwszej, 
wygrywając24: 17. Kluczemdozwyci~ 
dla gości była trzecia odsłona, którą wygrali 
24:16. W ostatniej kwarcie Księżak od 
9. minuty grał zdekompletowany i truc4Jo 
było o zwycięstwo, które było blisko. 

Ostatecznie pierwszy zespól kadetów 
zajął piąte miejsce w lidze wojewódzkiej i 
jest to lokata poniżej oczekiwań. Koszyka
rze z rocznika 1990 odnieśli tylko dwa zwy
cięstwa nad młodszymi kolegami z Księż.a
ka II z rocznika 1991. 

(z) 

Piłka siatkowa - Skierniewicka Liga Amatorów 

. TKKF Księżak wygrywa 
Skierniewice, 5 marca. Siatkarze 

łowickiego Księżaka, walczący w Amator
skich Mistrzostwach Łowie7.a w piłce siat
kowej grają w lidze amatorskiej w Skienńe
wicach i radzą sobie tam bardzo dobrze. 
W rozegranych pięciu spotkaniach ekipa pre
zesa Wojciecha Więckowskiego wy
grywałazdecydowanie3:0 i 3: I. W ostatniej 
5. kolejce łowiczanie pewnie pokonali ekipę 
Kleksów Skierniewice. Te wyniki świadczą 
o tym, że poziom w łowickich AML jest 

nieco wyższy, bowiem tu TKKF Księż.ak 
walczy o trzecie miejsce. 

2. kolejka: TKKF KSIĘŻAK ł..owicz
KU AZS WSEH Skierniewice 3:0 

3. kolejka: TKKFKSIĘŻAKl..owicz
MAX Skierniewice 3:0 

4. kolejka: TKKF KSIĘŻAK Łowicz• 
PIĄTKA Skierniewice 3:1 

5. kolejka: TKKF KSIĘŻAK ł..owicz
KLEKSY Skierniewice 3:0 

(zlj 
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Chociaż zima nie odpuszcza, to młodzi gracze Pelikana z rocznika 1991 rozpoczęli już swoje przygotowania do rundy wiosennej „na powietrzu''. 

Piłka nożna - turniej rocznika 1991 

HISTORYCZNE ZWYCl~STWO 
Konin, 25 lutego. Młodzi piłkarze 

łowickiego Pelikana z rocznika 1991 wy
stępujący w lidze wojewódzkiej ,,Michało
wicza" uczestniczyli w bardzo ciekawym 
turnieju na otwartych boiskach w Koninie. 
W zawodach brały udział ponadto ekipy 
Alwniniurn Konin, Orła Łódź i pierwswli
gowy zespół kobiet Medyka Konin. Me
cze odbywały się na ośnieżonych, ale do
brze przygotowanych boiskach Klubu Spor
towego Aluminium Konin. 

• MEDYKKonin-PELIKANŁowkz 
0:1 (0:0); br.: Michał Pełczyński. 

był Michał Felczyński i Pelikan wygrał to 
historyczne spotkanie I :O. 

Trzy godzinną przerwę między mecza
mi gracze Pelikana wraz z trenerem Artu
rem Balikiem postanowili wykorzystać 
na zwiedzanie sanktuarium Matki Boi:ej w 
Licheniu 

• ORZEŁ Łódź - PELIKAN Łowicz 
0:2 (0:1); br.: Tobiasz Sójkowski i Marcin 
Domalewski. 

Po obiedzie przystąpiono do kolejnych 
gier, a tym razem przeciwnikiem Pelikana 
był lider łódzkiej klasy okręgowej rocznika 
1991 z,espółłódzkiego Orła. Pierwsza poło
wa to przewaga łodzian, którzy mieli dwie 
dogodne sytuatje do strzelenia gola, ale do
brze w tym dniu bronił Jarosław Rusek. 
Jednak to łowiczanie cieszyli się z prowa
dzenia gola po dośrodkowaniu z rzutu wol
nego Michała Marcinowskiego i nieuda
nej pułapce ofsajdowej graczy Orła zdobył 
Tobiasz Sójkowski. 

grę, ale ,,Pelikaniątka" były skuteczniejsze. 
Marcin Domalewski wyszedł z głębi 
pola, otrzymał dokładne podanie, zgubił 
obrońcę i strzelił z kilku metrów nie do obro
ny. Pelikan zwyciężył 2:0. 

• ALUMINIUM Konin - PELIKAN 
Łowicz 1:0 (0:0) 

Ostatnie spotkanie z gospodarzami dru
żyną Aluminium Konin było ciekawym 
widowiskiem. W pierwszej połowie obie 
drużyny stwmzyły sobie po jednej klarow
nej sytuacji do zdobycia gola ale ich nie wy
korzystały. Druga~ gry należała jednak 
do piłkarzy Aluminium, którzy zdobyli 
piękną bramkę z szesnastu metrów i wygra
li ten mecz 1:0. 

było dla nich na pewno dużym olx:iążeniem 
i widać to było w drogiej połowie meczu 
z Alwniniwn. Może cieszyć fakt, że stracili
śmy tyllw jedną bramkę w czym duża zasłu
ga obrońców i bramkarza ale bralwwało 
zwłaszcza zawodników do lwnstruowania 
akcji - rozgrywającego i przede wszystkim 
napastniki. Miejmy nadzieję, że superstne
lec drużyny Dawid Sut niedługo li'.)lleczy 
trwającą od listopada lwntzqę. 
•ALUMINIUMKonin-ORZEŁŁódź 

2:1 
I. Aluminium Konin 2 6 3- l 
2. Pelikan Łowicz 2 3 2-1 
3. Orzeł Łódź 2 O 1-4 

Piłka nożna - przygotowania 
KS Pelikan do rozgrywek 

rundy wiosennej Ili ligi 

Odrobili starty 
• po przerwie 

• MAZOWSZE Płock - PELIKAN 
Łowicz 2:3 (2:0) 

1:2- Zbigniew Czeibniak (62), 2:2- Ra
dosław Kowalczyk (75), 2:3 - Zbigniew 
Czeibniak (81 ). 

Pelikan: Romanowski ( 46 Gospoś) -
Znyk (46 Goryszewski), Czeroniak, Stysz
ko, Gawlik-Cipiński (75 Konrad Bolimow
ski), Serocki, Jóźwiak, Krystian Bolimow
ski - Kosiorek (46 Kazimierczak), Kowal
czyk (80 Jędrachowicz). 

Płock, 4 marca. Gdybyśmy w drogiej 
połowie li'.)IMrzystali wszystkie „ setki." wy
nik by{by podobny do tego z Włocławka -
powiedział po meczu trener Jacek Cyzio. 
I rzeczywiście - ,,Ptaki" po przerwie zde
klasowały rywala i miały przygniatającą 
pnewagę. Ale zanim przyszła druga odsło
na, miła miejsce pierwsza, a w niej o 2 gole 
lepsi byli gracze z Płocka. Już w 15. sekun
dzie padł gol który rzadko jest oglądany na 
boiskach piłkarskich. Zawodnik gospoda
rzy pociągnął prawą stroną i huknął z 16 
metrówniedoobronywsamookienko.Pięk- · 
ne trafienie. Potem łowiczanie przeważali, 
ale nie potrafili stworzyć stuprocetnowych 
sytuacji. Za to w 40. minucie po jednej 
z kontr i strzale głową podwyższyli prowa
dzenie. Może światło jest za słabe dla tne
cioli.gowc6w . . . - źartowali obecni na meczu 
kibice. 

Po pnerwie Pelikana zagrał już inaczej. 
Co chwila zatrudniany był płocki golkiper, 
ale kontaktowy gol padł dopiero w 62. mi
nucie. Celnym uderzeniem z rzutu wolnego 
popisał się Zbigniew Czerbniak. Potem 
po dwie znakomite okazje do strzelenia gola 
mieli Radosław Kowalczyk i Robert 
Wilk. W 75. minucie popularny ,,Kowal" 
otrzymał dobre prostopadłe podanie, wy
szedł sam na sam z bramkarzem i nie dał mu 
szans. W 81. minucie ponownie w roli głów
nej Kowalczyk, który k~pnął na bramkę ry
wala i choć jego uderzenie odbił golkiper to 
przy dobitce Czeibniaka był bezsilny. Zwy
cięstwo minimalne, gra niezła, rywal słaby -

Pierwsz.e spotkanie było nie lada wyda
rzeniem. Naprzeciwko drużyny Pelikana 
stanęła ekipa Medyka Konin zespół kobiet 
- aktualny zdobywca Pucharu Polski z re
prezentantkami Polski w składzie. Mecz był 
wyrównanym widowiskiem z lekką pne
wagą pań w pierwszej połowie, które kilka 
razy groźnie zaatakowały bramkę Jarosła
wa Ruska, ale bezskutecznie. W Il cz.ęści 
gry łowiczanie stworzyli więcej sytuacji 
zagrali lepiej i skutecmiej. Złotą bramkę zdo-

W drugiej połowie mecz się wyrównał 
obie drużyny starały się prowadzić otwartą 

Trener Artur Balik po tych trzech me
czach był w bardzo dobrym nastroju: Je
stem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. 
Graliśmy z drnżynami wymagającymi o zbli
żonych wniejętnościach a ponadto mieliśmy 
okazję zagrać z czołową żeńską drożyną 
piłkarską w Polsce. Chłopcy zagrali w su
mie, aż 150 minut w ciągu jednego dnia co 

W ekipie łowickiego Pelikana grali: Jaro
sław Rusek - Mateusz Wróbe~ Bartosz Cie
sielski, Tobiasz Sójkowski, Wiktor Waw
rzyn, Michał Felczyński, Sebastian Rataj
czyk, Tomasz Gajda, Michał Marcinowski, 
Mirosław Jóźwiak, Patryk Kneszewsk:i i 
Marcin Domalewski - trenerem zespołu jest 
Artur Balik. tak w skrócie można opisać sobotni, roz

(p) grywany na sztucznej nawierzchni, sparing. 

Piłka nożna - przygotowania Pelikana li do rozgrywek IV ligi 

Napastnicy 
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN 

II Łowicz 0:0 
Pelikan: Marek Olacz.ek - Michał Plichta, 

Górski, Burzykowski, Urbanek - Kacprow
ski, Przemysław Plichta, Golis, Mikulski -
Ługowski,Kutkowski. Poza tym grali: J~ 
jewski, Brzózka, Łukasz Olaczek, Knera, 
Zwierz, Rembowski, Przyżycki, Grzegorek 

• ŻVRARDOWIANKA Żyrardów -
PELIKANIIŁowiczO:O 

kładne podanie ale nie potrafił skierować pił
ki do pustej bramki. Równie dobrą sytuację 
miał Błażej Golis - również się pomylił. 
Rywal nie stworzył praktycznie żadnej kla
rownej sytuacji i tylko indolencji strzelec
kiej łowiczan zawdzięcza czyste konto. 

Praktycznie tak samo wyglądał niedziel
ny test-mecz. Rozgrywany również póź
nym wieczorem, przy sztucznym oświe-

• pobudka! 
tleniu pojedynek z Żyrardowianką ponow- z 30 metrów popisał się Michał Brzózka, 
nie pokazał, i:e nasi napastnicy jeszcze nie golkiper wypuścił piłkę a dobitka Dawida 
złapali odpowiedniej formy. Znów Pelikan Ługowskiego była nieskuteczna. Jeszcze 
dojrzalej rozgrywał swoje akcje, stwarzał pokazał się Rafał Mikulski, ale futbolów
zagroi:enie, ale gole nie padały. Dwukrotnie ka wciąż nie chciała wpaść do siatki. Chło
bliski szcz.ęścia był Kutkowski (nawet trafił paki. prezentują się coraz lepiej pod wzglę
w słupek), niewiele brakowało i:eby gola df!ftl fizycznym, gra też jest nie najgorsza. 
strzałem głową zdobył Przemek Plichta. Jj;llw trzeba trafiać do siatki. . . - dodaje 
W drugiej połowie kapitalnym uderzeniem Majchrzak. BoB 

Pelikan: Jędrzejewski - Łukasz Olaczek, 
Górski, Burzykowski, Uibanek - Michał 
Plichta, Pnemysław Plichta, Zwierz, G=
gorek - Ługowski, Kutkowski. Poza tym 
grali: Marek Olaczek -Mikulski, Rembow
ski, Brzózka. 

Rezerwowe derby razy . dwa 
Skierniewice, 24 i 26 lutego. Dwu

krotnie, w piątek i niedzielę, drużyna trenera 
Grzegorza Majchrzaka korzystała ze 
sztucznej murawy w Skierniewicach. Były 
to bardzo pożyteczne sparingi, w których 
nwja drużyna pneważala, ale niestety nie 
potrafiła ani razu polwnać bramkarza ry
wala. Sytuacje były. bralwwało jedynie sku
teczności - mówi łowicki szkoleniowiec. 

W piątek ,,Ptaki" potykały się z wystę
pującym w okręgówce Widokiem Skiernie
wice. Wśród skierniewiczan m.in. łowicza
nin Łukasz Kowalik, zabrakło z kolei in
nego wychowanka Pelikana - Dominika 
Czeczko. 

Przez cały mecz inicjatywa była po stro
nie biało-zielonych. Znakomitą okazję do 
zdobycia gola miał przede wszystkim 
Paweł Kutkowski, który otrzymał do-

• STAlrGOSSO II Głowno - PELI
KAN II Łowicz 0:2 (0:2) 

O: 1 - Andrzej G=gorek (30), 0:2 - Da
wid Ługowski ( 40). 

Pelikan: Jędrzejewski -Brzózka, Olaczek, 
Urbanek (46 Mikulski), Knera (46 Przy
źycki) - Kacprowski (46 Górski), Burzy
kowski ( 46 Cicha!), Michał Plichta, Grzego
rek - Ługowski, Kutkowski. 

• STAlrGOSSO II Głowno - PELI
KAN Il Łowicz 2:2(1:1) 

O: 1- Dawid Ługowski (15), 2:2 - Dawid 
Ługowski (60). 

Pelikan: JędrzejewŚki - Brzózka, Burzy
kowski, Uroanek, Knera - Michał Plichta 
(46 Mikulski), Cichal, Przemysław Plichta 
( 46 Golis), G=gorek-Ługowski, Kutkow
ski. 
Łódź, 2 marca i Głowno, 5 marca. 

Dwukrotnie, w czwartek i niedzielę, rezer-

wy łowickiego Pelikana potykały się z drugą 
drużyną Stali Głowno. Były to mecze roz
grywane pod nasze dyktando. Mimo cięż
kich warunków gra mojego zespołu wyglą
da/a poprawnie - powiedział trener Grze
gorz Majchrzak. 

Pierwszy mecz rozgrywany był na 
sztucznej murawie boiska Szkoły Mistrzo
stwa Sportowego w Łodzi. Łowiczanie mieli 
przewagę przez dziewięćdziesiąt minut 
a zwycięstwo powinno być znacznie oka
zalsze. Pierwszy gol padł w 30. minucie. 
Dobne w sytuacji sam na sam zachował się 
Andrzej Grzegorek, wyprowadzając 
,,Ptaki" na prowadzenie. W 40. minucie bar
dzo ładnego gola zdobył Dawid Ługow
ski - kopnął mocno z szesnastu metrów 
pod poprzeczkę, nie dając 7.ad.nych szans 
bramkarzowi W drugiej odsłonie dominacja 
biało-zielonych nie podlegała dyskusji. Sy-

tuacje bramkowe zmarnowali ŁugowslĆi, 
Paweł Kutkowski. Z kolei mocne ude
rzenie Kamila Góskiegoobronił bramkarz 
z Głowna 

Okazja do rewanżu nadarzyła się już 
za trzy dni. Tym razem sparing odbył się na 
jednym zpodgłowieńskich boisk, które choć 
organizatorzy starali się p1zygotować jak 
najlepiej, było pokryte warstwą śniegu. Poza 
tym trener Majchrzak nie mógł skorzystać 
z kilku swoich piłkarzy, których bądź to 
wykluczyła choroba bądź sprawy osobiste. 

Obie bramki dla łowiczan zdobył Ługow
ski, co cieszy, zważywszy, i:e narzekaliśmy 

.na formę napastników. Wynik mógłby być 
korzystniejszy dla gości, gdyby po pierw
sze rzut kamy wykorzystał G=gorek, a 
po drugie zawody prowadzili profesjonalni 
sędziowie, a nie piłkarze (drugi gol dla Stali 
padł z ewidentnego spalonego). BoB 

Teraz przed nami mecz w Puchane Pol
ski, który powinien być rozegrany w sobotę 
- 11 marca Czy się odbędzie? Gospodane, 
czyli Concordia Piotrków Trybunalski, stara 
się i:eby podjąć biało-zielonych w Skiernie
wicach, na tamtejszym, „odpornym na zimę" 
boisku. Byłoby to idealne rozwiązanie. 

BoB 

Piłka nożna - finał Mistrzostw 
Województwa Łódzkiego 
Zrzeszenia LZS do lat 16 

Tylko ieden rem~s 
Łowicz, 22 lutego. Pięć zespołów wy

stąpiło w turnieju eliminacyjnym Mi
strzostw Województwa Łódzkiego~ 
nia Ludowe Zespoły Sportowe w halowej 
piłce nożnej do lat 16, ale występujący 
w roki gospodarza team UKS Gimnazjon 
Dzierzgówek (nauczyciel w-fDaniel Tryn
giel), był tylko tłem dla znacznie skutecz
niej grających rywali. 

Wyniki: UKS Gimnazjon Dzierzgó
wek - Ner Poddębice 2:2, GP Ostrowy -
GPParzęczew4:0, NerPoddębice-Świnice 
Łęczyca 2:3, UKS Gimnazjon Dzierzgó
wek - GP Ostrowy 0:2, GP Parzęczew -
Świnice Łęczyca 1:3, GP Ostr~wy - Ner 
Poddębice 0:3, UKS Gimnazjon Dzierz
gówek-GPParzęczew0:2, ŚWiniceł..ęczy
ca - GP Ostrowy 0:5, Ner Poddębice - GP 
Parzęczew 0:0,..uKS Gimnazjon Dzierz
gówek - Świnice Łęczyca 0:1. 
I. GP Ostrowy 4 9 11-3 
2. Świnice Łęczyca 4 9 6-9 
3. Ner Poddębice 4 5 7-5 
4. GP Parzęczew 4 4 3-7 
5, Gimnazjon Dzierzgówek 4 1 2-7 

(p) 

„ 

> 
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Piłka siatkowa - 13. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

JESZCZE NIC NIE WIADOMO 
Łowicz, 3 marca. W AmatorskichMi- grał w miniony piątek z Rzemiosłem Ale 

strz.ostwach ŁowiC?.a w piłce siatkowej, po pnegrał 2:3 i to miało duż.e znaczenie. Ten 
czwartej kolekcje rundy rewanż.owej jesz- podział punktów może okazać się decydu
cze nie wiadomo kto w tym roku będzie się jący. Teraz w tabeli prowadzi LZS i ma 1Izy 
cieszył z mistrzowskiego tytułu. Szansę punktypu.ewaginadRzemi~em.Dokońca 

nadal maja dwie ekipy, choć zdecydowanie nmdy Rzemiosło ma pewnego walkowera 
bliżej jest LZS Retki. W bardzo ciekawej z Dzi-k~ią i łatwy mecz z UKS Blich. 
rywalizacji o mistrzostwo LZS Retki Jl!7.C- Natomiast LZS ma dwa ciężkie pojedynki 

Siatkarskie rozgrywki weszły już w decydującą fazę - emocji na pewno 
nie brakuje ... 

z dwoma ekipami TKKF: głowieńskim BS 
i z łowickim Księż.akiem. 

Emocję będą także towarzyszyć w wal
ce o tr7.ecie miejsce w tabeli. Wciąż szansę 
zachowują 1Izy ekipy. TKKF Księżak po
wrócił do walki o medalowe miejsce, poko
nując Malinę 3:1. Aby myśleć o podium 
swoje mecze muszą teraz wy'Ef'jWaĆ siatka
i:ze z TKKF BS Głowno. Jcili wygrają3:0 
z Retkami, to jednoczcinie pomogą ekipie 
Rzemiosła 

Na te pytania odpowiedź poznamy już 
jutro w kolejnych meczach pierw~ ligi 
AML. W piątek w hali łowickiego OSiR 
m2 na ul. Topolowej najciekawiej zapowia
da się pojedynek TKKF BS Głowno z LZS 
Retki. Początek tego spotkania zaplanowa
na na godz. 20.30. 

13. kolejka I ligi AMŁ: 
• TKKF KSIĘŻAK Łowicz - MALI

NA Skierniewice 3:1 (25:16, 25:21, 16:25, 
25:19) 
•RZEMIOSŁO Głowno - LZS Retki 

3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 25:22, 11:15) 
•UKSBLICHKIAMOTORSLowicz 

- DZI-KOŚ-Ć Chąśno 3:0 (w.o) 
• TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 

-TKKFEXPANDORGłowno3:0(25:16, 

25:18, 25:14) 
I. LZS Retki (1) 13 32 35:12 
2. Rzemiosło Głowno (2) 13 29 32:14 
3. Malina Skierniewice (3) 13 23 29:21 
4. TKKF BS Głowno (4) 13 23 28:22 
5. TKKF Księżak (5) 13 22 26:21 
6. Dzi-koś-ć Chąśno (6) 13 17 21:28 
7. TKKF Expandor (7) 13 16 19:25 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 13 6 10:34 

Zbigniew Łaziński. 

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do ro~grywek Ili ligi 

UFFF! ODETCHN~LIŚMY „. 
• WŁOCLAVIA Włocławek - PELI-

1'AN Łowicz 1:7 (0:2) 
O: 1 - Lukasz Znyk (6), 0:2 - Bogdan Jóź

wiak (15), 1:3 - Lukasz Znyk (50), 1:4 -
Krystian Bolimowski (60), 1:5 - Radosław 
Kowalczyk 967), 1 :6 - Komad Bolimuwski 

· (77), 1 :7 - Zbigniew Czerbniak (84). 
Pelikan: Romanowski ( 46 Gospoś) -

Gawlik (46 Goryszewski), Czerbniak, 
Styszko, Znyk - Krystian Bolimowski 
(70 Konrad Bolimowski), Jóźwiak, Serocki 
( 46 Wilk), Kaźmierczak (46 Ci piński)- Ko
siorek (70 Jędrachowicz), Kowalczyk. 
Włocławek, 1 marca. Troszkę uspo

koili swoich fimów gracze łowickiego Peli
kana. Po drugiej wpadce z czwartoligow
cem tym razem bezlitośnie pokonali Wło
cłavię, a ich wyżl>zość najtrafuiej oddaje 
wynik. Trener Jacek Cyzio w pierwszym 
składzie pominaj: tym razem Roberta Wil-

ka i Kamila Goryszewskiego. Nie jest 
bynajmniej spowodowane ich kontuzjami, 
tylko faktem, że w pierwszym meczu ligo
wym obaj nie zagrają z powodu kartek, więc 
łowicki szkoleniowiec szuka optymalnego 
ustawienia 

Mecz rozegrano tym razem we Włocław
ku, na sztucznej nawienchni, a gospodarze 
to drużyna zajmująca 14. miejsce w kujaw
sko-pomorskiej IV lidze. Nie było to więc 
specjalnie Wymagający rywal, tym niemniej 
na pewno gole cieszą. 

Festiwal bramkowy rozpoczął Łukasz 
Znyk już w 6. minucie. Nasz obrońca do
brze :znalazł się pod bramką miejscowych, 
zdobywając gola po rzucie rożnym. Pod
wyżl>zył prowadzenie Bogdan Jóźwiak, 
wykorzystując idealne dogranie z lewej stro
ny Krystian Bolimowskiego. Po prze
rwie padł gol dla Włocłavii, a potem grali już 

tylko łowiczanie. W 50. minucie dobre wyj
ście z drugiej linii Łukasza Znyka, a po 
dziesięciu minutach do bramki trafił Kry
stian Bolimowski. W 64. minucie fatalny 
błąd golkipera, który wybijając futbolówkę 
trafił w Radosława Kowalczyka i ten 
bez problemu umieścił ją w siatce. W 77. 
minucie pokazała się młodzież. Jóźwiak wy
mienił kilka podań z Grześkiem Cipiń
skim, a ten wyłożyłpiłkę Konradowi Bo
limowskiemu - ładne uderzenie z lewej 
nogi i w ten sposób na liście strzelców obaj 
bracia Bolimowscy. Dzieła zniszczenia do
kończył Zbyszek Czerbniak, który stIZa
łem głową nie dał szans bramkarzowi. 

Rywal nie był zbyt mocny, ale nam p<r 

trzebny był taki mecz - podsumował po spo
tkaniuchugi trener łowickiego Pelikana- Ro
bert Wilk. 

/ 
BoB 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 9-15 marca marca 2006 r. 

Przysiowle ludowe o pogodzie: 
u W MARCU JAK W GARNCU". 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę ·regionu kształtuje skraj 
wyżu, w weekend skraj niżu. Napływa wilgotna 
oraz chłodna masa powietrza. 

•CZWARTEK· PIĄTEK: Zachmurzenie umiarkowane do dużego, 
miejscami poprószy śnieg. Widzialność umiarkowana, 
zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, 

Ploc~ 
.... . 

-41 1 

Czwartek • niedziela 
9 - 12.03.2006 r. 

Temperatury max w dzień 

-41 o 
~ 

Płońsk ,.. 
N. Dwór 

Gostyni11 ,.. I -41 -0 Maz. ~ 

słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień: - 2°C 
do + 1°c. Temp. min w nocy: - 5°C do - g•c. 

~ -3/ 
1 

,"-;.·• 4 i:-. , . WAR 's_Ut._W_'A~ 
Kutno~ ~- ll?chaczew , ..a_ 

' ~ ·- ~ 
.i.,. -* i,,. ·,__ -41 (J \.___ 1 ~ Pruśzków 

• SOBOTA· NIEDZIELA: Pochmurno 
z przejaśnieniami, miejscami poprószy śnieg. 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, w nocy 
i rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków zachodnich, 
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: - 4°C 
do - 2°c. Temp. min w nocy: - a·c do - 12°c. 

•PONIEDZIAŁEK· ŚRODA: 
Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu. 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: - 1 •c do + 2°c. 
Temp. min w nocy: - s•c do - 10°c. 

Głowno 

, ~ . ~· 
ŁOWICZ 4-

~ -31 1 ,. „ 
~ 

~. 
-~ 
i 

Prognoza blometeorologlczna: j 
Warunki biometeorologiczne niekorzystne. e 
Osłabiona sprawność psychofizyczna. Ji 

9.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Tenis stołowy - Ili WTK młodzików 

Wygrał po raz pierwszy 
Łódź, 5 marca. Znakomicie w roz

grywanym w łódzkiej SP 198 trzecim Wo
jewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym 
młodziczek i młodzików w tenisie stoło
wym wypadli podopieczni trenera 
Krzysztofa Placka. Aż trójka młodych 
zawodników UMKS Księżak stanęła tym 
razem na podium, a Piotr Podsędek 
po raz pierwszy w historii łowickiego 
klubu okazał się najlepszym w WTK 
i wywalczył tym samym awans do III 
OTK, który odbędzie się w dniach 19-20 
marca w Drzonkowie. Łowiczanin w fi
nale pokonał Marcina Małysa (Prosna 
Wieruszów), a trzecie miejsce wywalczył 
jego młodszych brat- Mateusz Podsę- Mateusz ; Piotr Podsędek 
dek. 

Znakomicie w Lodzi walczyła także jeszcze dwie pingpongistki Księżaka • 
Ksenia Włuczyńska, która wywalczy- siódma była Marzena Osowska, 
ła drugie miejsce, a w ósemce znalazły się a ósma Wiktoria Guzek. (p) 

Koszykówka - 16. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek 

Kadetki w rozpadzie 
• ŁKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK 

Łowicz 57:38 (15:14, 10:12, 18:6, 14:6) 
Księżllk: Dagmara Włuc-zyńska 15 (2x3), 

KarinaRześna 11,Agnieszka Wójcik?, Wlk
tońaMichalska 3 i Aleksandra Grzegorek 2. 

Najwięcej dla LKS: Milena Stojke 12, 
Martyna Laskowska 1 O i Anna Lewandow
ska 10. 
Łowicz, 25 lutego. Zakończył się se

zon 2005/2006 dla drużyny kadetek łowic
kiego Księżaka. Na swój ostatni występ 
łowiC7.lłllki pojechały do łodzi, gdzie zmie
rzyły się z przedostatnim w tabeli ŁKS. 
Była szansa na drugie zwycięstwo w lidze, 
ale na mecz pojechało tylko pięć zawodni
czek. Dla nich należą się duże brawa, 
za postawę i ambicję. Jcili zaczyna się tre
nować i we wiześniu zgłasza się chęć treno
wania i grania, to trzeba to robić do końca. 
Niestety, łowiczanki okazały się mało po
ważne i ~ z nich po porostu nie poja
wiała się na treningach. 

Do ambitnej walki przyzwyczaiła 
wszystkich Dagmara Włuczyńska, która 
mów była najskuteczniejS"Zą zawodniczką. 
Podopieczne trenera Roberta Kucharka 
trzymały się do przerwy. W 21. minucie 
nawet prowadziły 28:25. Ale sił na dalsza 
grę nie starczyło. Później rywalki zdobyły 
16 punktów pod rząd i wyszły na prowa
dzenie 41 :30. W ostatniej kwarcie za 5 pm>
winień opuściła boisko Karina Rześna 
i „Centerki" musiały grać we cztery. 

To był ostatni mecz kadetek. Od 1 marca 
zespół już nie istnieje, ponieważ na treningi 
przychodzi zbyt mało zawodniczek. Mi
niony sezon nie był udany dla łowiczanek. 
Zajęły ostatnie miejsce w lidze i wygrały 
tylko jeden mecz. Na pocieszenie pozostaje 
fakt, że mistrzostwo zdobyła ekipa Mag
Rys Zgierz, której szeregi zasiliła wycho
wanka trenera Kucharka - Aleksandra 
Śmiałek i miała ona swój udział w zdoby
ciu mistrzostwa (z) 

Szachy - Ili Zimowy Turniej „Młodych Talentów" 

Trzecie - norma Kacpra 
Obra, 18-23 lutego. W trzecim turnie

ju z cyklu Zimowego Turnieju Szachowego 
,,Młode Talenty'', który został zorganizo
wany w Obrze k. Wolsztyna znowu bardzo 
dobrze wypadł łowiczanin Kacper Pio
run (UKS Pijarski). Piętnastoletni szachista 
wywalczył tym razem sześć punktów, 
co dało mu bardzo dobre dziesiąte miejsce. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tym ra
zem osiągnął ranking 2286 ELO, czyli tym 
samym po raz tr7.eci wypełnił normę na kan
dydata na mistIZa. 

W twnieju tym wystartował również jego 
brat młodszy brat - dziesięcioletni Paweł, 

któi:y w grupie rankingowej do 1400 wy
walczyłósmąpozycję. (p) 

Łowicki informator sportowy 
pWek..10 mam; 
• 17.30-22.00 - hala sportowa OSiR 

nr 2 w Łowiczu, ul Topolowa 2; mecze I 
iii ligi VII edycji AmatorskichMntnostw 
Łowicza w piłce siatkowej; 

Sobota. u marca: 
•9.00-halasportowaOSiRml wŁowi

czu, ul. Jana Pawła Il 3; twniej eliminacyjny 
wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek 
U-12; godz. 9.00: UMKSKsiężakIŁowicz 
- Mag-Rys Zgierz, godz. 10.15: UMKS 
KsiężaklIŁowicz-UKS Jordan Łódź, godz. 
12.00: UMKS Księżak Il Łowicz - Mag
Rys Zgierz, godz. 13.15: UMKS Księżak I 
Łowicz - UKS Jordan Łódź; 

• 15.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul Jana Pawła II 3; Walny 
Zjazd Powiatowego SZS w Łowiczu, godz. 
15.00 - I termin, godz. 15.15 - II termin; 

• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki junio
rów U-18 o miejsca 1-6: UMKS Księżak 
Łowicz - UMKS Piotrcovia; 
' Niedzie1as u gpn:a! 

• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek 
U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księżak Il 
Łowicz - UKS Basket Aleksandrów; 

• 12.00-14.00-halasportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 2. kolejka 
ł.,owickiej Halowej Ligi Oldboy' ów LLPNP; 
godz.12.00: Agatom-Olimpia Chąśno-Afera 
Łowicz, godz. 12.30: Księżak Łowicz - Va
gat Domaniewice, godz. 13 .OO: Kopernik 
_Kiernozia - Oldboy Zduny, godz. 13.30: 
Dagram Łowicz - Gladiator Łowicz; 
.... 17 IDllmG 
• 17.30-22.00-halasportowa0SiRnr2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i Il ligi 
VII edycji Amatorskich Mistrw!ltw Łowi
cza w piłce siatkowej. (p) 
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