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WALKA .O UNIJNE PIENI DZE 

_ Zagrożone weiście 

do ratusza 
Najpierw odpadł gzyms, potem 

pojawiły się rysy na belce frontonu 
nad bramą prowadzącą do ratu
sza. Dla bezpieczeństwa belkę pod
parto pod koniec ubiegłego tygo
dnia stalową konstrukcją - tak wy
gląda obecnie łowicki ratusz. 

Ł 
owicki ratusz, licz.ący blisko 200 lat, 
pIZeSZedł osiem lat temu gruntowny 
remont, który kosztował aż 2,8 mln. zł 

-oo budziłoduż.ekontrowersje. Zmiany, które 
można zaobserwować nad bramą prowa
&ącą do ratusza budz.ą duży niepokój co do 
wy1Izymałości tej cz.ęści jego konstrukcji. 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remon
tów GizegoIZ Pelka uspokaja, że nie ma się 
czego obawiać, stalowa konstrukcja ustawio
na w bramie pizejęła obciążenie, które spo
wodowało rysy na belce podpierającej strop. 
Niemniej Pelka nie potrafi wytłumaczyć jed
noznacznie, skąd wzięły się problemy. Bel
ka spina dwie kolumny znajdujące się przy 
wejściu do ratusza, na niej opiera się strop 
i poddasze, gdzie znajdują się pokoje urzęd
ników. PIZyczyn uszkodzeń może być wie
le,jak chociażby obciążenie wywołane śnie
giem, który zalegał na dachu ratusza, czy 
ruchy ścian, które zostały ustawione na 
ogromnych głazach stanowiących funda
ment Gzyms mógł odpaść zarówno od pra
cy belki, jak i od wody, która dostała się na 
niego, a resztę wykonała w tym przypadku 
niska temperatura. 

Złożone przez ratu~ 
dwa wnioski 
na dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej 
budowy wielu 
ulic w Łowiczu nie zostały 
zakwalifikowane 
do realizacji. Na tych 
wnioskach opierały się 
plany inwestycyjne 
na ten rok - więc trzeba je 
będzie zmieniać. 

Z auąd Województwa Łódzkiego ogło
sił po posiedzeniu w dniu 15 lutego 

listę 13 projektów drogowych, na których 
realizację przeznaczone zostaną pieniądze 
w ramach funduszy strukturalnych Unii Eu
ropejskiej, pochodzących jesz.cze ze stare
go, kończącego się w tymroku, budżetu Unii. 
Opieniądz.eubiegalosięlakżemiastoŁowicz, 

pnedstawiając w lipcu 2005, gdy był czas 
na składanie wniosków, dwa projekty: 

pierwszy na budowę i modernizację ulic 
o znaczeniuregionalnym-Kiemozkiej, Ka
liskiej, Blichu, Mostowej, Powstań
ców-na kwotę 6,3 mln zł, drugi na budowę 
sieci dróg istotnych dla rozwoju małych fum 
w Łowiczu - tu wymieniano kilkanaście 
ulic, na kwotę 3,9 mln zł. Łowickie projek
ty znalazły się poza trzynastką. 

Dlaczego? Ubiegających się o pienią9ze 
do podziału było dużo więcej niż pieniędzy, 
a przy tym łowickie projekty nie zostały 
ocenione najwyżej. Wnioski przechodzą kil
ka etapów oceny. Po pierwszym, formal
nym, następuje etap drugi- ocena pnez tzw. 
Panele Ekspertów. Ta ocena powinna być 
najbardziej obiektywna, bo oparta wyłącz
nie o kryteria merytoryczne. 

W oczach ekspertów 
Łowicki projekt dróg ważnych dla ruchu 

regionalnego uzyskał 67 ,22% punktów 
możliwych do przyznania pnez ekspertów, 
co dało mu 22 miejsce na liście rankingowej, 
drugi projekt został oceniony na 66, 10%, co 
uplasowało go na miejscu 24. Dla porówna
nia, najwyżej sklasyfikowany projekt, do
tycz.ący pnebudowy drogi wojewódzkiej 

m 702 Konary-Piątek, zyskał punktów były dla Łowicza korzystne: oba wnioski. 
87,58%. . znalazły się poza trzynastką. Bylijed-

p anele Ekspertów nie miały jednak de- nak i beneficjenci decyzji zarządu. Na przy
cydującego głosu Trzecim etapem ooo- kład na miejscu 13 listy, a więc kierując pro

ny wniosków była ocena pnez tzw. Regi.o- jekt do realizacji, zapisano wniosek o dota
nalny Komitet Sterujący, w skład którego cję na blisko 4 mln zł, z pIZeznaczeniem na 
wchodzą pIZedstawiciele środowisk samo- pnebudowę dróg gminnych w gminie Za
nądowych, naukowych, związków zawo- dzim, który w ocenie eksperckiej uzyskał 
dowych itp. Ma on prawo zmienić listę pro- tylko 62,77 % , a więc mniej nawet niż drugi 
ponowaną pnez Panele Ekspertów z po- z wniosków złożonych przez Łowicz. 
daniem uzasadnienia. Komitet skorzystał Łowicz takiej siłypl7.ebicia w Zarządzie Wo
z tego prawa i po jego ocenie łowicki wnio- jewództwa nie miał. 
sek na budowę dróg o znaczeniu regional- Z sąsiadów Łowicza, prawie 4,8 miliona 
nym był na dobrej, dziesiątej pozycji. złnasiećdróggminnychdostalagminaSkier
ZaIZąd Województwa, który dokonuje niewice (wniosek oceniony ciut wyżej niż 
czwartego, ostatecznego etapu oceny wnio- łowicki - na 62,77%) oraz powiat kutnow-· 
sków, poddał jednak rekomendacje Regio- ski, który dostanie 19,5 miliona na remont 
nałnego Komitetu Sterującego nńażdżącej wiaduktu nad torami kolejowymi w Kutnie 
krytyce. W komunikacie po posiedzeniu (ocena ekspercka - 78,33%). Łącznie Za
Zauądu Województwa z 15 lutego napisa- IZąd Województwa rozdysponował blisko 
no: - Lista ta zmienia radykalnie hierarchi- 77. mln złotych. 
zację projektów wynikającą z ocen eksper
tów, zaś umsadnieni.e przedstawione przez 
RKS jest mniej niż lakoniczne- ta sama for-

Ratusz sit odwolule 
muła zastosowana zo*zła do wszystkich We wtorek 14 marca bunnistIZ Ryszard 
zmian. Budz.ałek pnekaz.ał do Zauądu Wojewódz-
Zauąd dokonał więc ze swej strony ko- twa odwołanie od decyzji. 

lejnej zmiany listy rankingowej. Zmiany nie 

ŁSM 

dok na str. 5 

Nie wszyscy zostali 
wykluczeni 

Osiem spośród osiemnastu 
osób, które miały być wykluczone 
z grona członków Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej za wielomie
sięczne niepłacenie czynszu, 
otrzymało od Rady Nadzorczej 
spółdzielni dodatkowe terminy na 
spłatę zadłużenia. 

J eśli jednak nie zaczną regularnie spła
cać zadłużenia inie spłacą całości cDugu 
do końca WIZeśnia - wnioski o wy

kluczenie ponownie trafiąpod obrady Rady. 
Potem może je czekać sprawa sądowa oraz 
eksmisja z zajmowanego mieszkania. Uszkodzenia wymagają specjalistycznej 

oceny, dla naczelnika Pełki jest jednak pew
ne~żetrzeba będzie w belce założyć betono
we plomby, które ją wzmocnią. Roboty 
poparte ekspertyzą mają zostać wykonane 
do końca maja W obecnej chwili nie potrafił 
nam powiedzieć ile będą one kosztowały, za 
wcześnie jest bowiem na określenie pełnego 
zakresu prac, a co za tym idzie wydatków, 
jakie zostaną na ten cel poniesione. (tb) 

Gwiazda lat minionych? Tak, ale jednak gwiazda. O występie Jerzego Połomskiego w Łowiczu pisze 
na stronie 25 Bogusław Bończak. Piosenkarz wystąpił tego samego dnia, 8 marca, także w Zdunach. 

- Jest to kolejna szansa dla tych osób, 
·ale już ostatnia, .. Jeśli zadłużenie czyn
szowe nie będzie spłacane w deklaro'>!'a
nych terminach, to będziemy reagować 
i ponownie zaproponujemy Radzie Nad-· 
zorczej wykluczenie tych osób - powie
dział nam prezes Łowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Armand Ruta. 

dok na str. 5 

Zakład Karny w Łowiczu 

Próbował wnieść narkotyki i telefon 
K i1ka gramów amfetaminy oraz telefon deszwie jednego zimowego buta typu traper

komórkowy próbował przemycić skiego ukryty jest telefon komórkowy, zaś 
podczas widzenia za więzienne kraty ku- w podeszwie drugiego znajdowała się zabez
zyn osadzonego w łowickim więzieniu za pieczona torebka z białym proszkiem, który 
rozbój z użyciem niebe'zpiecznego nau.ęclzia po badaniu narkotestem okazał się syntetycz
oraz włamania 33-letniego Krzysztofa K nym narkotykiem - amfetaminą 
Strażnicy więzienni nie dali sięjednak wy- • Postępowanie w tej sprawie prowadzi 
wieść w pole i zauważyli, że więzień wraca Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu. 
z widzenia z kuzynem w innych butach niż - Strażnicy w więzieniu w Łowiczu są czujni, 
na widzenie wychodził. Niby nie jest to prz.e.. mamy sprawy z próbami przemytu, narkoty
stępstwo, ponieważ buty mogły mu zostać kówdowięzieniaprawiecotydzień-powie
podarowane,alewzbudziłotoczujnośćstraż- dział nam zastępca naczelnika Sekcji Pre
ników. Obuwie zostało więc poddane drobia- wencji łowickiej Komendy Powiatowej Po
zgowej kontroli. Okazało się, że w grubej po- licji Michał Boczek. (mak) 

AKUMULATOR 
ŻEWWE 

OPONY • FELGI 
ROSTOWANIE FELG 

b'.:n; 'iłł,i' 
~ 

9S-01S GŁOWNO, ul. Sikorskiego 31 
tel/fox (42) 719-00-99 

......., ~ -~.-slndo.fl 

organizuje: ./'wesela do 100 zł./' poprawiny do 30 zł 
./' komuoie do 70 zł ./' bankiety do 70 zł 
./' imprezy okołlcznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub cateńng 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 
Tel. (0"'6) 838-36-46, 0-607·930-234 
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BAUMIT SZUKA Drzwi otwarte no Mozowieckiei 
, 

PRACOWNIKOW 
Pracowników w sześciu różnych 
zawodach poszukuje, w związku 
z budową zakładu produkcji 
materiałów budowlanych 

Akcja Drzwi Otwarte zorganizowa
na będzie w Mazowieckiej Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Pedagogicz
nej w Łowiczu, w środę 22 marca. 

K ażdy, kto chce zwiedzić uczelnię_ i za
poznać się_ z jej ofertą, winien stawić 
się_nagodzinę_ 10.00wblokuEgma

chu uczelni w Alejach Sienkiewicza. Tam 
będzie mógł spotkać się_ z dziekanami po-

Łyszkowice 

~gólnych wydziałów, samorządem stu
denckim i studentami, tam też przedstawio. 
na zostanie oferta edukacY.ina Następnie 
młodzi ludzie oprowadzeni zostanąpo całtj 
szkole, zwiedzą sale wykładowe, bibliote
kę, rektorat itd 

Nie jest to ostatnia aktja Drzwi OtWar
tych organizowana przez, ,,Mazowiecką''. 
Nastl(pna zaplanowana jest na 12 kwietnia 

- (wcz) 

w sąsiedztwie ulicy 
Prymasowskiej w Łowiczu, 
niedaleko od skrzyżowania 
z ulicą Jana Pawła li i Łódzką -
firma Baumit spółka z o.o. 

W drze.wo na Polnei-

P rzez, pieiwsze trzy do sz.eściu miesię
cy wybrani kandydaci mają przejść 

gnmtowne szkolenie w zakładzie Baurrńtu 
w Piotrowie Trybunalskim. Otwarcie zakła
du w Łowiczu planowane jestnakoniec2006 
roku i od tego momentu wyszkolona załoga 
podtjmie pracę_ w Łowiczu. Będzie to doce
lowe miejsce pracy. W pierwszym roku dzia
łalności firma chce :zatrudnić około 40 pra
cowników. Firma poszukaje miedzy inny
mi: ślusarzy-spawaczy, elektiyków, opera
torów ładowarek i wózków widłowych, ope
ratorów mieszali produktów mokrych oraz 
dysponentów-koordynatorów. 

Tennin zgłoszeń mija 17 marca, jednak 
już jedno spotkanie z bezrobotnymi odbyło 
się_ w ostatnią środę_ 15 marca w Powiato
wym Urzędzie Pracy. - Firma zażyczyła 
sobi.e, żeby na spotkanie zaprosić bezrobot
nych, którzy już mają przygotowane CV 
i żeby było to około 20-30 osób-powiedzia
ła nam kierownik Działu Rynku Pracy 

Na spotkanie z bezrobotnymi przyjechał dyrektor techniczny ds. produkcji 
i rozwoju w finnie Baumit Piotr Fidos i jego współpracownik Ryszard Bagiński. 

Agnieszka Papiernik. W spotkaniu tyle też 
osób uczestniczyło. Bezrobotni spotkali się_ 
z dyrektorem ds. produkcji i rozwoju firmy 
PiotremFidosem i jego współpracownikiem 
Ryszardem Bagińskim. Decyzje o zatrud
nieniu jednak na spotkaniu nie zapadały -
cały czas bezrobotni mogą starać się_ o przy
jęcie do pracy w firmie. 

Spółka Baumit kupiła w przetargu od 
miasta Łowicza bliS.ko 3-hektarową działl<ę_ 

l 4grudnia ubiegłego roku. W styczniu pod
pisany został akt notańalny finalizujący 
kupno nieruchomości. 

Baumit należy do międzynarodowego 
austńackiego koncernu Schmid Industńe 
Holding, który w Polsce ma już dwa zakła
dy produkcyjne i główną siedzibę_ we Wro
cławiu. Budowa zakładu i urządzenia, które 
zostaną w nim zamontowane, mają koszto
wać około 50milionów złotych. (mak) 

V olkswagenemPassatemuderzyłwprzydrożne drzewo 20-letni Marcin Z. na 
ulicy Polnej w Łyszkowicach. Chłopak nie 
miałuprawnień do kierowania samochodem, 
a do tego jechał z młodszym o dwa lata ko
legą-Adamem C. 

Wypadek zdarzył się_ w ostatni ponie
działek 13 marca około godziny 21.30. Kie
rowca z nieustalonych przyczyn nie zapa
nował nad pojazdem, wjechał do rowu, 
po czym uderzył w przydrożne drzewo. 
Zllrówno on, jak i pasaż.er zostali przewie
zieni do szpitala w Łowiczu. Marcin Z. do
znał stłuczenia łokcia- i wstrząśnienia 
mózgu, zaś pasaż.er samochodu urazu klatki 
piersiowtj i lic:mych otarć. 

Ponieważ najpierw młodzieńcom na
leżało udzielić pomocy medycznej i zo
stali oni zabrani do szpitala, nie dmuchali 
w alkomat. Pobrano natomiast od -nich 
krew do badań laboratoryjnych pod ką
tem obecności w niej alkoholu. - Jfyniki 
badania krwi poznamy więc dopiero 

za około dwa tygodnie - powiedział nam 
zastępca naczelnika Sekcji Prewencji ło
wickiej Komendy Powiatowej Policji 
Michał Boczek. (mak) 

Specjaliści no dyżurach w PUP 

D yżury specjalistów z Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych, Urzędu Skar
bowego orazradcypiawnego będąod

bywały się__ w Punkcie Informacji Zawodo
wej przy Powiatowym Urzędzie Pracy 
przy ul. Stanisławskiego 28 w Łowiczu 
w pokoju 23. Osoby bezrobotne będą mo
gły tam bezpłatnie uzyskać informacje z za
kresu zagadnień związanych z powyższy
mi urzędami oraz prawa pracy. W marcu 
spetjalista ZUS będzie dyżurował 22 i 29 
marca w godzinach od IO.OO do 11,00, urzęd
nik skarbowy 22 i 29 marca w godzinach od 
12.00 do 15.00, radca prawny przyjmuje 
w każdy wtorek w godzinach od 8 do 9. 

Kto otrzyma medal Grob.skiego? Kryminalny telefon zaufania 
Dziesięć wniosków z kandyda

turami do przyznania medalu imie
nia Władysława Grabskiego „Za 
Zasługi dla Ziemi Łowickiej" wpły
nęło do końca lutego do łowickie
go starostwa. 

W nioski nie będą już przyjmowane, 
jednak jak na razie starostwo nie 

. podaje nazwisk osób, które zosta
ły zgłoszone. Jak powiedział nam na po
czątku tygodnia starosta Cezary Dzierżek, 
obecnie wnioski sprawdzane są pod kątem 
wymogów formalnych. Część z wniosków 
skierowana też została do korekty, tak więc 
jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić 
o konkretnych nazwiskach. Listl( osób po
znamy po weryfikatji, jednak jeszcze za
nim kapituła medalu podtjmie decyzję, komu 
medal przyznać. 

siąpili.: prof. dr hab. Wiesław Balcerak -
rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowi
czu, prof. dr hab. Tomasz Borecki - rek
tor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego i prof. dr hab. Jan Górecki - były 
rektor tejże uczelni, JE ks. Biskup Senior 
Alojzy Orszulik, Firma Bracia Urbanek 
oraz Ludomir Goździkiewicz - w latach 
1968-2000 dyrektor Stacji Hodowli i Una
sienniania Zwierząt w Łowiczu. 

Medal przyznawany jeśt raz w roku, 
a dekoratja odbywa się_ podczas uroczystej 
sesji Rady Powiatu Łowickiego, organiz.o
wanej z okazji rocznicy uchwalenia Kon
stytucji 3 Maja. (wcz) 

Wnioski z kandydaturami osób i ulstytu
cji, które zasługują na takie wyróżnienie, 
składać mogły do końca lutego do sekretarza • 
Powiatu Łowickiego osoby prawne, organy 
jednostek samorządu terytońalnego, organi
zacje społeczne, polityczne i samorządowe. 
Medal przyznawany będzie już po raz dru
gi. Przyznawany jest osobom i podmiotom 
szczególnie zasłużonym dla Ziemi Łowic

-kiej w nasU(pujących obszarach: działalność 

kronika~ 
policyjn~· · 

• W nocy z 7 na 8 marca na ul. Krakow
skiej nieznani sprawcy włamali się_ do sklepu 
z odzieżą młodzie'ŻOwą. Do wnętrza sklepu 
dostali się po wypchnięciu szyby w oknie od 
strony zaplecza sklepu. Ze sklepu skradzione 
zostały kurtki jeansowe różnych marek, 
w tym Ooss, Red Star i inne, spodnie jeanso
we, markowe bluzy jeansowe, wiesz.alei do 
ubrań oraz kasetka z pieniędzmi w kwocie 
około 500 złotych. Łączne straty z tytułu 
tego włamania wynoszą około 14 tysięcy zł. 

samorządowa, społeczna, edukacY.ino-kul
turalna i gospodarcza. Rok temu, kiedy wrę
czano go po raz pierwszy, honoru tego do-

Spotkają się strażacy seniorzy 
VIlI Powiatowy Dzień Strażaka Seniora 

cx.lbę9zie się w najbliższą sobotl( 18 marca 
w Domaniewicach. Początek ~ msz.a święta 
o godz. 11 w kościele w Domaniewicach, po
tem uroczystości w miejscowym gimnazjum. 
Przewidziane jestwrę_czenia odznaczeń i wy
różnień, występ zespołu folklorystycznego 
oraz posiłek i czas na rozmowy w strażac
kim gronie. Na spotkanie zaprasza straża
ków seniorów łowicki zai-ząd powiatowy 
OSP oraz zarząd straży z Domaniewic. 

• 8 marca na ul. ż.abiej nieznani sprawcy 
ukradli samochód osobowy marki Mercedes 
o wartości około 80 tysięcy złotych, na szkodę 
mieszkańca powiatu łęczyckiego. ' 

• 8 marca na ulicy Dworcowej w Łowiczu 
doszło do rozboju, podczas którego nieznany 
sprawca po uderzeniu nieletniego mieszkań
ca Łowicza w głowę i przewróceniu go na 
ziemię, zabrał mu telefon komórkowy marki 
Nokia o wartości około 200 złotych. 

•W nocy z 9 na 10 marca w Koci=wie 
Południowymnieznanisprawcyukradlizprzy
drożnego puriktu wymiany butli gaz.owych 

Łódzka Komenda Wojewódzka 
Policji uruchomiła kolejny telefon 
zaufania - tym razem zaufania po
licji kryminalnej. Do zgłaszania 
uwag i spostrzeżeń pod nume
rem telefonu 0-42-651-50-07 za
chęcani są również mieszkańcy 
powiatu łowickiego. 

Z głoszenia mają dotyczyć zdarzeń kry
minalnych. Rozmówcy mogą być 

pewni, że przekazana anonimowo uwaga 
lub spostrzeżenie będą sprawdzone. - Kiedy 
telefonujesz pod ten numer bądź trzciiry. Nie 
pytamy o Twoje nazwislw i milefsce zamiesz
kania-jeżeli nie chcesz nie musisz ich poda-

24 butle na gaz propan-butan, w tym 12 butli 
wypełnionych gaz.em i 12 butli pustych o lipnej 
wartości około 2.800 złotych. 

• 10 marca około godziny 12.20 na ulicy 
Tuszewskiej wLowiczudoszłodowypadku dro

wać. W obowi.e przed identyfikacją ni.e od
/dada} nagle słuchawki.. Nawet drobne spo
strzeżenie może być dla policjanta ważną 
wskazówką- zachęcają policjanci z Łodzi. 

Należy też przypomnieć, że pod tym 
telefonem nie są przyjmowane zgłoszenia 
wymagające natychmiastowej interwentji. 
Takie sprawy należy zgłaszać pod mnne
rem interwencyjnym policji w każ.dym mie
ście - 997. Uciążliwi są,')iedzi, trwające kilka 
tygodni remonty mieszkań, przeciekające 
dachy czy źle zaparkowane samochody to 
problem, ale nie kryminalny. Rozmówcy nie 
uzyskają także pomocy w sprawach rozli
czeń z niewierną małżonką czy skąpym te
ściem. 

policjanci po poddaniu kontroli kierowcy sa
mochodu osobowego marki Opel Astra - 33-
letniego Marka P., stwierdzili, że posiada on 
zakaz prowadzenia pojaz.dów mechanicznych 
o=zony przez sąd. Kierowca był trzeźwy. 

gowego, podczas którego kierująca rowerem • 13 marca policja otrzymała zgłoszenie 
74-letnia Eugenia D. nie sygnalizując skrętu . kradzieży, do której miało doj'ść 9 marca 
w lewo rozpoczęła wykonywanie tego manew- w godzinach wczesnopopołudniowych na ulicy 
ru i została potrąCona- przez próbujący ją wy- Zdwlsk:iej w Łowiczu. Mieszkańcowi Łowicza 
pizedzać samochód marki Fiat Uno. Rowe- skradziono portfel z dowodem osobistym, do
rzystka po upadku na ziemię doznala licznych wodem rejestrac}jnym, dokumentami ubezpie
otarć i obić oraz złamania lewego podudzia czenia oraz pieniędzmi w kwocie około 150 
z prze.sunięciem kości. Ponadto została z.atrzy- złotych. 

mana w szpitalu z podejrzeniem wsl!ząŚnienia • 13 miłrca w Zdunach nieznani sprawcy 
mózgu. Wszyscyucz.estnicywypadkubyli trz.eź- włamali się przez szybę do pomieszczenia go
wi. spodarcz.ego na terenie prywatnego gospodar-

• I O marca policja otIZymała zgłoszenie stwa i ukradli ze środka !\Sne elektro11ll1Ędzia 
kradzieży, do której miało dojść w szkole o lącinej wartości około 1.500 złotych. 
w z.dunachNowych w gminie Zduny. Nieznany • 13 marca policja została poinformowana 
sprawca ukradł z plecaka pozostawionego o kradzieży telefonu komórkowego marki 
w szatni telefon ko!lłóikowy marki Nokia N- Nokia 6020 na terenie Liceum Ogólnokształ
Gate o wartości około 470 złotych. cącego im. M Kopernika przy ulicy Ułańskiej 

• 11 marca: na targowisku miejskim przy w Łowiczu. Wartość straty oszacowano naokoło 
ulicy Starzyńskiego w Łowiczu doszło do kra- 600 złotych. -
dzieżykie.mmkowej.KobieciezLowiczaskra- • 14 marca około godziny 21.30 na rogu 
dziono torebkę z pieniędzmi w kwocie około ulicy Zduńskiej i Browarnej nieznani sprawcy 
15 złotych, telefonem komórkowym marki wybiliszybęwksięgami.Zwitrynynicniezgi
Sony Ericcsson oraz dowodem osobistym i in- nęło. 
nymi dokumentami o łącznej wartości około 
215 złotych. 

_ • 12 marca na ulicy z.duńskiej w Łowiczu 

W okresie od 8 do 13 marca policjanci 7.a

trzymali 13 nietrzeźwych rowerzystów, I mo-

To już trzeci telefon zaufunia uruchomio
ny przez łódzką Komendę_ Wojewódzką 
Policji w ostatnim czasie. Przypomnijmy, 
że do taj pory działa już antynarkotykowy 
telefon zaufania 0-42-665-19-08 oraz 
e-mail: narkotyki@lodzka.politja.gov.pl, 
przy którym czuwają policjanci z sekcji • 
do walki z przestępczością narkotykową. 
Działa też telefon zaufania do wydziału 
do walki z korupcją: 0-42-659-55-44, 
e-mail: korupcja@lodzkapolitjagov.pl 
Łowicka policja dysponuje natomiast 

ogólnym telefonem zaufania, który działa 
na zasadzie automatycznej sekretarki (moż
na pozostawić nagraną wiadomość): 
0~7-80-00. (mak) 

torowerzystl( oraz 1 nietrz.eżwego kierowcę 
samochodu_ 8 marca 36-letni Adam B. jechał 
pijany Oplem Astra w Ostrowie (0,81 !nWdm3 

alkoholu w powietrzu wydychanym 
z płuc), 8 marca 54-letni Zenon K jechał 
rowerem w Oszkowicach (0,46 mg/dm3), 

8 marca 46-letni Jerzy K jechał motorower 
remRometwSobociewgminieBielawy(0,37 
!nWdm3), 8 marca 54-letnia Brubara C. Je
chała w Sobocie rowerem (0,44 mg/dm3), 
9 marca w Chruślach pijany rowerem jechał 
41-letni Zdzisław D. (I, 13 mg/dm3), 9 marca 
w Czerniewie w gminie Kiernozia policjanci 
zatrzymali jadących razem 4 nietrzeźwych 
rowerzystów: 51-letniego Heruyka C. (0,61 
mg/dm3), 46-letniego Bogdana K (0,61 mg/ 
dm3), 71-letniego Antoniego P. (0,55 mg/ 
drn3) oraz 32-letniego Dariusza K (0,25 mg/ 
drn3), tego samego dnia zatrzymano ponad
to: w Jeziorlru dwóch rowerzystów: 46-let
niego Kazimierza G. (0,90 mg/dm3) oraz 51-
letniego Tadeusza K (1,31 mg/dm3), w Bed
narach 49-letniego JanuszaD. (l,13 mg/dm3), 
11 marea w Płaskocinie pijany rowerem je
chał 21-letni Dańusz S. (1,18 mg/dm3), 
11 marca rowerem w Walewicach 58-letńi 
Kazimierz M. (1,06 mg/dm3), 13 marca 
w Kiernozi 51-letni Heruyk C. (0,78 mg/dm3). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o lwntakt z KPP 
w Łowiczu. Kronikę opracował nadlwm. I..e
szekO/wń, Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 
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GAZ JU ODBIERANY 
W tOWICZU 
Zakład Karny oraz Firma 
Bracia Urbanek 
są pierwszymi 
w Łowiczu odbiorcami 
gazu ziemnego, 
który do Łowicza 
-dostarcza spółka 
Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazowe. 

N a tym nie koniec. Sieć gaz.ownicza da
lej w mieście się rozwija Budowana 

jest sieć do mleczami, a 1akże projektowana 
kolejna, która doprowadzi gaz do miejskich 
terenów inwestorskich przy ul. Prymasow
skiej . 

.zakład Kamy Óraz Finna Bracia Urba
nek, mogą korzystać z gazu już od 15 lutego. 
Były to pierwsze miejsca, do których do
prowadz.ona została, od rozdzielni w Ziel
kowicach, sieć z gazem ziemnym, gdyż jako 
pierwsze zgłosiły one swoje zapotrzebowa
nie. Aktualnie ttwają prace przy budowie 
sieci, która polączy rozdzielnię z Okręgową 
Spółdzielnią Mleczarską przy ul. Chehnoń
skiego. Pracownicy firmy IT Zakład Budo
wy Gazociągów z Warszawy wykonali sieć 
na odcinku od Zielkowic do ul. Nadbzumiń-
skiej, gdzie obecnie trwają roboty. Mleczar
'pia ma być z.asilana gazem już w maju. 

- Widok prac prowadzonych na ul. Nad
bmrzańs~ej sprawia, re rośnie zainterfil~ 
wanie gazem wśród tamtejszych mieszkań
ców. Już pobrano ~/kanaście wniosków 
dotyczącychzapotrzebowania na dostarcza
nie gazu do domu i chętnychjfiltcorazwięcej 
- powiedział nam Andrz.ej Zygmunt, który 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Łowiczu zajmuje się tematem gazu. 
U niego wszyscy zainteresowani mogą 
otrzymać wszelkie infonnacje oraz wnio
sek do PGNiG o dostarczanie gazu. -Mużna 
to robić indywidualnie, powstaje sieć, do któ-

rej mużna się włąayć. Niepotrzebne są do Katarzynów, Radziecką, Łyszkowicką, Ce
tegożadnelwmilety, ciIJglejfiltakJualnetwier- browskiego, przez ul. Radziecką do terenu 
dzenie, że z gazem jfilt podobnie jakzwod~ na którym stanie Baumit. Firma jest zdecy
ciągami czy lwnalizacją - powiedział nam dowananapobieraniezsiecidoż.ejilościgazu, 

Zygmunt. Złożenie wniosku jest nieodpłat- dlatego do niej w pierwszej kolejności pod
ne i można go wycofać w kaWej chwili. ciągnięto nitkę, wcześniej niż do innych za-

GazowniaŁódzkarozpocz,ę!a wtej chwili kłlldów, które jeszcze nie zdecydowały się 
projektowanie kolejnego odcinka sieci ga- do końca na podłączenie do gazu. Chodzi 
zowniczej, który tym razem połączy roz- o Agros Nova, PartnersPol czy szpital. Ich 
dzielnię w Zielkowicach z terenem, na któ- przyłączenie będzie możliwe przez póżniej
rym powstanie już niedługo zakład produk- · szą rozbudowę sieci w ul. Katarzynów. 
cyjny firmy Baumit, przy ul. Prymasow- Baumit chce już pod koniec tego roku mieć 
skiej w Łowiczu. Rurociąg zostałby popro- gaz na swoimi terenie. 
wadzony od firmy Bracia prbat:iek ulicą 

Duet Anna i Arkadiusz Szafrańcowie grają na szklanej harfie. 

(tb) 

3 

Ulica Jana Wagnera w Łowiczu wygląda tragicznie. Nie dość, że pełno 
na niej śmieci, to jeszcze są onę wciśnięte w błoto. To dowód, że tym · 
zaułkiem nie interesują się miejskie służby porządkowe. Aż trudno uwie
rzyć, że położona w samym centrum miasta ulica upamiętnia zasłużone
go człowieka. Powinna być dla nas powodem do dumy - a jest powodem 
do wstydu. 

. 

Komu przekazać 
swói l % 

O możliwości przekazania 1 % podat 
ku organizacjom pożytku pu-blicz 
nego wie według danych portalu 

ngo.pl około połowa Polaków. Ilu miesz
kańców powiatu wie o takiej możliwości? 
Zachęcamy do wsparcia organizatji działa
jących min. na rzecz Łowicza i powiatu 
łowickiego. 

Jak odliczyć kwotę odpowiadają
cą 1% podatku w zeznaniu rocznym? 
"'YJlelniając zeznanie roczne (PTI), podat
nik w czę&:i „Obliczenia zobowiązania po
datkowego", w rubryce ,,Kwota 1 % zmniej
szenia z tytułu wplaty na rzecz organizacji 
pożytku publicznego" (np. w PIT-36 to 
pozycja 179, a w PIT-37 pozycja lll) 
wpisuje kwotę dokonanej wpłaty, nie 
większą jednak niż odpowiednik I% na
leżnego podatku (czyli kwoty z pozycji 178 
w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37). Należy 
pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić 
do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

W niedzielt koncert na kieliszkach 

Oznacza to, że w konsekwencji po
datnik pomniejsza należny podatek, 
i w zależności od sytuacji, jeżeli w pozy
cji 190 (PIT-36) lub 115 (PIT-37) wy
chodzi nadpłata, to urząd skarbowy doli
cza do niej kwotę tego jednego procenta, 
jeżeli np. jest niedopłata (pozycja 114 
w PIT-37 i pozycja 189 w PIT-36), to 
podatnik pomniejsza ją o kwotę 1 %. Od
pis I% nie znosi możliwości odliczenia od 
dochodu darowizny. 

Dancing Queen ... 
... czyli panie proszą panów - pod 

takim tytułem ma odbyć się w llaJbłiższą 
sobotę 18 marca impreza taneczna w klubo
kawiarni Tipes Topes przy Łowickim 
Ośrodku Kultury. ,,Dzień kobiet już za nami 
- czas na noc kobiet .. " - czytamy na plaka
cie. Podczas imprezy mają być odtwarzane 
wyłącznie piosenki w żeńskim wykonaniu. 
Start imprezy przewidziano ba godzinę 
20.00, koniec - pewnie dopiero nad ranem. 
Cena biletów wstępu jest zróżnicowana -
panie zapłacą 3 złote, panowie - dwa razy 
więcej. . 

(mak) 

Niecodzienny koncert w wykona
niu duetu Glassduo, grającego na 
największej szklanej harfie na świe
cie, której skala obejmuje 4 i pół okta
wy, odbędzie się w najbliższą niedzie
lę 19 marca o godzinie 18.00 w sali 
barokowej muzeum w Łowiczu. 

W stęp wolny. Koncert będzie towarzy
szyć rozstrzygnięciu N edycji kon

kursu ,,Książka Roky. 2005 - Łowicz i Zie
mia Łowicka". 

Anna i Arkadiusz Szafrańcowie grają na 
szklanej harfie, znanej też jako anielskie or
gany, ale po;Stronny obserwator zauważy 

Więcei policii 21 n:iorco 

P lanujemy przez cały dzień utrzymywać 
większą liczbępaJroli policyjnych, rów
nież pieszych - zapowiada na wtorek, 

21 marca - pierwszy dzień wiosny oraz jed
nocześnie tzw. „dzień wagarowicza", za
stępcanaczelnika Sekcji Prewencji łowickiej 
policji podinspektor Michał Boczek. Zada
niem patroli, oprócz legitymowania osób nie
letnich, napotkanych w czasie trwania zajęć 
w szkołach, będzie również obserwacja skle
pów z wyrobami alkoholowymi. - Oczywi
ście będzie to obserwacja pod kątem sprze
daży alkoholu osobom nieletnim i w wieku 
szlwlnym. .. - nie ukrywa Boczek. Za spize
dażalkoholu osobom nieletnim grozi cofui~ 
cie zezwolenia na tę sprzedaż. 

(mak) 

po prostu, że grają na odpowiednio dobra
nych kieliszkach. Pierwszy koncert zagrali 
w l 9<J7 roku. Mają szeroki repertuar. Gry
wają sami, w towarzystwie innych muzy
ków, z towarzyszeniem zespołów i orkiestr 

.symfonicznych, nagrywają dla radia i tele
wizji. Mają na swym koncie min. koncerty 
królewskie w Wilanowie, w ramach cyklu 
,,Muzyka w Starym Klasztorze" w Łagiew
nikach, w wielu filharmoniach, na festiwa
lach muzyki organowej i kameralnej w Ko
szalinie, Słupsku, Olsztynie, Radomiu. 

S zklaną harfę, na której koncertują, wy
konali samodziehńe, począwszy od pro

jektu aż po realizację. Jest bodaj największą 

szklaną harfą na świecie, a jej skala obejmuje 
4 i pół oktawy. Jednak artyści są w stałej 
gotowości do zmian, poszerzania zarówno 
wielkości instrumentu,jaki swych technicz
nych możliwości. 

R epertuar, do którego sięgają, pozwala 
im grać konr.erty zarówno klasycz

ne, jak i występować w projektach o bar
dziej swobodnej konwencji. Czeipią ze 
swego doświadczenia w koncertowaniu 
również mi innych instrumentach -
skrzypcach i trąbce, na których grają 
w orkiestrze Polskiej Filharmonii Bałtyc
kiej w Gdańsku. 

(mak) 

Odpis 1 % za 2005 r. 
W ustawie o podatku dochodowym od 

Osób fizycznych dokonana została pod ko
niec 2004 roku zmiana w mechanizmie od
pisu 1 %. Zmiana ta polega na tym, że po
cząwszy od 2005 roku podatnik będzie mógł 
odliczać wpłaty dokonane pomiędzy l maja 
2005 a dniem złożenia rocznego zeznania 
podatkowego, nie później jednak niż do 
2 maja 2006 roku. 

dok na str: 4 

Lato ma być z gwiazdami 
Choć zima jeszcze trzyma moc

no, trwają już przygotowania do 
imprez plenerowych, których od 
czerwca będziemy mieć w Łowiczu 
prawdziwy wysyp. 

P ierwszą dużą będą tradycyjnie Ju
wenalia organizowane I i 2~
ca w muszli koncertowej przez Ma

zowiecką Wy7szą Szkołę Humanistyczno
Pedagogiczną. Podczas studenckiego święta 
usłyszymy prawdopodobnie: Dżem, Anię 
Dąbrowską oraz Alians. 

Kolejną plenerową imprezą na muszli 
będzie3 czeiwca Piknik Rodzinny, organi
zowany w związku z Dniem Matki 

i Dniem Dziecka przez ratusz_ Gwiazdą na W okresie wakacji ponownie gościć 
nim będzie jeden ze znanych kabaretów oraz w LowiC"ZU będzie Biesiada Kaszlelań
wioska indiańska. ska. Nasze miasto jest wśród miast, z któ-

19 ~ca na Starym Rynku szykuje się rychorganizatorzytej imprezy wynieśli naj
nie Jada atrakcja: z okazji obchodów lepsze wrażenia W tym roku gwiazdą bie-
100-lecia Okręgowej Spóldzielnl Mle- siady będzie Kombi. 
c:zarskiejwtowiczunafestynie,jakijest 27sieq:llia~się0rgflllizowanaraez 

szykowany, usłyszymy dwie gwiazdy, mu- Starostwo Biesiada Łowicka w Skansenie 
zyki pop: InGrid oraz Big Cyc. w Maurzycach. We wiześniu prawdopodol.>-

1 - 2 lipca odbędzie się Jannark to- nie~esię,porazdrugi,finałogólnokra

wicki, a w jego ramach festiwal folklory- jowego festiwalu or1<ies1r dętych. 
styczny oraz Biennale Folkloru. Z okazji ~ie wykluczone, że uzupełnieniem Iet-
870-lecia Łowicza odbędzie się też wtedy nich imprez plenerowych będzie w Lowi
tumiej miast siostrnmych. Oprócz tego na C"ZU festyn lata z radiem, jednak w tej 
Starym Rynku wystąpi Myslowitz, a dru- - sprawie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji 
giego dnia Kabaret Moralnego Niepokoju. organizatora. (tb) 
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Gmina Zduny Blok ponownie idzie w górę · p o kilkutygodniowej prz.eiwie związ.a
nej z zimą, ruszyły w poniedziałek 
13 marca prace przy budowie bloku 

komunalnego na CzaWich w ŁoWiczu._ Ro
boty te polegają na układaniu płyt na stropie 
pomiędzy.pierwszym a drugim piętrem. 
Wcześniej w wykonanej części budynku 
pracowali elektrycy, którzy układali sieć za

tach trwała dość długo, to jest zdania, że 
firma Budomix wykonująca blok, zakończy 
prace w wyznaczonym terminie, czyli do 
30 sierpnia Firmie udało sięjeszcze przed 
nadejściem mrozów znacznie wypizedzić 
harmonogram prac. Do wykonania pozo
stały jeszcze dwie kondygnacje, przykrycie 
dachem, założ.enie okien, drzwi, tynkowa
nie w środku, wykonanie instalacji. Podłą
czenie kotłowni do gazu, a na koniec zago
spodarowanie terenu wokół bloku. 

POTRZEBNE MILIONY 
silają;ą, 

Ponad 11 mln złotych 
będzie musiała wydać 

Gmina Zduny na budowę 
oczyszczalni ścieków Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remon

tów w łowickim ratuszu Grzegorz Pełka 
powiedział nam, ż.e choć przerwa w robo-

i kanalizacji sanitarnej 
(tb) w pierwszym etapie jej 

Forum zaprasza no szkolenia 
Jeszcze do 20 marca Forum Mło

dych Łowicza.n czeka na zgłosze
nia młodych bezrobotnych z terenu 
powiatu łowickiego na warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze. Jest 
jeszcze na nich kilkanaście wol
nych miejsc. 

S Zkolenia, choć był problem z nabo
rem, już ruszyły. Są prowadzone ak
tualnie w dwóch grupach. Jedna spo

tyka się w biurze organizacji, przy ulicy Sta
nisławskiego, druga w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu, 
gdyż złożona jest z uczniów tej placówki. 
Niebawem ruszy szkolenie jeszcze jednej 
grupy, aaktualnieForurnczekanachętnych, 

którzy zasililiby trzecią grupę. W sumie 
wszystkich szkolących się musi być 50 osób. 

Celem zajęć jest wyposażenie młodych 
w umiejętności i potrzebiią wiedzę z zakie
su poruszania się po rynku pracy, kształto
wania umiejętności komunikacji międzyludz
kiej, kształtowanie postaw asertywnych, 
umiejętności promowania własnej osoby, 
poznania wiadomości dotyczących mecha
nizmów rynku pracy oraz szkolenia z zac 
kresu pogłębiania wiedzy o technologiach 
informacyjnych i społeczeństwie obywatel
skim. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się 
trzy razy w tygodniu po cztery godziny. 

l.ainteresowani szkoleniemmogązglasz.ać 
się do biura Forum przy ul. Stanisławskiego 
21 (nr tel. 046 830 23 22). (tb) 

powstawania. 
W sumie zagospodarowanie 
ścieków z całej gminy 
kosztować będzie 

przeszło 40 mln zł. 

M acie do wyboru postępować tak jak 
do tej pory- wylewać nieczystości do 

rowu, ale musicie zdawać sobie sprawę, że 
trafią dne w końcu na wasz stół w postaci 
jedzenia, a w sieci wododągowęj prędzej czy 
późnięj pojawi.ą_się bakterie coli- lub zrobić, 
coś by ten problem zlikwidować. Przy czym, 
nie ukrywam, będzie to proces długofalowy 
i bardzo kosztowny - powiedział 23 lutego 
na sesji Rady Gminy Zduny specjalista od 
gospodarki ściekowej Zenon Świgoń z fir
my Abrys Technika z Poznania. Zapre
zentował on na sesji wyniki opracowanej 

J 

Sam sobie poradził 
rawie tydzień spędził czarny kot na cZ,ubku 
wysokiej topoli w Arkadii w gminie Nieborów. 
Spłoszony najprawdopodobniej przez psy, 

i wyziębiony, że sam zsunął Się na połowę 
wysokości drzewa i tam utknął. Do dalszych kroków 
zmusił go chyba widok strażaków i czerwonego 
samochodu, gdyż krótko po ich przybyciu, wspiął się w miniony czwartek na sam szczyt drzewa 

i przesiedział tam aż do wczoraj. Kiedy na miejsce 
przybyli strażacy, kot byt już na tyle wygłodzony 

zwierzak zdecydował się sam zeskc:Jczyć z drzewa 
i umknął do pobliskiego gospodarstwa. 

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Zebrania grup członkowskich dopiero po Wielkanocy 
Dopiero na kwiecień po Wielka

nocy, a nie w marcu, jak było wcze
śniej planowane, ustalone są ter
m iny dorocznych zebrań grup 
.członkowskich Łowickiej Spół
dzielni Miesikaniowej. 

O dbędą się one w dniach od 24 do 28 
kwietnia w godzinach popołudnio

wych. Odokladnych tenninach lokatorzy~ 
poinformowani poprzez wywieszki na bi(}-

kowych tablicach ogłoszeń. Taką inforrnatję 
zamieści również tygodnik Nowy Łowicza
nin. 

Tegoroczne zebrania nie są zebraniami 
wyborczymi, tylko o charakterze sprawoz
dawczym. Ostatnie wybory delegatów na 
Zebranie Przedstawicieli odbyły się dwa lata 
temu - na czteroletnią kadencję. Zaintereso
wani mieszkańcy zostaną zapoznani ze spra
wozdaniami z.arządu oraz spółdzielczej rady 
nadzorczej, planem remontów na obecny 

rok oraz wieloletnim i:lanem dociepleń bu
dynków. Na zebraniach poruszany będzie 
również problem zadłużeń czynszowych 
lokatorów budynków spółdzielczych. Na 
każdym ze spotkań będzie możliwość 
sprawdzenia wysokości aktualnego zadłu
ż.enia czynszowego w poszczególnych klat
kach schodowych. 

Zebrania takie odbywają się raz w roku i 
poprzedzają Zebranie Przedstawicieli ŁSM, 
które zawsze jestwcz.awcu. (mak) 

przez firmę koncepcji budowy kanaliza
cji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy. 
Według tej koncepcji najlepszym miej

scem do ulokowania oczyszczalni ścieków 
będzie należący do gminy teren po bazie 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Strugieni-

. cach. Jest on położony blisko rzeki, w pew
nym oddaleniu od wsi i ze względu na spad
ki poziomów gnmtu w odpowiednim miej
scu, by dostarczać tam nieczystości. Firma 
zaproponowała, by technologia zastosowa
na na oczyszczalni opierała się na natural
nych procesach oczyszczania, bazując na 
czynnych osadacł1, z jednoczesnym wyklu
czeniem wspomaganiachernicmego. Propo
nuje się, by w pierwszym etapie oczysz
czalnia miała zdolność oczyszczania 400 ml 
ścieków na dobę. Stanowi to ponad połowę 
dziennej produkcji nieczystości na terenie 
gminy, wynoszącej 890 ml. Jest to spowo
dowane tym, ż.e nie uda się w pierwszym 
okresie budowy kanalizacji gminy dostar
czyć do oczyszczalni wszystkich pro
dukowanych w gminie nieczystości. Fir
ma zaprezentowała trzy warianty oczysz
czalni, których koszt budowy wraz z całą 
towarzyszącą im infrastrukturą waha się 
od 2,4 mln zł do 2,7 mln zł. Wybór, która 
z nich powstanie, będzie należeć do pro
jektantów i samej Rady Gminy. Obsługą 
oczyszczalni zajmowałby się pracownik 
z wykształceniem wyższym, inżynier w 
zakresie ochrony środowiska, znający się 
doskonale także na informatyce, gdyż 
oczyszczalnia sterowana byłaby kompu
terowo. 

W pierwszym etapie budowy kanali
zacji miałaby być ona układana 

w okolicy najbliższej oczyszczalni i najbar
dziej zaludnionej. W grę wcbodz.ą tu miej
scowości: Zduny, Nowe Zduny, Zduńska 
Dąbrowa (zarówno posesje mieszkalne, jak 
i szkoły, instytucje i zakłady pracy) a takż.e 

część wsi Jackowice, Szymanowice znajdu
jące się przy trasie krajowej oraz położone 
najbliż.ej oczyszczalni Strugienice. 

B udowa tej pierwszej sieci kanalizacyj
nej kosztowałaby, według twórców 

koncepcji, ok. 8,2 mln zł. - Budowa tęj sieci 
zapewni oczyszczalni stałe dostawy nieczy
stości i jej nonnalnąpracę, potem będziemy 
w stanie dołączać kolejne wsie - powiedział 
na sesji wójt Jarosław Kwiatkowski. Do
datkowo oczyszczalnia będzie mogła przyj
mować nieczystości dootarcziine do niej becz
kowozami z pozostałych rejonów gminy. 
- Przepisy dotyczące egzekwowania wywo
żenia nieczystości w końcu będą egzekwo
wane a ci, którzy nie będą się do nich stoso
wać będąpodlegać karze- straszył radnych 
i sołtysów Świtoń. 

W kolejnych dwóch etapach do sieci do
łączane ~kolejne wsie. Wykonanie kana
lizacji w jednej to w zależności od jej wielko
ści koszt od ponad I mln do 3 mln zł. Drugi 
etap wykonania kanalizacji będzie koszto
wał ok 13,3 mln zł, trzeci prawie 17 mln zł. 
W sumie jej całkowity koszt zamknie się 
w kwocie 38 507 700 zł. 

Radni i sołtysi obecni nasesji z niedowie
rzaniem słuchali o pieniądzach, jakie pochło
nie kanalizacja Wójtpowitidziałnasesji, by 
wzięli na ten kosztorys poprawkę. Przetar
gi, jakie gmina rozstrzyga na sieć wodocią
gową pokazują, ż.e ceny za realizację inwe
stycji mogą ostatecznie być nawet o połowę 
niższe. W rozmowie z nami powiedział, ż.e 
realizacja tego zadania będzie rozciągnięta na 
wiele lat, pierwszy etap na minimwn trzy, a 
gmina sięgnie po pieniądze unijne lub z fim
duszu norweskiego. Już teraz w budżecie 
gminy przewidziano 150 tys. zł na projekt 
pierwszego etapu zagospodarowania ście
ków. Wnioski mają zostać złożone jeszcze 
przed 2007 rokiem. Kolejne etapy będą re
alizowane w dalszych latach. 

(tb) 

W nagrodę do Warszawy 
W nagrodę za wyniki w nauce 

44 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kiernozi pojechalowewtorek 14mar
ca na wycieczkę do Warszawy. 

G łównymi jej punktami były udział 
w widowisku estradowym pt „Śpie
waj z Hugo" i lektja w Muzewn Tech

niki. Podczas widowiska, które odbyło się 
w Centrum Kultury ,,Arcus'', odbywa się 

dok ze str. 3 

konkurspiosenkarskidladzieci,któregonaj
lepsi wykonawcy otrzymują możliwość 
udziału w programie telewizyjnym. Ze szko
ły w Kiernozi prezentowała się Ewelina 
Rześna z klasy N a, która w konkursie tym 
zajęła drugie miejsce. Widowisko to okazja 
do przekazywania dzieciom _przykładów 
bezpiecznego stylu życia, w którym nie ma 
miejsca na uzależnienia. 

(mwk) 

Komu przekazać swói l % 
Z miana pozwala podatnikowi, który • Towarzystwo Upowszechniania Wie

dokonuje wpłat na rzecz organizacji dzy „Wektor", adres: Bolimowska 14/18a, 
pożytku publicznego w trakcie roku 99-400 Łowicz, Bank PKO BP S.A. 

podatkowego, w rozliczeniu rocznym pod- O/Łowicz, nr konta: 62 1020 4580 0000 
jąć decyzję o tym, jaką część dokonanej 1302 0045 1724 
wpłaty potraktuje jako odpis 1 %, a jakąjako • Caritas Diecezji Łowickiej, nwner ra
darowiznę odliczaną od dochodu. Przypo- chunku: 95 1240 33471111 0010 0905 6751 
minarny, ż.e począwszy od 2005 roku limit • Hufiec ZHP Łowicz, rachunek nr: 85 
odpisu darowizn wynosi maksymalnie 1020 4580 0000 1902 0011 3068 
6% dochodu osoby fizycmej. - • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolic-

Poniż.ej przedstawiamy organizacje po- kiego ,,lawisza" FSE, ul. Bitwy Warszaw
żytku publicmego związ.ane bezpośrednio skiej 1920 r. nr 14, 02-366 Warszawa, 
z Łowiczem lub dofinansowujące działania nr konta; 31 1500 177712177007 7790 0000 
w Łowiczu (np. parafiada szkół pijarskich), • Stowarzyszenie PARAFIADA 
do których udało nam się dotrzeć: im. św. Józefa Kalasantjusza, 00-704 War-

• Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Re- szawa, ul. Gwintowa 3, nr konta 76 2030 
jonowy w Łowiczu, BGŻ ·s.A. nr konta: 0045 1110 0000 0002 0950 
64 2030 0045 1110 0000 0001 3600 •Polski Związek Niewidomych, BISE 

•Łowickie Stowarzyszenie ,,Dać Szan- SA.ill0/Warszawa551370103700001701 
sę_'', adres: Baczyńskiego 2/63, 99-400 4091 2200 (z dopiskiem 1 %- Koło Łowicz) 
Łowicz,nrkonta: 099288000100013866 - •Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wali-
20000010 szew i Okolic - Stary Waliszew 29, 

•FurKlacja„CzyńDobroimJanaPawlall", 99-423 Bielawy, Bank Spółdzielczy Ziemi 
adres: Papieska 6, 9<).4()()Łowicz,Bank Pekao Łowickiej Oddział w Bielawach, nr konta: 
SA. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27, . 03 9288 IO Il 2600 8341 20 0000 IO 
mkonla: 9812401819 llll 001007051480 (mak) 



nowy ŁOWICZANIN 16.03.2006 r. 5 

dok ze str. 1 dok ze str. I 

WALKA O UNIJNE PIENI DZE Nie wszyscy zostali 
wykluczeni 

D odatkowe terminy zostały zapro
ponowane osobom, które przy
szły na marcowe zebranie Rady 

i zadeklarowały chęć spłaty zadłużenia 
i przedstawiły przybliżony harmon9gram 
spłat długu oraz tym, którzy nadesłali 
pisemne wytłumaczenia powodów zadłu
żenia. W ocenie członków rady, osoby 
te były na tyle wiarygodne, że można 
było im zaproponować kolejne terminy 
spłat. 

P odniósł w nim argument, i.e projekt ulic 
o znaczenit1 regionalnym był drugim 

etapem przedsięwzięcia, które Zarząd Wo
jewództwa pozytywnie ocenił, przekazu
jąc już wcześniej unijne pieniądz,e na jego 
etap I, jakim było wykonanie ulicy Topolo
wej. Po chugie wyrażał z.dziwienie, dlaczego 
obecny projekt został oceniony tylko na 
67%, podczas gdy wniosek na Topolową, 
będący mniejszą częścią całej koncepcji, zo
stał onegdaj oceniony na 75%. Burmistrz 
zwraca też w odwołaniu uwagę na fakt, i.e 
projekt łowicki został dostrzeżony przez 
Ministerstwo Gospodarki i na tyle docenio
ny, i.e w nagrodę za jakość i komplekso
wość zaproponowanych rozwiązań ratusz 
uzyskał grant na opracowanie studiwn wy
konalności oraz wniosku. 

Te ulice proszą się o naprawę: ulica Małszycę w prakty- ... na Kiernozkiej, którą wjeżdża się do miasta od strony 

W przypadku każdej z tych rodzin za
dłużenie w opłacaniu czynszu wynosiło 
od 12 do około 20 miesięcy, w niektórych 
przypadkach dochodziło do tego zadłu
i.enie za bieżącą wodę. Każda z tych ro
dzin musi więc wpłacić do końca wrze
śnia do kasy spółdzielni kwoty rzędu 
5 do 7 tysięcy złotych. W przypadku 
jednej wielodzietnej rodziny jest to kwo
ta aż około 16 tysięcy złotych. - Ten przy
padek jest nieco inny, ponieważ ci Pań
stwo płacą czynsz na bieżąco - mająprzy
znane bowiem dodatki mieszkaniowe 
i sami nie muszą dużo dopłacać. Zadłuże
nie, do którego dopuścili wcześniej jed
nak nie zmniejsza się ... - powiedział nąm 
prezes Armand Ruta. 

· Burmistrz podkreślił wreszcie, i.e na li
ście zaakceptowanej przez Zarząd Woje
wództwa znalazły się projekty opracowa
ne przez małe gminy wiejskie i powiaty, 
mające skądinąd dostęp do innych unijnych 
programów pomocowych, z których mia
sto wielkości Łowicza nie moi.e korzystać. 

W konkluzji Ryszard Budzałek wnosi 

ce nie istnieje... · Płocka, można urwać podwozie ... 

o umieszczenie projektu na ulice o znacze
niu regionalnym na liście rezerwowej i o jego 
zaakceptowanie. W optymistycznym ukła
dzie bowiem do rozdysponowania moi.e być 
jeszcze kilkanaście milionów, pozostałych 
po rozstrzygnięciu przetargów na wyko
nawstwo inwestycji - choć równie dobrze 
spodziewane oszczędności mogą się okazać 
mirai.em. 

... na Kaliskiej dziury przeszkadzają w svxobodnym mi- ... a na Powstańców coraz trudniej dojechać do położo-
R odzinom, które zostały pozbawio

ne członkostwa w spółdzielni, 
przysługuje jeszcze możliwość od

wołania się od decyzji Rady Nadzorczej . 
do Zebrania Przedstawicieli LSM, które 
odbywa się raz do roku- zawsze w czerw
cu. Nie należy sięjednak łudzić, i.e przed
stawiciele zmienią decyzję rady, jeśli nie 
zobaczą dobrej woli lokatorów i długu na 
koncie spółdzielni. Po czerwcowym ze
braniu należy się więc spodziewać dzie
sięciu kolejnych eksmisji ze spółdziel-

janiu się... nych tam zakładów przemysłowych. 

Burmistrz deklaruje też gotowość zwięk
szenia partycypacji miasta w inwestycji 
z 25% (standardowo dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wynosi 75%) do 50%. 

A ieśli samemu? 
Decyzje kto jeszcze dostanie pieniądz,e 

z listy rez.erwowej znane będą prawdopo
dobnie w sierpniu. Do końca roku zostaną 
wtedy trzy-cztery miesiące. Jeśli dla Łowi
cza nic nie skapnie, to będzie to, według 

burmistrza, i takdostatecmiedługo, bywtedy 
dopiero wybrać jedną lub dwie z ulic, które 
trzeba będzie wykonać za własne pienią
dze, już bez dofinansowania z Unii - i albo 
zakończyć prace, albo, jeśli zima nastanie 
szybko, kończyć je w roku 2007. Ryszard 
Budzałek nie chce dziś mówić, którą ulicę 
uważa za wymagającą jak najszybszych 
prac: czy powinna być to Powstańców, 
Kiemozka, Małszyce czy inna Jego zda
niem na tę decyzjęjest jeszcze czas, zależeć 
ona będzie od wielu okoliczności. 

N atorniast już teraz bunnistrz propo
nować będzie zmiany w budżecie 

polegające na wycofaniu się z projektu 
budowy lokalnych ulic ważnych dla roz
woju małych firm - czyli tego, co ujmo
wano w drugim wniosku, o który już nie 
warto walczyć. Powrócić do tego będzie 
można, gdy do dyspozycji będą pienią
dze z kolejnego butli.etu Unii - tego na 
lata 2007-2013. 

Zamiast tego, zdaniem Ryszarda Bu
dzałka, więcej w butli.ecie na ten rok trze-

. Tesco czeka na pozwolenie 
Ponad tydzień temu do Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego 
w Łowiczu złożony został wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę 
dużego obiektu handlowego przy 
ul. Ułańskiej w Łowiczu, w którym, 
jak pisaliśmy, planowany jest mar
ket Tesco. 

W nioskodawcąnie jest firma, ale głów
ny właściciel terenu pod planowaną 

inwestytję - Sławomir Kuran z Żyrardowa. 
Współwłaściciel terenu, łowicki prnxlsiębior
caMarek.Krajewski powiedziałnam,i.esprawą 
calkowicieza.im!jesię wspólnik, któremu pize.. 

kazał pełnomocnictwa w tej sprawie. 

Decyzja nie została jeszcze wydana, przy 
rozpatrywaniu wniosku okazało się, i.e wła
ściciel musi uzupełnić część dotyczącą uwa
runkowań środowiskowych. Wydział ma 
dwa miesiące na wydanie decyzji w sprawie 
marketu. 

Złożony w starostwie wniosek jest już 
drugim w sprawie pozwolenia na budowę 
marketu. Pierwszy złożony został w roku 
minionym, został jednak wycofany, gdy 
okazało się, i.e fragment gruntu, na którym 
stanąć ma obiekt, nie należy do inwestorów. 
Właściciel terenu - powiat łowicki - odmó
wił sprzedaży gruntu w drodze bezprzetar
gowej, jak sugerował inwestor. Sprawa się 
przeciągnęła o kilka miesięcy, by ostatecz-

nie zapadła decyzja o sprzedaży w drodze 
przetargunieograniGZ.Onego. Teren nabyła je
sienią 2005 roku za 323.200 złotych dewe
loperska spółka z Warszawy TOP Deve
lopment, która skupuje, scala działki, po 
większe inwestytje. 

J ak dotąd nie rozpocz.ęła się jeszcze, ze 
względu na niekorzystne warunki at

mosferyczne, budowa innego dużego 
obiektu handlowego, na terenie przy uli
cy Starzyńskiego. Wyłącznym właścicie
lem tego terenu jest Marek Krajewski, 
a inwestorem będzie spółka spod Pozna
nia, zajmująca się budową dużych obiek
tów handlowych. 

(tb) 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

ba będzie przeznaczyć na dotację dla Za
kładu usług Komunalnych na bieżące 
utrzymanie dróg- bo tegoroczna zima dała 
się naszym ulicom potężnie we znaki. 
Potrzeba pędzie też wi~ej pieniędzy na 
wykup gruntów. 

Wojciech Waligórski czych bloków. (mak) . 

JU.t OTWARTY NOWY 

SK~D 
NA ULICY SKaADOWEJ 

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 
~MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł t6dź 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

~ W~GIEL kostka, orzech, miały 

~ EKO·GROSZEK workowany Ił] 
~oraz NAWOZY t lłl .: 
a wszystko to w bardzo 

• zbóż • traw • kukurydzy 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• materiały budowlane • nawozy • węgiel 
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89 
www.wimax.com.pl · biuro@wimax.com.pl~ 

ŁOWICZ , ui. Długa 2, tel. 046 830 20 89. 
04 6 830 2 1 53 
www .skokstefczyka.pl 
infolinia: O 80 I 600 I OO lub 058 782 93 OO 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 

lllfłłlB•PARJ11•1l 
Łowicz, ul Krakowsko 1, tel. 830 07 69, 505 006 331: 

atrakcyinych cenach !!! Tel 046 830-22-55 
Zapraszamy równiei do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ 

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



6 

TYM RAZEM MIAŁ SZCZĘŚCIE. Mężczyzna w średnim wieku, którego uwieczniliśmy na tym zdjęciu, był tak pijany, 
że ledwo trzymał się nogach. Podpierając się rowerem szedł od strony zbiornika Rydwan w kierunku wsi Gużnia 
w niedzielę 12 marca około godz. 14. Kompletnie nie zwracał uwagi na to, co dzieje się na drodze. Szedł to prawą stroną 
drogi, to lewą, ale też i samym środkiem drogi, w czasie, gdy robiliśmy to zdjęcie, mijały go dwa samochody. 

Sanniki 

PAWEt DUDA PREZESEM OSP 
Brawami i muzyką w wykonaniu 

rodzimej orkiestry strażackiej 
żegnano stary, a witano nowy za
rząd jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sannikach. 

Z ebranie wnajwiększ.ej w gminie Sanni
ki jednostce odbyło się w sobotę 

11 marca i było to już dziewiąte (czyli pned
ostatnie) zebranie tego typu w gminie. Dru
howie z Sannik wybrali nowy zarząd, na 
czele którego stoi prezes, 45-letni Paweł 
Duda Zastąpił on dotychcz.asowego preze
sa, Krzysztofa Króla, który fimkcję tę spra
wował od 23 lat Ponadto w skład zarządu 
weszli: Marek Olczak - zastępca prezesa, 
naczelnik, Paweł Bujakowski - wiceprezes, 
Zbigniew Żurawski - zastępca naczelnika, 
Mirosław Olczak - sekretarz, Adam Moty

. ka - skarbnik, Dariusz Wachowicz - kroni-
karz, Marek Zawadzki - gospodarz, Grze
gorz Łysio - członek zarządu. 

Paweł Duda 

też kuchnia. Plany na ten rok to wymiana 
okien i remont parkietu w największej sali. 

W rozmowie z Nowym Łowiczaninem 
podkreśla, że cieszy go współpraca, jaka 
nawiązała się między strażą a miejscowym 
Klubem Seniora Chce też dobrze współ
pracować z Kołem Gospodyń Wiejskich 
i z młodzieżą. 

Na sobotnim zebraniu zwracała uwagę 
duża ilość młodych ludzi należących do san
nickiej straży. To najlepszy dowód na to, że 
jednostka ma zapewnioną przyszłość. Ale 
są też osoby w wieku dojrzałym. Jeden 
z nich - dh Leon Romanowski, stosowną 
uchwałą przyjęty został w poczet honoro
wych członków OSP w Sannikach. Jednym 
z przywilejów, z jakiego będzie korzystał 
jest zwolnienie z obowiązku płacenia skład
ki członkowskiej, która wynosi 10 złotych 
rocznie. (mwk) 
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W lei sytuacii nie można 
wymagać dyskrecii 

Komentarz do „Listu otwartego na
uczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 
w Łowiczu". 

Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią 
Państwa listu, który otrzymałem w dniu 
7 marca 2006 r„ nie mogę nie odnieść się do 
niektórych uwag w nim zawartych, ponie
waż wg mnie są fałszywe i wprowadzają 
czytelników listu w błąd 

Tzw. „dżentelmeński układ" przestał ist
nieć już w chwili, kiedy pierwsze pismo 
nauczycieli SP nr 4 z prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu zaistniałego konfliktu 
z 1 O lutego 2006 r„ zostało przekazane nie 
tylko do Urzędu Miasta, ale także do rad
nych Łowicza, Rady Rodziców SP nr 4, 
prezesa Związku Nauczycielstwa Polskie
go w Łowiczu, Kuratorium Oświaty w Ło
dzi, Delegatura w Skierniewicach, Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej. Dzi
wię się, jak można później wymagać od ko
gokolwiek zachowania dyskrecji w rozwią
zywaniu powstałego konfliktu. 

Określenie zawarte w dalszej części listu: 
,„ .. nie spotkamy się z bezczynnością urzęd
ników i niedopełnieniem przez nich obo
wiązków służbowych", sugeruje jakoby 
przypadki ww. postępowania miały miej
sce w trakcie wyjaśniania zaistniałego pro
blemu. Jeżeli tak było, proszę je konkretnie 
wskazać;jeśli nie-prosz.ę, żeby broniąc god
ności zawodu nauczyciela, nie deprecjono
wali Państwo innej grupy zawodowej. 

Ostatni akapit listu odbieram wręcz jako 
groźbęskierowanąpodmoimadresem. Otóż, 
Szanowne Panie, doskonale wiedziałyście 
pned złożeniem do mnie swojego listu, że 
decyzja, co do pani dyrektor już została 
podjęta, pani dyrektor została odwołana 
z pełnionej fimkcji, wiC(C nie może być mowy 
o żadnym oczekiwanym i szybkim działa
niu czy zwłoce, skoro decyzja w tej sprawie 

nowy ŁOWICZANIN 

już zapadła i to tydzień temu. To, że moja 
decyzja nie w pełni Panie satysfakcjonuje, 
to inna sprawa, ale decyzja już jest. Ponad
to, zapewniam Panie, że zdaję sobie spra
wę, odkąd podjąłem się kandydowania na 
stanowisko burmistrza, że wszystkie moje 
decyzje podejmowane w związku z piasto
waną funkcją i wynikające z nich działania 
są oceniane przez opinię publiczną. Przy
pominanie mi o tym teraz, odbieram jako 
próbęwywarcianamnienaciskuwceluuzy
skania korzystnej decyzji. Oświadczam Pa
niom, że nie podejmowałem i nie będę po
dejmował decyzji niezgodnych z moim prze
konaniem, po to tylko, żeby przypodobać 
sięjakimś osobom czy grupom społecznym. 

Ryszard Budzalek 
Bunnistrz Łowicza 

Każdego dnia 
było dobrze 

Chciałbym za pośrednictwem Nowego 
Łowiczanina wyrazić swoje podziękowa
nie osobom, które przyczyniły się do po
wstania lodowiska przy Szkole Podstawo
wej nr 2 w Łowiczu oraz nadzorowały 
utrzymanie tafli lodu w odpowiednim sta
nie. Pragnę podkreślić, że lodowisko było 
doskonałe, a każdego dnia tafla była staran
nie wysprzątana, zamieciona i wyrównana. 
Wszyscy amatorzy łyżew mogli cieszyć się 
tym lodowiskiem aż przez 4 tygodnie. Je
stem pełen uznania dla dbałości o stan lodo
wiska, jaką wykazali dyrekcja i pracownicy 
szkoły. 

To prawda, że tegoroczna zima wyją1ko
wo sprzyjała lodowiskom naturalnym, jed
nak nie wszystkie lodowiska przyszkolne 
w Łowiczu były pielęgnowane i nie wszyst
kie spełniły swoją rolę. Mieszkam w dziel
nicy Korabka i z przykrością muszę stwier
dzić, że lodowisko przy Szkole Podsta
wowej nr 3 było przez cały okres jego ist
nienia w fatalnym stanie. Nie było sprząta
ne ani odśnieżane przez pracowników szko
ły. Zastanawiam się, po co było w ogóle 
wylewane, skoro przez prawie cały okres 
ferii zimowych było zaśnieżone grubą 
warstwą i nie nadawało się do użytku, a ja 
musiałem wozić dzieci na drugi koniec mia
sta do „dwójki", aby mogły nacieszyć się 
łyżwami. 

Słyszałem, że lodowiska przyszkolne 
w Łowiczu powstają z polecenia burmistrza. 
Niech mój list będzie dla burmistrza wska
zówką do wyciągnięcia odpowiednich wnio
sków dotyczących pracy wymieniony.eh 
szkół. 

MJ., rodzic z Korahki 
(imię i nazwisko do wiadomośd redakcji) 

Jednostka OSP w Sannikach istnieje od 
1989 roku i zrzeszając obecnie 69 druhów, 
jest najliczniejszą w gminie Sanniki. Jako jedna 
z dwóch na terenie gminy, należy do Krajo
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 2005 roku brała udział w 46 akcjach ra
towniczo-gaśniczych, z czego 43 miały miej
sce na terenie gminy. Dla porównania jed
nostka OSP z Brzezi, również należąca do 
systemu, wzywana była do 15 akcji. 

Nowo wybrany prezes jest z zawodu 
policjantem, do straży należy od 17 łat Pned 
zaproszeniem do stołu prezydialnego, sie
dział na miejscach przeznaczonych dla or
kiestry, w której gra na saksofonie alt.owym. 
W orkiestrze gra też jego 14-letni syn Pa
tryk i 12-letnia córka Paulina. Jest dobrze 
zorientowany w sytuacji straży, mówi że 
w ubiegłym roku prowadzone były prace 
remoiitowe w strażnicy polegające na poło
żeniu posadzek na schodach i w niektórych 
pomieszczeniach, zmodernizowana wstała 

Nurkowie ćwiczyli pod lodem 

Gmina Bielawy 

Troch, dróg i iamp 
W planach inwestycyjnych na ten 

rok zapisanych w prowizorium bu
dżetowym gminy Bielawy, znalazł 
się pierws~y etap budowy drogi 
w ciągu ulicy Sikorskiego oraz Krót
kiej w Bielawach. 

M a tu być wykonana podbudowa na 
długości 500 metrów. Przeznaczono 

na ten cel 20 tys. zł. Na 1akim samym odcin
ku utwardzonej już · ul. Batalionów Chłop
skich w Bielawach zostanie położony asfalt 
za 50 tys. zł. Aktualnie wójt Sylwester Ku- . 
bińsk:i złożył wniosek w starostwie powia
towym w Łowiczu o współfinansowanie 
budowy drogi Borów - Borówek. W ciągu 
2,5 km drogi, odcinek około 500 m jest 
w gestii powiatu. W budżecie gminy na bu
dowę drogi przemaczono 90 tys. zł. Na ten 
rok zaplanowano ponadto w planie budż.e-

towym modernizację oświetlenia ulicznego 
i budowę nowych lamp w Piaskach Banko
wych za 40 tys. zł oraz w Piotrowicach za 
25 tys. zł. Projekty modernizacji oświetle
nia przygotowane zostaną dla miejscowo
ści Sobota Wojdówka oraz Woli Gosław
skiej. Na oba zaplanowano łącznie 5 tys. zł. 

. ~~ 

Muzeum w Nieborowie 
ponownie czynne 

R uszył sezon turystyczny w muzeum 
w ~ieborowie. Od 1. ~jest ono 
znow otwarte dla zwiedzających. Jak 

każ.dej zimy nieborowski pałac zamknięty 
był od początku listopada do końca lutego. 
W tym czasie dokonywane są zawsze nie
zbędne prace konser.Vatorskie. . (wcz) 

Pięciu ratowników - płetwonur
ków z jednostki Ochotniczej Stra
ży Pożarnej - Ratownictwo Wod
ne w Łowiczu, zeszło pod pokrytą 
SO-centymetrową warstwą lodu 
wodę podczas ćwiczeń, które od
były się w niedzielę 12 marca na 
zbiorniku Rydwan pod Guźnią. 

W suchym skafam.irt.t: muk.owaii dru
howie: Dariusz Ciesielski, Bartłomiej 

Syperling, Tomasz Sałata i Waldemar 
Owczarek, w skafandrze mokrym -a wiC(C 
takim, w którym woda dostaje się do ciała, 
ale potem ogrzewa się i utrzymuje już jego 
temperaturę - Jacek Latoszewski. Na po
wierzchni lodu ćwiczenia zabezpieczali: 
Radosław Grądkowski, Tomasz Majcher 
i Janusz Bilczewski. 

- Wszyscy. którzy nurkowali mają mini
mum II stopień AOWI) - specjalizację nur
kową - mówi prezes OSP-RW, Janusz Bil
czewski. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie goto
wości bojowejjednostki,która może sięoka
zać niezbędna. Na dowód tego ratownicy 
pokazują wędkarzy łowiących ryby z prze
rębli. Na razie lód jest gruby, ale nie wiado
mo,jakdługo będzie topnieć. Momentu na
dejścia zagrożenia łatwo jest nie zauważyć. 

Niedzielne ćwiczenie polegało na symu
lowaniu sytuacji zgubienia liny zabezpie-

W lodzie wycięty został trójkątny przerębel, zaraz ratownicy rozpoczną 
ćwiczenia. 

czającej płetwonurka i ~waniu drogi 
do przerębla metodą cyrkulacji wokół śruby 
wkręconej w lód. 

Jedna grupa pod lodem spędziła 11 mi
nut, chuga - pół godziny. Wartri dodać, że 
temperatura wody Wynosiła 2-3 st.opnie C, 
przajrzystość nie była większa niż 2-3 me
try. Słoneczna pogoda sprzyjała ćwiCzeniom, 

które przebiegły sprawnie i bezproblemo
wo. 

Było to pierwsze mnkowanie pod lo
dem w obecnym sezonie, ale nie pierwsze 
zimą. Popnednie odbyło się 24 grudnia, 
jednak woda nie była jesz.cze wtedy skuta 
lodem. 

(mwk) 
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ROLNICY BOJĄ SI~ ,KAR 
Gmina Łowicz 

Przetarg no wodociągi ogloszony 

P rzetarg ~budowę sieci wodocią
gowtj w Jastuąbi (o długości 776 m ), 
Zielkowicach (o długości 474 m) 

i w Gużni (o długości 544 m) w gminie 
Łowicz został ogłoszony. Rozstrzygnię

cia należy spodziewać się 21 marca, 
a rozpoczęcia robót już wczesną wiosną 

- To, że dodatkowy limit 
produkcji mleka rozdyspo
nowany będzie w przyszłym 
roku między mniejszych rol
ników, to dobrze, ale dla nas 
najważniejsze obecnie jest 
to, czy będziemy płacić 
karę czy nie - mówią rolnicy 
powiatu łowickiego. Nie 
może to dziwić, skoro na 
5.549 rolników oddających 
mleko do łowickiej Okręgo
wej Spółdzielni Mleczarskiej 
2.202 przekroczyło w tym 
roku przyznaną im kwotę 
mleczną. 

R ok kwotowy kończy się wraz 
z końcem marca i już dziś wia

domo, że Polska jako kraj przekro
_czyła przyznany jej limit, czyli że 
rolnicy oprócz zaliczki na poczet 
kary, w wysokości 20 groszy za 
każdy przekroczony litr, zapłacą 
też karę. Jakiej wysokości - jesz
cze nie wiadomo. Może to być 

_nawet 1,20 zł za każdy przekro
czony kilogram. 

Wielkość kar zależeć będzie od 
skali przekroczenia przyznane
go Polsce limitu. 

Pojawia się jednak światełko 
w tunelu - jeśli nie na ten rok, to 
przynajmniej na przyszły. Już 
niedługo Komisja Europejska 
przyznać ma Polsce dodatkowy 

Jak mówi producent ze Stru
gienic Dariusz Kostusiak, dowia
dywał się niedawno w minister
stwie rolnictwa o te 416 mln li
trów kwoty restrukturyzacyjnej 
i jak do tej pory Bruksela decyzji 
w tej sprawie tak.że nie podjęła. 
Zapewniano go jednak w mini-

Czy iest to dobre 
posunięcie? 

Rolnicy, z którymi rozmawiali
śmy oceniają tę decyzję bardzo po
zytywnie. - Z 800 tys. litrów to już 
można przecież pożyć. A co mają 
powiedzieć ci produkujący 40 - 50 

osiągnąć trzeba by mieć -przy wy
dajności od jednej krowy 5 - 6 tys. 
litrów - około 160 krów. W konsty
tucji jest mowa o gospodarstwach 
rodzinnych, jediiak przeciętna ro
dzina z taką ilością krów nie da so
bie rady. 

Prezes uważa, że sejmowa no
welizacja jest bardzo ważna ze 
względów społecznych, W sytu
acji, gdy na rynku niema zbyt wie
lu miejscpracy, pozwoli tona funk
cjonowanie mniejszym i średnim 
gospodarstwom - Te 20 - 30 krów 
jest w stanie zapewnić byt całej ro-
dzinie- dodaje. : 

Kwota restrukturyzacyjna przy
znana jednak zostanie na przyszły 
rok kwotowy. Obecnie rolnicy naj
bardziej martwią się o kary, jakie 
będą musieli zapłacić. Jak mówi 
Adam Janiak, członek łódzkiej Izby 
Rolniczej, na ostatnim walnym ze
braniu Izba przyjęła jego wniosek 
mówiący o tym, aby rząd polski 
podjął wszelkie starania, by rolnicy 
tej kary nie płacili. Jeśli to się nie 
uda, wniosek mówi, aby kara za
płacona została z budżetu państwa. 
Pismo w tej sprawit: zostało wy
słane do ministerstwa rolnictwa 

Inwestycja ta to wykonanie odcinków 
sieci wodociągowej bez przyłączy 
w trzech wyżej wymienionych miejsco
wościach. Wykonawca robót będzie zo
bowiązany również do zlecenia i pokry
cia kosztów badań jakości wod)r dostar
czanej do mieszkańców po zakończeniu 
inwestycji oraz przeprowadzenia inwen
taryzacji geodezyjnej. Termin wykona
nia robót jest określony w przetargu datą 
ostateczną do 15 lipca 2006 roku. Kiedy 
faktycznie roboty, zostaną wykonane, 
określone będzie w umowie z firmą, któ
ra wygra przetarg. -(mak) 

T rwoją proce w OSP Be~nory Kolonio 

P o remoncie zaplecza }ruchennego, 
prace w budynku Ochotniczej Stra
ży Pożarnej przeniosły się na 

główną salę, gdzie zdjęta została drew
niana, zarywająca sięjuż podłoga Po jej 
zdjęciu skuto i wywieziono znajdujący 
się pod nią beton. Przeszkodą w pracach 
były mrozy, jednak pracownicy gminnej 
brygady remontowo - budowlanej za
brali się za nową wylewkę betonową. 
Na nią położona zostanie izolująca war
stwa styropianu, a na to kolejna betono
wa wylewka. Sala wyłożona zostanie 
terakotą, a w miejscu do tańca drewnem. 

- Dla wielu z nas to jest być 
albo nie być - mówiąproducenci. 
- Wielu pobrało kredyty, aby in
westować, dostosować gospo
darstwo do wymaganych norm, 
a teraz mleko jest, ale brak jest 
kwoty i nie mają czym tych kredy
tów spłacać. To wie/ko tragedia -
słyszymy. 

Rok kwotowy kończy się 
31 marca i wszyscy rolnicy z na
pięciem oczekują na to, co będzie 
dalej. W Unii Europejskiej kary 
wynoszą 30,91 eurocentów, czyli 
około 1,20 zł za każdy przekro
czony litr. Czy tyle samo zapła
cić będą musieli tak.że nasi rolni
cy, dziś nie wiadomo. Śledząc 
w Internecie doniesienia na ten te
mat spotykamy opinie bardzo 
optymistyczne, iż może tp być 
20 groszy za litr, ale i takie mó
wiące o 40 czy 80 groszach. Roz
liczenie roku kwotowego nastąpi 
najwcześniej po 15 czerwca, czyli 
że wiążących informacji spodzie
wać się można pod koniec lipca. 

Rolnicy, którzy zainwestowali w produkcję mleka, martwią się teraz, czy nie będą płacić kar. 
Zdjęcie wykonane w jednym z gospodarstw w gminie Zduny. 

Takie praktyki stosowane są na 
przykład we Włoszech i Niem
czech. Jak mówi Dariusz Kostu
siak, wszak to rząd ponosi odpo
wiedzialność za wynegocjowanie 
takich a nie innych limitów dla Pol
ski, ma więc niejako moralny obo
wiązek, aby za te przekroczenia 
zapłacić. 

Budynek zostanie też w środku po
malowany, założone zostaną nowe, po
dwójne drzwi wejściowe. Jednostka bę
dzie miała wreszcie dwa sanitariaty 
z prawdziwego zdarzenia. (wcz) 

~~. 
~ 

limit w wysokości 416 milionów 
litrów - tzw. kwotę restruktury
zacyjną. Ponadto mówi się o kon
wersji kwoty bezpośredniej na 
kwotę hurtową. Kwota bezpo
średnia, czyli taka pozwalająca 
rolnikom na sprzedaż pasteryzo
wanego mleka z własnych gospo
darstw, wykorzystana została 
w mijającym roku kwotowym 
tylko w 66,6% i istnieje możli
wość przeniesienia niewykorzy
stanych litrów na kwotę hurtową. 
Jak do tej pory nie ma jednak ofi
cjalnego stanowiska Brukseli w tej 
sprawie. 

sterstwie, iż najprawdopodobniej 
Polska tę kwotę dostanie. 

Seim pomógł 
gospodarstwom 

rodzinnym. 
Sejm podjął już decyzję, aby do

datkowe litry trafiły do gospodarstw 
rodzinnych. Przyjęta niedawno 
nowelizacja ustawy o rynku mleka 
zakłada bowiem podzielenie tej 
kwoty mictdzy rolników produku
jących do 800 tys. litrów mleka 
rocmie. 

11 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W lOWICZU 

OGŁASZA NABOR na rok szkolny 2006/2007 do klas o następu·ących nachyleniach: 

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-194 

FIRMA TRANSPORTOWA FHU "TAS" 

ZATRUQNI ZATRUDNI 
KIEROWCOW SPEDYTO.RA 

z kategorią C+E · 
z doświadczeniem 

w transporcie międzynarodowym 
na stałe wahadła: 

• POLSKA- HISZPANIA• POLSKA- GRECJA 

w transporcie międzynarodo!YYm 
WYMAGANIA: 
• komunikatywna znajomość języka angielskiego 
• obsługa komputera 
• minimum 2-letnie doświadczenie 

na podobnym stanowisku 

Kontakt: 0606-116-876 

tys. litrów - słyszymy. - To bardzo 
ważna nowelizaqadlagospodarstw 
rodzinnych - uważa Dariusz Ko
stusiak. - W naszym kraju zdarzają 
się nawet gospodarstwa, które 
w ubiegłym roku kwotowym zyska
ły kwotę 9 mln litrów i ktoś kto ma 
kilkanaście czy kilkadziesiąt krów 
nie jest w stanie skorzystać z rezer-

ło/-
Równie pozytywnie noweliza-

cję ocenia prezes łowickitj mleczar
ni Jan Dąbrowski. -Jeśli pan popa
trzy na nasz powiat, to oprócz muże 
WU/ewie nie ma gospodarstw, które 
osiągają te 800 tys. litrów. Aby to 

' Błędy w produkcji mleka do
strzegają już także inne kraje UE. 
Irlandia zwróciła się na przykład 
niedawno do Brukseli z wnioskiem, 
aby kwoty mleczne traktować 
w UE jako całość. Pode7.as gdy jed
ne kraje mają deficyt produkcyjny, 
inne płacą kary. Gdyby zastoso
wać model taki jak w poszczegól
nych krajach, czyli że jeśli jedno wo
jewództwo nie wykorzysta· kwo
ty,nadrugirokwchodzi onadoogól
nej rererwy i jest dzielona pomię
dzy tych, którzy mieli nadwyżkę, 
wtedy problemy mogłyby zostać 
zażegnane. Tak uważa wielu rolni
ków. Wojciech Czubatka 

Sanniki 

Nowe komputery do urzędu 

T rzy zestawy komputerowe zaku
pił w ostatnim czasie Uu.ąd Gmi
ny w Sannikach. Wraz z oprogra

mowaniem komputery kosztowały po
nad I O.OOO zł, a pieniądze na ten cel po
chodziły z tegorocznego budżetu. 
W komputery zostały wyposażone na
stępujące stanowiska pracy: inspektora 
do spraw oświaty, insp'ektora do spraw 
obronnych, stanowisko do spraw wy
miaru zobowiązań pieniężnych i opłat. 

(mwk) 

NA BADANIE SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO za 2005 r. 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
tOWICZ, ul. Jana Pawia li 177/179 
tel./fax 0461837·52-83, 837·57·50 

SKIERNIEWICE, ul. Sobie~kiego 3c 
tel./fax 0461832-42-25 

ŁÓDŹ, ul. Przybyszewskiego 103 
tel.lfax 0421682-54-72 

AIJ1!!! .. !ł!! 
poleca: AUTO NAPRAWA ~ 
inż. mech. MAREK STREMBSKI .... ~ 
99-400 Łowicz, ul. Bi;owarna 12 ,; 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41·57 (dom), 0509-555-369 

w terminie do 15.04.2006 r. 
• Oferly z dopiskiem na kopercie "BILANS 2005" 
należy składać w sekreta;iacie firmy 
Łowicz, ul. Warszawska 36 w godz. 8.00-14.30 
w terminie do 30.03.2006 r. 

• lnfo_rmacji udziela główna księgowa 
tel. (046) 837-43-01. R-4-04 

R1:f.ł 1~S~:~rt~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46) 837-61-09, 0·501•074-060 ~ 
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SIDtA JEJ NIE ZATRZYMAtY 
Siedem dni 
w zielkowickich lasach, 
na śniegu i w niskiej 
temperaturze, 

· . N ika miknęła 28 lutego, jej po- dzo duż.o spała, widać było, że jest 
szukiwania nie dały żadnego wyczerpana swoimi przeżyciami. 

skutku. Rodzina straciła nadzieję, że Pod koniec ubiegłego tygodnia po 
uda się psa odnalcić. Po 7 dniach raz pierwszy p<YZWolono jej WY.iść 
wróciłasama.Była~głai- na dwór i poleżeć na słońcu. Pies 
na, słaniajqpasięnanogach. Z prze- wyzdrowieje, rana goi się dobrze 
rażeniem odkryliśmy, że na szyi ma i szybko. Właściciel boi się tylko, 
zaciśnięty stalowy drut, który wszedł czy po siedmiu dniach spędz.onych 
głę_boko w ciało, dotkliwie je raniąc, w lesie zwierzę będzie zachowywać 
głowa spuchła jak lxUon odzat.anur sięnonnalnie. 

Niestety, znam doskonale temat. 
Walka z wnykami, to dla myśliwych 
rzecz powszednia. Nie chwalimy się 
tym, ale systematycznie zdejmujemy 
ich bardzo dużo. W lasach wokół 
Zielkowic byliśmy pod koniec lute
go, nie byW ich jednak aż tak dużo 
jak zwykle - mówi Florczak. 

z zaciśniętym na szyi 
stalowym drutem 
spędziła Nika 
- sześcioletnia suczka, 
należąca do Macieja 
Malangiewicza, 
radnego gminy Łowicz 
z Zielkowic, 
a jednocześnie dyrektora 
Łowickiego Ośrodka 

Kultury. Wpadła w sidła 
zastawione przez 
kłusowników, 

przegrizła jednak drut 
i ostatkiem sił dotarła 
do domu. 

N ika jest mieszańcem o czarnej 
sierści, rodzinną maskotką 

w domuMalangiewicza, uwielbianą 
przez całą rodzinę i lubianą przez 
sąsiadów. - Jest spokojna, trzyma
my ją na podwórku, którego zazwy
czaj nie opuszcza. l:niknęła w nocy, 
musiała znaleźć jakieś przejście 

i wydostać się za ogrodzenie - opo
wiada Malangiewicz. Jego posesja 
położona jest w Zielkowicach za 
koleją, otaczająjąpola, łąki i przede 
wszystkim lasy. Malangiewicz ni
gdy nie brał pod uwagę zagrożenia, 
którym są wnyki, pętle wykonane 
ze stalowego drutu, przymocowa
nego do drzewa w miejscach, gdzie 
gromadzi się zwierzyna: kuropatwy, 
bażanty, zające, samy. Wcześniej nie 
spotkał się z tym problemem 
w swojej okolicy. 

Nika, na szyi widać wygolone miejsce z raną po drucie, jaki 
zacisną! się na jej szyi. · 

wania dopływu krwi. Widok był 
straszny - powiedział nam Malan
giewicz. 

Nikawstałaprzewiezionadolecz

nicy weterynaryjnej, tam lekarz 
wygolił jej sierść wokół rany, zdjął 
drut, zdezynfekował ropiejącą ranę. 
Dodatkowó dostała zastrzyki 
wzmacniające i uspokajające. Powo
K będąc pod opieką właścicieli, za
częła odzyskiwać siły, dostaj~ do 
jedzenia papkę, którą mogła prze
łknąć przez opuchnięte gardło. Bar-

H istoriaNilciroz.eszłasiępoZielkowicach, Malangiewicz po
wiedział nam, że po tym zdarzeniu, 
wiele osób mówiło mu o tym, że w 
okolicmych lasach, które do nich na
leż,ą, wielokrotnie zdejmowali zało
żone przez kłusowników wnyki. 
Jednak walka z nimi przypoinina 
walkę z wiatrakami. 

Okolice Zielkowic to obwód Koła 
Łowieckiego ,,Nieborów". Jego pre
zes Henryk Florczak ze zrozumie
niem wysłuchał opowieści o Nice. -

W okresie zimy myśliwi mają 
możliwość szczególnie 

łatwo trafić na założone w lasach 
wnyki. Kłusownicypowstawiająpo 
sobie wyraźne ślady na śniegu, bar
dzo cz.ęsto w miejscach, w któtych 
myśliwi dokrumiajązwieizynę. Naj
większy problem koło ma w rejonie 
stawów w Mysłakowie, gdzie dwie 
ostatnie wizyty zakończyły się zna
lezieniem 7, a wcześniej 27 wny
ków. --(:z.ęsto myśliwi znajdują we 
wnykachmartwezwierzęta,ktOrych 

kłusownicy nie i.abrali, niejednokrot
nie rozszarpane przez wałey;ające się 
psy. Florczak z przerażeniem ob
serwuje to zjawisko. - Niestety sideł 
jest coraz więcej, przy tym widać, że 
jest to robota prof esjonalist/Jw, któ
rzy nie dość, że wykonują sidła bar
dzo dobrze, tojeszczezaczynająużj
wać materiałów, z których zwierzę 
nie ma smns się uwolnić - powie
dział nam. 

Najgorsz.e jest to, że w miejscu, 
z którego myśliwi zdejmują wnyki, 
po kilku dniach pojawiają się nowe. 
Kłusownik przychodzi w nocy, gdy 
jest niewidoczny i trudny do schwy
tania Jego przewagą w momencie 
gdy zostaje zauważony przez my
śliwych jestto, żeznadoskonalemiej
sce, w którym założył sidła, bo 
wychował się w okolicy, w której 
kłusuje i nadal mieszka niedaleko. 

(tb) 

BADANIA JAKOŚCI OKIEN PRZESZŁY TYLKO 

o 
O tym jak błędne jest my· 

ślenie, że .każde okno jest takie 
samo", przekonały badania jako· 
ści okien PVC, przeprowadzone 
przez Związek Producentów, 
Dostawców i Dystrybutorów 
.Polskie Okna i Drzwr. Bada
niom poddane zostały produkty 
10 firm, wśród których były fir
my małe, średnie, jak również 
potentaci na polskim rynku 
okien PVC. Jedyną firmą, która 
pozytywnie przeszła wszystkie 
badania był ·oKNOPLAST-Kra
ków! 

Inspiracją do podjęcia tego 
typu badań było dość powszech
ne głosy klientów narzekających 
na jakość produkowanych i sprze
dawanych okien, co spowodowa
ne jest dążeniem producentów do 
osiągnięcia jak najniższej ceny. 
Związek Polskie Okna i Drzwi za
kupił okna jak każdy potencjalny 
klient, wybierając losowo 1 O salo
nów sprzedaży. P~oducenci okien 

A z Krakowa! 
PVC nic nie wiedzieli zatem o pro
wadzonym badaniu, co pozwoliło 
uniknąć sytuacji, w której fabryka 
wysłałaby do sprawdzenia okno 
dokładnie sprawdzone i dogląd
nięte w każdym calu. 

Okna poddane zostaly bada
niom formalnym i technicznym 
w laboratorium akredytowanym 
przy Polskim Centrum Akre
dytacji. Badano oznakowanie, 
wymaganą przez polskie.prawo 
deklarację zgodności, kartę gwa
rancyjną oraz kwestie prioryte
towe z punktu widzenia klienta, 
czyli przepuszczalność powietrza, 
wodoszczelność, sztywność sta
tyaną i dynamiczną, odporność 
na obciążenie wiatrem i bezpie
czeństwo. Wyniki pokazały nie· 
stety smutną prawdę o polskim 
rynku okiennym. Na 10 firm 
tylko jedna spełniła wszystkie 
kryteria formalne i techniczne! 
Jedynym oknem, która pozy
tywnie przeszło badania, byto 

okno firmy OKNOPLAST-Kra
ków, wykonane w systemie 
VEKA, z okuciami MACO i szy
bami Press-Glas. Cała reszta 
badanych produktów sprzeda· 
wana jest z naruszeniem prawa 
i każdy klient ma prawo takie 
okno zakwestionować! 

Trzeba wprost powiedzieć 
jedno - w pierwszej turze badań 
tylko okno OKNOPLAST-Kraków 
spefnifo wszystkie wymagania 
formalne i techniczne - mówi 
Robert Klos, Wiceprezes Związku 
Polskie Okna i Drzwi - Pozostafym 
producentom wystaliśmy informa
cję o przeprowadzonym badaniu 
i wskazaliśmy na uchybienia, 
które powinni naprawić. Za jakiś 
czas powrócimy do tego badania 
i gdy nie stwierdzimy poprawy, 
wówczas powiemy, kto wprawa- · 
dza na rynek zie jakościowo okna. 
Natomiast firmę OKNOPLAST-Kra
ków zapraszamy do grona firm 
rekomendowanych przez Związek 

Polskie Okna i Drzwi, które będzie
my polecać każdemu nabywcy tak 
w kraju, jak i za granicą. 

Forum Branżowe, miesięcz
nik specjalizujący się w tema
tyce stolarki okiennej, opisując 
badanie, opatrzył swój tekst wy
mownym tytułem .Jakość okien 
- ogólnie fatalne·. Wyniki badań 
dobitnie świadczą, że na polskim 
rynku coraz więcej wyrobów 
oknopodobnych niż samych 
okien. W pogoni za obniżaniem 
ceny producenci oszczędzają na 
wzmocnieniach, na liczbie zacze
pów, czasami wstawiają gorsze 
zespolenia szybowe niż deklaru
ją. Niestety traci na tym przede 
wszystkim klient, który kupuje 
niepełnowartościowy produkt. 
Nie da się wyprodukować bardzo 
dobrej jakości okien w bardzo 
niskiej cenie. Komponenty świa
towej klasy producentów profili, 
okuć i szyb, jak również praca 
fachowców, także kosztują. Tak 
więc oferta .najtańszych okien w 
mieście" powinna klienta zanie
pokoić, że prawdopodobny jest 
fakt wystąpienia problemów przy 
użytkowaniu takich okien. 

Patrząc statystycznie na te 
badania można się pokusić o 
stwierdzenie, że tv/ko 70% okien 
w Polsce nadaje się do użytku 
- dla klienta to ogromnie niepoko
jący sygnał - mówi Rafał Karaś, 
Główny Technolog OKNOPLAST-

16.03.2006 r. 

Każda z pań obdarowana została goździkiem ! szamponem. 
Upominki wręczał m.in. dyrektor biblioteki Andrzej Czapnik. 

Dzień Kobiet w bibliotece w Nieborowie 

Tym razem $Zampon 
„Z kwiatkiem do Ewy" -

pod takim tytułem zorgani
zowana została 8 marca 
w Gminnej Bibliotece Pu· 
blicznej w Nieborowie uro
czystość z okazji Dnia Ko
biet. Uświetnił ją wernisaż 
„Indywidualności", prezen
tujący prace dwojga arty
stów z Bielaw - Magdaleny 
Kleniuk i Ireneusza Plewki. 

I mpreza poprowadzona została 
z humorem przez dyrektora bi
blioteki Andrzeja Czapnika. 

W nieborowskiej bibliotece nigdy też: 
nie można być do końca pewnym, 
jakie prezenty będą czekać na panie. 
W roku ubiegłym zaskoczone panie 
otrzymały na przykład obok kwia
tów damskie figi. Obecnie był to goź
dzik i szampon, Kwiatami obdaro
wali panie wójt gminy Andrzej We
rle, a taicie kurator nieborowskiego 
muzeum Stefan Górski. 

-Kraków - Uważam, że chcąc cie
szyć się zaufaniem klientów, naj
ważniejsze jest dziafać zgodnie z 
normami i prawem. Oszukiwanie 
nabywców poprzez zapewnianie 
o wlaściwościach okna, których 
nie posiada, to wstvd dla produ
centa, oraz znak dla klienta, że nie 
można mu zaufać. Na niewidocz
nych dla klienta rzeczach można 
oszczędzić nawet kilkanaście pro
cent jednak badania pokazują jak 
fatalna jest jakość takich okien. 
Dlatego OKNOPLAST-Kraków tak 
wielką wagę przykfada do tego, by 
nasz produkt spefniaf wszystkie, 
nawet najbardziej wymagające 
kryteńa. Czujemy ogromną satys
fakcję, że spośród wszystkich firm 
kopkurencyjnych byliśmy jedynym 
producentem, który pomyślnie 
przeszedf wszystkie testy. 

Tak więc na pozór okna nie 
różnią się między sobą. Klienci 
często porównują ze sobą profile, 
okucia oraz szyby i wybierają tań-

Dużym zainteresowaniem cie
szyła się też towarzysząca uro
czystości wystawa. Magdalena 
Kleniuk wystawia swoje prace w 
Nieborowie już po raz drugi. Ma
luje głównie oleje i wykonuje ry
sunki węglem, chociaż nie tylko. 
Tematem jej prac są postacie i 
martwa natura. Płaskorzeźby Ire
neusza Plewki, który swoje prace 
prezentuje w Nieborowie po raz 
pierwszy, są natomiast jego au
torską interpretacją dzicl znanych 
mistrzów - jak na przykład obra
zu ,,Mona Lisa" Leonarda da Vm
ci. Na wystawie znalazły się też 
prace przedstawiające znane po
staci, m.in. Papieża Jana Pawła 
II. Formą przypominają one ob
razy, sąjednak płaskożeźbami na 
które nanosi się emalię. Całość za
bezpieczana jest potem lakierem. 
Wystawę oglądać będzie można 

przez najbliższy miesiąc. 
(wcz) 

szą ofertę. Badania Związku Pol
skie Okna i Drzwi dobitnie poka
zały, że tak naprawdę .diabeł tkwi 
w szczegółach" ... 

OKNOPLAST 

llJI 
UIWICZ ... ...,.,.... 
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Szkoły zaproszajq 
gimnazjalistów 
„Chełmoński" 

I Liceum Ogólnokszałcące im. Jó- to patrona szkoły - „Chehnonalia" - które 
zefa Chełmońskiego w Łowiczu w szkole odbędzie się tego samego dnia, ale 
organizuje w piątek 17 marca Dzień nieco wcześniej. Po występie udostępnione 

Otwarty. Rozpocznie się on spotkaniem na zostaną stoiska każ.dego z nachyleń, w któ
sali gimnastycznej o godz. 13, na którym rych uczniowie z tych klas będą odpowiadali 
dyrekcja przedstawi zasady naboru łnachy- na pytania młodszych kolegów. Będzie też 
lenia przedmiotowe. Po tym wprowac!ze.. IIlO'Żna zasięgnąć informatji u nauczycieli. 
niu uczniowie klasy Ilf zaprezentują swój Podczas Dnia Otwartego będziemożnazwie
program, przygotowany na coroczne świ~ dzić szkołę, zajrzeć do każ.dej pracowni. 

Zduny 

W przyszłym tygodniu zarówno 
w Zespole Szkół Ponadgimna
zjalnych w z.duńskiej Dąbrowie jak 

i Zespole Szkół Licealnych w N owych Zdu
nach gimnazjaliści będą mogli zapoznać 
z propozycją edukacyjną obu placówek 
w czasie Dni Otwartych. 

budowie szkoły gimnazjalnej: Techtllkum 
Rolnicze, Technikum Weterynaryjne, Tech
nikum Ekonomiczne· oraz dwa Technika 
Rolnicze zaoczne -policealne i na podbudo
wie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Wojciech Siemion recytował wiersze kilkunastu polskich poetów, przeplatając je historiami o ich twórcach. 

Jako pierwszy zaprosi do siebie ZSP 
w Zduńskiej Dąbrowie. Dzień Otwarty 
rozpocznie się 21 marca o godz. 10.30 w sali 
gimnastycznej. Później gimnazjaliści 

zwiedzą sale lekcyjne, będą pomagać przy 
tym oddelegowani do tego uczniowie. ~ 
cizie można zobaczyć jakie warunki szkoła 
oferuje przyszłym uczniom w internacie oraz 
w budynku praktycznej nauki zawodu. 
Oferta edukacyjna, to trzy kierunki na pod-

ZespółSzkółliceałnychwNowych 
Zdunach zaprasza21 marca o godz. 11.30. 
Tu także do dyspozycji będą uczniowie, 
którzy czekać będą na gimnazjalistów w kla
sach, by opowiedzieć o szkole. Na sali gim
nastycznej zaplanowano program artystycz
ny oraz pokaz sprawnościowy klas obroń
nych min. walki wręcz. Szkoła proponuje 
w nadchodzącym roku szkolnym oprócz 
klasy obronnej także klasy o nachyleniu kul
tura europejska oraz rnatematyczno-biolo
giczno-inforrnatyczne. 

GOKBolimów 

iemion po Dniu Kobiet 
Mirosław Siudal grał na gitarze, 

a Wojciech Siemion recytował pod
czas spotkania, które z okazji przy
padającego kilka dni wcześniej 
Dnia Kobiet, w sobotę 11 marca od
było się w GOK w Bolimowie. 

P rzybyłe na nie bardw licznie pa
nie, obdarowane zostały przez 
wójta Andrzeja Jagurę i przewod

niczącego Rady Gminy Stanisława Ljnarta 
bukiecikami bibułowych kwiatów, a po spo
tkaniu poetycko-muzycznym był czas na 

lampkę szampana oraz tort Siemion już na 
samym początku podziękował za mikro
fon, co w późniejszej czę_.5ci spotkania uza
sadnił recytując „Odę do głośnika, który 
zniekształca kazania" autorstwa ks. Jana 
Twardowskiego. Były też inne wiersze tego 
niedawno zmarłego księdza-poety,jak,,Nic 
mnie nie załamało" i ,,Papież''. 

O teściowej Siemion mówił ,,Różewi
czem" - ale jak ekspreSY.inie, deklamował 
też na góralską nutę. Wspominał fraszkę 
Andrzeja ~zczepkowskiego o sobie: Nie 
dopije, nie zje, a g~ poezję, ale też frag-

Kurs makiiaiu w Bednara·ch Kolonii 
Jakich maseczek 
używać, w jaki sposób 
oczyszczać skórę 

twarzy, jak pielęgnować 
brwi, rzęsy, w końcu jak 
nakładać makijaż 

dzienny a jak 
wieczorowy - tego 
wszystkiego nauczyć 
się mogły członkinie 
Koła Gospodyń 

Wiejskich w Bednarach 
Kolonii, podczas 
zorganizowanego 
1 O marca kursu makijażu. 

K urs poprowadziła Iza
bela Gorąca, pracowni
ca Ośrodka Doradztwa 

Kurs makijażu w Bednarach Kolonii, na fotelu 
posiadaczka doskonałej cery Katarzyna Bar
tłoszewska. 

rolniczego w Bratoszewicach, na co dzień 
specjalistka do spraw rozwoju wsi, która 
w'swoich obowiązkach ma też współpracę 
z kołami gospodyń, w ramach czego często 
prowadzi pokazy kulinarne i pokazy maki
jażu. Z.Organizowany został w najlepiej chy
ba nadającym się do tego celu miejscu 
w Bednarach - salonie fryzjerskim Anna, 
należącym do wiceprzewodniczącej KGW 
Anny Dziemdzieli. 

Na początek panie mogły się dowiedzieć 
wszystkiego na temat pielęgnacji skóry twa

rzy, poprzez nakładanie maseczek Wszyst
kie nałożyły więc maseczkę ścierającą, po to 
aby usunąć z twarzy zrogowaciały naskó
rek Następnie po :zmyciu skóry wacikiem, 
nałożyły maseczkę oczyszczającą, która 
wnika w głąb porów, aby usunąć głęboko 
tkwiące zanieczyszczenia - czyli zaskórniki 
i wągry. Jako trzecia zastosowana została 
w końcu maseczka odżywcza. 

Panie nauczyć się też mogły wykony
wania makijażu dziennego i mocniejszego -
wieczorowego. Przy tej okazji uzyskały 
wiele praktycznych porad i wiadomości. Na 
przykład sekretarz koła gospodyń Katarzy
na Bartłoszewska ma bardzo ładną, świeżą 
cerę, tak więc prowadząca pokaz w jej przy
padku zrezygnowała z nakładania podkła
du. Wyregulowania wymagały natomiast 
brwi. Do pomalowania rzęs dobrze jest 
z kolei używać tuszu z odżywką, który 
dodatkowo pielęgnuje brwi. Z innych porad 
reporter NŁ, jako mężczyzna mało „wie
czorowy'' nie zrozumiał zbyt duż.o, no może 
poza tym, że nakładając makijaż, przy sa
mej linii brwi położyć trzeba jasne cienie. 

Nie jest to pierwszy kurs, jaki w Bedna
rach Kolonii prowadziJzabela Gorąca. Wcze
śniej członkinie koła uczyły się bowiem z jej 
pomocą przygotowywania potraw kuchni 
włoskiej. (w9 

menty ,,Powsinogów beskidzkich" Emila 
Z,egadłowicza. Pokazywał publikacje swo
jego autorstwa z cyklu ,,Lekcja czytania", 
poświęcone twórczości Cypriana Kamila 
Norwida i Adama Mickiewicza. Na spotka
niu nie :zabrakło wierszy Konstantego Ilde
fonsa Gałczyńskiego i Władysława Broniew
skiego. 

Nasz współczesny język potoczny na
zwałtełewizyjno-nadwiślańskim. Nawiązu
jąc zaś do akcji „Cała Polska czyta dzie
ciom" radził, że jeśli ktoś nie urnie czytać 
poezj~ niech tego nie robi. (mwk) 

Bolimów 

K ażdy kto chce się zapoznać z Zespo
łem Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Bolimowie, może to uczynić 

w dniach 17-1& marca, za sprawą organizo
wanej w szkole akcji Dni Otwarte. W ciągu 
tychdwudni, w godzinach 10.00-16.00,mło
dzieżbędziemogłazwiedzićszkołę,salelek
cyjne-specjalnepracownie: językową, logi
styczno-spedycyjną, obsługi konsumenta, 

historyczną, biologiczną, siłownię, czy salę 
multimedialną. Wyłoż.one zostaną też kro
niki szkolne i zaprezentowane wszystkie 
waźniejszeosiągnięcia placówki. W Bolimo
wie od września w systemie dziennym ruszą 
kierunki logistyk (nowy), hotelarstwo oraz 
tzw. klasa europejska, czyli klasa liceum ogól
nokształcącego ze zwiększoną liczbą godzin 
języków obcych. 

Wyborów 

PUCHAR DLA JANECZKÓW 
Gospodarstwo Anny iAndrze.. 

ja Janeczków z Wyborowa 
w gminie Chąśno zostało do
stneżone i nagrodzone w li edy· 
cji plebiscytu czytelników spe
cjalistycznego pisma „Trzoda 
chlewna". Janeczkowie zajęli 
IV miejsce w gronie Producen
tów Trzody Chlewnej. Otrzymali 
puchar, pamiątkowy dyplom 
i nagrodę • bony od producen
tów pasz. Podsumowanie kon· 
kursu odbyło się w czwartek 
9 marca na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu. 

Janeczek - nadal pomagają w gospo
darstwie. Trudno .tylko przewidzieć, 
jaką drogą życiową wybiorą synowie. 
Starszy • Marcin jest studentem 
ID roku infonnatyki, młodszy - To
mek - jest uczniem I klasy pijarskiego 
„ogólniaka". 

Obecnie trzoda hodowana jest 
w trzech budynkach, które spełniają 
tzw. standardy dobrostantL W jednej 
chlewni znajdują się maciory i poro
dówki (komorowe, na ruszcie), drugi 
etap produktji odbywa się w cxicho
walni, w trzeciej chlewni - tucz. 

W konkursiebrałoudział78gospodarstwz całej Po~ które zgło
szone zostały przez Ośrodki Doradz
twaRolniczego w dwóch kategoriach -
hodowca i producent Gospodarstwo 
Janeczków zajmuje się produkcją trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym, więc znala
zło się w drugiej z wymienionych kategorii. 
Konkurencja była tu duż.a, bo w kategorii tej 
zgłoszono 51 gospodarstw. Czytelnicy pi

Janeczkowie w swoim stadzie mają 
krzyżówki wielkiej białej polskiej i pol
skiej białej zwisłouchej, które pokry
wanesąknurarniras Duroc i Hernpishi
re oraz Pietrain i Duroc, a także po
przez inseminację. Odchowane tuczni-
ki o rnięsności 55-58% sprz.edajądo za-. 

kładów Food-Service w Rawie Mazowiec
kiej. W tym roku w gospodarstwie plano
wany jest remont tuczarni, ho właściciel 
otrzymał już decyzję o przyznaniu dotacji 
na dostosowanie gospodarstwa do standar
dów unijnych z Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Planowana jest budowa zbiorni
ka na gnojowicę i płyty obornikowej. 

Pamiątką zajęcia IV miejsca w ogólnopol
skim plebiscycie będzie dla Andrzejf!l Ja
neczka ten oto puchar. 

dzone przez ojca i syna znalazło się w gro
nie 27 gospodarstw hodowlanych. 

Długa tradycfa 
sma - a są nimi bez wątpienia fachowcy Andrzej Janeczek jest absolwentem 
w tej dziedzinie - wyróźnili po 6 rolników łowickiej szkoły na Blichu, a jego ż.onaAnna 
w każdej kategorii. Już samo znalezienie się - łowickiego ,,Ekonomika". Prowadzone 
wplebiscycietowyróźnienie,zajęciaczwar- przez nich gospodarstwo ma powierzchnię 
tego miejsca to prawdziwy sukces. 30 ha, do tego dodać należy 6 ha dzietiawy. 

-Rolników takich jak ja jest w "ffjlborowie - Świnie w tym gospodarstwie były zawsze -
więcej - mówi Andrzej Janeczek Przykła- mówi pan Andrzej. - Gdy jeszcze prowadził 
dów nie trzeba daleko szukać. Do tego sa- je dziadek, było tu wszystko. Ojciec pana 
mego plebiscytu w kategorii Hodowca TtZ()- Andrzeja zdecydował; że trzoda chlewna 
py Chlewnej ODR z Bratoszewic zgłosił będziegłównymkierunkiemproduktji,jego 

Waldemara i Łukasza Świdrowskich, rów- syn kontynuował i rozwinął ten kierunek. 
nież z Wyborowa. Gospodarstwo p_ro_w_a_- _ R_odzi __ · ce_~ Andrzeja - Irena i Stanisław 

- Praca jest roJy dzień: przygotowanie pa
.ey, zadawanie jej, zabiegi u prosiąt-wyrnie
nia gospodarz. Mówi też, że nieraz trzeba nie 
spać w nocy, aby pilnować zwierząt w cza
sie Wyproszeń. Trudno też na dłużej „wy~ 
rwać się" z donuL Jeśli jest to w ogóle możli
we, to nie na dłużej niż 2 dni. -Mechanizacja 
jest dobra, ale ona w pracy na wsi nie zastqpi 
człowieka, tylko mu pamaga. (mwk) 



10 16.03 .2006 r. 

WSZYSCY CZEKAJ NA WIOSN 
Wysokie koszty 
ogrzewania i prądu, 
pokaźne rachunki 
za odśnieżanie dróg, 
mechaniczne · 
uszkodzenia drzew 
owocowych 
a być może teź 
podmrożone pąki, 
wreszcie obawa 
o termin rozpoczęcia 
prac polowych 
- to skutki mroźnej, 

, śnieżnej i wyjątkowo 
przedłużającej się zimy. 

- Nie ma się jednak czym przejmo
wać, przy tragicznie niskich cenach 
owoców,jakiemieliśmywubiegłych 
latach, mniejsza podaż może się rol
nil«>m przysłużyć - dodaje. 

Dariusz Kierus, sadownik 
z gminy Głowno z ciekawości Wy
konał znane wszystkim sadowni
kom domowe doświadczenie, po
zwalające w przybliżeniu określić 
czy i jakie szkody poczynił w drze
wostanie mróz, czyli wstawił poje
dyncze pędy drzew do wazonu 
z wodą obseiwując przez koltjne dni 
to, co dzieje się z pąkami. okazało 
się, że niektóre m -s:z.cz.ególnie 
śliw - niestety są przemarznięte. 
Mimo wszys1ko uważa, że gruba po
krywa śnieżna ochroniła korzenie 

S 
drzew, a stycmiowe mrozy być mo-

traty przez nią spowodowane że nie dały się im bardz.o we znaki. 
nie są do końca znane, bo zima- Z doświadczenia sadownicy wie

ani kalendarz.owa, ani atmosferycz- dz.ąjednak, że dotkliwa zima może 
na - jes:z.cz.e się nie skończyła. Nie- spowodować wtórne straty w sa
które straty, np. w sadach, dopiero cizie. Może się okazać, że drzewa 
się ujawnią, ale już teraz wiele osób nie zmarzły, puszczą pąki i za
ma obawy. - Trndno powiedzieć.jak kwitną, ale owoców nie będzie, bo 
bę4zie, bo nigdy ta/dej zimy nie było. kwiaty lub zawiązki owoców opa
W chwili o/Jecnej to jest pro~ dną z powodu osłabienia drzewa. 
wanie, M'Z}'Stko silę rozstrzygnie, jak Wciąż trwająca zima opóźnia też 
wiosna silę rozpocznie - uważa sa-
downik Tadeusz Kwiatkowski prace wiosenne w sadzie. W wielu 

miejscachjużsięonerozpoczęły,jed
zGągolinaPólnocnegowgminieKo- nak mróz, który w ubiegłym tygo
cierzew. Jesienią drzewa dobrze dniu sięgał w nocy i nad ranem do 
weszły w stan spoczynku, ale zima -16"C, może źle wpływać na pocię
była wyjątkowo mroźna i długa, te drzewa 
więc sadownicy nie mają złudzeń, 

w kopcach i nie zniszczył plantacji 
truskawek. Na szczęście wystąpił 
on wtedy, gdy pola i kopce pokryte 
były grubą warstwa śniegu, który 
podziałał jak pierzyna 

- Takiej zimy nie pamiętam, cho(: 
uprawą trnskawekzajmujemy silę od 
lat, robili to już moi rodzice - mówi 
Stanisław Kiełbasa z Czyżewa 
w gminie Sanniki-Tniskawkomchy-

na wiosnę. Mówi, że zdarzyło mu 
się kończyć sadzenie wczesnych 
ziemniaków 8 marca, ale w innych 
latach zdarzało się też 15 kwiet
nia. Nie ma raczej nadziei, że uda 
mu się to zrobić w marcu, ale 
może zdąży je wysadzić do poło
wy kwietnia. - Pola zaorałem 
przed zimą, gleba pod śniegiem 
powinna dobrze nasiąknąć, mam 

że sezon nie był równy i po jego 
:zbilansowaniu może okazać się, że 
pobórciepla wcalenie był dużo więk
szy niż w latach minionych. W paź
dzierniku, w którym ZEC zaczął 
grzać, produkcja ciepła była niższa 
prawie o 50 % w porównaniu z in
nymi latarni, był to bowiem miesiąc 
bardzo ciepły. Listopad oraz gru
dzień były podobne do lat minio-

my, że złożą się na to dwa czynni
ki: oprócz wyjątkowo mroźnej i dłu
giej zimy była przecież zmiana far>1" 
energii cieplnej przez ZEC - powie
dział nam wiceprezes Łowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Sylwe
ster Bieniek. Z symulacji i z porów
nań zużycia ciepła w ubiegłym se
zonie grzewczym i podczas tego
roczntj zimy wynika, że w okresie 
do końcastycznią wnoszone co mie
siąc przez lokatorów opiaty zalicz
kowe pokrywały koszty. - Nie 
mamy je.szcre symulacji na luty, któ
ry też był znacznie zimniejszy niż 
w ubiegłym roku- mówi prezes Bie
niek. Przeciętnie zużycie energii 
cieplnej w blokach spółdzielczych 
było do tej pory wyższe o około 20. 
procent. 

Intensywne 
dokarmianie 

Pogoda niepokoi też innych rol-
że straty spowodowane mrozem są ników. Czesław Kutkowski ze 
na pewno, ale niewiedzą, jak będą · 
duże. Słyszeli, że z drzew owo~ SkowrodyPólnocnejwgrninieChą-

Odkorowane jabłonie w sadzie w Mariance w gminie Chąśno będzie trzeba zlikwidować. 
Zniszczeń tych dokonały zające z braku innego pożywienia. 

Zbigniew Popławski, prezes Koła 
Myśliwskiego „Orzeł" w Kierno
zi mówi, że zima dla myśliwych 
była wyjątkowo intensywna. Dłu
go utrzymujący się śnieg spowo
dował, że dzikie zwierzęta nie 
miały co jeść i konieczne było 
częstsze niż w latach poprzednich 
dokarmianie. Dwa razy w tygo
dniu myśliwi obowiązkowo wy
jeżdżali w teren, aby dokarmiać 
zwierzęta. Oprócz tego każdy 
myśliwy miał swój wyznaczony 
rejon, w którym podsypywał kar
mę. Wyjazdów tych było w su
mie trzy razy więcej niż w latach 
poprzednich. Tym cenniejsza była 
pomoc osób nie należących do kół 
myśliwskich. - Niektórzy rolnicy 
np. z JJYborowa pomagali nam do
karmiać zwierzęta, takt,_pomoc bar
dzo cenimy - wyraża swą wdzięcz
ność Poplawski 

śno mówi, że rolnicy martwią się 
cowych najbardziej ucierpiały 0 zboże, niektórzy już teraz kupują 
brzoskwinie, kiepsko mogły też zboże na powtórny zasiew. w go-
przezimować morele, ale tych ga- spodarstwach, które mają ciężki 
tunków w swoich sadach nie mają. sprz.ęt, zboże posiane było jesienią. 
Obawy ich dotyczą dwóch odmian 
śliw, które mogły zmarznąć _ Her- Tak długo utrzymująca się pokrywa 

śnieżna może spowodować jego man i Łowicka. wyprzenie - uszkodzenie spowo-
Sadownik z gminy Dmosin dowane brakiem dostępu tlenu 

Krzysztof Wielec zwraca uwagę, · z powodu ulizymywania się śniegu 
że już gołym okiem po brąz.owym i lodu. - Słyszałem, że ci, co zasiali 
kolOIZe wnętrza gałęzi widać, które bób pod osłonami, już silę martwią 
gatunki <liz.ew przetrwały, a które ki.edy go wysadzą do gruntu - opo
z.ostały dotkni{(te mrozami. - Jablo- wiada. - Sadz.onki. rosną, a na polu 
nie ocalaJy, ale za to są duże straty wciąż jest zima. 
w gruszach, brzoskwiniach, wcze
snychwiśniach i czereśniach. Na tym 
etapie je.szcre za wcześnie oceniać, 

. ay odbije silę to tylko na ilaści owo
ców, ay spowoduje trwale uszko
dzenie niektórych drzew - mówi. 

Moie ni~ będzie ile 
Trzydziestostopniowy mróz 

prawdopodobnie nie uszkodził 
ziemniaków przechowywanych 

banie nie~ -Jego zdaniem obec
ne różnice temperatur między dniem 
a nocą też nie zaszkodzą truskaw
kom. Taki urniarlmwany optymizm 
wynika też z tego, że ziemia jest jesz
cze zamamrięta, a wegetacja jesz
cze nie ruszyła, bo plantację nadal 
pokrywa ok. 18 cm śniegu. 

Na pierwsze w tym sezonie pol
skie truskawki będziemy chyba 
musieli poczekać dłużej. Zwykle 
o tej popraez roku plantacje pizy
krywane były już folią, na razie trud
no przewidzieć, kiedy będzie moż
na to rozpocząć w tym roku. 

Pełen optymizmu jest zajmujący 
się uprawą WdrZ1fW Ryszard Stań
czak z Brudnego w gminie Kierno
zia Od 3 tygodni ma już przygoto
wane do sadzenia sadzeniaki wcze
snych odmian ziemniaków i czeka 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

OGWZA DLA PEtNOLETNICH OSÓB FIIYCZNYCH PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE 

SPÓtDZIELCZEGO WWNOŚCIOWEGO PRAWA DO MIESZKANIA: 
os. Dqbrowskiego bi. 9 m 9, IV p., o pow. 47,65 m2, 

dwa pokoie z kuchniq, przedpokói, łazienka i WC 
Wkład budowlany ustalony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 61.940,00 zł 
<t' Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni. 
<t' Szczegółowych informacji w tej sprawie oraz warunki przetargowe można uzyskać w biurze 

Spółdzielni (pok. Nr 12) lub telefonicznie pod numerem 0-46 837-38-76 wew. 15. 
<t' dsoby nabywające mieszkanie w spółdzielni nie wnoszą opłaty notarialnej i skarbowej. ~ 

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-401 

OSM W SANNIKACH 

SPRZEDA 
•STAR 742 

rok prod. 1996 CHŁODNIA - stan dobry 

•NACZEPA CYSTERNA K.O. 
o pojemności 1 O.OOO litrów ~ 

Tel. kontaktowy: (0-24) 277-28-53 

nadzieję, że jak pogoda się zmieni, 
ziemniaki będą mieć dobre warunki 
- mówi Stańczak. 

Pytany o cenę ziemniaków, która 
wynosi już ponad 1 zł mówi, że jest 
to efekt poprzedniego roku, który 
był bardz.o suchy, a nie przedłużają
cej się zimy. Ile ziemniaki koszto
wać będą wczesną i późną wiosną -
tego na razie nie da się prz.ewidzieć. 

Wielki.e grzani• 
-Pobór mocy, zwlasza.a w stya

niu był dużo większy niż we wcze
śniejszych latach. 'Zda17.alo silę na
wet, że dawaliśmy moc przekracza
jącą nasze nonnatywne możliwości 
- powiedział nam wicedyrektor Za
kładu Energetyki Cieplnej w Łowi
czu Jan Tłustwa, zauważył jednak, 

nych. Najgorszy okazał się jednak 
styczeń, wobec temperatur bli5kich 
30 stopniom poniżej zera produk
cja W7roSla. I tak na węźle S 1, ko
tłowni znajdującej się na ulicy Po
wstańców, były dni, gdy zakład, by 
sprostać zapcmebowaniu podawał 
22 MW energii, gdy normatywnie 
jest 2QMW. W lutym produkcja 
znowu unormowała się na podob
nej wysokości jak w latach minio
nych. Marzec jak dotąd jest miesią
cem dużo zimniejszym niż w latach 
minionych. 

Na prawdziwą wiosnę lub przy
najmniej kilka dni ciepłych czekają 
też z niecierpliwością pszczelau.e. 
Prz.eciągająca się zima i brak kilku 
ciepłych dni w lutym uniemożliwi
ły pszczołom cxlbycie pierwsz.ego 
odlotu, podczas którego zwierzęta 
oczyszczają się. Jeśli zrobi się sło
necznie i ciepło, będą mogły latać. 
Do tego czasu pszczelarz.e martwić 
się będą, czy w ulach nie dojdzie do 
zakażeń. 

Zapowiedź 
o nadpłatach 

- Na pewno nadplat za central
ne ogrzewanie będzie w tym roku 
zdecydowanie mniej. Przypomnij- (mwk, ljs, tb, mak) 

Cil©IIl©[b ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głownie, 
ul. Sikorskiego 45/49, 

tel. (042) 719-12-35, 719-19-90 
ogłasza przetarg ofertowy 

NA PRACE 
DEKARSKO 

-BLACHARSKIE 
Oferty należy składać do dnia 27.03.2006 r. 
./ Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny. 
./ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia 

od przetargu na każdym jego etapie. R-415 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głownie, 
ul. Sikorskiego 45/49, tel. (042) 719-12-35 

ogłasza konkurs ofert 

NA MALOWANIE 
KLATEK SCHODOWYCH 
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych 
W zakres prac wchodza: 
• skrobanie starych powłok malarskich 
• malowanie ścian farbami emulsyjnymi 
• malowanie ·1ampeńi farbami olejnymi 
• malowanie balustrad farbami olejnymi 
• sprzątanie po malowaniu 
W ofercie należy podać: • informację o oferencie 
• wartość prac • termin wykonania 
./ Oferty należy składać w zakrytych kopertach 

z nazwą oferenta i dopiskiem .Oferta - malowanie" 
w siedzibie spółdzielni do dnia 27.03.2006 r. 

./ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąJJienia 
od przetargu na każdym jego etapie. R-414 

v' Wycena graUs. v' Rozpoczynamy prace po ustaniu mrozów. 
v' Roczna ilość budów do realizacji ograniczona . 

HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSLAKOWIE 
przy trasie Łowicz-Skierniewice 

Tel. 0501-07 4-060, tel.lfax 0461837-61-09 R-<-OS 
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Gimnazialiści patrzyli w przyszłość 
Około 1200 uczniów 
kończącychwty111 

roku szko/ny111 
gitnnazja przewinęło 
się w czwartek 
9 111arca przez 
organizowane już po 
raz szósty w Łowiczu 
Targi Edukacyjne -
Szkoła Bliżej. 

T ojużpelnalwmercjalizacja-powiedział nam podczas targów 
jeden z dyrektorów łowickich szkół 
średnich. - W pierwszym roku to były 

po prostu stoliki z killwma ulotka
mi. A teraz ... - dodał zatacz.ając ręką 
szeroki łuk. Istotnie, tego dnia każda 
ze szkół średnich, prezentujących się 
podczas targów chciała po~ć co 
ma najlepszego. Na przykład do sto
iska z.espołu Szkół Gimnazjalnych 
nr 2 na Blichu, zapraszała ludowa 
muzyka w wykonaniu Blichowia
ków. Zespół Szkół Ponadgimnazjal
nych ze .zduńskiej Dąbrowy i ZSP 
z Bolimowa przygotowały pokazy 
czirliderek. Dziewczętom ze z.duń
skiej Dąbrowy towarzyszył też 
w wystl(pie chłopak tańczący break 
dance. Z kolei łowicki ZSP 3 pized
stawił interesujący pokaz mody -
necz jasna kreacje wykonały same 
uczennice klasy odzieżowej. 

rozpocz.ęło swoją działalność w roku 
ubiegłym, zapewniając tym samym 
młodzieży pełen ciąg kształcenia od 
pijarskiej podstawówki, przez gim
nazjum, po maiurę. R7.eCz jasna pi
jarskie liceum nie jest nastawione 
tylko na uczniów z pijarskiego gim
nazjum. W ciągu pierwszych dwóch 
godzin licealiści rozdali 500 ulotek. 
Jak mówią, sięgali po nie :zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta, chociaż 
dziewczyny są odważniejsze -przy
stają, zadają pytania, chcą się wiele 
dowiedzieć na temat szkoły. Jak 
opowiadali Tomek Janeczek i Patryk 
Kieszkowski, całkiem spora grupa 
z tych którzy w czwartek odwie
dzili stoisko pijarskiego LO, jest już 
zdecydowana, że idzie do tej wla
śnie szkoły. 

Uczniowie obok ulotek przygo
towali tei: prezentację multimedialną. 
Mieli ze sobą laptopa, IZUtnik mul
timedialny i duży ekran. Nam~ 
gólnie spodobało się zestawienie fo
tografii czterech postaci: Tadeusz.a 
Kościuszki, Stanisława Konarskie
go oraz Tomka Janeczka z klasy 
matematycznej W i Majki Janiak 
z txzeciej klasy gimnazjum. Pytanie 
brzmiało: co łączy te cztery osoby? 
Odpowiedź: one wszystkie uczyły 
się bądź uczą w szkolach pijarskich. 

ZSP w Bolimowie popisywał się umiejętna- ZSP 3 w Łowiczu zorganizował ciekawy pa-
ściami swoich czirliderek. kaz mody 

Na stoisku I LO w Łowiczu obejrzeć można 
było m.in. szkolne kroniki. 

Czirliderki reprezentował też ZSP w Zduńskiej 
Dąbrowie. 

ogólnokształcące. Pierwsze miejsce, 
30 głosami, zdobyła szkoła na Bli
chu. Co takiego zaprezentowała? 
Przygotowana została prezentacja 
multimedialna szkoły. Na interak-

tywnej tablicy gimnazjaliści mogli 
robić na przykład notatki z rozmów 
z uczniami z Blichu, a następnie 
można im to było od razu wydruko
wać. Prz.eprowadzano tei: doświad-

czenia z analizy żywności i chemii -
na przykład sprawdzić można było 
zawartość wody w suchym wyda
wałoby się ciastku. Drugie miejsce 
z 21 punktami zajął ZSP 3, a trzecie 

• 
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z 18 - ZSP 4. Sponsorzy stanęli na 
wysokości zadania, tak więc zwy
cięzcy otrzymali torty, reszta cze
kolady, materiały biurowe, mleko, 
maskotki itp. 

M imo iż inne stoiska nie zdo
były nagród, także cieszyły 

się dużym wzięciem. Gimnazjaliści 
wybierać mogli między wspomnia
nymi już szkołami a także I, II i m 
LO, ZSL w Zdunach, ZSP m 1 
i szkołami spoza terenu powiatu 
łowickiego: ZSP 1 w Skierniewicach, 
Europejskim Studium Zawodowym 
,,Anagra" w ŁOOzi i ZSP w Bolimo
wie. Stoisko tej ostatniej szkoły cie
szyło się na targach sporym zainte
resowaniem, a to z uwagi na urucha
miany od nowego roku szkolnego 
kierunek logistyk. Logistyk zajmuje 
się tym, aby jak najtaniej i w jak naj
krótszym czasie towar dotarł 
do wyznaczonych miejsc. Jestto za
wód, na który jest obecnie zapotrze.. 
bowanie. Jak mówi dyrektor szkoły 
Kzystyna Wiosetek, w okolicy nie 
ma takiego kierunku. W szkole po 
czteroletniej pnerwie rusza tei: kla
sa licealna - tzw.europejska, o zwięk- ~ 

szonej liczbie godzin angielskiego. 
Jak wynika z naszych rozmów 

z gimnazjalistami, spora ich grupa 
jest jeszcze niezdecydowana co do 
wyboru szkoły, hle byli tei: i tacy 
którzy są już konkretnie zdecy~o
wani na daną szkołę. Do nich należą 
na przyklad Daniel Kobierecki i Mi
chał Zegzuła z gimnazjum w Kier
nozi. Pierwszy wybiera szkołę 
ogrodnicząnaBlichu,drugicoprawda . 

odwiedził łowickie targi, ale zamie
rz.a uczyć się w jednej ze szkół sa
mochodowych w Warszawie. 

(wcz) 
Niemal wszystkie szkoły średnie 

z naszego powiatu mają już do
świadczenie w tego typu prezenta
cjach. Po raz pierwszy natomiast 
pokazało się na targach łowickie pi
jmlcieliceumogólnoksztak:ące,które 

Jak co roku w trakcie targów or
ganizowany był konkurs na najład
niejsze stoisko wystawowe. W roku 
ubiegłym głosowali wszyscy 
uczniowie,obecniekolllisjakonkur
sowa, w której zasiedli min. pu.ed
stawiciele szkół gimnazjalnych. 
W nagrodzonej trójce znalazły się 
zespoły szkół, mające z naluty ne
czy więcej do pokazania niż licea TtUMY tOWICZAN 

---....,--.,..~,,_~~~ 
. . 

odwiedziły szkolę piiarskq 
- Jest wiele osób, znacznie 

więcej niż w roku ubiegłym -
mówiła jedna z uczennic szkół 
pijarskich, oprowadzająca po 
szkole tych, którzy korzystając 
z dnia otwartego, odwiedzili 
w niedzielę 12 marca szkołę 
przy ul. Pijarskiej w Łowiczu. 

li LO prezentowało m.in. zdobyte puchary. Miłe dziewczęta 
udzielały wszelkich potrzebnych informacji. 

O co pytali odwiedzający? Oka
zuje się, że pomimo 9 lat funk

cjonowania szkół, pytania są cały 
czas te same, a brzmią one: Czy trud
no się dostać? Jaka jest atmosfera? 

• 
• 
• 

osobowe 
dostawcze 
ciężarowe .... 

! oleje, filtry, ptyny 
! auto-szyby 
! elementy karoseryjne 
! opony - sprzedaż, 
montaż, wymiana 

! mechanika pojazdowa 
! komputerowa 

diagnostyka elektroniki 
! pompy wtryskowe, 

wtryskiwacze 
- regulacja i naprawa 

Czy cr,ę.5to są modlitwy? 
Czy cr,ę.5to organizowa
ne są wycieczki? Czy 
uczą zwyczajni nauczy
ciele, czy tylko księża? 

Podobne plany ma 
Aleksandra Grzegorek 
z tego samego gimna
zjum, której w szkole 
przy Pijarskiej spodoba
ła się zwłaszcza duża 

ilość kółek zaintereso
wań. Pnede wszystkim 
będzie próbowała dostać 
się do Liceum Sztuk Pla
stycznych w Łodzi, 

a gdyby się jej nie po
wiodło - do klasy huma
nistycznej w I W, lin
gwistycznej w ,,Ekono
miku" lub do pijarów. 

Setki osób odwiedziły 
szkołę, zaglądając do jej 
pomieszczeń. Większo
ści z nich najbardziej po
dobała się pracownia ję
zykowa i pokazy przy
gotowane przez nauczy
cieli fizyki i chemii. - To 
mnie bardzo cieszy-mówi 
Aneta Ratejewska, która 
w szkole pijarskiej uczy 
chemii. Otoczona grupką 
uczennic, co chwilęrobila 
pokazy. - ,,Burza" w pro
bówce to ~proces 
chemiczny utleniania eta
nolu do kwasu. Drugi po
kaz to prz.esączanie wod
nego roztworu syropu Młodzież ogląda pokaz z fizyki przygotowany 
malinowego (marki Ło- przez Lidię Szymczak. 

Do szkół pijarskich 
w Łowiczu uczęszcza 
obecnie 359 UC21)iów, z 
czego do szkoły podsta
wowej 168, do gimna
zjum 154, do liceum(uru
chomionego w ubiegłym 
roku) - 37. Większość 
z nich mieszka w Łowi-

wicz oczywiście) prr.ez 
aktywny węgiel. Każdy z obserwu- obecnych uczniów pytano, czym 
j!lC)'ch to zjawisko otrzymywał do szkoła ta różni się od innych, od
spróbowania przesączoną ciecz wiedzających - czy im się podoba, 
z pytaniem: czy to woda, czy sok. co o niej słyszeli, nauczycieli - jak 

Nie mniejszym zainteresowa- się un pracuje. 
niem cieszyła się prezentacja, którą . 
przygotowała nauczycielka fizyki 
Lidia Szymczak. Demonstrując 
wyjaśniała zjawisko atmosferyczne 
jakim jest burza czy siłę elektrody
namiczną w pnewodniku z prądem. 
Pokazy były proste, ale efektowne. 

W sali gimnastycznej spotkaliśmy 
grupę uczennic, które pod opieką 
Marty Malejki zbierały wypowie
dzi o szkole do przygotowania re
portażu radiowego, który być może 
wyemituje łowickie radio. Rodziców 

Waina iest 
informacia 

Czy dni otwarte są potnebne? -
pytaliśmy gimnazjalistów. - Są bar
dzo potrzebne, żeby zobaczyć, co 
szkoły oferują - mówi Katarzyna 
Peńsko z Gimnazjum nr 1, która 
będzie się starać o przyjęcie do kla
sy humanistycznej „Chełmońskie
go", do lingwistycznej w ,,Ekono
miku" i do pijarskiego liceum. 

czu, choć są osoby 
z ościennych gmin. Najwięcej do
jeżdż.ających jest w gimnazjum. 

Dyrektor szkół pijarskich Prze
mysław Jabłoński mówi, że dzień 
otwarty organizowany jest po to, 
aby osoby zainteresowany mogły 
u źródła uzyskać informację. - Są 
różne opinie o szkole, dlatego za
praszamy wszystkich mieszkań
ców Łowicza, aby pokazać szlw
łę. Niemała grupa łowiczan włą
czyła się w to dzieło, więc chcemy 
też, aby mieli możliwość obejrze
nia tego, co powstało. Dyrektor 
jednąk nie uważa, że dzień otwar
ty to reklama czy promocja, bo -
promowanie szkoły odbywa się 
przez codziennąpracę. (mwk) 
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Wczasach tak zwanego real
nego socjalizmu, który raczej 
należałoby chyba nazywać 

realnym zamordyzmem, do dobrego 
tónu należało wykonywanie rozmaitych 
zadań .przed terminem". Najbardziej 
w tej kwestii wykazywali się budowla
ni, bo cokolwiek zbudowali, na czym 
władzy zależało, musiało to być .przed 
tenninem", najlepiej z okazji kolejnego 
zjazdu partii, a w najgorszym razie .dla 
uczczenia" świąt pierwszego maja 
albo dwudziestego drugiego lipca. Inna 
sprawa, że gdy nastał kapitalizm, rap
tem zaczęto budować trzy razy szyb
ciej i nie odstawiano przy tym żadnych 
fuszerek, które za władzy ludowej były 
.nonnalką". Do legendy za Gomułki czy 
Gierka przechodziły opowieści, jak od
dawano jakiś obiekt .dla uczczenia", bo 
przyjeżdżał ważny towarzysz z komi
tetu centralnego, a potem przez pół roku 
usuwano usterki, a i tak do końca nigdy 
ich nie usunięto. 

N
awiązując więc do tamtych 
zwyczajów melduję, że zimę 
zakończyłem przedtermino

wo. Zrobiłem to w godnym dla zimy miej
scu, w Norwegii, na konkursach sko
ków narciarskich w Lillehammer i Oslo. 
Tak, jak przedtenninowo ją rozpoczą
łem pod koniec listopada na zawodach 
biathlonowych w Oestersund, na pół
nocy Szwecji. Skandynawską klamrą 
spięła mi się więc ta zima, co chyba 
jest naturalne, bo Skandynawia wła
śnie wyjątkowo kojarzy się ze śniegiem 
i mrozem. Nie było w realizacji mojej, 
zakończonej właśnie, zimy, jakiejkol
wiek partaniny, bo z zimowych igrzysk 
olimpijskich we włoskich Alpach przy
wiozłem srebrny medal biathlonisty To
masza Sikory, a z ostatniego weeken
du pierwsze w tym sezonie (i być może 
jedyne) zwycięstwo Adama Małysza 
w Pucharze Świata. Mimo tak znacz
nych sukcesów postanowiłem zerwać 
z zimą i pomieszkać trochę w domu oraz 
nacieszyć się dopiero co narodzoną 
wnuczką. Wszystkich fanów moich 
transmisji telewizyjnych muszę więc 

przeprosić za to, że podczas ostatnich 
tej zimy relacji nie usłyszą swojego ulu
bionego komentatora. 

rajowym sporcie moja inicja
tywa zakończenia zimy przed 
enninem nie spotkała się jed

nak, nad czym ubolewam, z przychyl
nością. Już w pierwszy weekend mar
ca mieli grać piłkarze pierwszej ligi, ale 
odbył się co drugi mecz inauguracyjnej 
serii, bo przestrzeń między dwoma 
bramkami na stadionach bardziej przy
pominała lodowiska niż boiska. W uprzy
wilejowanej pozycji byli jedynie ci, któ
rych było stać na zainstalowanie ogrze
wania pod murawą, ale tak to już jest, 
że bogatemu znacznie łatwiej się żyje, 
niż ubogiemu. W drugiej wiosennej ko
lejce było niewiele lepiej, bo rozegrano 
pięć meczów, wobec trzech odwoła
nych. Jeszcze gorzej rzecz ma się 
w biedniejszej drugiej lidze, gdzie na 
późniejsze, kwietniowe tenniny przenie
siono wszystkie mecze dwóch pierw
szych ko(ejek. 

P rzypuszczam, że nie tylko ja mam 
już tej zimy powyżej uszu. Sam 
wprawdzie na północ od War

szawy samochodem po polskich dro
gach się nie wybierałem, ale wystar
cza, że posłucham opowieści znajome
go, który musi służbowo przedzierać się 
drogami pomiędzy Olsztynem, Mławą 
i Białymstokiem. Nasze drogi, nawet je
śli już pozbawione śniegu, dziurawe są 
po tej zimie niczym ser szwajcarski. Raz 
na takich dziurach zdarzyło się nawet, 
że otworzył się bagażnik w moim kombi 
i musiałem zbierać po poboczu część 
bagażu. Na wykończeniu mam też za
pa~ drewna do kominka, a na licznik 
energii elektrycznej (bo ogrzewanie mam 
w domu na prąd) wolę nawet nie spo
glądać. I tylko w krajowej polityce jest 
teraz gorąco, jak chyba nig_dy dotąd, ale 
to temat do całkiem innych rozważań. 
Szczególnie ciepło robi się tym, którym 
zaczyna się palić grunt pod nogami albo 
grzeje ich od góry zgodnie z powiedze
niem, że na złodzieju czapka gore. Stąd 
wiele hałasu i wzajemnych pomówień. 

16.03.2006 r. 

• • • PRZEDtUZONY ARESZT 
ZA POBICIE SYNKA 
28 lutego przed Sądem 
Rejonowym w Łowiczu 
stanął 24-letni Piotr G. 
z Łowicza, kióry brutalnie 
pobił latem ubiegłego roku 
swego 5-letniego syna. 

O skarżony od 2 sierpnia pizebywa 
w areszcie. Prokuratura zarzuca mu 

czyn z art. 207 §2 kk i art. 157 §2 kk 
wzwiązkuzart 11 §2kk, tj. to, że w okresie 
od grudnia 2003 roku do lipca 2005 znęcał 
się fizycznie i psychicznie ze sz.czególnym 
okrucieństwem nad swoim synem. 
Oskarżony został zatrzymany pizez 

łowicką policję 30 lipca. Pobite dziecko 
zobrażeniamigłowytrafiłonajpierwdoszpi

tala w Łowiczu, a potem do jednego z łódz
kich 87pitalL W toku śledztwa ustalono, że 
w domu dochodziło już wcz.eśni.ej do awan
tur i inteiwentji politj~ jednak żadna z nich 
nie zakończyła się wsz.częciem postępowa
nia karnego. Politja wstępnie przedstawiła 
mu z.arzut.uszkodzenia ciała dziecka, ale po 
przesłuchaniu między innymi matki chłop
ca i osób z najbliższego otoczenia, zarzut 
został zmieniony na znęcanie się nad dziec
kiem ze szczególnym okrucieństwem. Chło
piec był bity rękoma, rzucany na meble .i na 
ziemię, oraz bity metalowąpatelnią. Oskar
żonemu grozi z.a to nawet do dziesięciu lat 
wię;zienia. W chwili zalIZymania Piotr G. 
był pijany. W postępowaniu matki dziecka 
prokuratura nie d<mukala się :znamion czy
nu zabronionego. 

Był tak piiany, 
ie nie pamięta 

Oskarżony przyznał przed sadem, że 
30 lipca był pijany. Pił razeqi z ż.oną. Potem 

pokłócił się z nią. Matka wzięła dziecko 
i położylasięrazem z nim do łóżka. PiotrG. 
utrzymuje, że to żona w trakcie snu przy
gniotła dziecko niechcący i stąli miało ono 

-zaczerwienioną twarz. z.dmzało mu się czę
sto, że tracił świadomość, gdy zbyt dużo 
wypił. Tak mogło być i tego dnia. - Banko 
i.ałuję, że to zdarzenie miało miejsce. Teraz 
nigdy bym do tego nie dopuścił. Powodem 
tego była/knlwl-mówiłojciecpobitegodziec
ka. Pl7.ed tym zdarzeniem Piotr G. myślał 
o tym, żeby przestać pić. Teraz dopiero 
chce poddać się leczeniu. W cz.eśni.ej liczył 
na to, że sam upora się z nałogiem. 

Babka broni oica 
Tego dnia ze.mania pized sądem skła

dała też matka oskarżonego - Wiesława 

G., która wychowywała dziecko od mo
mentu, gdy skończyło ono 3 miesiące. 
Obecnie małżeństwo G. wówczas nie 
było jeszcze po ślubie. Każde z nich 
mieszkało ze swoimi rodzicami. - Wzię

łam dziecko, bo w domu Małgorzaty nie 
było waronków do jego i.rychol1.'.)'Wania -
opowiadała Wiesława G. Dziecko miesz
kało z nią do 2,5 roku. Pocz.ątkowo mat
ka często je odwiedzała, z czasem coraz 
rzadziej. Zdarzało się, że przychodziła 
po dziecko pod wpływem alkoholu. -
Kiedy miało I O miesięcy musiałam iść do 
szpitala i oddałam na ten czas dziecko 
matce. Trąfilo do szpitala z wpaleniem płuc 
- zernawała przed sądem. Oskarżony Piotr 
G. - jak mówiła jego matka - opiekował się 
dzieckiem, bo z nim mieszkał. 

Gdy skończyło 2,5 roku, rodzice obojga 
państwa G. złożyli się i kupili im miest.ka
nie. Potymjakzamies:zkali wspólnie z dziec
kiem, babka WieslawaG. zabierałajedosie

-bie już tylko wtedy, gdy przez kilka dni 
rodzice pili alkohol Zezaala, że dziecko nie 

miało zabawek, bo matka paliła je gdy były 
porozrzucane po pokoju. - Teraz ma 5 lat 
i nie wnie nawet rysować, bo nie było komu 
nauczyć - mówiła Wiesława G. Twierdziła 
ona,żenigdyniewidziala,abyojciecbiłdziec

ko, cz.ęsto natomiast matka je poszti.rrchi
wała, uderz.ala w głowę lub szru:pała z.a rękę, 
a oskarżony karcił żonę z.a to, że biła dziec
ko. Podkreślała, że synz.ajmowała się dziec
kiem, gdy jego matka pracowała. Sam nie 
pracował, bo stracił prawo jazdy z.a kiero
wanie pod wpływem alkoholu. 

Wiesława G. zaobserwowała w styczniu 
2005 roku, że dziecko zaczęło sięjąlcać. Po
szła z nim do logopedy, ten nie z.auważyłnic 
niepokojącego. Synowa raz zwierzyła się 
jej, że mąż ją bije. Na pytanie sądu, skąd taka 
niechęć do synowej, Wiesława G. odpowie
działa: - Od poczq_tku jej nie lubiłam. Wzdy
wałam ją na mieście, jako nasto~ - pi
janą. 

Druga babka dziecka, Elihieta R skorzy
stała z przysługującego jej prawa do odmo
wy zeznań. Niewiele do powiedzenia miał 
równieżkolegaoskmż.onegoMarcinK,któ

ry raz był świadkiem kłótni pomiędzy mał
żonkami G. Chciał też skorzystać z prawa 
do odmowy ze.mań, które jemu nie przy
sługiwało w tej sprawie, gdyż nie jest osobą 
bliską w stosunku do oskarżonego. 

Zeznania lekarek 
-Ki.edy rano weszłam na olxhód, zapyta

łam dziecko, czywie d/acz,ego tu trafiło- ze
znawała Anna G., lekarz z Kliniki Chirurgii 
i Onkologii Dziecięcej w Łodzi. - Odpowie
działo, że tak, gdyż taJuś bił je patelnią. 
W tym cz.asie w pobliżu nie było ż.adnych 
dorosłych krewnych dziecka. Według Anny 
G. obszar obrażeń na twarzy dziecka odpo
wiadał wielkościąpatelni. 

dok. na str. I 5 

BANK SPÓIDZIELCZV ZIEMI ł.OWICKIĘJ 
Wł.OWICZU 

ul. Stary Rynek 18 99-400 Łowicz tel. 0-46 837-57-19 

serdecznie zaprasza 
Wszystkich Klientów 

do nowo otwartego 
PUNKTU OBSŁUGI BANKOWEJ 
w BEDNARACH /przy stacji paliw/ 
od poniedziałku do piątku 7.30 -14.30 

CENTRALA I PUNKTY OBSLUGI BANKOWEJ 

~ferują: 
• rozliczenia elektroniczne 
• obsługa kont osobistych 

• atrakcyjne lokaty i kredyty 

Serdecznie zapraszamy również do naszych Oddziałów w: 
Bielawach, Chąśnie, Dmosinie, Domamewicach, Godzianowie, Jeżowie, Kocierzewie, 

Lipcach Reymontowskich, Nieborowie, Sadkowicach, Słupi, Zdunach. 

PRACOWNICY BSZŁ, UL. STARY RYNEK 18 
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W GODZ~ACH PRACY BANKU: 

OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU 8.00-17.15 W KA;ZDĄ SOBOTĘ OD 8.10 DO 14.30 ! 

POLECAMY: spodnie od 19,99; spódnice, koszule, polary, bluzki 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z UMIENIA NATURALNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

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

0601-588-385, 0609-604-454 

~~Ez!Q~~~~NIA ~I Budownictwa w Łowiczu 
= u OFERUJE PAŃSTWU 

• studnie kanalizacyjne: 
- szczelne łączone na uszczelkę 
- łączone na zaprawę 

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

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 

e-mail: SIB@wlnkhaus.com.pl; 
Internet: http://www.wtnkhaus.com.pl/slb 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

MIAlES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca POIWJYPRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku -BEZPM1NE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJA1D 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO l<UENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuatji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb . 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGLOS sic Prowadzimy sprawy, 
Ir które wydarzyły się do 10 lat wsteez 

DO NAS (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~p_gyiml.Jj!l_; 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 
Bożena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

SPECJALISTA GASTROENTEROLOG 
Maria Sobolewska-Skomra· środy w godz. 16.3CH9 

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Wltold mych -codziennie w godz. 8-10 

(1<H2 i 16-17. ·ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA~ TR,AUMATOLOG 
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 drut wtorek w godz. 16-18 

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

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

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

(wtorki w godz. 16-19 w abinecie przy ul. Długiej 18a) g 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-36-56° 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FMC-BffiLECiiA. 

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

• wtorek, czwartek: 900-1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 "' 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 

Tel . 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 <?<'o 

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DlUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

GABINET CHORÓB SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

Łowicz. os. Noakowskie30 1/39 
wtorki, piątki 1600 -18 

Głowno, uL WJs.plańsklefO 8 (Ja Szpitalem) 

poniedziałki 980-11 00
, czwartki 1500-1700 

Tel. 0-602-276-728 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny · 

-7 

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

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

MASAż LECZNICZV „ GRATIS : 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY 0 

/ ORTOOONCJA KOt\SULTACJE" 
LEK ST~. \tt0a(OWSKI DAm 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12, m 

\ 0501-707-969, 0602-243-836 wgódz. 14-16 ;f 

LECZENIE 
KR~GOSlUPA 
• przepuklina krążkowa 
• skrzywienia kręgosłupa 
• bóle krzyża, szyi i karku 
• bóle rąk i nóg 

_ Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.kregoslup.net 

R-266 

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 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 
tel. 0-601-20-6o-40 w godz. 12.00-15.00 

Gabinet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętl"l1lych 

teł. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A {biurowiec GS-u) 
środa i sobota 800 -1300 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~ 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
TEL 042 7-107-400 

' 

GABINET LARYNGOLOGlaNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

, 
DANUTA GRYCZVNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 ~ 

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

DYPLOMOWflrtY MISTIU 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapii manualnej, 

refieksoterapll l laseroterapll 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

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

CODZIĘNNIE, godz. 17.30-18.30. !li 
GŁOWNO, ul. Wojska Polskiego 10 ~ 

042 719-19-56, 042 639-86-40, 0601-22-68-62 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R-389 

>q; CHOROBY SERCA, 
U>~ TĘTNIC I ŻYŁ 
i\ :3 specjalista Kardiochirurg 

... ~ c1r mec1. MIROSŁAW BITNER <( g Adiunkt Kllnlkl Kanllochirurgll AM Łódź Im. steł'tinga 
N Qi PRZV JMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 

.... l:.OWICZ, os. Noakowsklego 3/39 R-24' 

• weselny,cQ,: J:»ank[etoyvych,"" ""., 
• przyjęć okolió1~o:sqip,yi/yc,h;/'U~nych 
•stołów• stołu ' wjejskiego !~ kościoła 

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

Firma PPHU „ KRIS LINE" 

ZATRUDNI 
mechanika 
do maszyn szwalniczych 

z doświadczeniem 

. ~ 

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 

REKLAMA 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

13 

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 ~ 

MECHAlllU 
I ELEmOMECIAlllU POIAZDO• 

Stefan Wiernicki 
Łowicz ul. Stary Rynek 8 • zaklad Poznańska 120 

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

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

osobowych i ciężarowych 
• naprawa oraz diagnostyka komputerowa samochodól'( 
• montaż instalacji gazowych 

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

NA SPRZEDAŻ.~pPJĄCEGO SPRZĘTU: 
• CIĄGNIK SIODŁOWY MAN 19-372 

rok produkcji 1 ~93 - szt. 1 -
• NACZEPA CIĘZAROWA TRANDERS ST 24 

rók produkcji 19ę6 - szt. 1 
• KOMBAJN ZBOZOWY 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 wysokosci 5% ceny 
na 1 godzinę przed otwarciem przetargu. 

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

"" Szczegółowych informac1i dotyczących 
ww. ogłoszenia można uzyskać 
pod nr tef. (024 277-80-20 w godz. 8.00-14.00 R-358 

DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA 

sklepowo-magazynowo-produkcyjna 
.;1.•IUł'.;11 a lł11•, ....... 

Tel. 0501-052-376, (042) 719-57-54 ~ 



14 16.03.2006 r. 

li Konkurs Fotograficzny w Kiernozi Olimpiada Wiedzy Teologicznej 

TRZY RAZY PAtAC Maria Mechacka w finale 
I Liceum Ogólnokształcące 

z Rawy Mazowieckiej zajęło pierw
sze miejsce, a łowickie I LO im. 
J. Chełmońskiego było drugie w die
cezjalnym etapie Olimpiady Wiedzy 
Teologicznej dla uczniów szkół po
nadgimnazjalnych. 

Finalistkami etapu diecezjalnego są: Kata
rzyna Zawadzka z W w Rawie Mazo
wieckiej, która zdobyła 47 pkt na 60 możli
wych, Maria Mechacka z I W w Łowi
czu, która uzyskała wynik 42 pkt, Mag
dalena Lesiak z W w Rawie Mazowiec
kiej, której wynik to 40,5 pkt 

-Zwycięzcom gratuluję, pokona
nych nie ma - tak podsumował 
li edycję Konkursu Fotograficzne
go „Kiernozia piękna także zimą", 
przewodniczący jury, łowicki foto
grafik Jerzy Borecki. 

U lubionym motywem; który pojawił się 
na wszystkich trzech nagrodzonych 

zdjęciach okazał się pałac Łączyńskich 
w Kiernozi, w każdej z prac pokazany 
został jednak całkiem inaczej. Podsumo
wanie konkursu i wręczenie nagród od
było się w czwartek 9 marca w miejsco
wym ośrodku kultury. 

Nagrodami w ścisłym finale będzie przy-

E tap ten odbył się w czwartek 2 marca jęcie bęz egzaminów wstępnych na teologię, 
w Instytucie Teologicznym w Łowi- filozofię, pedagogikę lub Międzywydziało
czu. Brało w nim udział 87 osób z 31 we Indywidualne Studia Humanistyczne na 

szkół diecezji łowickiej. Tematem tegorocz- Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uni
nej, sz.esnastej już edycji tej olimpiady był wersytecieKardynałaStefana Wyszyńskie
,,DekalogwnauczaniuJanaPawłall".Zwy- go, Papieskiej Akademii Teologicznej 
ciężczynie etapu diecezjalnego - same lice- w Krakowie, Wyższej Szkole Filozoficz
alistki - reprezentować będą naszą diecezję no-Pedagogicznej ,,lgnatianum" w Krako
w finale ogólnopolskim, który odbędzie się wie. Organizatorzy wyjaśniają, że laure
w dniach 21-23 kwietnia w Gdańsku. Na- aci mogą korzystać ze swoich uprawnień 
grodądlanich, fundowanąprzezKmięDie- · tylko raz, w roku uzyskania świadectwa 
cezjalną Łowicką, będzie też 3-dniowa piel- dojrzałości-. 
grzymka, której termin zostanie ustalony. 

ZSP w Bolimowie 

(mwk) 

W konkursie brały udział tylko cztery 
osoby, które złożyły w sumie kilkanaście 
zdjęć. Mało prac do oceny to jedyna sła
bość tego konkursu, ale - mimo małego 
zainteresowania - organizator, a jest nim 
wójt gminy Kiernozia zapowiedział, że 
można się spodziewać kolejnych edycji. 
Podsumowując konkurs Borecki przed
stawił każde z nagrodzonych zdjęć. Przy
znał, że wybór nagrodzonych zdjęć nie 
był łatwy, jednak jurorzy doszli do kon
sensusu. I miejsce zajęło zdjęcie wykona
ne przez Malwinę Łysio, przedstawia
jące pałac i fragment parku Łączyńskich 
w Kiernozi. Miejsce Il otrzymało zdjęcie 
Lucyny Woźniak, na którym uwiecz
niła wejście do tegoż pałacu. Miejsce 

Przewodniczącym jury li Konkursu Fotograficznego w Kiernozi był Jerzy 
Borecki, obok jurorki Małgorzata Buła i Monika Krysztofiak. Rozstrzygnięto woiewódzki konkurs plastyczny 
III zajęła praca Kingi Łukasik, na której 
pałac widoczny jest częściowo, zza wierz
by pokrytej szadzią. 

B orecki zwrócił też uwagę na inne cieka
we zdjęcia - pełne uroku i tajemniczo

ści zdjęcie Kingi Łukasik z mostkiem w par
ku, a także dwa zdjęcia autorstwa Jana 
Gzuli - na jednym z nich widoczny jest 

Chętni na obóz PCK poszukiwani 
Choć jest dopiero marzec, wsie

dzibie Polskiego Czerwonego 
Krzyźa przy ulicy Starościńskiej 4 
w Łowiczu, moźna juź zapisywać 
się na wakacyjny obóz, który 
odbędzie się w Mielnie. 

' 

ak wczesne rozdysponowywanie kart 
związane jest ze wcześniejszym niż 

w latach ubiegłych terminem rozpoczęciem 
obozu, będzie to 29 czerwca, a obóz potrwa 
do 13 lipca. Propozycja skierowana jest do 
młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich. 

Gmina Kocierzew 

Uczestnicy obozu zostaną zakwaterowani 
w domkach campingowych, położonych 
zaledwie 60 metrów od plaży w ośrodku 
wczasowym ,,Pod wydmami". Na zainte
resowanych czeka 40 miejsc. Koszt obozu 
to 880 zł od osoby. 

Obóz PCK to nie tylko wylegiwanie się 
na pisaku i zwiedzanie najbliższej okolicy, 
ale także m.in. kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, który można ukończyć 
w czasie jego trwania, zyskując odpowied
nie zaświadczenia 

(tb) 

„Trzeźwościowe" pieniądze rozdysponowane 
·Niebagatelna kwota 87.452 zł, 

jaka będzie uzyskana z wydawa
nych zezwoleń na sprzedaź alko
holu w tym roku (60.000 zł) i z roku 
poprzedniego, przeznaczona zosta
ła 2 lutego przez Radę Gminy Kocie
rzew na realizację Gminnego Progra
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych w 2006 roku. 

N ajwiększa ~tej kwoty- 70.452 zł 
prz~~a~:.:o~e ~ę~~ na. wsp~ma

• • garue OZ1amm0SC1 sruząceJ rozwiązy
waniu problemów alkoholowych, głównie 
wsparcie działań profilaktycznych i zapew
nienie alternatywnych form spędzania cza
su: Z tych pieniędzy dofinansowane będzie 
utwommie boiska przy szkole w Kocierze
wie, wyposażenie sali w Laguszewie, dzia-

Postaw na doświadcze11ie 
- jesteśmy na rynku już 16 lat! 

łania Stowarzyszenie Regionalnego ,,Bocz
ki Chełmońskie". Planowane jest także stwo-
17.enie możliwości organizowania imprez lo
kalnych - festynów, zawodów sportowych, 
bez dostępu do napojów alkoholowych, 
a także dofinansowanie akcji dobroczynnej 
na q:ecz dzieci z rodzin patologicznych 
i dotkniętych alkoholizmem, organizowanej 
przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalec
twem. 

Na zwiększenie pomocy terapeutycznej 
dla osób uzależnionych przeznacz.ono 9.000 zł, 
a na pomoc psychospołeczną i prawną dia 
rodzin - 2.000 zł. Profilaktyczna działalność 
informacyjna i edukacyjna wśród dzieci 
i młodzieży, o tematyce przeciwdziałania 
problemom związanym z alkoholem i nar
kotykami, kosztować będzie 6.000 zł. 

(mwk) 
• I 

cmentarz wojskowy, drugie ma charakter do
kumentacyjny i pokazuję ul. Lciną. 

N a podsumowaniu konkursu nie zabra
kło też cennych rad, których udzielał 

Jerzy Borecki. Jego zdaniem w pracach za
brakło sztafażu - człowieka. Przytoczył też 
swoje doświadczenia w tym względzie, które 
dowodzą, że niekiedy warto nawet pół go
dziny zaczekać na odpowiedni kadr. Jedna 
z jego prac, wykonana w ten sposób, zosta
ła bardzo wysoko oceniona w ogólnopol
skim Konkursie. (mwk) 

W ojewódzkj Konkurs Plastyczny 
„Tradycje Wielkanocne w mojej 
rodzinie" rozstrzygnięty został uro

czyście 3 marca w Zespole Szkół Ponad
gimnazjalnych w Bolimowie. Podczas uro
czystej gali dokonano wręczenia laureatom 
nagród i wyróżnień. 

Na konkurs wpłynęło 307 prac w 2 kate
goriach wiekowych 7-10 lat oraz 11-15 lat. 
W grupie wiekowej 7-1 O lat przyzniino na
stępujące nagrody: I nagroda - Patrycja 
Kucińska, Szkoła Podstawowa w Doma
niewicach, Il nagroda- Daria Hałat, Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, fil na
groda ex aequo - Mateusz Zacharzew
ski - Szkoła Po&tawowa w Kęszycach 
i Nikodem Kudelski - Szkoła Podstawo
wa nr 2 w Skierniewicach. 

W grupie wiekowej 11-15 lat przyznano 
następujące nagrody: I nagroda-Anna Ja
cak - Gimnazjum nr l w Skierniewicach, 
II nagroda-Sandra Paruszewska- Szko
ła Podstawowa w Huminie, fil nagroda -
Monika Anielak - Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Kutnie i Milena Więcej - Gimna
zjum nr 3 w Skierniewicach. (wa) 

czynnE pon-pt 8-20 Twpa 
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Apteka uczestniczy w programach 
"ZYSl,<AJ ZDROWIE" "APTEKA DOBRYCH CEN" 

"CENTRUM DIABETYKA" „„ „„„ 

ŻYCZLIWY I FACHOWY PERSONEL APTEKI 
SERDECZNIE ZAPRASZA 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

'JAN KLIMKIEWICZ <1929.2oos> 
U rodził się 15 listopada 1929 roku we 

. WJZeC'Zku w gminie Łyszkowice, gdzie 
jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. 
Jan był najmłodszym z trój"k:i rodzeństwa. 

Ukończył tylko sześć klas szkoły pod
stawowej, re względu na problemy mate
rialnerodziny. Cztery klasy gimnazjum ukoń
czył dopiero po wojnie, kiedy już mieszkał 
w Łowiczu. Około 1946 roku podjął pracę 
jako pomocnik murarza. Potem zaczął pra
cować na własny rachunek jako murarz 
i sam zatrudniał pomocników. lllobył sz.a
cwiek w środowisku budowlańców. Przez 
wiele osób był polecany jako solidny, wy
wiązujący się w umów. 

Swoją ż.onę, Annę poznał w 1948 roku 
podC7.!lS popołudniowego spotkania u zna
jomych. Po kilku miesiącach znajomości, już 
w 1949 roku wzięli ślub w kościele Święte
go Ducha w Łowiczu. Pierwsre lata mał
żeństwa państwo Klimkiewicz.owie miesz
kali na osiedlu Tkacz.ew w Łowiczu. Tutaj 
urodziła się ich córka Krystyna i syn Ro
bert. W 1980 roku przenieśli się do Skiernie
wic. Przeprowadżka była spowodowana 
pracą ż.ony w szkole i związ.anymi z tym 

dok ze str. 12 

dajaz.dami.DecyzjęoprzeprowacJzreb~o 
im łatwo podjąć, ponieważ mieli w Skiernie
wicach zagwarantowane mieszkanie po babci 
pani Anny. W Skierniewicach jednak cRugo 
niezagrz:alimitjsca,PanJanciąglewiększo.ść 
robót zdobywał w Łowiczu i okolicach, gdzie 
był szanowanymmuranem. W skierniewic
kim środowisku budowlańców trudno było 
mu się przebić. Role więc się odwróciły i to 
teraz pan Jan dojeżdżał do Łowicza zamiast 
ż.ona do Skierniewic. 

W 1986 roku, kiedy pani Anna prze
szła na rentę chorobową, postano

wili wrócić do Łowicza Po\>;JÓt do Łowicza 
również nie był trudny, ponieważ crekało tu 
na nich trzypokojowe mieszkanie na osiedlu 
Kostka, w którym mieszkała samotrlie wy
magająca opieki re względu na wiek siostra 
pani Anny. Cały C7.!lS mieszkała w Łowiczu 
ich córka Krystyna oraz syn Robert. - Dzia
dek miałjeszaejedenpowód do powrotu -
wnukowie, których bardzo kochał i chciał 
z nimi jak najwi{cej przebywać - opowiada 
córka państwa Klimkiewiczów Krystyna. 

Pomimo wielu zajęć, ciągle prowadz.Ónej 
działalności zarobkowej, nigdy nie zaniedby-

wałrodziny. Był wzorem męża, ojca i dziad
ka, zawsre był opanowany, pogodny. Był 
też wymagający wobec najbliższych. Ra
rem z wnukami często odrabiał lekcje i zda
rzało się, re dał klapsa za uwagę w dzien
niczku szkolnym. Był bardzo dumny re 
swojej córki, zięcia i dwójki wnuków. 
W miarę możliwości starał się wszystkim 
służyć pomocą i doświadcz.eniem. Docenia
li to również ·sąsiedzi, z którymi pan Jan 
często rozmawiał na klatce schodowej 
i przed blokiem. 

Miał również C7.!lS na hobby. Pasją pana 
Jana był ogródek działkowy. Z rzadko spo
tykaną umt(ż.czyzn pasjąpielęgnował kwia
ty. Wiedział o nich bardzo duż.o, pren\llTie
rował pismo ,,Działkowiec" oraz kupował 
albumy o kwiatach. Szcrególniew ostatnich 
latach życia, kiedy już nie pracował, po
święcał im duż.o czasu i bardzo lubił wśród 
nich przebYw.u;. Zmarł w szpitalu w Łodzi. 
Od ponad roku próbował walczyć z rakiem, 
niestety bezskutecznie. Był to człowiek 
wyjątkowy właśnie dlatego tak licznie 
w jego poregnaniu uczestniczyli przyjacie
lei:majomi orazczłonkowierodziny. (mak) 

Przedłużony areszt za pobicie synka 
Z eznaniaskładałarównież WiesławaB., 

lekarz pediatra z przychodni, w której 
dziecko leczyło ~ę od urodzenia Nie zaob
serwowała ona nigdy niepokojących śladów 
na ciele dziecka. Wszystkie szczepienia 
i badania okresowe dziecko miało wykony
wane w terminie. Chorowało na zwykłe cho
roby wieku dziecięcego, przeziębienia, gry
pę czy anginę. Do przychodni najcz.ęściej 
przychodziło wraz z matką, ale kilka razy 
był le'ż ojciec. - Jl5daje mi sił& że ojciec racz4 
towarzyszył matc.e, ale mogło być i tak, że był 
sam z dzieckiem - mówila Wiesława B. 

Co zobaczy/i policjanci 

30 lipca ubiegłego roku, naintetwentję do 
dornu państwa G. pojechali dwaj policjanci, 
Radosław P. oraz Jacek K. Z prośbą o po
moc zadzwoniła z automatu telefunicznego 

na osiedlu Kostka matka dziecka Następ
nie wraz re swoją matką, a babką dziecka, 
=kałana radiowóz przy ul. Jana Pawła II 
na wysokości bloku m 1 na os. Kostka. Pa
nie wsiadły do samochodu i z policjantami 
podjechały pod dom państwa G. - Matka 
dziecka powiedziała, że mąż bil syna, a ją 
wyrzucił z domu. Nie mówiła w jaki sposób 
bil dziecko - zeznawał Radosław P. Oby
dwaj policjanci czuli odkobiet zapach alko
holu. Stan upojenia nie byłzbytsilnym, gdyż 
pozwalał na rzecz.ową rozmowę. - Me była 
badana na zawartość alkoholu, bo była 
osobą_zgłas2Dj'lC4, w stnsunku do której nie 
ma obowiązku przeprowadzania badań -
wyjaśniał Jacek K. 

Po przyjeżdzie na miejsce okazało się, re 
drzwi fiontowe do domu były zamknięte. -
Słychać było, że dziecko próbuje otworzyć 
drzwi, lecz mu się to nie udaje - zeznawał 

policjant Małgorzata G. weszła zatem od 
podwórka i otworzyła drzwi od wewnątrz. · 
Trwało to 5 - 10 minut. W domu zastali 
śpiącego na wersalceookarż.onegoorazdziec
ko, które podbiegło o matki i ta wzięła je na 
ręce. Na łóżku obok Piotra G. !ciała patel
nia, miała powyginane dno. Oskarż.ony po 
przebudreniu nie wiedział co się dzieje i dla
crego policjanci są u niego w domu. Zaprze
czał, jakoby uderzył syną. - Dzie.cko miało 
spuchniętą głowę tak, że ledwo widziało na 
oczy. Mówiło, że ma wybite zą/Jki - mówił 
Jacek K Zapytane przez policjantów co się 
stało, dziecko p0wiedziało, re tata bił je pa
telnią po głowie i rzucał o ścianę. 

Sąd oddalił wniosek obrońcy o uchylenie 
aresztu, gdyż istnieje duże prawdopodobień
stwo, u wobec Piotra G. z.ostanie orzeczo
na wobec niego wysoka kara pozbawienia 
wolności. (eb) 

Kiernozia 
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ODESZLI OD NAS (4-12.03.2006 r.) t 4 marca: Stanisław Słodki, I. 76; Barbara Zuchora, I. 78, Głowno; Ma-
rianna Siewiera, I. 82, Zabostów Duży; Irena Stankiewicz, I. 85, Głowno; 

5 marca: Władysław Kalbarczyk, I. 94; Helena Słodyczak, I. 82; Helena Słoma, 
I. 70, Łowicz; Mieczysław Szekalski, I. 79, Głowno; 6 marca: Natalii! Kapuciń
ska, I. 83, Domaniewice; Jerzy Kośmider, I. 47, Złaków Kościelny; Stanisław 
Jankowski, I. 67, Łódź; Janina Pięta, I. 88, Boczki; 7 marca: Maria Urbanek, 
I. 78, Przemysłów; Franciszek Kubisiak, I. 91, Ostrów; 9 marca: Karol Opasiń
ski, 1. 51, Głowno; 10 marca: Marianna Nowaczyńska, I. 81, Głowno; Danuta 
Haczykowska, I. 66, Marianna Szymczak, I. 82; 11 marca: Władysław Znyk, 
I. 85; 12 marca: Danuta Dziedziela, L 67. 

Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego 
Ś.P • . 

WUDYSUWA ZNYKA 
R-122 

420 

pierwszego Prezesa Zrzeszenia Plantatorów 
Owoców i Warzyw w Łowiczu 

składająjej członkowie 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Ś.P. 

STANISUWA StODKIEGO 
składa żona z rodziną 

REKLAMA -

H~ SKRZIDLEWSKA 
CERTYFIKAT .JAKOŚCI ISO 900"1 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7111 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 ZASH.EK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 

Gmina Bielawy 

Dwa konkursy, jeden temat Konkurs wiedzy 
pożarnicze i 

74 prace plastyczne wyko
nane przez przedszkolaków, 
uczniów szkoły podstawo
wej, gimnazjum i 'Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
wpłynęły na konkurs „Z 'Ży
cia strażków" organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kul
tury i zarząd gminny Ochot
niczych Straży Pożarnych 
w Kiernozi. 

N agrody w konkursie, któ
ry jest jednocześnie rodza
jem eliminacji do Ogólno

polskiego konkursu ,µpobiegamy 
pożarom", ufimdował zruząd gmin
ny OSP. Był on również fundato
rem nagród w bliźniaczym konkur
sie, który odbył się w Szkole Pod
stawowej w Kiernozi pod nazwą 
,,zapobiegam pożarom i ostrzegam 
przed nimi". W szkolnym konkur
sie brało udział 105 osób. z.darzało 
się, re dzieci startowały w obu kon
kursach, przygotowując na nie od
rębne prace. - To też dobrze, bo naj
ważniejsze jest to, aby ich zaintere
sować tematyką - powiedział nam 
prezes zarządu gminnego OSP 
w Kiernozi Zygmllllt Dylik, które-

go obie placówki zaprosiły na pod
stnn0wanie konkursów i wręczenie 
nagród, które odbyło się w czwartek 
9rnarca. 

Jurypier\Vsrego z konkursów 
przyznało uczestnikom równo
rzędne nagrody i wyróżnienia 
w kilku kategoriach wiekowych. 

Spośród prac wykonanych 
pIZe'Z pu.eds:zkolaków nagrodzo
ne zostały prace Mateusza Ko
łaczka, Julii Drożdż.ewskitj, Alek
sandry Żakowskitj, Bartłomieja 
Okraski, Michała Zacharskiego, 
wyróżniono natomiast prace 
Marcela Filipiaka, Michaliny Jan
kowskitj i Karola Ambroziaka. 

W kategorii klas N-V nagrody 
otrzymali: Kamil Osetek, Klaudia 
Sierota,EwaKudła,AndrzejZalew
ski, Karolina,M'amcarz, wyróżnienia: 

Patrykowi Hille i Macinowi Zduń
czykowi, zaś w kategorii gimnazja
listów jedynym laureatem konkur
su był Piotr Bębenista 

apelu. Gromkie brawa, jakimi 
uczniowie nagradzali każdą z osób, 
byly dla zwyciwmw dodatkowym 
wyróżnieniem. 

W kategorii uczniów klas 1-
III, miejsce I zajęła Małgorzata 
Różycka, II - Mateusz· Ogłoza, 
m -Michał Krystecki, wyr&ż.
nienia otrzymali: Krystian 
Ziembiński, Mariusz Ambro-

. ziak,MartynaAmbroziak, Nor
man Drożdżewski, Diana Stań
czak, Patryk Kołaczek, Patry
cjaAdamowicz, Klaudia Jęi:lra
chowicz, Konrad Traczyk, 
Rafał Ambroziak, Anna Ra
daszkiewicz. 

W kategorii ,..0"-1 nagrody 
otrzymali: Daria Fudała, Jakub 
Dudkowski, Małgorzata Marci
niak, Klaudia Kordalewska, Sa
bina Wrońska, TomaszJędracho
wicz, Joanna Kapusta, Aleksan
dra Wróbel, Anna Załuga, Mi
chał Witeczek, wyróżnienia: Ma
teusz Reichert, Przemysław 
Kaźmierczak, Beata Łysio, Laura 
Traczyk, Aleksandra Ciesielska 

Rozdanie nagród w szkole odbyło się podczas uroczystego apelu. 

W kategorii uczniów klasN
VI mitjsce I zajął Bartosz Bo
gucki, II - Grzegorz Łysio, ID -
Patrycja Dylicka, Wyróżnienia 
otrzymali: Ewelina Rześna, 
Anna Bębenista, Paulina Lis, 
Grzegorz Stępień, Konrad 
Braszczyński, Mariusz Rokic
ki, Karolina Furmanek, Karoli-

W kategorii uczniów klas II-III 
nagrody otrzymały AleksandraRze
śna i Klaudia Ję<hachowicz. 

Robert Chrobot, Sebastian Zachar
ski, Mateusz Zieliński i Damian· 
Szulc. 

W kategorii uczniów klas VI przy
znano 3 nagrody: Achianowi Łajn, 

Gromkie brawa 
w szkole 

Podsumowanie konkursu W S?ko
le podstawowej odbyło się podC7.!lS 

na Salamandra, Magdalena Wańtu-· 

chowicz, Mateusz Braszczyński, 
Gabriela Krystecka i Kamil Ambro
ziak. 

(mwk) 

. . 

D o etapu gminnego konkursu 
wiedzy pożaini=j zakwa
lifikowało się w Bielawach 

trzydziestu uczniów spośród 78 
uczestniczących w szkolnych elimi
nacjach uczniów szkół ~wo
wych i gimnazjów. Uczestnicy kon
kursu organizowanego przezZaITąd 
PoWiatowy Związku OSP oraz Ko
mendę Powiatową PSP w Łowiczu, 
28 lutego rozwiązywali test. Mu
sieli wykazać się znajomością histo
rii ruchu straż.ackiego, zagadnień 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
sprawami technicznymi związ.any
mi z tą ochroną. Najlepsi okazali się: 
KamilBucrekre Szkoły Podstawo
wej w Sobocie, Weronika Dziedzie
la re Szkoły Podstawowej w Gaju 
Wojewodzy oraz Anna Fabjańska 
z tej samej placówki oraz Kamila 
Ulatowska z gimnazjum w Wali
szewie, niewiele gorzej wypadli: 
Jarosław Fabjański i Marcin Zie
liński, obydwaj z gimnazjum 
w Bielawach. Cała szóstka będzie 
reprezentowała gminę podczas 
etapu powiatowego konkursu, 
który odbędzie się 22 marca o go
dzinie 1 O w Zespole Szkół Ponad
gimnazjalnych m 2 w Łowiczu. 

(eb) 
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ZMIANA ZAWODU, · NIE SPOSOBU NA ZYCIE 
Interesował się 

parapsychologią 

od bardzo dawna, 
choć mało kto 
z szerokiego grona 
jego znajomych oraz 
współpracowników 
o tym wiedział. 
Kto kryje się za 
określeniem 

dyplomowanego 
bioenergoterapeuty 
w nowo otwartym 
gabinecie terapii 
naturalnej 
w Zielkowicach? 

O dpowiedź na to pytanie zaskoczyła 
reportera Nowego Łowiczanina, 

w osłupienie wprawić może również wielu 
innych mieszkańców Łowicza i okolic, któ
rzy mieli okazję pomać Stanisława Pikul
skiego, do niedawna zastępcę komendanta 
Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. 

ja je trzymałam, ani drgnęły- opowiada Ur
szula Pikulska. -Kiedyś chciałem gałą?ld. przy
trzymać-po prostu złamały się-dodaje mąż. 

Wycnl pole 
Stanisław Pikulski sięgał.po coraz to nowe 

książki z parapsychologii. Na początku lat 
80., zupełnie przypadkowo, w jakiejś bi
bliotece natknął się na pozycję „W kręgu 

kim było to mieście, w ciemnym lochu jakie
go zamczyska zerwał mu się pasek od tor
by, której zawartość rozsypała się na podło
dze. W trakcie zbierania rzeczy przypadko
wo usłyszał rozmowę kobiet o nowej książ
ce o. Klimuszko. Dopytał, gdzie można ją 
kupić i zamiast wraz z innymi uczestnikami 
wycieczki zwiedzać kolejne zabytki, udał 
się z żoną do wskazanej księgami. Tak zdo
był ,,Moje widzenie świta", w którym autor 

przez około 1 O lat nieco odsunął na bok bio
energoterapię. Powrócił do niej pod koniec 
lat 90., kiedy wiedza ta stała się bardziej 
dostępna w naszym kraju. W 1997 roku 
ukończył Studium Edukacyjne Niekonwen
cjonalnych Systemów Działania i Myślenia 
w Warszawie, jedno z pierwszych w Pol
sce. Studium prowadziło kursy pod patro
natem stowarzyszenia Biopoł. - Jeszcze 
w tym czasie bioenergoterapeutów trakt.o-

(shi oznacza ucisk, zaś atsu - palec). Me
todą tą można leczyć bądź wspomagać ll}
czenie wielu schorzeń, ro.in. bóle głowy, 
migrenę, ocięż.ałość, bez<lenność, nerwice, 
niedożywienie, łysienie, okresową krótko
wzroczność. Całkowity masaż shiatsu trwa, 
bagatela, 1,5 goąziny. Regularne stosowanie 
shiatsu pomaga zlokalizować zaburzenia 
oraz zapobiegać kumulacji zmęczenia i cho
robom. Leczy się nim całe ciało, przez co 
jest bardzo skuteczny. 

Stanisław Pikulski wyinaje pogląd, że 
najlepszym lekarzem jest sam człowiek. 
Medycyna niekonwencjonalna jest uzupeł
nianiem medycyny tradycyjnej i powinna 
być stosowana obok niej, a nie zamiast -
Przed laty miałem ciekawy przypadek. DziRc
lw znajomego miało mieć operację serca. 
Spontanicznie podsudłem do niego i ziipy
tałem czy mogę wylwnać zabieg bioenergo
terapii. Zgodzili się. Po 2 mi.esiqpach znajo
my powiedział mi, i.e był u lekarza po moim 
zabiegu i okazalo si.ę, ie operacja ni.e jest 
potrzebna - opowiada Pikulski. Takie zda
rzenia utwierdzały go w tym, że musi roz
wijać zdolności i umiejętności. Systematycz
nie pomagał córce oraz żonie. Leczył bóle 
brzucha, zwykłe przeziębienia, skręcone 
palce, spuchnięte kolana i1p. 

lwrs I egzamin Dziś jest na emeryturze, a w zaciszu do
mowym oferuje masaże: shiatsu, manualny 
kręgosłupa, biomasaż oraz bioenergoterapię 
i świecowanie uszu, czyli zabieg polegający 
na paleniu odpowiednio spreparowanej 
świeczlci, włoż.onejdoucha. Uaktywniaena
getykę rejonu głowy i pośrednio wpływa na 
cały organizm. Wcz.eśniej, kiedy pracował 
jeszcze zawodowo w policj~ nie zdradzał 
się ze swoimi zdolnościami oraz zamiłowa
niem do bioenergoterapii. Stanisław Pikulski cieszy się z tego, że jego działania pomagają innym wrócić do zdrowia. 

Na początku 2000 roku postanowił zre
zygnować z pracy w policji i poświęcić się 
swojej drugiej pasji - bioenergoterapii, jed
nak zrobił to dopiero pięć lat później. Roz
począł wówczas roczny kurs organizowa
ny przez Stowarzyszenie Bioenergotera
peutów Mazowsze, przygotowujący do 
egzaminu w cechu rzemiosł w Łodzi. Zanim 
do tego doszło, pozytywnie pneszedł Wl}
ryfikację w zakresie bioenergoterapii i radie
stezji przez mistrzów w tych dziedzinach 
min. KarolaJóźwiaka, PawłaPortalewskie
go, Jerzego Łukowicza i Ireneusza Wojcie
chowskiego. Podczas weryfikacji stwierdzo
no u niego zdolności w kien.mku bioterap~ 
telepatii i czakroterapii. Ta ostatnia to grupa 
różnych technik, których celem jest uak
tywnienie przepływu energii przez czakry 
i dostrojeniewszystlach czakr do siebie, służą 
do tego ro.in. kolory, minerały, medytacje 
i reiki. Czakra oznacza ośrodek energetycz
ny zakorzeniony w ciele fizycznym, ale 
znajdujący się poza nim. Czakry są ośrod
kami gromadzenia, generacji i transformacji 
energii, a także ośrodkami percepcji. 

Parapsychologia, jako dziedzina wykra
czająca poza wiedzę naukową, zaciekawiła 
Stanisława Pikulskiego przed ponad 20 laty. 
Następnie pogłębiał swoją wiedzę w dzie
dzinie radiestezj~ czyli wiedzy o promie
niowaniach ziemskich. Sam był dobrym ra
diestetą, wyraźnie odczuwał różnice poten
cjałów w promieniowaniu. -Mam na swoim 
lwnci.e Id/ka przypa.dk/Jw wskazania miej
sca i głębokości na jakiej będzie woda, dzięki. 
czemu można było wylwpać studnie - opo
wiada. z.darzało się, że żona towarzyszyła 
mu podczas eksperymentów z witką wierz
bową, które potwierdziły jego zdolności. -
Mąż, jak trzymał w dłoniach witld, to one 
wruszaly się w określonych miejscach Gdy 

GŁOWNO 

-
biopola" Stanisława Nardellego, nieżxjące-
go już dziś znanego bioenergoterapeuty, 
w której opisał on swoją działalność uzdro
wicielską. Zaczął porównywać, czy czuje 
to samo, co autor książki. - W bioenergote
rapii, podobni.e jak w radiestezji, chodzi 
o wyczuwanie pól elektromagnetycznych, 
z tym że u organizmów żywych, przede 
wszystkim ludzi - WY.iaśnia Pikulski. 

Kolejną pozycją, która wpłynęła"na jego 
życie, było ,,Moje widzenie świata" ojca 
Klimuszko,któryżyłwlatach 1906-1980. 
Ciekawa jest historia zakupu tej książki 
przez Stanisława Pikulskiego. W trakcie ja
kiejś wycieczki, dziś już nie pamięta w ja-

ul. Kilińskiego 24 
tel. (042) 719-11-47 
w godz. 9-17, sob. 9-13 

opisuje swoje doświadczenia z zakresu 
parapsychologii. O. Klimuszko obecnie ko
jarzony jest przede wszystkim z ziołolecz
nictwem, tuż po wojnie słynął z odnajdy
wania ludzi, którzy podczas niej zaginęli. -
Największewraieniewywarłonamni.eto,i.e 

odczytywał on wiadomości o człowieku na 
podstawie jego fotografii - mówi Pikulski. 

Stwdlwm 
nleko••••cloaalayc ., .... ,. 
Z uwagi na wiele zajęć zawodowych 

i konieczność rozwoju w tym kierunku, 

wano jak znachorów i podchodz.ono do ich 
dzialalności bardw sceptycznie-wspomina 
Stanisław Pikulski. Przed przyjęciem 
w poczet słuchaczy warszawskiego studium 
musiał przejść weryfikację zdolności bio
energetycznych, która wypadła pomyślnie. 
Kurs trwał trzy miesiące. 

Shlatsw 
Rok później ukończył kurs shiatsu, tj. 

japońskiej sztuki masażu, która opiera się 
na takich samych założeniach jak akupunk
tura, tylko zamiast igieł stosuje się ucisk 
i lekki masaż określonych punktów na ciele 

ŁOWICZ 
ul. Zdu·ńska 3 
pawilon Magda, . 
tel. (046) 837-33-91 

GR-1 

~s~\ CEHTRUM <~. 
DRZWI PRZESUWNYCH 

Wiek klienta · do 100 lat 
Rata kredytu • do 100% dochodu 

Bez poręczycieli i zaświadczeń 
~ 1 pracy, US, ZUS i KRUS 

Szafy wnękowe z drzwiami 
przesuwanymi i składanymi 
NOWOClfSNEZABVDOWYWNĘJRZ ~ 
·NAJNIŻSZE CENY · ~ 
MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR 

Łowicz, Nowy Rynek 16, 
tel . (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759 ~ 
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K urs w stowarzyszeniu obejmował 
280 godzin wykładów i 96 godzin ćwi

czeń. Studiował między innymi etykę, psy
chologię, radiestezję, akupresurę, uz.drawia
nie duchowe, biomasaż, muzykoterapię, te
rapię kolorem i wiele innych. Kurs zakończył 
się państwowym egzaminem w Izbie Rze
mieślniczej w Łodzi, w tym egzaminem 
z medycyny z zakresu anatomii i fizjologii 
człowieka. Egzamin uprawniający do wyko
nywania r.awodu zdał pozytywnie 6 listo
pada 2000 roku. Jednak, aby uzyskać tytuł 
mistrzowski, należy przez około 3-4 lata pro
wadzić zarejestrowaną działalność gospo
darczą. Stanisław Pikulski nie mógł jej roz
pocz.ął z uwagi na pracę zawodową wpolitji. 
W tym czasie pomagał bliższej i dalszej ro
dzinie oraz rnajomym. - Miałem przypadki., 
że wskutek zabiegów kobiet.om ginęły t.orbie
le, a operacje okazywa~ ~zbędne. Najbar
dzięj cieszy mnie t.o, że pomagam ludziom. f.e 
moje zabiegi odno.574 skutek - mówi Stani
sław Pikulski. 

Wybory na dziesięciolecie 

Reiki 

Wybory 7 -osobowego zarządu 
i 5-osobowej komisji rewizyjnej 
będą najbardziej widoczną oznaką 
przypadającej w tym roku 1 O. rocz
nicy istnienia Łowickiego Klubu Ka
tolickiego Diecezji Łowickiej. Kaden
cja zarządu trwa 2 lata, a przez mi
nionych 5 kadencji funkcję preze
sa sprawował Jerzy Garczarczyk. 

P odsumowując minione 10 lat prezes 
mówi, że 87 osób miało wyClane legi

tyinacje członkowskie, ale ponad 2 tysiące 
osób brało udział w spotkaniach organizo
wanych przez klub. Działalność polegała 
głównie na organizowaniu odczytów, któ
cych było 117, członkowie klubu uczestni
czyli w wielu ważnych uroczystościach 
o charakterze religijnym i patriotycznym. 
Najcz.ęstszymi prelegentami byli: inicjator 
powołania ŁKK bp Alojzy OrS'zulik, a tak
że profesor historii z Uniwersytetu Kardy
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
Wiesław Jan Wysocki i bistocyk z LO im. 

J. Chehnońskiego Krzysztof Jan Kaliński. 
Wszystkie tematy i zaproszonych gości 
trudno byłoby wymienić, ale siedziba klubu 
pizy Stacym Rynku była miejscem odczy
tów dotyczących Okrągłego Stołu i konkor
datu, historii łowickich Żydów, harcerzy, 
Sybiraków, IO P.ułku Piechoty, promocji 
książek i wielu innY.ch, ciekawych spotkań. 

N ajwiększą bolączką klubu jest wciąż 
dość mało osób młodych na spotka

niach, choć zawsz.e, gdy się pojawiają, przyj
mowani są bardz.o życzliwie. Z frekwencją 
na odczytach różnie bywało. Na promocję 
książki ,,Kresy, kresy", która odbyła się 
w lutym, przyszło ponad 60 osób. Prezes 
podkreśla, żenajwi~, bo ponad 100 osób, 
brało udział w spotkaniu z druhami hafC!ni
strz.arni Jerzym Miecznikowskim i Maria
nem Szymańskim, uczestnikami akcji odbi
cia więźniówzłowickiegowięz:ieniaNKWD 
przy ul. Kmkowej. Spotkanie to zatytuło
wane było ,,Nie dla sławy'', a odbyło się 
w listopadzie 2003 roku. Na spotkaniu tym 
nie zabrakło licealistów i studentów. 

Inicjator powołania klubu bp Alojzy Orszulik był też częstym gościem. 
Obok biskupa prezes ŁKK Jerzy Garczarczyk. 

W tym roku ŁKK nawiązał współpra- będzie się 7 spotkań, planowane jest min. 
cę z Łowickim Ośrodkiem Kultury zwiedzanie skarbca katedralnego i spotkanie 

i w ramach olx:hodów 87(}.lecia miasta od- z cóxkami Jana Wegnera. (mw.k;) 

Uczył się także metody uz.drawiania re
iki, która polegana przykładaniurąkdo okre
ślonych punktów na ciele. z.daniem Pikul
skiego efekty tej metody lecenia są mniej 
widocząe niż pizy innych metodach, stąd 
nie stosuje jej zbyt często. Reiki skutecznie 
przywraca hannonię, ożywia umysł i ciało. 
l.achęca natomiast patjentów, tych bardziej 
wytrzymalych na bó~ do korzystania z ma
sażu mistna bioenergoterapii i manualnego 
masażukręgosłupaMarii Kiełbaskowej, któ
ra opracowała własną technikę masażu krę
gosłupa. Jeden taki masaż zastąpi 3 lub 
4 zwykłe masaże lecznicze. Polega na silnym 
uciskaniu mięśni przykręgosłupowych, pizy 

założeniu, że każdy krąg odpowiada za itme 
fi.mkcje organizmu, a ból wskazuje na scho
rzenia poszczególnych ~ ciała bądź na
iządów. M~ ten pozwala wyeliminować 
wiele schorzeń, jest bezpieczny, a efekt lecz
niczy ~ pojawia się natychmiast 

Już czynią dobro 
Prezes Fundacji Czyń Dobro szy z możliwy~' 

Maturzyści poiadą na Jasną Górę 
Około 5 tysięcy tegorocznych 

maturzystów z diecezji łowickiej, 
weźmie udział 8 kwietnia w piel
grzymce na Jasną Górę, organizo
wanej corocznie na dzień przed Nie
dzielą Palmową. 

oraz 13.30), które w sali o. Kordeckiego 
poprowadzi bp Józef Z.awitkowski i mszę 
św. o godz. 12.00 w kaplicy Matki Bożej, 
którą celebrować będzie bp Anchz.ej Dziu
ba. Ważnym momentem pielgrzymki matu
rzystów jest Akt Z.awierzenia, któcy o godz. 
15.00 odprawiony będzie w kaplicy Cu
downego Obrazu. W tymroku tę r;;zi;f,ć piel
grzymki powierzono maturzystom z para
fii św. Ducha w Łowiczu. 

im. Jana Pawła li, 
ks. Wiesław Wronka 

tenninów. . 
- Wiele osób do tej pory~ ·· 

nie wpłacało na konkretny cel 1 % - mówi 
z zainteresowaniem obserwuje ks. Wronka. _ Trodność tej operacji pole-
wpływające na konto wpłaty. gana tym, że trzeba najpierw te pieniądze 

Stanisław Pikulski doskonali swe umie
jętności, wszystko po 'to, aby pomóc nie 
tylko sobie, ale i itmym. Pobiera nauki 
u uz.drowiciela i jasnowidza Ireneusza Woj
ciechowskiego w Łodżi, uczestnicz.ąc w or
ganizowanych przez niego warsztatach roz
woju duchowego. Pozostaje to w zgodzie 
·z popułamym powiedzeniem „w zdrowym 
ciele zdrowy duch". -Najczęściej bywa tok, 
że najpierw schorzenie powstaje w psychice 
człowieka, wskutek stresu, co następnie ob
jawia się w ciele człowieka - wyjaśnia. 

Gabinet Terapii Naturalnej Stanisław Pi
kulski otwoizył 1 grudnia ubiegłego roku. 

Eliza Błaszczyk 

aż.da z nich przybliża bowiem roz
pocz.ęcie budowy Dornu Pogodnej 
StarośCi na Bratkowicach, choć wciąż 

pieniędzy jest za mało, aby planować roz
poczęcie prac. Przypomnijmy, że zarząd 
fi.mdacji z.decydował, że zebrać tI7.eba mini
rnwn 300.000 zł, aby inwestycję rmpocząć. 

W styczniu i lutym ponad 200 osób 
wsparlo fundację dobrowolnymi wpłatami 
lub wpłatą 1 % swojego podatku dochodo
wego. W styczniu wpłat tego typu było 78, 
w lutym ponad 130 . .zarząd fi.mdacji ma 
nadziejęnadalsząaktywnośćłowiczan,która 

pomoże ruszyć z budową w tym roku. .Jest 
to możliwe, zwlllsz.cza :is czas na rozlicze
nie podatku dochodowego kończy się 
30 kwietnia i w natuu.e Polaków leży od
kładanie spraw mzędowych na najpóźniej-

wpłacić, a dopiero potem Urząd Skarbo
wy je zwraca. Wuiać j ednak, że ludzie po
konują ten trud. Najmniejsza wpłacona 
kwota z należnego podatku to 5,50 zł, 
najwi~ było wpłat rz.ędu 1(}.12 zł, zda
nały się wpłaty od 30 do 40 :zł. z.darzają się 
też wpłaty niezależne od podatku docho
dowego. Największą sumę, 2.000 zł wpłacił 
miejscowy parafianin. Na dolarowym kon
cie fi.mdacji jest już równowartość kwoty 
48.000 zł, jakie ks. Zhigniewowi Kalińskie
mu podarowała Polonia w Chicago, na kon
cie pi=aczonym do dobrowolnych wpłat 
- 1 % podatku i innych, uzbierało się już 
ponad 14.000 zł. 

(mwk) 
Fundacja Czyń Dobro im. Jana Pa\\ła li 
PekaoSAllOddziałwŁowiczuul.Dlu· 
ga Tl, nr98124018191111001007051480 

H asłem tegorocznej pielgrzymki będzie 
„Uwierzyliśmy Miłości". W jej pro
gramie przewidziano konferencję 

w podziale na dwie grupy "(o godz. 10.45 

Relikwie świętego Woiciecho 
na razie w skarbcu 

(mwk) 

B iskup łowicki Andrzej Dziuba nie sprowadzenieichwkwietniuubiegłegoroku 
~jął jesz~z~ ~ecyzji, w .którym byłowielkimwydaneniem,podkreślającym 
IDle.Jsću łowickie.i katedtyU!Illesz.czo.. wielowiekową więź z Gnieznem, której świa

ne zostaną na stałe relikwie św. Wojciecha. dectwem jest to, że obecna bazylika mniej
Z bocznego ołtarza Aniołów Stróż.ów, gdzie sza była miejscem pochówku dwunastu ar
umieszczone zostały tuż po sprowadzeniu cybiskupów gnieźnieńskich - prymasów 
ich z Gniezna, przeniesione zostały do skarb- Polski. 
ca katedralnego. Dla Kościoła Łowickiego (mw.k;) 

f ABRYKA OKllN PCV 
-..... ..... .....i ..... RUKOSIN 4 

NAJTAŃSZE 
KREDYTY 

lOWICZ: NOWY RYNEK 29,.TEL. C046l 837·&3~53 
KUTNO: UL. REJTANA &, TEL. (0241 254·&0·02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE; 5-komorowy Avantgarde 

. , . "' w mrescre •••. .. 
MY DORADZAMY- .TY WYBIERASZ -· ~-

•Szyby k 1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komorowych 390 . . . 

HURTOWNIA PASZ 

w~~ 
KOCIERZEW POŁUDNIOWY 25 

• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: 
• doradztwo żywieniowe poniedziałek - okolice Soboty 
• układanie dawek pokarmowych wtorek - okolice Złakowa 
• dostawa towaru do klienta środa • okolice Waliszewa 
• sprzedaż bezpośrednio z samochodu czwartek • okolice Bąkowa 

SPRZEDAż W TERENIE: 0609-467-348 BIURO (046) 830-37-56, 0607-267-282 

W OFERCIE 
• koncentraty 

• premixy 
•mączki 

• Transport, pomiar - gratis ' • 
• Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 

SKLEP A"RODNICZVIOFERUJE w SPRZEDAŻY: UV • NASIONA WARZYW renomowany{;h 
ŁOWICZ RELAKS firm holenderskich, francuskich i polskich 
ul. Warszawska 38 • podłoż~ owodni~ze ·.folie ogrod~i?Ze 

t I (046) 837 37 79 0663 491 147 
• agrowłokrnny • srodk1 ~chrony rosim 

e . · · , • • • nawozy • Hydro • Kem1ra Zapn~_, 

.r. . .,;.r; • ~.~~!S~ i,:) 
- łl'!!n cez> 'im{( ... s.. ' 

• 
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• 
SAMOCHODOWE 

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

Lakiery samochodowe. materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-05 I. 

Za 999 zł mcr'zesz stać się posiadac-zem Polo
neza - przejściówki, zasilanego gazem B.R.C. 
z komputera. Tel. 0601-297-775. 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne • kuplę. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 
Absolutnie kupię osobowy, cały, 
uszkodzony. Tel. 0509-228-325. 

Auto-części Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 0461838·90-34, 0691-730-162. 
VW Wento 1.8, 1993 rok, gaz, dodatki, stan 
bdb - sprtedam pilnie. Tel. 0604-260-277. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1988 rok - sprzedam 
na części lub w całości. Tel. 0608-577-899. 

Renault Clio, 1996 rok, salonowy, 
3-drzwiowy, zadbany, 4600 zł - sprtedam. 
Tel. 0603-512-417. 

VW Vento 1.8, 1993/ 1994 rok, salonowy, 
bezwypadkowy, wrzosowy, bogato 
wyposażony, idealny, I 0600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-512-417. 

Skoda Favorit, 1995 rok, gaz, 
bezwypadkowym, idealny, 4300 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-512-417. 

Renault Megane 1.6, 1996 rok, gaz. 
be-lWypadkowy, morski, idealny - sprzedam. 
Tel. 0603-5.12-417. 

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

Citroen C 15, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-755-648. 

-Renault Megane li Comfort Dynamie 1.6, 115 
KM, benzyna, 2003 rok, 57 tys. km, cytryno
wy metalik, wspomaganie, abs, pełna elek
tryka, komputer pokladowy, klimatyzacja au
tomatyczna, radio CD. czujnik deszczu i świa
teł, 6 x poouszka, halogeny, alufelgi 16", 
34000 zł - sprzedam. Tel. 0660-729-704, 
0604-443-748. 

Renault 19 1.4 benzyna + gaz, 199011997 
rok, 5-drzwiowy, I właściciel, 2300 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-131-064. 

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

Ford, 1992 rok, uszkodzony silnik 
- sprzedam. Tel. 0606-385-659. 

Uno, 1999 rok, gaz, metalik wiśnia 
- sprtedam. Tel. 0461837-30-40. 

BMW E-36 1.8, I 992 rok, gaz, czarny 
- sprzedam. Tel. 046/837-50-25. 

Piaggio NSL, atrakcyjny wygląd, 2000 zł 
- sprzedam. Sobota, uł. Warszawska 12. 
Tel. 0508-743-267. 

Peugeot 309, 1987 rok, benzyqa, gaz, stan 
dobry - sprtedam. Tel. 0698-334-437. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok. I OO tys. km 
- sprLcdam. Tel. 046/837-27-05 po I 6 OO. 
VW Passat combi 1.9 TD, 1992 rok, granato
wy, elektryczny szyberdach, relingi, slall bdb 
- sprzedam. Tel. 0691-166-978. 

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

Star 660 M n. Mercedes 608 D - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 

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

Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
• lub w komis do sprzedania, powyżej I 990 

roku. Tel. 0605-695-882. 

Złomowanie pojazdów 
• zaświadczenia. Tel. 0602-123-360. 
VW Golf Il 1.6 TD, 1987 rok, slall bdb 
- sprzedam. Tel. 0667-115-445. 

Lublin li izoterma, 1998 rok; Żuk, blaszak, 
gaz - sprzedam. Tel. 0501-043-869. 

Absolutnie kupię całe I rozbite, poi-

• ~~~~1~~~h7~~nie. Tel. 046/831.01-29, 

Star I 142, 1991 rok, w ciągłej eksploatacji 
- sprzedam. Tel. 0691-605-463. 

Polonez Caro 1.5, 1994 rok, gaz, 2 ł OO 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, ł 990 rok; Astra; Volvo automa~ benzy
na+ gaz i inne - sprledam. Tel. 0602-498-775. 

• Peugeot 206 I.I, 1999 rok, 3-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0461837-78-73. 

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

Polonez Caro 1500, XI I 992 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0461838-74-48. 

Golf 1.6 TD, 1990 rok, 4500 zł, zadbany, 
zarejestrowany - sprzedam. Tel. 0461838-28-98. 

Przyczepa Kaesbocher - resor paraboliczny, 
ladowność 4,400, dł. 7,20, stan bdb, 
11 OOO zł - sprtedarn. Tel. 0505-039-888. 

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

VW Passat combi 1.9 TDi, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-523-591. 

Opel Record 2.0, ł 984 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 024/277-90-10, 0694-787-639. 

Mitshubishi Lancer 1.3 benzyna + gaz, 
• Sedan, 1998 rok, srebrny metalik, abs, elek

tryczne lusterka, centralny z.amek, podgrze
wane fotele, wielopunktowy wtrysk 
- sprtedam. Tel. 0604-448-231. 

Opel Corsa, 1998 rok, 3-drtwiowy, czerwo
ny. stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837-88-12. 

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

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

CC 704 Young, XII 1997 rok, czerwony 
metalik, bezwypadkowy, stao bdb, li wlaści
ciel, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0506-097-827. 

Nissan Patrol GR 3.0 TDI, 200 I rok, pełne 
wypąsażenie bez nawigacj~ BMW 520, 1999 
rok, pełne wyposażenie bez nawigacji; Hon
da Civic, 1996 rok, salon, I właściciel 
- sprzedam. Teł. 0602-673-181. 

Mercedes E Classic 220. IX 1996 rok. pelna 
elektryka, klimatyzacja , granatowa perła, 
31000 zł - spraldam. Tel. 0602-673-181. 

126p El, 1995 rok, Łowicz - sprtedam. 
Tel. 0506-214-763. 

Opony używane • importer. 
Tel. 0602-133-182, 046/837.01-80. 
Citro<;n AX I.O, uszkodzony bok - lallio 
sprzedam. Tel. 046/837-94-79, 0660-094-226. 

Corolla Sedan 1.6, 2003 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046183.7-79-53. 

Opel Vectra B, WJ'rsja CD, 1.8 16V ecotec, 
1996 rok, stan bdb, nowy gaz sekwencyjny, 
2 komplety opon, bez wkładu finansowego 
do jazdy - sprzedam. Tel. 0506-076-198. 

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

Citroen Berlingo 1.4 benzyna, 1999 rok, 
cena do uzgodnienia - tanio sprLedam„ 
Tel. 0604-208-588. 

Golf II, 1991 rok 1.6, instalacja gazowa 
- sprtedam. Tel. 046/838-60-79. 

Ford Mondeo combi GHIA 1.8 TDI, 1996 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 zł do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 

Opel Astra Ił 1.4 ecotec, benzyna + gaz, 
1999 rok, salonowy, klimatyzacja. 2 x airbag, 
4 x elektryczne szyby, elektryczne lusterka, 
afarm z pilotem w kluczyku, 17500 zł 
- sprzedam. Tel: 0500-200-115. 

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

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

Ford Escort 1.8, 1993 rok, 5-drzwiowy 
- sprtedam. Tel. 0880-352-991. 

Renault Megane combi, 1.6 16V, gaz, 
1999 rok, 4 x poduszka, elektryka - sprzedam. 
Tel. 0501-658-190. 

Renault Clio 1.2, 1996 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 1998 rok. 
niebieski metalik, cena ł 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-523-534, 046/837-83-52. 

Fiat ł26p, 1995 rok, zielony, 1300 zl 
- sprzedam. Tel. 0607-889-775. 

Fiat 125p, 1988 rok, czerwony, silnik 
po remoncie - sprtedam. Tel. 046/838-91-12. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700, Tico 
- sprzedam. Tel. 0604-569-679. 

Polone-t Caro Plus, ł 998 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-824-677. 

Peugeot 406 2 HDI, 1999 rok, zielona perła, 
180 tys. km, pełne wyposażenie, 23 tys. zl 
- sprzedam. Tel. 0601-212-523, 
046/837-65-14. 

Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, gaz, wspoma
ganie. centralny zamek, alarm. 2 poduszki 
powietrme, 5-drlWiowy, 6500 'ZI - sprzedani. 
Tel. 0601-204-034. 

Nubira 1.6 I 6V, I 998 rok, gaz, 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-204-034. 

Mazda 626 1.8, 1989 rok, gaz, wspomaganie, 
centralny zamek. elektryczne szyby, 5500 zl 
- sprzedam. Tel. 0504-129-814. 

Daewoo Nubira 1.6, 1998 rok, gaz, 8800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

VW Golf combi 1.9 TDI, 1995 rok, 12800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Yugo Koral I.I, 199811999 rok, 3800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Daewoo Tico, 1997/ 1998 rok, 4700 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Fiat Seicento I.Is, ł 999 rok, gaz, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

BMW 316 1.6, 1989 rok, gaz, 6500 zł. 
- sprzedam. Tel. 060)-804-616. 

Poloneza do remontu - kupię .• Tel. 0889-125-892. 

Fiat 126p. 1990 rok, 400 zł - 1
sprtedam 

w całości lub na części. Tel. 0603-993-060. 

Polonez Caen 1500, c.zarnek, szyberdach, el.szy
by, autoalarm - sprzedam. Tel. 0602-255-046. 

Toyota Yaris I .O, 2003/2004 rok, 8 tys. km, 
salon Polska - sprzedam. Tel. 0602-615-399. 

Polonez Caro 1.6 GLI, I 995 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0600-859-496. 

CC 1997/ 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-067-846. 

Fiat Siena 1.2, 2000 rok, ciemna zieleń, 
po tuningu - sprzedam. Tel. 0668-030-035. 

Sprzedam fotele do Daewoo Leganzy. 
Tel. 046/837-86-07. 

_ Fiat 126p, I 997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-79-33. 

CC lub Tico • kupię. Tel. 0500-420-702. 

126 bis, 1990 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0661-133-809, 0693-652-233. 

Alfa Romeo 146 1.8, 1998 rok, wyposażenie, 
gaz, violle - sprzedam. Tel. 0461838-33-60. 

Fiat 126p, 1997/ 1994 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0607-196-533. 

Volvo 540, 1996 rok, gaz • sprzedam. 
Tel. 0663-801-463. 
Polonez 1.6, 1993 rok, gl!Z - sprzedam 
w całości lub na części. Tel. 0502-155-246. 

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

Polonez Truck 1.9 diesel, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0698-411-715. 

Toyota Camry 2.0 TD, 1988 rok, slall dobry 
- sprtedam. Tel. 0461830-32-70 po 15.00 

Seat Toledo 1.6 benzyna+ gaz, 1993 rok, 
rok w kraju, stan dobry - sprledam. 
Tel. 0508-032-931. 

126p, 1995 rok - sprzedam. Teł. 046/838-63-40, 

Opel Astra combi 1.4, 2000 rok, szary meta
lik, bezwypadkowy, salonowy, cena 11500 
zł; Daewoo Necsia 1.5 16V, 1996 rok, 
bordowy metalik, salonowy, cena 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 863-06-10, 694-547-204. 

Żuk - sprzedam. Tel. 0600-415-353. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Citroen BX 1.9 benqna + gaz, 1990 rok, 
grafit metalik, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 

Fiat 126p, 1999 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 

Fial Punto I.I , 1999 rok, gaz, garażowany, 
centralny zamek, alarm - sprzedam. 
Tel. 0661-093-840. 

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

Opel Astra 1.6, 1994 rok, gaz, biały, 3-drzwio
wy, 6900 zł - sprLedam. Tel. 0600-741-147. 

Kupię każdy samochód powyżej 
1998 roku, może być do remontu. 
Tel. 0607-809-288. 
Renault Laguna 2.0i, 1995 rok. srebrny meta
lik, centralny' zamek, 2 poduszki, elektryczne 
szyby, kłimatronic, sprowadzona, pr.tygoto
v.:ana do rejestracji, cena 10500 zł - spraldam. 
Tel. 0668-184-146. 

Ford Mondeo 1.8 LPG, 2002 rok, kupiony 
w Polsce, serwisowany, 105 tys. km, wtrysk 
gazu, stan bdb - sprzedam. Tel. 0602-469-9n. 

Seat Cordoba 1.4, 1994 rok, gaz, I właściciel 
- tanio sprtedam. Tel. 0505-099-355. 

Mercedes 124, 2.2, benzyna+ gaz, 1993 rok, 
pełna opcja prócz skóry, cena 14500 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-208-565. 

Fiat I 26p, 1991 rok, 600 zł - sprzedam. 
Tel. 0886-153-729 po 18.00. 

Mitsubishi Carisma 1.6, 1999 rok. sprowadzo
ny z Anglii - sprtedam. Tel. 0888-822-109. 

Seat Ibiza 1.4 benzyna, 1994 rok, 3-drzwio
wy, sprowadzony, 4 700 zł. Wyjazdy po auta 
do Niemiec z klientem - duży wybór, niskie 
ceny. Tel. 0504-065-348. 

Kupię do Passata 2.0, 1993 rok, pełny wtrysk, 
komputer Digifan II 037906022AM. 
Tel. 0506-347-287. 

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

Fiat Brava 1.4 gaz, 1998 rok, 102 tys. km, 
biały, slall bdb, I 0500 zł - sprzedam. 
Tel. 0461838-34-35; 0880-566-027. 

Sprtedam silnik 1.4 D, bez głowicy (Citroen 
AX. Peugeot I 06). Tel. 0509-392-248. 

Ford Escort, 1997 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0504-057-366, 046/831-81-22. 

VW Polo 1.4, 1998 rok - sprzedan~ 
Tel. 0502-299-100. 

Ford Focus 1.8. 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-299-1 OO. 
Fiat 126p - sprzedam. Tel. 0506-664-914. 

Peugeot Partner 1.9 D, 2003 rok, wiśniowy 
metalik, przeszklony, 5-osobowy, 4-drzwio- • 
wy, salonowy, serwisowany, I właściciel, 
30000 zł - sprzedam. Tel. 0608-041-970. 

Opel Astra II 2.0 DTL, 199912000 rok, 
granat metalik, pełne wyposażenie, I 9000 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-854-712. 

Peugeot 205, 1991 rok - sprzedam. 
Zielkowice 209. Tel. 0602-848-497. 

VW Passat 1.6, I 989/ I 996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 

Golf Il 1.6 D - sprzedam. Tel. 0607-198-603. 

Fiat 126p, 1995 rok - sprtedam. 
Tel. 046/838-31-05. 

Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, I IO tys. km. 8300 zł 
- sprzedam. Tel. 046/838-26-40, 0608-400-023. 

Polonez, gaz, I 993 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-608-150. 

Lancia Lybra 1.9 ITD, IX 2000 rok, 
pełna opcja - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Nissan Primera 2.0 SRI, 1996 rok, gaz sekwen
cja, poduszka powietrzna, serwo, centralny 
zamek, klimatyzacja, radio, zmieniarka CD, 
zrobione tłumaczenie, 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 

BMW 316i, 1996 rok, czarny, gaz fabryczny, 
poduszka powietnna. serwo, c.zarnek, el.szy
by, el.lusterka, wspomaganie, super, zrobio
ny tłumacz, I 3800 zł - sprzedam. 
Tel. 0880-301-094, 0461862-32-60. 

126p, 1998 rok, czerwony, I 700 zł - sprte
dam. Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 

Przyczepka samochodowa, :zarejestrowana 
- sprzedam. Tel. 046/830-38-37. 

VW LT 35 - sprzedam. Tel. 0511-148-261. 

Opel Astra Classic 1.4 16V ecotec, 1996 rok, 
salonowa, 90 KM, gaz BRC na gwarancji, 
nowy komputer, wspomaganie_. poduszka 
powietrzna, c.zamek, autoalarm z pilota, we
lur, 2 komplety opon, blokada skrzyni bie
gów, radio CD z MP3 - sprzedam lub zamienię 
na Poloneza z gazem. Tel. 0601-6 ł 4-049. 

Kupię Octavia, Focus Punto • ten sam 
rocznik. Teł. 0608-354-272. 
Kupię samochód, powyżej 2000 roku. 
Tel. 0607-809-288. 

Traffic, I 990 rok. benzyna + gaz, super 
- sprzedam. Tel. 0509-208-502. 

Polonez po kolizji - sprzedam na części 
łub w całości. Tel. 0607-809-288. 

Ford Tmnsi~ 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-706-907. 

Honda Civic l.3, I 985 rok. Okazja . 
- tanio sprzedam. Tel. 0506-142-961. 

VW Golf III 1.6 b, ł 995 rok; Opel Astra n 1.6 
b+g, 1998 rok; Opel Astra II combi 2.0 D, 
1999 rok - sprzedam. Tel. 0500-089-448. 

Passat 1.8 benzyna, combi, ł 993 rok, 
szeberdach, c.zamek, bordowy - sprzedam. 
Tel. 0695-893-570. 

Sprzedam przyczepkę samochodo'wą. 
Tel. 0694-695-075. 

Peugeot 406, 1996 rok + gaz, kupiony w sa
lon ie w Polsce, do drobnych poprawek 
lakierniczych, około 9000 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-66-57, 0600-226-961. 

Opel Vectra 1.7 TD, 1994 rok. zielony metalik, 
weraja CDX - sprtedam. Tel. 0604-274-576. 

PolO!lC"l Caro 1.6, I 995 rok, 95 tys. km, grafit 
metalik, hak, alufelgi, hamulce Lukas, bloka
da skrzyni - sprzedam. Tel. 0603-395-392. 

VW Polo Okular 1.4, 2003 rok, pełna 
elektryka + klimatyzacja, dogodny 
kredyt • sprzedam. Tel. 0513-182-405, 
046/Ś37-62-83. . 
Kupię auta pełnosprawne. 
Teł. 500-167-670. 
Dacia, do remonbJ - sp-.redam Tel. 0691-090-215. 

Polonez Caro, 1994 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0609-024-396. 

Mercedes 124, I 988 rok - sprtedarn. 
Tel. 0600-177-663. 

Hyundai Pony 1.5 gaz, 1991 rok, stan bdb, 
nowe opony zimowe + alufelgi z letnimi 
(drugi Hyundai gratis na części) 3900 zł 
·sprzedam. tel. 0507-141-870. 

Opel Frontera 2.8 TDl wersja podwyżsaina, 
I 997 rok. 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, 
klimatyzacja, 27000 zł - sprzedam. 
Tel. 0507-141-870. 

VW Golflt 1.6, gaz - sprzedam. 
Tel. 0660-635-922. 

Sprzedam prqczepkę samochodową 
1,25 x 2,25. Tel. 0660-930-633. 

Fiat 126p, utwardzony, obniżony, po maksy
malnym tuningu, stan bdb, 1300 zł 
- spraldam. Tel. 0660-863-759. 

Seat Cordoba combi 1.6 , b+g, sekwencyjny, 
1999 rok, przebieg 96000 km. I właściciel, 
bezwypadkowy. niebieski metalik, 2 x airbag, 
abs, wspomaganie kierownicy, 4 x elektrycz
ne szyby, elektrycwe lusterka. autoalarm, cen
tralny zamek - sprzedam. Tel. 0600-394-592. 

CC 700, 1997 rok, stan bdb - sprtedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Fiat I 26p, 1993 rok. slall bdb - sprzedam. 
Tel. 0887-330-707. 

Fiat CC 700. 1994 rok, slall dobry - sprledam. 
Tel. 0887-330-702. 

Opel Vectra 1.6, 199 I rok. benzyna + gaz, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0513-160-551. 

Fiat I 26p, 1991 rok, 1992 rok, 1994 rok, 
stan dobry • sprzedam. Tel. 0605-535-396. 

Peugeot 205 1.8 D, 1986/ 1994 rok, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0603-177-041. 

Opel Astra 1.4, ł 996 rok. gaz, przebieg 
136000 km, salon, I właściciel, Slal1 technicz
ny bdb, biały, Sedan, cena 8900 zł - sprzedam. 

Części - Ducato, Ford Sierra i Scorpio, Hyun- Tel. 0600-226-519. 
dai, Renault I I D, Renault 5, Polonez. 125p, , Opel Astra 1.4, 1999 rok. u właściciel. prze-
126p. Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) bieg 108000 km, salon, Sedan. kolor anl3tren-
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. towy, zadbana, cena 12500 zl - sprzedam. 
Silniki 3.8 D Mercedes 508 + części. 1.9 D Tel. 0600-226-519. 
Polonez+ C2ęŚCi - sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Fiat Seicento 900 Fun, 200 I rok, stan tech
niczny idealny, bezwypadkowy, 65 tys. km 
- sprtedam. Tel. 0692-216-589. 

VW Golf Il TD, 1991 rok - sprtedam. 
Tel. 0504-064-979. 

Fiat Palio Weekend, 200 I rok - sprzedam. 
Tel. 0691-695-407. 

Corsa 1.4, 1994 rok; Opel Astra TD, 1998 
rok; Ford Escort 1.8 D, 1995 rok; Seat Toledo 
1.8, 1997 rok, wyposażony - sprzedam. 
Tel. 0602-498-775. 

Renault Clio, I 996 rok, salonowy, 
3-drzwiowy, zadbany, 4900 zł - sprtedam. 
Tel. 0603-511-414. 

Ford Fiesta I.I, 1990 rok, benzyna + gaz, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0661-162-575. 

Skoda Fabia 1.4, 2001 rok, gaz 
- sprzedam. Teł. 0601-782.055. 
VW Vento, I 993/94 rok, salonowy, bezwy
padkowy, bogato wyposażony, idealny, 
10900 zł - sprzedam. Tel. 0603-511-414. 

M:uda 121, 199 ł rok, zarejestrowana, 
srebrna, zadbana. 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

Fial Seicento 900, 1999 rok - pilnie 
sprzedam. Łowicz, tel. 0461830-31-75. 

Spr.tedam części do Skody Favorit. 
Tel. 0607-386-017. 

Peugeot 306 Sedan 1.9 D, ł 995 rok; Ford 
Mondeo 1.8 TD, comb~ 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-230-900. 

BMW 318 1.8. 1995 rok, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0504-750-661. 

Renault 19 1.4, I 993 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0504-750-661. 

Golf Ili 1.9 IDI, I 995 rok, )-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0504-750-661. 

Polonez 1.9 D, Xll 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-154-466. 

Ford Escort 1.8 TD, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/835-32-1 I. 

Seat Cordoba 1.8 gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0663-111-944, 046/835-32-11. 

I 26p, 50 tys. km - sprzedam w całości 
lub na części. Tel. 046/837-14-87. 

Lanos 1.5 ł6V, 1999 rok, idealny, zielony 
metalik, · gaz, wspomaganie, 10700 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Lanos, 1998 rok, granat metalik, Sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz - tanio 
sprzedam. Teł. 0606-395-256. 

Seicento 900, 2000 rok, srebrny metalik, 
I właściciel, 8300 zł - sprzedam. 
Tel. 0668-445-1 78. 

Matiz, 2000 rok, miedziany metalik, I właści
ciel, wspomaganie, bezwypadkowy, 9700 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Matiz, 1999 rok, niebieski, bezwypadkowy, 
idealny, serwisowany, 8600 zl - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Polonez, gaz, 1998 rok - sprzedam. 
Teł. 0889-125-892. 

Peugeot 306 1.6 benzyna, ł 993 rok, zielony 
metalik, elektryczne szyby i szyberdach, 
wspomaganie, alufelgi - sprzedam. 
Tel. 0500-241-226. 

Tachograf do Stara, skrzynie ładunkowe 
do 1142 - sprzedam. Tel. 0606-519-851. 

Seat Cordoba 1.6, I 00 KM, gaz, I 999 rok, 
5-drzwiowy, poduszki, ABS. radio nowe, koła 
zimowe, letnie - sprzedam. Tel 0698-677-073. 

Peugeot 306 combi 1.6, 2001 rok, wyposa
żony, salon Polska - sprzedam lub zamienię 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-033. 

Astra li diesel, metalik - kupię. 
Tel. 0509-270-787. 

Polonez Caro 1.6, 1993 rok, gaz, hak - sprze
dam. Zabostów Duży 10. Tel. 0606-352-413. 

Mazda 626 1.8, 1989 rok, gaz, slall dobry 
- sprtedarn. Tel. 046/838-83-70, 
0503-605-779. 

Fiat Uno 900, 2000 rok, I właściciel, 5-drzwi, 
srebrny metalik, przebieg 60000 km, garażowa
ny, cena 8500 zł - sprzedam. Tel. 060Q.226-5ł9. 

Ford Tranzit 2.5 diesel - sprzedam 
lub zamienię na ciągnik. Tel. 0501-664-835. 

Astra combi 1.6, 1999 rok, dwie poduszki, 
abs, wspomaganie, przebieg 121 OOO km, 
bezwypadkowy, cena 11700 zł - sprtedam. 
Tel. 0604-408-929. 

Seat lbit:a 1.4, XII 1996 rok. salonowa, serwi
sowana - sprzedam. Tel. 0602-494-81 O. 

Daewoo Lanos 1.6 16V, 1998 rok. gaz 
- sprtedarn. Tel. 0602-494-81 O. 

Fiat Brava 1.6 16V, 1998/ 1999 rok, granato
wy metalik, klimatyzacja, elektryczne szyby 
i lusterlca, abs, cena 8800 zł - •lJrzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Fiat Siena. 1999 rok, zielony metalik, bogate 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0502-482-511. 

Renault Kangoo, 1999 rok, instalacja -
gazowa - sprzedam. Tel. 046/863-54-20. 

Fiat Uno I.O, ł 997 rok, niebieski metalik 
- sprzedam. Teł. 0503-168-408. 

Daewoo Tico, 1997 rok, I właściciel, bordo
wy metalik, przebieg 89400 km, alarm, cen
tralny zamek, radio bez śladów korozji, gara
żowany, I 00% bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 

Renault Kangoo Panda 1.4, 1999 rok, nie
bieski metalik - sprzedam. Tel. 0601-502-087. 

Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, gaz, bordowy 
metalik, gaz od XII 2004 roku, centralne, 
poduszka, alufelgi, alarm, cena 7800 zł 
• sprLedam. Tel. 0888-261-433. 

Opel Astra Sedan 1.4, gaz, zielona butelka, 
cena 10800 zł - sprzedam. Teł. 0888-261-433. 

Opel Astra 1.4 16V, 1998 rok. kolor zielony 
metalik, gaz, bogate wyposażenie, salonowy, 
serwisowana, stan bdb; cena 12800 zł 
- sprzedam. Tel. 0606-490-951. 

Sprza1am C2ęŚCi do Połooe2a Tel. m&S-826-199. 

Opel Vectra 1.6 16V, I 998 rok, benzyna + gaz, 
przebieg 97000 km. Tel. 0509-293-050. 

Citroeo Jumper 2.5 diesel, 2000 rok, 
170000 1an - sprzedam. Tel. 0509-293-050. 

Kupię tylni, prawy błotnik do VW Polo, 
19991 rok. Tel. 0889-979-929. 

Kupię oponę 18/4/30. Tel. 0508-559-141. 

Ma7.da 626 1.8 kat, t 994 rok, 1 nooo 1cm, perta 
bordo, O właściciel, slall bdb, elektryczne szy
by, elektryczne lusterka, wspomaganie kierow
nicy, radio, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 046/862-88-31, 0601-991-325. 

Man 8-153, 1994 rok, czerwony, owiewki, 
kontener, 6, I 0/2,45/2,45, winda z UDT, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0606-859-067. 

· Man 8-150, 1991 / 1997, kontener, 6,20/2,45/ 
2,45, winda z UTD, tachograf legaliz.owany, 
biały, ładowność 2630, DMC 7490, slall bdb 
- sprzedam. Tel. 0606-859-067. 

Opel Vectra 1.6 16Y, 1998 rok, biały, combi, 
przebieg 128000 km, abs, klimatyzacja, elek
tryczne szyby, centralny zamek, alarm 
- sprzedam. Tel. 0606-859-067. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, gaz, zielony meta
lik, stan bdb, cena 8800 zł - pilnie sprzedam. 
Tel. 0608-427-135. 

Daewoo Nextia 1.5 I 6V, I 996 rok, srebrny 
metalik, Sedan, instalacja gazowa, centralny 
zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie kie
rownicy, stan dobry, bezwypadkowy, cena 
6200 zł - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

Fiat 126p, I 997 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 0886-218-982. 

BMW E 36 1.6, 1995 rok, kompakt, gaz, fio
letowy metalik, alufelgi, centralny zamek, abs, 
wspomaganie kierownicy, stan bdb, cena 
9800 zł - sprzedam. Tel. 0691-499-843. 

Opel Astra II 2.0 DTL, 1998 rok, combi, elek
tryczne lusterka, 2 poduszki, centralny zamek, 
abs, religi, zielony metalik - sprzedam. 
Tel. 0504-221-009. 

Sprzedam plandekę do Stara 200 oraz inne 
części. Tel. 046/839-22-50. 
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KW Polo 1.4, katalizator, 2001 rok. granato
wy, bezwypadkowy, cena )2500 zł, raty; Opel 
Astra 1.4 combi, 2000 rok, bezwypadkowy. 
szary metalik, cena I 1200 zł, raty; Fiat Uno 
I .O, 1990 rok, czerwony, benzyna + gaz, od 6 
miesięcy na gwarancji, 3-drzwioiy, raty - sprze
dam. Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

Sprzedam alufelgi BMW 161225.50. 
Tel. 0604-100-375. 

Golf 1.8, I 990 rok, benzyna + gaz - sprzedam. 
Tel. 0697-054-347. 

Kupię opony 20/650. Tel. 0692-1O1-976. 

Sprzedam prqczepkę. Tel. 0602-230-475. 

VW Golf I 1.6 + gaz, 1978 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-12-77. 

Audi B3 1.8, ł 988 rok, nowa instalacja 
gazowa. rok w kraju, alufelgi, wspomaganie 
- •przedam. Tel. 0241277-91-80. 

VW Golf Ili 1.8 GT - sprzedam. 
Tel. 0601-338-053. 

PolonC't Atu Plus 1.4, 1997 rok lub Fiat 126p, 
1997 rok - sprzedam. Tel. 0603-972-528. 

Passat 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 

Opel Astra l.4i, 1994 rok, hatchback, 
bezwypadkowy, granatowy metalik, I właści
ciel, benzyna + gaz, cena 8400 zł - sprzedam. 
Tel. 0886-299-036. · 

Samochód Lublin 3, 2000 rok, duża zabudo
wa 3,6x2, lx2.2, slall bdb - sprzedam. 
Tel. 0604-293-739. 

Skoda Octavia TDI, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 

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

Renault Clio 1.9 D, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-473-708. 

Renault Traffic, 1991 rok, diesel - sprzedam. 
Tel. 0887-464-327. 

VW Golf, 1993 rok - sprtedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Sprzedam części do Forda Mondeo. 
Tel. 0509-791-220. 

BMW 316 1.6 98 kM, 1993 rok, granatowy 
metalik, cena 12000 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-217-556. 

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

Polonez Caro Plus, I 997 rok. gaz, inunobili
zer, bezwypadkowy, oryginalny lakier, 
3800 zł - sprzedam. Tel. 0421710-83-44. 

Opel Astra li, 1999-2002 rok, w dobrym 
stanie - kupię. Tel. 0421710-83-44. 

Kupię przyczepkę samochodową do remon
tu. Tel. 0421719-23-39 (wieczorem). 

Seat Cordoba 1.8 GLX, 1994 rok, z gazem, 
ciemny grafit metalik, bogate wyposażenie, 
zadbana - sprzedam. Tel. 0421719-23-39 
(wieczorem). 

Punto - zdecydowanie kupię. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 

Zastawa 1 IOOP, 2 reOektory, lampa tylna. 
dłużyca, 4 sprężyny. Tel. 0601-663-404. 

Skoda Felicia combi l.3i, 200012001 rok, 
9300 zł - sprzedam. Tel. 0508-265-066. 

Audi 80 1.8 + 8az, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-938-371. 

Całe i uszkodzone • kupię (Głowno). 
Tel. 0606-238-179. 

Ford Tmnsi~ 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-031-994. 

Ford Escort 1.8 D, ł 992 rok, stao dobry 
- sprzedam. Tel. 0694-070-923. 

Citroen Saxo 1.1, 1999 rok + 4 opony 
O.S. wymienione w tym roku filtry, 
olej, pasek rozrządu - sprzedam. 
Tel. 042/719-26-88, 0603-610-225. 
VW Passat combi 1.9 TD, 1992 rok, bordo
wy metalik - sprzedam. Teł. 0421719-42-14. 

VW Passat combi 1.9 TDi, I 995 rok, biały 
- sprzedam. Tel. 0507-404-963. · 

Volkswagen Bus, 1988 rok, diesel 
- sprzedam. Tel. 0421719-56-02. 

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

Opel Vectra B 2.0 16V, 1996 rok, salon, gaz, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0508-230-961. 

Star W200 trójstronny wywrot, 1983/1992 
rok; Żuk izoterma, 1984 rok, oba sprawne 
technicznie - sprzedam. Tel. 0421719-56-55. 

Nissan Micra I.O, I 998 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-212-131. 

Nubira combi 2.0, 1999 rok, I właściciel, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
1x airbag, abs, elektryka, aluminiowe felgi, 
salon, serwis - sprzedam. Tel. 0461874-60-75. 

Żuk A 11 skrzyniowy, 1990 rok, I właściciel, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0461874-60-75. 

Punto 1.2 SX, 2000 rok, gaz, bogate wyposa
żenie - sprzedam. Tel. 0604-392-876. 

Punto 1.2 ELX, XII ł 996 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0604-392-876. 

Skoda Felicia 1.3 MPI, I 998 rok, idealna 

1
- sprzedam. Tel. 0604-392-876. 

Ford Fiesta 1.3, 1995/ 1996 rok, :zarejestro
wany, slall bdb - sprzedam. TeL 0604-392-876. 

Opel Vectra 1.6i, 1994 rok, Sedan, bogate 
wyposażenie, zarejestrowany - sprzedam. 
Tel. 0604-392-876. 

Passat rombi 1.9 ID! I 15 KM, 2000 rok, pełne 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0691-582-662. 

Daewoo Tico, 1997 rok, bezwypadkowe. 
Tel. 0509-732-602. 

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

a KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. S1ANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; a KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPłNlE, 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 ROGÓŹNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM;• SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP 

P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH 
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWłE; a SKLEP P. TOPOLSKłEJ W KURABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 

„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONU; • 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; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
• SKLEP SPOŻVWCZO·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-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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NOWY PUNKT PRZVJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
Renault Megane IT J.4 16Y, 98 km, 2003 rok, srebr
ny metalik, 6 x airbag, abs, elektryczne szyby, 
wspomaganie, centralny zamek, alarm, 3-dizwio
wy, salonowy, I właściciel, bezwypadkowy, stan 
idealny - spmdam. Tel. 0502-584-766. 

126p, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-821-423. 

Citroen Xsara rr 1.9 D, 200 I rok, cena 22000 z! 
do uzgodnienia - sprzedam. '!'el. 0501-893-348. 

Volkswagen Golf, 1982 rok, cena 800 zł 
- sprzedam. Tel. 0506-976-806 po 16.00. 

Polonez Truck, w dobrym stanie, z aktual
nym przeglądem - kupię. Tel. 0693-341-578. 

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. 
Alufelgi 16 cali z oponami b. !.-dne 
- sprzedam. Tel. 0607-246-953. 

Audi 80, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0601-973-319. 

Blok silnika bąPź cały silnik musi być 
do remootu do C-330 - kupię. Tel. 0668-825-713. 

BMW 316 1.6, gaz, 1989 mk, cena 6500 rl 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

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

BMW E36, 3 I 8i, 1992 rok, benzyna + gaz 
w kole, wsp. kierownicy, centralny zamek, au
toalarm, hak holowniczy, 2 komplety kół, elk. 
lusterka - sprzedam. Tel. 0668-825-713. 

Cinquecento 700, 1997 rok, srebrny ~etalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 046/835-39-68, 
0691-200-775. 

Cinquecento 700, rok 1994 - sprzedam. 
Tel. 0668-529-785. 

Cinquecento 900, L996-l 998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Citroen Berlingo 2,0 HD!, 2000 rok, 5 drzwi, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 

Citroen Saxo I.I, I 997 rok, lekko uszkodzo
ny przód, cena 5200 z! - sprzedam. 
Tel. 0604"205-649. 

C~i do Forda i przyczepkę samochodową 
- spmdam. Tel. 046/ 813-11-20, 051()-558-711. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena 10700 zł 
- spr.redam. Możliwość zamiany na 126 p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Nexia, sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Daewoo Nubira 1.6, gaz, 1998 rok, cena 
8800 zł - sprW!am. Tel. 0601-804-616. 

Daewoo Tacuma 2,0, 200 I rok, serwisowany. 
bezwypadkowy - sprzedam lub zamienię 
na mniejszy, tańszy. Tel. 0501-715-609. 

Daewoo Lanos, Sedan - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Fiat I 2Sp 1.5, 1988 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0461839-11-78. 

Fiat 125p, 1990 rok, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0691-532-202, 0607-758-Q90. 

Fiat Palio Weekend 1.2, 2000 rok, 
bezwypadkowa, cena I 0700 zł - sprzedam. 
Tel. 01)04-564-269. 

Fiat Punto, pięciodrzwiowy - chętnie kupię. 
Tel. 0695-502-628. • 

Fiat Seicento I.I, 2002 rok, pierwszy właści
ciel, serwisowany - sprżedam łub · z.amienię 
na Cinquecento. Tel. 0600-944-728. 

Ford Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 3-<Jrzwio
wy, srebrny 2950 zł, Rawa Mazowiecka - sprze
dam. Tel. 0606-952-277. 

Ford Escort 1,3, 1992 rok, cena 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-Q85-Qt3. 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 

Ford Escort combi 1.4, 1992 rok, gaz, 
cena 5800 zł, sprowadzony, zarejestrowany 
- sprzedam. 'Tel. 0608-506-174. 

Ford Transit 2.5 D, 1990 rok.- sprzedam. 
Tel. 0697-892-006. 

Golf combi 1.9 TD! 1995 rok, cena 12800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-6 l 6. 

Golf; stan dołxy - sprzedam. Tel 0510-038-050. 

Honda Civic 1.4, 1991 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/831-06-51. 

Kadett + drugi w częściach do poprawek bla
charskich - sprzedam. Tel. 046/835-30-51. 
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lub zniszczone powyżej 1990 roku. 
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 

Kupię każde auto bez prawa do rejestracji. 
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 

Kupię każde auto uszkodzone powyżej 
1990 roku. Tel. 0602-685-613. 

Kupię powypadkowe, skorodowane, 
stare. Tel. 0609-924-415. 
Lancia Lybra 1.9 JTD, 2000 rok, wrzesień, 
pełne opcje - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Ładę Samarę 1500, 1991 rok , cena do 
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0691-532-202 
lub 0607-758-690. 

Maluch 126p, 1997 rok, bezwypadkowy. 
Tel. 0697-686-801. 

Megane 2002 rok, salon, pełne wyposażenie 
- sprLedam. Tel. 0601-341-389. 

Mercedes 123 combi, 3,0D, 1982 rok, 
cena 1400 zł - sprzedam. Tel. 0509-837-633. 

Mercedes 124 3.0, 1991 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/831-85-71. 

Mercedes 190 2.3, 1987 rok, benzyna, prze
bieg 229 tys. km, abs, c.z„ wsp. kier„ szyber 
dach, zadbany - sprzedam. Tel 0608-478-810. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 050L-461-936. 

Opel Agilla, 200 I rok, 15800 zł, bezwypadko
wa, wyposażooa - sprzedam. Tel. 0604-564-269. 

Opel Astra 1.6 +gaz, na gwarancji, zakupio
na w salonie 2000 roku, pięciodrzwiowa, 
pierwszy właściciel, bezwypadkowa 
- sprzedam. Tel. 046/834-81-14. 

Opel~ combi 1.7 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 

Opel Astra, t. 7 ms, t 998 rok, cena 9800 zł 
- sprzedam. Tel. 0509-837-633. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, 1998-200 I rok - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Opel Corsa I.O silnik, 1999 rok, 3 drzwi, 
cena !0500 - sprzedam. Tel. 0604-233-371. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 

Opel Corsa 1.4, 1997 rok, pięciodrzwiowa, 
bezwypadkowa, drugi właściciel , zielony 
metalik - sprzedam. Tel. 0665-977-562. 

Opel Corsa, 5-<lrzwiowa - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa, pięciodrzwiowa - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Opel Kadett E combi, I. 7 LSD, 1990 rok, 
zarejestrowany (uszkodzony przód), silnik 
nienaruszony w bdb. stanie - sprzedam 
w całości lub na cz~i. Tel. 069'4-453-173. 

Opel Kadett, uszkodzony I OOO zł 
- sprzedam. Tel. 0601-499-995. • 

Opel Omega 2,5, V6, 1997 rok, combi, auto
mat, morska zieleń, podgrzewane siedzenia, 
elektryka, wspomaganie, abs, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0504-070-836. 

Opel Omega combi 2.0 I 6V, 1996 rok, klima
tronic, Rawa Mawwiecka - sprzedam. 
Tel. 0609-473-367. 

Opel Vectra 1.6, 1995 rok, sprowadzony, 
zarejestrowany, stan bdb, tanio. 
Tel. 0501-555-308. 

Opel Vectra 1.8, 1998 rok, pierwszy właści
ciel, zadbana, bezwypadkowa - sprzedam. 
Tel. 0509-369-540. 

Opel Vectra 2.0, 1990 rok, benzyna + gaz, wsp. 
kierow, hak holowniczy, po wymianie 
pasków, filtrów i oleju - sprzedam. 
Tel. 0668-825-713. 

Opel Vectra combi 1.6, 2000 rok, serwisowa
ny, wyposażona - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. 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 I 6V, 2000 rok + gaz, srebrny 
metalik, sedan - sprzedam. Tel. 0697-725-853. 

Passat 2.0,1991 rok, benzyna+ gaz 
- spr.ledam. Tel. 0603-131-584. 

Polorte"L Caro, 1991 rok, stan bdb - sprzedam 
tanio. Tel. 0667-504-593 po 18.00. 

Polooez, 1991 rok, beitzyna +gaz - spmdam. 
Tel. 0461815-32-17, 0501-970-790. 

Powypadkowe kupię. 
Tel. 0605-100-574. 
Przyczepkę 125 X 230 - sprzedam. 
Tel. 0692-309-453. 

Punto I.I , 1996 rok, 5-<lrzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

Punto, 5-drzwiowe - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 

Renault Clio, 1992/1993 rok, cena 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Renault Clio, 1998 - 200 rok - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 

Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, osobowy, 
bezwypadkowy, serwisowany - sprzedam. 
Tel. 0501-715-609. 

Renault Laguna 2.2 D, i995 rok, gra
natowy, stan bdb, przebieg 170000 
km, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek + pilot • sprzedam. 
Tel. 0667-745-502. 
Renault Megane IT, 1.5 OC~ 2003 rok - sprze
dam lub zamienię na tańszy. Tel. 0606-975-932. 

Renault Thalia 1.4, 2001 rok, serwisowany, 
pierwszy właściciel. Tel. 0603-588-228. 

Samochód A via A 31 , rok 1998, kontener 
- sprzedam. Tel. 0461814-Q2-32. -

Samochód ciężarowy Liaz z przycze
pą wywrot, zestaw - sprzedam. 
Tel. 046/838--03-21, 838--03--02. 
Seat Cordoba, 1998-200 I rok - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 
Id. 0U9.J-jU2-ó20. 

Seat Ib~a 1.4, XI! 2000, pięciodrzwiowa, 
srebrny metalik, bezwypadkowa - sprzedam 
lub zamienię na Cinquecento, Uno, Tico. 
Tel. 046/835-33-08. 

Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, pierwszy 
wlaściciel, bezwypadkowa - sprzedam. 
Tel. 0501-715-609. 

Skupujemy samochody całe, skorodowane, 
rozbite powyżej I 990 roku. 
Tel. 046/831-06-67, 0608-506-174. 

Sprowadzanie samochodów z Niemiec i Ho
landii na zamówienie z możliwością pojecha
nia. Tel. 0503-693-120. 

Toledo 1.6 gaz, 1992 rok, cena 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, bezwypadko
wa, Il właściciel - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0504-221-035. 

Toyota Yaris I.O, 1999 rok, pięciodrzwiowa, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0880-353-966. 

Volkswagen Golf Il 1.3, benzyna, 1987 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-318-951. 

VW Golf IV 1.4, 2002 rok, 5 drzwi, pierwszy 
właściciel - sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0606-975-932. 

VW Passat combi 1.9 TOI, XI! 1995 
- sprzedam. Tel. 0501-742-540. 

Volkswagen Golf III 1.8, 1992 rok, 
sprowadzony, zarejestrowany - sprzedam. 
Tel. 0505-132-207. 

Yugo Koral I.I , 1998/ 1999 rok, cena 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Żuk izoterma z agregatem cblodniczym 
- sprLedam. Tel. 046/831-40-28. 

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. Żuk izoterma, gaz, 1987 rok, koło Skiernie-

wic. Tel. 0697-104-516 po 16. · Zamienię M-4, 60,54 mkw„ os. Bratkowice 

Kolo lÓwieckie „lOWICZANIN" 
składa serdeczne podziękowan-ie 
mie,zkańcom gmin: 

MOTOROWE 
Motocykl Honda 450 - sprzedam. 
Tel. 0693-126-258. 

Zakupię Simsona 4-biegowego, może 
być do remontu. Tel. 0511-97()..884. 

Sprzedam CZ-350. Poleruję aluminum 
i kwasówkę. Tel. 0507-431-463. 

Sprzedam motorynkę bez papierów. 
Tel. 046/838-80-80. 

Piaggio NSL, ątrakcyjny wygląd, 2000 zł 
- sprzedam. Sobota Warszawska 12. 
Tel. 0508-743-267. 

Sprzedam MTZ 82 z prL.ednim napędem, stan 
bdb. Tel. 0692-498-238. 

Kupię motocykl lub motorower, możliwość 
zarejestrowania, uszkodzone. 
Tel. 0603-709-302. 

Sprzedam Komara. Tel. 0461837-33-05. 

Sprzedam motocykl Suzuki GS 500 E, 
1993 rok, 42000 km, stan bdb - pilnie. 
Tel. 0506-225-743. 

MZ 250 do remontu (rocznik 75-80) 
do 250 z! - kupię. Tel. 0606-918-206. 

WSK..125, stan bardzo dobry, 1978 rok, 
cena ~30 zł - sprzedam. Tel. 0888-285-186. 

MZ-250, 5-biegową, MZ-250, 4-biegową 
- sprzedam. Tel. 0663-558-917. 

Kupię stary motocykl WSK, SHL, MZ, inne, 
stan obojętny. Tel. 046/832-25-83. 

GARAŻE 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 

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 
Szeregów. Tel. 0461837-96-32, 0607-93()..269. 

Garaż do wynajęcia. Tel. 0691-62()..837, 
046/837-53-67. 

Sprzedam garaż, os. Kostka 5. 
Tel. 046/837-71-49. 

Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0661-588-671 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 024/235-I0-48. 

Działka budowlana 0,82 ba, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 

Gospodarstwo 11,41 ha z budynkami. 
, Bednary 78. Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam mieszkanie 75 mkw„ 
ul. Baczyńskiego. Tel. 0502-191-263. 

3 ba ziemc Janinów k. Bielaw. Tel. 0665-727-585. 

Sprzedam mieszkanie (kawalerka) 24 mkw„ 
I piętro, os. Bratkowice. Tel. 0421719-22-23. 

Działkę budowlaną 2000 mkw„ w Strzelce
wie - pilnie sprzedam. Tel. 0501-782-451. 

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

Mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, 
os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. 

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, 
zamknięty Tel. 0509-330-959. 

Sprzedam działkę w Łowiczu 
przy ul. Mlyńskiej. Tel. 0604-466-537. 

Sprzedam mieszkanie. Tel. 04§/837-68-90. 

Sprzedam p6ł bliźniaka. Łowicz, 
tel. 0608-359-373. 

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-516-966. 

Sprzedam posesję, 2 budynki pię
trowe, z placem i pomieszczeniami 
gospodarczymi, ogrodzone, w tym 3 
sklepy wolne, mieszkanie 3 izbowe 
z łazienką wolne oraz 2 mieszkania 
zamieszkałe przez lokatorów. 
Tel. 0695-727-593 (wieczorem). 
Sprzedam dom, stan surowy. 
Tel. 046/837-11-97, 0504-877-307 po 16.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 430 mkw. 
Tel. 0663-505-950, 0663-557-438. 

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. 0602-211-613. 

Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Pilaszków 2. 

1,96 ha w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 

Mieszkanie 75 mkw„ I piętro, 
ul. Bolimowska. Tel. 046/837-86-25. 

Działka budowlana„w centrum Sochaczewa, 
1745 mkw. Tel. 0606-14S-365. 

na M-4, ok. SO mkw. Tel. 0512-963-005. 

Mieszkanie własnościowe 34 mkw. zamienię_ 
na większe do 50 mkw. Tel. 0694-814-819. 

Sprzedam mieszkanie 25 mkw„ IV piętro, 
Łowicz, os. Kostka. Tel. 0609-468-028. 

I 

Cl-łĄQNO. ZDUNY. 
Mieszkanie 83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska 
- bloki. Tel. 0604-172-273: 

Sprzedam dwie działki 0,47 i 0,22 ha. 
Tel. 0461837-46-01 po 18.00. 

lOWICZ I KOCIERZEW 
Mieszkanie 30 mkw„ ul. Czajki bi. lb. 
Tel. 0461837-76-27 po 18.00. 

za pomoc w dokarmianiu 
DŻiałka I, I O ha w Klewkowie, w tym bu
dowlana 3000 mkw„ 14 zł/mkw. + 8000 mkw. · 
rolnej gratis . Tel. 0604-970-429. 

Działka rolna, około 2000 mkw„ 

zwierzyny 
Z myśJiw9<im pozdrowieniem 

Darzlłór przy ul. Poznańskiej, z możliwością budo
wy, wszystkie media. Tel. 0501-926-633,/ 
0221828-11-67, 022/863-42-55 
w godz. 17.00-22.00. 

Mieszkanie 48 ·mkw„ os. Starzyńskiego 8179, 
kontakt w soboty w godz. 16.00-20.00. 

Mieszkanie 44 mkw„ os. Dąbrowskiego, 
cegła. Tel. 0603-677-139. 

Domek na ogródkach dzialkowych ,,Niedźwia
dek". Tel. 046/837-74-89, 0504-18L-Q67. 

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 
- sprzedam lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 046/837-69-50. 

Sprzedam dwie działki o pow. 19067 mkw. 
i 11370 mkw. przy ul. Poznańskiej 
w Łowiczu. Tel. 0461837-08-98 

Sprzedam dom o pow. 356 mkw. 
Tel. 046/837-42-91. 

Sprzedam nieruchomość w Nieborowie. 
Tel. 0602-587-341. 

Sprzedam dom w Łowiczu. 
Tel. 0607-096-765. 

Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budyn
kami, Bąków Górny 46. :rei. 046/837-33-23 
po 19.00. 

Kredyty hipoteczne 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, 
0502-037-725. 

M-3, 48 mkw„ os. Konopnickiej , IV piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw„ 
os. B.._tkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 0461837-01-84. 

Zamienię_ lokatorskie 60 mkw. na mniejsze. 
Tel. 046/837-81-51. 

Mieszkanie 75 mkw„ cegła, os. Bolimowska 
- sprzedam. Tel. 0508-096-941. 

M-4, 58 mkw„ parter, os. Noakowskiego. 
Tel. 046/837-54-77, 022/498-66-18. 

Sprzedam dom w Łowiczu. 
Tel. 0608-579-039. 

Kawalerka 16 mkw„ własnościowa, w blo
ku. Łowicz, ul. Czajki, tel. 0663-721-342, 
0461837-26-23. 

72 mkw„ IV piętro, garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 

24 mkw. Tel. 0505-044-971. 

Mieszkanie 72 mkw„ IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11, 
0606-225, 642. 

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

Działka budowlana zalesiona w kształcie 
prostokąta o pow. 2317 mkw„ Głowno, 
ul. Zabrzeiniańska 74, cena do uzgednienia 
(około 30 zł/mkw.). Tel. 041 /361-20-09, 
0502-312-820 . 

Działka budowlana zalesiona w kształcie 
prostokąta o pow. 4864 mkw„ Głowno, 
ul. Moczydła 39, cena do uzgodnienia 
(około 30 zł/mkw.). Tel. 041/361-20-09, 
0502-312-820. 

Działka budowlana zalesiona w kształcie 
prostokąta o pow. 2577 mkw„ Głowno, 
ul. 18-ego Stycznia 55, cena do uzgodnienia 
( ckcłc :!O z!/~k'.•:. } . Te!. O~ !.':!6! :!9 09, 
0502-312-820. 

Sprzedam mieszkanie 45 mkw. w Łyszkowi
cach. Tel. 046/838-85-54 (wieczorem). 

Sprzedam działkę 0,64 ha w Stroniewicach 
przy trasie. Tel. 046/838-34-77. 

Działka 1900 mkw„ budynek mieszkalny, 
parter I OO mkw„ budynki produkcyjno 
-magazynowe 600 mkw. Tel. 046/838-33-28 
(wieczorem). 

Sprzedam siedlisko l,78 ha, ok. Dmosina. 
Tel. 0508-230-293. 

Sprzedam dzialkę 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. 042/719-37-37. 

Sprzedam dzialkę budowlaną 1914 mkw. 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 

Sprzedam działkę 6900 mkw„ Waryńskiego. 
Tel. 0601-868-598. 

Sprzedam lub zami.,;uę dom 184 mkw. 
Tel. 0601-338-867. 

Sprzedam dom 2 garaże, stan surowy ci.ęścio
wo wykończony, Rawa Mazowiecka. 
Tel. 0603-201-621. 

Sprzedam dom nowy do zamieszkania. 
Tel. 0888-267-523. 

Sprzedam działkę I OOO mkw. z budynkami 
gospodarczymi. Tel. 0601-338-867. 

Spm!dam pół domu, działka 500 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0602-639-865, 
0608-525-251. 
Sprzedam dom w Skięrniewicach. 
Tel. 0602-639-865, 0461833.03-60. 
Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw. 
na Pasiece Watowskiej. Tel. 0607-484-126. 

Sprzedam 4 ba ogrodu w miejscowości 
Naf1Y. Tel. 0660-416-423. 

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

Sprzedam mieszkanie 60 mkw„ Mickic!wicza, 
100000 zł z wyposażeniem. 
Tel. 0601-937-590. 

Sprzedam dzialkę o powierzchni 4900 mkw„ 
Nowy Dwór Parcela. Tel. 0503-408-287. 

Sprzedam mieszkanie M-3, 47 mkw. 
w Babsku. Tel. 046/ 815-01-40. 

Sprzedam dom 350 mkw. stan surowy, 
zamknięty z wszystkimi mediami. 
Tel. 0509-766-789. 

Sprzedam dom na Zadębiu z dzialką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697-620-406 

Sprzedam 3 ha lasu, Rowiska Nowe 
koło Skierniewic. Tel. 0608-292-251. 

Sprzedam M-3, 48 mkw„ IV piętro, Widok, 
Armii Krajowej. Tel. 0504-472-236. 

Sprzedam działkę budowlaną 1.329 mkw. 
+ projekt, Zadębie, ul.Feliksów, 30 zł mkw. 
Tel. 05!0-051-321. 

Sprzedam M-4 z garażem i działką, bardzo 
atrakcyjna, tanio. Tel. 0660-663-508. 

Sprzedam posiadłość 3,6 ha, komfortowy 
dom, duże zabudowania gospodarcze, 
ogrodzona, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-912. 

Sprzedam nowy dom 4 km od Rawy - Bogu
szyce. Wykończony w 70"/o, działka I, 70 ha 
lub 1800 mkw. Tel. 0512-!02-284. 

Sprzedam mieszkanie M-5 72 mkw„ 
ul. K. Wielkiego w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0880-186-795 . . 

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

Sprzedam dom w centrwn Rawy Mazowiec
kiej. Tei. 0502.-ii0-545. 

Sprzedam działkę budowlaną w Mszczono
wie. Tel. 0514-900-389. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
Bolimów, Bełchów i okolice. 

Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głownie Tel. 0604-582-243. 
na os. Kopernika, I piętro . Tel. OS02-05!-l81. Kupię działkę budowlaną na terenie 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: . Łowicza. Tel. 0506-561-361. 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. Kupię M-2 lub M-3, najchętniej 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. na os. M. Konopnickiej. 

Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Glowno - Zabrzeżnia). 
Tel. 042/719-40-45 . 

Sprzedam działkę leśną do zabudowy, 
5000 mkw. ewentualnie do podziału, Głow
no, Moczydła 31. Wiadomość: dr Halina 
Sujecka, Łódź, ul. Ozorkowska 1115/94. 
Tel. 0421684-94-87. 

Dzialkę 3.000 mkw„ duży dom, sklepy (Głow
no). Tel. 0600-612-688. 

Działka 5577 mkw. ogrodzona, media w uli
cy, pod zabudowę, mieszkaniowa, Głowno, 
ul. Kamieńska 15. Tel. 0421719-43-44, 
0509-ł 04-885. 

Tel. 0696-027-631. 

Kupię działkę w Bolimowie nad zalewem. 
Tel. 00694-272-724. 

Kuplę ziemię: Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko łub okolice. 
Tel. 0601-257--098. 
Kupię M-4 na os. Sikorskiego w Głownie. 
Tel. 0608-810-953. 

M-4, Głowno. Tel. 0512-169-626. 

Dom w Głownie do 130 tys. z!. 
Tel. 0602-244-081. 

Kuplę działkę budowlaną 
w Skierniewicach. Tel. 0608--025-792. 

Kupię gospodarstwo z budynkami 
powyżej 5 ha. Tel. 060!-686-689. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0601-862-581. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub 2 piętro. Tel. 0605-239-236. 

Kupię dom, gospodarstwo rolne lub ziemię. 
powyżej 2 ha kl. ill,IV,V w okolicach Rawy 
lub Białej Rawskiej. Tel. 0509-730-774. 

NIERUCHOMOŚCI 
·-WYNAJEM 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia hale 500 mkw„ przy trasie or 2 
- tanio. Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196. 

Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie róg 
Klickiego i Napoleońskiej , Łowicz. 
Tel. 0605-578-502. 

Wynajmę miejsca noclegDwe. Plac 
P.rzyrynek 11. Tel. 046/837-99-16. 

Do wynajęcia komfortowo urządzo
ne 3-pokojowe mieszkanie, os. Brat
kowice, U piętro. Tel. 046/837-78-12.-
Szukam do wynajęcia mieszkania 
2-pokojowego w centrum Łowicza. 
Tel. 0602-286-265. 

Do wynajęcia 3 sklepy z zapleczami. 
Łowicz, tel. 046/837-63-15 wieczorem. 

Kawalerka wyposażona. Tel. 0692-101-989. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum 
Głowna i Skierniewic. Tel. 0502-762-462. 

Lokale do wynajęcia, centrum. 
Tel. 0692-722-045, 0692-725-590. 

Poszukuję lokalu handlowego, dobra loka
lizacja, markowa odzież. Tel. 0509-282-211. 

Lokal na biura, gabinety, 60 mkw„ 
centrum Łowicza. Tel. 0602-192-463. 
Przyjmę na stancję. Tel. 046/837-57-77. 

Do wynajęcia kawalerka w Warszawie. 
Tel. 0603-984-880. 

Do wynajęcia sklep na targowicy 
w Łowiczu z bdb punkcie. Tel. 0605-{)36-176. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego . Tel. 046/837-66-24. 

Do wynajęcia M-4, os. Dąbrowskiego. 
Tel. 046/837-83-86. 

Lokal do wynajęcia, około 120 mkw„ 
centrum Łowicza. Tel. 0604-908-664, 
046/837-58-02. 

Szukam samodzielnego pokoju na 3 miesiące 
(od maja) w centrum lub w okolicy. 
Tel. 046/837-96-12. 

PoSzukuję mieszkania dwupokojowego 
do wynajęcia, w blokach, parter, '· n piętro 
od I maja lub od I czerwca. 
Tel. 0607-991-399. 

Wynajmę kawalerkę w budynku pry.watnym 
osobie samotnej. Tel. 0604-597-129. 

3-pokojowe firmie, w prywatnym budynku. 
Tel. 0604-597-129. 

Wynajmę pomieszczenie na sklep lub na usłu
gi. Tel. 0604-597-)29. 

Do wynajęcia pomieszczenia w centrum Ło
wicza na gabinet lekarski lub dentystyczny. 
Tel. 0665-028-294. 

Wynajmę halę w Łowiczu. Tel. 0600-Q08- I 50. 

Do wynajęcia dom w Złakowie 
Borowym na sklep lub bar. 
Tel. 0607-809-288. 
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. 

Kwatery pracownicze I O osób - Stryków. 
Tel. 0501-579-477. 

M-3 do wynajęcia, Głowno, Skokowskiego. 
Tel. 0500-199-519. 

Centrum Głowna - lokal do wynajęcia na biuro, 
usługi. Tel. 042/71()..7()..92 w godz. 19.00-21.00. 

Do wynajęcia lokal użytkowy na gabinet 
stomatologiczny, 36 mkw. Tel. 0888-079-l39. 

Sprzedam łub wynajmę budynek 350 
mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Teł. 0605-218-550. 
Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw„ Rawa 
Mazowiecka ul. Solidarności l4. 
Tel. 0602-660-360. 

Mieszkanie 83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska !Dom wolnostojący 280 mkw. wykończony, Dom, segment, duże mieszkanie 
Do wynajęcia lokal 25 mkw„ wszystkie 
media w Rawie Mazowieckiej, 

+garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00. wszystkie media. Głowno, tel. 0421719-35-24. w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. ul. Jerozolimska 27. Tel. 046/ 815-11-64. 
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Do wynajęcia lokal na działalność gospo
darczą 85 mkw. w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. Tel. 0608-024-207. 

Lokal do wynajęcia 35 mkw. 
na działalność + zaplecze, 
ul. Jerozolimska 17. Tel. 0502-955-459. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia do 20 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0508-488-222. 

Wynajmę lokal ok. 150 mkw., osiedle Widok. 
Tel. 022/845-65-33, 0501-45-85-33. 

Poszukuję do wynajęcia małego domu 
lub mieszkania w Skierniewicach. 
Tel. 0509-570-268. 

Poszukuję do wynajecia mieszkania o wy
sokim standardzie z pełnym wyposażeniem 
na terenie Skierniewic. Tel. 0661-255-047. 

Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 
50 mkw., biuro, parking w centrum Rawy 
Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia w centrum Rawy Mazowiec
kiej lokal handlowy 12 mkw., pub 150 mkw. 
Tel. 0606-952-277. 

Poszukuję do wynajęcia mieszkania 
w Rawie Mazowieckiej bez odstę.1mego. 
Tel. 0503-580-514. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię złom. Tel. 0504-350-641. 

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 maszynę stolarską grubościówkę. 
Tel. 046/830-30-77. 

Kupię stemple budowlane 3 m. 
Tel. 046/838-72-93. 

Kupię używaną konstrukcję tunelu 
foliowego. Tel. 046/838-50-86. 

Przyjmę ziemię z wykopów. 
Tel. 046/838-05-79. 

Konik do tokarki TVE-35. 
Tel. 046/838-71-67. 

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, lap
topy, notebooki - po konkurencyjnych 
cenach. Gwarancja finnowa i serwis., FV AT. 
Tel. 0601-946-286. 

Sprężarka Van, 80 m, pełna dokumentacja. 
Tel. 0607-988-257, 0502-583-965. 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Sprzedam eternit grubofalisty, fabrycznie 
malowany. Tel. 0461837-92-27 po 18.00. 

Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe, 
miałowe. ze sterowaniem poleca producent. 
Sk1em1ewice. Tel. 0501-627-469. 

Spr-ledam meble pokojowe - tanio. 
Tel. 046/837-35-29. 

Sprzedam wózek wielofunkcyjny. 
Tel. 046/837-01-35, 0694-086-072. 

Sprzedam kwallfikow~ne nasiona 
c:eb\lłi. Tel. 022/725-23.s7, 0500-747-575. 

Prostowniki od 24V.Tel. 0601-147-655. 

Sprzedam zagęs=arl<.ę 90 kg, 200 kg do grun
tu i do kostki; przecinarkę stołową do cięcia 
betonu, kostki. T.el. 0601-303-279. 

Atestowane szamba betonowe, bloczki 
i Inne wyroby z betonu. Produkcja 
i sprzedaż. Niedźwiada 48, 
tel. 046/838-95-74, 0602-187-651. 

Sprzedam chłopięcy strój łowicki. 
Tel. 046/838-49-57. 

Sprzedam kanapę dziecięcą rozkładaną. 
Tel. 046/838-75-02. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 I, komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Rusztowania warszawskie, betoniarki, 
C-lęści z.amienne - naprawa 
Tel. 0461837-38-81 po 15.00, 0510-124-700. 

Sprzedam wyposażenie pizzeri, 3500 zł. 
Tel. 0513-921-217. 

Sprzedam witrynę chłodniczą, zamrażarkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 

Sprzedam skrzynki I owocowe, ok. I OO szt., 
3 zl/lszt. Tel. 046/837-63-15 (wieczorem). 

Sprzedam małą elektrownię wiatrową, 
organy Wennona. Tel. 1>603-184-796. 

Sprzedam segment pokojowy z szafką 
pod telewizor (stan·bdb). Tel. 0512-763-846. 

Wyposażenie sklepu - lada chłodnicza, szaf
ka chłodnicza, krajalnica, wagi elektronicz
ne Tel. 0693-126-258. 

Komputer Duron 800 - tanio. 
Tel. 0661-066-844. 

Fimia Hepi - Łódź, ul. Swojska 4 - wyprzeda
je zapasy magazynowe materiałów budowla
nych. Upusty do 80"/o, panele od 2 zł/szt, drzwi 
od 30 zł/szt. Tel. 0694-414-276. 

Sprzedam okna z wymiany, oszkole 
- skrzydla. Tel. 0606-345-088. 

Sprzedam łóżeczko dziecinne z szufladą, 
kolor sosna + ma.terac z kokosa. 
Tel. 046/838-61-87. 

Spr-Ledam tanio piękną suknię komunijną 
z dodatkami. Tel. 0508-330-847. 

Strój komunijny, łowicki, chlopięcy. 
Tel. 0696-298-286. 

Wózek głęboki dla dziecka, leżaczek samo
chodowy, lodówkę. Tel. 046/837-94-59. 

SprLedam sukienkę_ komunijną. 
Tel. 046/837-58-14 po 16.00. 

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. 

Wypraxtaż: drzwi z PCV i aluminium, drzwi 
wewnętrznych pokojowych, umywalki 
z szafką. 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. 

Heblarko-krajzega. Tel. 046/830-38-37. 

Maks 220, 6 palet - sprzedam. 
Tel. 0606-376-858. 

Maszyny szwalnicze: overlock. 
dwuiglówka, stępnówki; rożno elektryczne 
na 12 kurczaków. Tel. 0888-717-788. 

Spawarka 220/380V, wiertarka stołowa 
220V, komplet do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 0508-281-605. 

Akordeon Hohner I 20 Verdi 3. 
Tel. 0665-243-247. 

Sukienka komunijna. Tel. 0887-321-067. 

Akwarium. Tel. 0502-469-2 I 8 (wieczorem). 

Tunel foliowy 26/6. Tel. 046/838-77-27. 

Skrzypce lutnicze wykonane przez Leona 
Chmiela w 1933 roku w Sandomierzu 
- sprzedam lub zamienię na saksofon tenoro
wy. Tel. 046/837-10-09 po 18.00. 

Sprzedam dwie topole i białodrzew - ścięte. 
Tel. 046/837• 13-97. 

Sprzedam piec c.o. Kamino 1,3, mało używ.i. 
ny Tel. 046/838-63-49. 

Sprzedam 2 fotele + fotel dwuosobowy roz
kładany. Tel. 046/837-74-34, 0601-508-927. 

Pralki, lodówki, zamrażarki, 
zmywarki, (gat. li). Tel. 0510-158-880. 

Sprzedam wełniak dziewczęcy komunijny. 
Tel. 0885-280-616. 

Sprzedam lodówkę stojącą, wagę elektronicz
ną, regały, ladę. Tel. 0696-567-180. 

Sprzedam stojaki do sklepu odzieżowego. 
Tel. 0696-567-180. 

Sprzedam telefon komórkowy Nec e-313. 
Tel. 0886-2 I 8-982. 

Sprzedam kocioł olejowy Viessman, prawie 
nowy. Tel. 0602-587-341. 

Sprzedam ogrodzenie metalowe. 
Tel. 0661-025-120. 

Sprzedam wózek dziecięcy ,,Max-Pol" 
(na gwarancji). Tel. 0697-930-595, 
0697-930-594. 

Łóżko jednoosobowe 200x90 cm, nowe 
- tanio. Tel. 024/277-72-76. 

Spr-Ledam wieżę - tanio. Tel. 0511-478-182. 

Zamrażarka Elektrolux, 220 I - sprzedam. 
Tel. 046/837-01-56. 

Sony Ericson T-6 I O. Tel. 0695-922-626. 

Komputer z monitorem, licencyjne oprogra
mowanie Windows, edytor tekstów, arkusz 
kalkulacyjny, baza danych, 480 zł. 
Tel. 046/830-09-06. 

Sprzedam stół do pingponga 
Tel. 0608-354-272. 

Wózek inwalidzki, używany. 
Tel. 046/837-14-26. 

Sprzedam rolniczą koparko-spycharkę 
Białoruś. Tel. 0461838-56-66. 

Sprzedam organy Casio CTK8 I I ze stacją 
dysku. Tel. 0661-150-273. 

Sprzedam mieszaikę do mięsa 150 kg, opry
skiwacz plecakowy na silnik (nowy), aku
mulator 45A (używany). Tel. 0461838-33-44. 

Akordeon 120 basów. Tel. 0504-199-580. 

Skrzydła okienne - oddam za darmo. 
Tel. 046/839-14-67. 

Maszyny do produkcji skarpet. 
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Sprzedam wózek dziecinny 2-funkcyjny 
+ łóżeczko w dobrym stanie. 
Tel. 046/837-02-48. 

Sprzedam pustak keramzytowy, 2000 szt.; 
przecinarką kątową; wiertarkę stołową; 
drzwi pokojowe z ościeżnicami. 
Tel. 0600-096-303, 042/659-82-37. 

Sprzedam komunijny strój łowicki, komplet
ny. Tel. 0505-150-603. 

Zamrażarka produkcji rosyjskiej. 
Tel. 046/837-26-81. -

Dwa nowe okna plastikowe Veka 
o wym. I 16xl 13 cm. Tel. 046/837-35-19. 

Wciągarka budowlana - sprzedam. 
Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam akwarium narożne z wyposażeniem 
i rybami. Tel. 0663-558-512. 

OSP Osiek sprzeda skrzydła okien 
w ilości około 300 szt. oraz chłodnie 
najazdową. Tel. 0607-648-748. 

Komoda. Tel. 0880-037-474, 0888-464-071. 

Silnik elektryczny 1 I kW, 2-biegowy. 
Tel. 0503-874-70 I. 

Spr-Ledam maszynę dziewiarską dwupłytową 
Tel. 0509-822-437. 

Akordeon Soprani zamienię na perkusję 
lub sprzedam. Tel. 046/863-61-31. 

Tanio sprzedam wzmacniacz gitarowy. 
Tel. 0608-527-930. 

Spr-Ledam pilarkę Sthill 026. 
Tel. 0668-374-464. 

Sprze~am młóto browarne, cena 
+ transport. Tel. 046/838-48-86, 
0691-605463. 

Zbiorniki plastikowe 1 OOO I na pale
cie • sprzedam. Tel. 0697-677 ·530. 

Sprzedam piłę lańcuc~ową Sthill. 
Tel. 0886-2 I 8-982. 

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Piec olejowy Buderus nowy - sprzedam. 
Tel. 0421719-38-86. 

Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem 
spalin, uszkodzona. Tel. 042/7 I 9-23-39 
(wieczorem). 

Sprzedam pilę spalinową Dalpima PS280, 
pilę spalinową Partner 365. 
Tel. 0504-178-884. 

Silniki elektryczne, pompa wodna, motore
duktor, opony 750/20. Tel. 042/7 I 9-59-36. 

Gotowe deski podłogowe sosnowe 
ok. 30 mkw. Tel. 0692-871-283. 

Sprzedam bojler 100 ~ 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. 
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Suknia ślubna, biala, rozm. 38-40, komplet 
wypoczynkowy zamsz. Tel. 0505-667-099. 

Sprzedam betoniarkę i bób. 
Tel. 0697-346-682. 

Sprzedam maszyny szwalnicze po likwidacji 
zakładu. Tel. 0606-326-740. 

Sprzedam piec miałowy do 200 mkw., 
2003 rok budowy. Tel. 0660-048-076. 

Kiosk „KAMI" podwójny - sprzedam. 
Tel. 0503-851-515. 

Sprzedam wózek dziecinny. 
Tel. 0502-312-275. 

Sprzedan1 suknię ślubną. Tel. 0502-312-275. 

Sprzedam maszyny do szycia: 2 overloki 
3-nitkowe, stebnówkę i dwuiglówkę. 
Tel. 0421710-77-19, 0661-274-690. 

Beczki po olejach silnikowych 200 I, 60 I, 
30 I - sprzedam. Tel. 0421719-37-42. 

Wyposażenie sklepu (meble, szafki) - tanio. 
Tel. 0500-199-519. 

Do sprzedania piecyk gazowy, butla CO' 
mala, cWodziarka do napojów. 
Tel. 046/831-25-03. 

Hełmy, 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 drewno opalowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Sprzedam piec, c.o. na gaz ziemny, Fakora -
używany, stan bardzo dobry z pompą Grund
fos; wklady kominowe z kwasówki, średni
ca 100/120, mb 20 mb. Tel. 0601-331-IJ.5. 

Sprzedam przyczepę 3-stronny wywrot, 
chwytak cyklopa, tokarkę. 
Tel. 0661-091-064. 

Sprzedam kanapę, dwa fotele-miodowe, 
szafę 3-drzwiową, ciemny brąz. 
Tel. 046/832-29-39. 

Sprzedam tanio dywan 2,5 na 3,5 m. 
Tel. 046/833-75-72. . 

Sprzedam kanapę rozkładaną z czarnej skóry 
(bez pojemnika na pościel), ławostół. 
Tel. 046/830-21-65. 

Sprzedam wózek paleciak, cena 450 zł, 
waga do 400 kg. Tel. 0600-508-355. 

Sprzedam nowe kimono do teakwondo, 
rozmiar 190 cm. Tel. 046/832-2248. 

Sprzedam regal młodzieżowy, komputer 
z biurkiem, wersalkę. Teł. 046/833-97-86 
po 17.00. 

Sprzedam piec węglowo-miałowy, migo-mag 
spawalniczy. Tel. 0698-66-32-79. 

Spr-Ledam telefon Motorola E365 z aparatem 
niedrogo. Tel. 046/831-73-69, 
0506-840- I 22. 

Sprzedam szafy ubraniowe BHP, metalowe, 
podwójne, sztuk 4, mało używane. 
Tel. 0889-950-912. 

Sprzedam wyposażenie pizzerii: rożen, 
stół chłodniczy, talerze, ladę sklepową itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam motoreduktor z silnikiem I ,5 KW. 
Tel. 0609-282-382. 

Najtańsze c-.cyste CD/DVD w Rawie, 
Rynek, wtorek, piątek, sobota. 

Sprzedam agregat prądotwórczy 1,7 KW, 
nowy, gwarancja, czterosuwowy. Tanio! 
Tel. 0601-341-389. 

Sprzedam maszynę do szycia Łucznik, 
elektryczną. Tel. 046/834-92-20. 

Sprzedam drewno opalowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Suknię ślubną Pronuptia, rozm. 36. 
Tel. 0603-727-888. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Przyjmę_ szwaczki, szwaczy, prasowaczki, 
prasowaczy. Tel. 0601-635-056. 

NZOZ w Skierniewicach zatrudni 
stomatologa. Tel. 0606-943-737. 

Pani na stale, z zamieszkaniem i utrzymaniem 
- do pomocy w domu. Tel. 0461838-58-65. 

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 firmie szycie odzieży z dzianiny. 
Tel. 0600-0 I 3-750. 

Saxofonista. Tel. 0692-101-989. 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0693-398-516. 

Kucharka : przyjmie wesela oraz imprezy 
okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46. 

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-180-054. 

Mloda, dyspozycyjna, wykształcenie śred
nie handlowe - podejmie prace w sklepie. 
Tel. 05 I 0-249-636. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu
dowlanego w Łowiczu • poszukuje 
kandydatów na stanowisko inspekto
ra nadzoru budowlanego. Szczegó
łowe infonnacje można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Inspekto
ratu Nadzoru Budowlanego w Łowi· 
czu, 99-400 Łowicz, ul. Starościńska 
nr 1, tel. 046/837-03-47. 

Mechanik samochodów ciężarowych 
i ciągników rolniczych - po_szukuje pracy. 
Tel. 046/837-10-IJ. 

Zatrudnię młodego kelnera i kuchar-La 
do pracy w restauracji. Tel. 0514-806-529. 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0604-270-043. 

Zatrudnię doświadczoną kucharkę lub kucha
rza do pracy w Nieborowie. Tel. 0697-997-220. 

Zatrudnię sprzedawcę, branża hydrauliczna. 
Tel. 0691-991-000. 

Salon Meblowy poszukuje pracowni
ka na stanowisko sprzedawca; oferty 
prosimy przesyłać na adres: zbyszek
galaj@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 Rzemiosl i Malej Przedsiębiorczości 
w Łowiczu organizuje bezpłatne szkolenia 
techniczo-handlowe1 tematyczno-populary
zacyjne, w dniach: 15 marca, godz. I O.OO -
pompy ciepła, 22 marca, godz. I O.OO - kolek
tory słoneczne. Łowicz, Plac Przyrynek 2. 

Zatrudnię ekspedientkę z doświad· 
czeniem w handlu do Sklepu 
Wielobranżowego w Łowiczu. 
Tel. 056/493-33-43. 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0602-558-294. 

Poszukuję kierowcy kat. C+E z 2-letnirn 
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 
siodłowy z doświadczeniem. 
Tel. 0606-289-088. 

Przyjmę dziewiarza na maszyny 
komputerowe. Tel. 0606-832-571. 

DOCIEPLENIE BUDYNKÓW 
• FACHOWCÓW, CAŁE BRYGADY, 
PODWYKONAWCÓW. STAŁA PRACA 
NA TERENIE MIASTA ŁODZI I WOJE· 
WÓDZTWA. ZAKWATEROWANIE. 
TEL. 042/205-44-29. 

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA BUDOWY 
• WYMAGANE UPRAWNIENIA BUOOW· 
LANE, AKTUALNA REJESTRACJA W 
OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW 
BUOOWNIClWA, PRAWO 'JAZDY KAT. 
B. STAŁA PRACA NA TERENIE ŁODZI 
I WOJEWÓDZTWA. TEL. 0607-444-036. 

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy. 
Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii. 
Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię ekspedientkę ze znajomością kasy 
fiskalnej, pracującą w branży spożywczo
monopolowej. Praca w Łowiczu. 
Tel. 0696-398-832. 

Kierowcę do rozwożenia butli na 1/2 etatu. 
Tel. 0698-411-715. 

Przyjmę kierowników budów, specjal
nosć: zbrojarz-betoniarz. 
Zduny 107b. Tel. 046/839-11-75. 

Kierowca B,C+E, świadectwo kwalifikacji, 
minimum sanitarne, psychotesty, wiek 30 lat 
- podejmie pracę. Tel. 0604-695-066. 

Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów 
kąpielowych z Łowicza i okolic. 
Tel. 0609-837-130. 

Zatrudnię pomocnika do tynków, prac 
wykończeniowych od zaraz. 
Tel. 0696-520-312 po 17.00. 

Zatrudnię kierowcę kat C+E. 
Tel. 0607-267-206. 

Zatrudnię mecbanika samochodów ciężaro
wych z prawem jazdy kat. C. 
Tel. 0601-297-779. 

Przyjmę do pracy fiyzjerkę lub fiyzjera 
damsko-męskiego na własny rozrachunek 
przy kosmetyczce. Tel. 0501-011-198. 

Masaż • usprawnianie po udarze, 
dojazd do pacjenta. Tel. 0693-278-958. 

Zatrudnię fryzjerkę, Tel. 0604-180-054. 

Przyjmę szwaczki. bielizna. 
Tel. 0501-649-072. 

Finna zatrudni kierowców z kat. C. 
Tel. 046/830-00-80. 

Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 046/837-63-93. 

Młoda kobieta, prawo jazdy, samochód 
- podejmie pracę lub współpracę. 
Tel. 0667-214-255. 

Zatrudnię szwaczkę. Tel. 0608-372-976. 

Zatrudnię kierowcę kal C z doświadczeniem, 
wiek 25-40 lat. Tel. 0608-059-817. 

Poszukuję kierowcy (kat. C+E) na samochód 
ciężarowy, po kraju, z doświadczeniem. 
Tel. 0502-322-620. 

Przyjmę chałupnictwo: stebnówka, 
overlock, dwuiglówka. Tel. 0511-971-809. 

Przyjmę kierowcę C+E. Tel. 0600-763-615. 

Zatrudnię szwaczk~ możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel. 0600-312-701. 

Avon -zostań konsultanką a otrzymasz teraz 
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek 
i torbę. Na wstępie jeszcze dodatkowy pre
zent. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Sprzedaż perfum - super zapachy, surper zaro
bek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii 
dolegliwości bólowych kręgoslupa. 
MEDYK, ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmuje
my: śr. 16-19, ljpb. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawgdowe; zaświadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca 
całoroczna. Tel. 0603-107-489. 

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 0421719-38-64, 0603-610-884. 

Dziewiarza, mechanika • skarpety 
Malec DE - zatrudnię. 
Tel. 0602-869-719. 

Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-551-060. 

Przyjmę szwaczki do kostitimów kąpielo
wych oraz biustonoszy. Tel. 0421719-36-93, 

• 0508- 7 I 8-574, ' 

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki do szycia 
bluzek i dzianiny. Tel. 042/719-18-43, 
0665-217-483. 

Pr-qjmę szwaczki (spodnie, żakiety), 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 

Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

Ubojnia zwier4t w Kamkowie zatrudni . 
Tel. 0421719-56-78 w godz. 9.00 - LO.OO. 
Zatrudnię kierowcę w piekarni. 
Tel. 04217108-739 po 16.00. 

Serwis zatrudni na korzystnych 
warunkach mechaników i elektrome
chanika samochodowego. 
Tel. 0421719·29-37. 

Przyjmę szycie na overlock i stebnówkę. 
Tel. 042/7 I 0-90-50, 0600-983-446. 

Zatrudnię lakiernika do zakładu sto
larskiego (Glowno). Tel. 0696-033-527, 
0668-206-250. 

Poszukuję opiekunki do osoby starszej 
w godz. 20.00-8.00 rano. Warunki pracy 
i płacy do omówienia na miejscu. Głowno, 
tel. 0421719-14-49. 

J>rqjmę przeszycia z dzianin. 
Tel. 0692-962-058. 

Zatrudnię kierowcę z kategorią B, C. 
Mile widziana znajomość mechaniki. 
Tel. 0605-046-558 

Do pracy w zakładzie dobrze szyjące zespo
ły, szwaczki, tkanina, overlock, stebnówka, 
dwuigłówka. Podejmę pracę z biegle szyją
cymi zespołami chałupniczymi. Wyposażę 
w niezbędny sprzęt. Tel. 0605-367-826. 

Avon - bez wpisowego. 
SMS/Tel. 0502-6 I 6-468, 046/832-74-42. 

Avon- atrakcyjna oferta dla nowych 
konsultantek. SMS/Tel. 0512-115-030. 

Firma budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
• układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601-699-379. 

Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalnoścl roboty drogowe 
łub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 

Flnna zatrudni kierownika robót dro· 
gowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 

Firma zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11. 

Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Finna zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat. B, C, D, E. 
Tel. 0609-837-100. 

Pani na stale z ·zamieszkaniem i· utrzymaniem, 
do pomocy w domu. Tel. 046/838-58-65. 

Poszukuję przewożników, stała 
praca na zestaw z naczepą. 
Tel.0506-003-207. 

Zatrudnię kierowcę kategorii C ze świadec
twem kwalifikacyjnym. Tel. 0501-390-61 O. 
Przyjmę ucznia na praktyki - fryzjerstwo. 
Tel. 046/831-62-16. 

Zatrudnię przedstawicieli handlowych 
na teren Skierniewic. Tel. 046/832-56-20, 
0661-466-403. 

Zatrudnię szwaczki oraz chalupniczki. 
Tel. 0692-125-138. 

Przyjmę absolwentkę na staż (produkcja 
papieru toaletowego) Skierniewice, Granicz
na 52. 'fel. 0461835-90-83. 

Przyjmę uczennicę na praktyki- fryzjerstwo. 
Tel. 0604-096-441. 

Firma olcienna zatrudni handlowców z własnym 
samochodem osobow·ym. Rawa Mazowiecka. 
Pl. Piłsudskiego 7. Tel. 046/ 814-51-21. 

Szukam pracy jako kierowca C lub C+E, 
brak doświadczenia Rawa Mazowiecka. 
Tel. 0511-175-776. 

Firma PPHU „Dach-Met" w Franopolu kolo 
Białej Rawskiej zatrudni pracownika, pożą
dane umiejętności ślusarz, spawacz, tokarz, 
blacharz, lakiernik. Tel. 046/ 8 I 5-92-56, 
0607-091-127. 

Zatrudnię kelnerkę, Skierniewice. 
Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię sprzedawcę do lat 30 do sklepu 
w Rawie mazowieckiej. Tel. 046/814-61-50. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, 
fotografowanie, pełna obróbka 
komputerowa, DVD. 
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie i tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/83 7-52-23, 0606-3 I 2-048. 

Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. 
Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 

Wideofilmowanie. Tel 0698-618-749; foto
graf, tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 

Film weselny, komunijny, DVD. Przystępna 
cena. Tel. 0609-996-333. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 

Wideofilmowanie, zdjęcia do prawo jazdy. 
dowodu osobistego (w domu u klienta), inne 
impre-.cy. Przegrywanie kaset VHS na DVD. 
Tel. 0501-836-550, 

Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. 

NAK Studio Films - wszelkie uslugi 
wideofilmowe. nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 

Wideofilmowanie cyfrowo, montaż 
komputerowy. Tel. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

CyfTowe wideofilmowanie. DVD - tanio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-45 I -221. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Tel. 0509-620-300. 

Przegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-608. 

Video - filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Wideo Foto. Tel. 0696-011-351. 

Foto-Wideo „Clip", śluby, komunie, 
ł inne uroczystości DVD, VHS. 
Tel. 0661-723..()()2, 0606-218-624. 
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USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-<519. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/8_38-20-56, 
0600-626-760. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046/837-19-29. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Usługi hydrauliczne • pełny 
zakres. Sprzedaż kotłów 
węgl11wych, miałowych 
I na eko-groszek Zakup pieca 
z montażem 7% VAT). Zduny 9. 
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600;764-110. 

Glazura, terakota, gładź, płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel. 0502-095-691. 

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

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

Kominy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie. elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 

Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
mannur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gorącego powietrza po całym domu. 
Tel. 0608-101-676. 

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

Tanio - malowanie, tapetowanie, glact;, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Schody, balustrady, parapety (dąb, buk, 
jesion) - produkcja, montaż. 
Tel. 0502-261-898. 

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki 
przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
060 I -303-858. 

Uslugi hydrauliczne - pełen zakres, 
faktury VAT. Tel. 0504-877-307, 
0508-862-0 I 5. 

Beton, wyburzenia, cięcie, rozbiórka. 
Tel. 0606-192-951. 

Układanie kostki brukowej, 
granitowej. Tel. 0692-789-266, 
046/837-62-99. 

Elektryk - mootaż, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. • 

Glazura, terakota, gipsy, malowanie. 
Tanio, solidnie. Tel. 046/830-23-51, 
0600-488-382. 

Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych, gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru. 
Tel. 046/839-63-72. 

Układanie kostki betonowej, granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 

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

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. 
Tel. 0512-444-062. 

Kompleksowe remonty 
pomieszczeń i elewacji 
zewnętrznych • kosztorysy, 
projekty, referencje. 
Tel. 0601-812-262. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe· 
ruje sprzedaż blachodilchówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych finn, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi blacharsko-dekar· 
skie, krycie dac;hów. Łowicz, ul. Jana 
Pawła li 23. Tel./fax 046/837-51-31, 
0509-729-619. 

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. 0602-192463. 

Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046. 
0508-869-390. 

Remonty • wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-256. 

Kominki • budowa, montaż, 
ogrzewanie 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. 046/837-59-1 I, 0606-617-497, 
046/830-08-64. 

Cyklinowanie. układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Uklai.Janie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja. Tel. 0600-150-196. 

Karscher - 800 zł. Koska brukowa 
- układanie. Tel. 0663-766-573. 

Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie • profesjonalnie 
• ,,EFEKT''. Tel. 0600-984-398. 

Cyklinowanie, polerowanie 
• nowoczesny sprzęt. 
Tel. 0694-866-437. 
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Malowanie, tapetowanie, gipsy, panele, 
sufity podwieszane - solidnie. Łowicz, 
ul. Jana Pawła Il 24, tel. 0461837-01-19 
po 17.00. 

Kompleksowe wykończenie wnętrz, tynki, 
płyty gik, glazura, terakota, malowaoie 
- tanio. Tel. 0696-520-312. 

l,lsługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 

Profesjonalna instalacja sygnalizacji wlama
nia, pożaru, kontrcili dostępu, nadzoru 
wizyjnego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 

Centrum Sprzedaży Rynien i Błacho
dachówkl, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Witołd 
Kosmowski oferuje po najniższych 
cenach błachodachówkę szwedzką 
i fińską, blachy trapezowe, podbitkę 
i rynny. Świadczymy krycie dachów. 
Tel. OSQ0-367-596, 046/839-28-60. 

Usługi remontowe i wykończeniowe. 
Tanio, solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 

Kominki - budowa, projekty, 200 
wzorów. Ogrzewanie domów. 
Teł. 046/837-84-92, 0602-282-415. 

Solidne układanie glazury, terakoty, 
murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, 
panele, klinkier. Teł. 046/837-13-91, 
0607-070-420. 

Dachy, pokrycia i obróbki. Tel. 0608-409-686. 

Adaptacja strychów, montaż płyt k/g, 
malowanie, gipsowanie, panele. 
Tel. 046/837-84-72. 

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691-715-543. 

Gipsy - malowanie. Tel. 0503-833-830. 

Montaż okien, drzwi, bram garażowych, kon
strukcja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 

Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, szwedz
ka, płytki. Tel. 0507-458-670. 

Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, szwedz
ka, płytki. Tel. 0511-098-343. 

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
montaż płyt gik, glazura, terakota, panele. 
Tel. 0504-388-696 .. 

Usługi remontowe, glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gładż, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel,046/837- 73-99, 0605-562-651. 

Układanie kostki - sołldnle, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-413-669. 

Glazura, terakota, panele 
podłogowe, ścienne, matowanie. 
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362. 

Docieplenia budynków, elewacje, 
wykończenia. Tel. 0509-706-907. 

Kompleksowe remonty mieszkań. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 0691-734-544. 

Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warszawska 94. 
Tel. 0698-467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. ll505-775-266. 

Glazura, terakota. Tel. 0461837-11-51 
po 16.00. 

Panele podłogowe, ścienne; boazeria; 
malowanie; tapetowanie: schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33. 

Tynki, remonty, malowanie, glazura, 
terakota. Tel. 046/837-11-49, 
0696-601-132. 

Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-3 ł 6. 

Remonty i wykończenia. Tel. 046/837-01-85, 
0608-810-953. 

Glazura, terakota, gładzie, malowanie, 
panele. Tel. 042/7\0-84-90, 0601-650-795. 

Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-80 I. 

Usługi budowlane - docieplenia budynków, 
klinkier, ogrodzenia betonowe, wylewki, 
tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Tel. 0886-333-927. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Tynki gipsowe agregatem. 
Tel. 0500-03 7-006. 

Elektroinstalacje, domofony, alanny. 
Tel. 0502-140-721. 

Nowe systemy grzewcze, wodnt>kanaLiza
cyjne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

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. 0600-979-826. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia. 
Tel. 0509-822-409. 

Układanie kostki brukowej, Remar s.c. 
Tel. 0512-965-626. 

Murowanie, tyńki, ocieplenia. 
Tel. 046/815-75-85. 

Usługi remontowe i wykończeniowe, 
tanio, solidnie, facbowo. 
Tel. 0500-738-600. 

Instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, 
montaż i wymiana piecy, glazura, montaż 
płyt gik, gładź, malowanie, ukJadanie paneli, 
docieplenia. Tel. 0504-572-431, 
0506-799-445. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., 
faktury VAT. Tel. 0604-173-360, 
046/835-31-26. 

Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Teł. 0608-172-838, 
046/832-82-12. 

Tynki gipsowe. cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-616-371. 

Tynki wylewki agregatem, kompleksowe 
wykańczanie wnętrz. Tel. 0441724-19-53, 
0605-541-012. 

Tynki, mury, ocieplenia. 
Tel. 0693-791-487. 
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Panele podłogowe, terakota, 
malowanie, tanio, solidnie, fachowo. 
Tel. 0694-287-447. 

Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 

Glazura, terakota, tanio, solidnie. 
Tel. 0663-999-123. 

Usługi tynki gipsowe, cementowo 
- wapienne agregatem. Tel. 0695-616-371. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 

Pranie podciśnieniowe dywanów, 
wykładzin i tapicerek. 
Teł. 0696--086-527. 

Dach-Kiach. Montaż pokryć dachowych. 
obróbki blacharskie, podbitki. 
Tel. 0607-610-786. 

INNE USŁUGI 
Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Tel. 0604-891-092. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-n1-238. 

Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, 
akprdeon, saksofon, gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 (wieczorem). 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Skórzaną, kożuchową, futrLaną odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg 
Bolimowskiej i Baczyńskiego - środy 
11.00-17.00. 

Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 050\-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. 

Świadczę usługi transportowe • bus. 
Teł. 0606-627-382. 

Zespół muzyczny, wieloletnie doświadcze
nie. Tel. 0606-908-346. 

Zespół - wesela. Tel. 0461838-66-46. 

Wymiana pasów na nowe 
w verticalach oraz tkanin 
w roletach. Teł. 0461830-04-02. 

Zespól muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 

Naprawa komputerów • tanio. Łowicz. 
tel. 0503-601-732. 

Zespól. Tel. 0500-268: Ił O. 

Zdjęcia ślubne - plener. Tel. 0461837-82-56, 
0512-271-275. . 

Naprawa i modernizacja komputerów. 
Tel. 046/837-82-56, 0512-271-275. 

Transport krajowy. Samochód 1,5 t 
+przyczepa. Razem 24 m'. Faktury VAT. 
Łowicz, tel. 0505-018-655. 

Catering, profesjonalne dekoracje 
z towaru własnego lub powierzonego, 
sal wes~lnych, bankietowych. przyjęć 
okolicznościowych i innych, stołów stołu 
wiejskiego, kościoła. Tel. 0603-953-048, 
0513-529-864. 

Naprawa: pralki automatyczne, lodówki, 
zamrażarki, ogrzewacze przepływowe, 
kuchnie gazowe. Dojazd gratis. 
Tel. 0603-531-989. 

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. 

Zespół - wesela. Tel. 0502-473-091. 

Usługi transportowe samochodem dostaw
czym ł,80xl,90x3,60. Tel. 0501-154-218. 

T~sport samochodem dostawczym - tanio, 
lub podejmę współpracę. Tel. 0886-300-130. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
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. 

Naprawa sprzętu AGD • części. 
Teł. 0510-158-880. 

Zespół wesela. Tel. 024/285-41-08. 

Naprawa i modernizacja komputerów. 
Teł. 0501-036-899. 

Zawiozę do ślubu, tanio - BMW 5, srebrne. 
Tel. 046/838-58-12, 0604-973-039. 

Śluby i inne uroczystości - srebrny 
Mercedes (okularnik), czarna perła BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą 
imprezę - wesela, bale, bankiety, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361. 

Zespól muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 

Prawnik - porady, pozwy, wnioski. 
Tel. 046/837-70-96, 0512-443~96. 

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, samocho
dowe. Specjalna oferta dla emerytów i renci
stów. Łowicz. ul. PodrLeczna I 9b. czynne ' 
od 9.00-18.00. Tel. 046/837-32-76, 
0502-037-725. 

Zespól - wesela. Tel. 0605-283-913. 

limuzyna Lincoln - śluby, przyjęcia, itp„ 
8 m długości, telewizor, lodówka, skóra. 
Tel. 0605-305-579, 0697-146-411. 

Solidne sprzątanie mieszkań, domów, 
mycie okien. Teł. 0606-108-795, 
0608-394-971. 

Usługi geodezyjne, okolice Głowna, 
Strykowa. Tel. 0502-581-189. 

Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 

Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814. 

Lincoln czarny, nowy model, śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637-61-30. 

Profesjonalna obsługa imprez 

1muzycznych, firmowych, 
koncerty, wesela, karaoke. 
Tel. 0505-700-159, 
www.marluszkozłowskl.com. 

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dypło· 
mową, wypożycz drukarkę atramen· 
tową łub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed kł· 
nem Polonez. Teł. 0509-$20-300, 
0508-132~08. 

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 

Księgowość - pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
licencja MF. Tel. 0693-424-793. 

Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-630-793. 

Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice, 
Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 0461832-29-33, 0602-648-193. 

www.schodyparkiety.pł 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Hydraulika: olejowe, gazowe, 
węglowe, wodno-kanalizacyjne itp. 
Tel. 046/815-08-38. 

Książeczki mieszkaniowe, realiz.acja. 
Tel. 0603-692-230, 0601-255-153. 

KOMPUTERO 
-PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

Komputeropisanie. Teł. 0696-803-050. 

Komputeropisanie. Teł. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

Komputeropisanie na terenie Rawy 
Mazowieckiej i okolic. Tel. 0660-667-311. 

NAUKA 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-l 86-3J5. 

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. 0461837-74-21, 
0500-104-432. 

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 .. 

Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 0601-613-963. 

Szkoła Języków Obcych 
w Łowiczu poszukuje lektorów. 
Tel. 046/830-20-$7. 

Studentka - korepetycje z języka angielskie
go (szkoła podstawowa). Tel. 0691-940-284. 

Język niemiecki - korepetycje. 
Tel. 0508-186-351. 

Korepetycje z języka angielskiego, 
nauczyciel. Tel. 046/837-05-41, 
0603-704-267. 

Matematyka - student UL, 90 min./25zl. 
Tel. 0606-647-491. 

JcrL)lk niemiecki - solidnie. Tel 0695-774-273, 
046/837-34-87. 

Angielski - korepetycje dla szkoły podsta
wowej. Tanio - studentka. Tel. 0698-514-448. 

Matura ustna, wypracowania, korepetycje 
gratis. Tel. 0693-738-382. 

Prace zaliczeniowe, magisterskie, 
licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382. 

Matcmątyka. Tel. .0461837-85-96. 

Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 

gó'9'3'.>;~~~51~.· 046/837-31-83,. 

Korepetycje - język angielski, magister 
anglistyki (Głowno). Tel. 0692-458-035. 

Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 

Pobiorę lekcję gry na skrzypcach. 
Tel. 0603-869-040. 

Prace z polskiego, bistorii. Tel. 0602-490-715. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) 
także z podręcznika ucznia. 
Tel. 046/832-65-39, 046/832-65-18, 
0695-610-541. 

Angielski. Tel. 0461833-74- \ 8, 
0509-165-759. 

Angielski, 20 zł za godzinę. 
Tel. 0603-596-256. 

S;>:kolenie - informatyka, szeroki zakres 
- wysoki poziom. Tel. 0507-016-837. 

Korepetycje - informatyka, szeroki zakres 
- wysoki poziom. Tel. 0507-016-837. 

Angielski, korepetycje. Tel. 0603-646-000. 

Cbemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 046/833-74-31. 0504-688-169. 

Angielski - indywidualnie. 
Instalacje elektryczne. Tel. 0501- I 29-686r Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169. 
046/889-147-329. 

Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-&1-541, 
046/838-70-32. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

Śluby VW Passa' 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Śluby oryginalną Warszawą, Tel. 0505-23S-I ł 5. 

Koronki, aplikacje. Tel. 0509-454-422. 

ROLNICZE 

Sprzedam mieszankę, jęi:2Jnień z owsem 
w Boczkach Chełmońskich oraz sprzedam 
duil:go, 3-letniego psa, 50 zł. Tel. 0501-011-198. 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel..046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam siano belkowane, ul. Łódzka 26. 

Sprzedam warchlaki duńskie, 
waga 25-30 kg. Gasik • Niedźwiada. 
Tel. 0504-270-890. 

Ciągnik MTZSO 1990 rok, duża kabina. 
Tel. 0501-254-694. 

Sprzedani buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-512. 

Sprzedam bób, odmiana Bizon. 
Tel. 0512-074-580. 

Sprzedam 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. 

Sprledam ładowacz cyklop, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/839-22-92. 

Kupię każdą ilość żyta, sprzedam, 
zamienię otręby. Tel. 0697-536-596. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 0461835-22-71. 

Przyczepa do sianokiszonek na Tandemie 
Mengele, beczka aseniz.acyjna na Tandemie 
tylna oś skrętna 7000 I w ocynku, siewnik 
do kukurydzy pneumatyczny 4-rzędowy 
Becker, Orkan. Tel. 024/356-24-64, 
05 ł 2-444-949. 

Kombajn buraczany Neptun Z4 I 3, siewnik 
Amazone D7 4m, ładowacz UNHZ-750, gle
bogryzarka 2,5m, rozsiewacz Amazone 
600kg, wycinak do kiszonek z windą BVL, 
wielorak do objeżdżania buraku, opony 
I 5,5x38MTZ. Tel. 024/356-24-64, 
0603-6%-524. 

Sieczkarnia do kukurydzy jednorzędowa 
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 siano. Tel. 046/838-74-91. 

Sprzedam gospodarstwo 12, 76 ha 
wraz z budynkami. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam pszenicę jarą Kokta 3 t do siewu, 
owies 2 t. Tel. 0663-977-979. 

Sprzedam siano prasowane. 
Tel. 046/861-61-66. 

Sprzedam słomę w dużych belach. 
Tel. 0600-445-127. 

SprLedam 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. 046/838-43-84. 
Sprzedam siano, słomę i mieszankę. 
Bobrowniki 90. Tel. 0607-539-518. 

Sprzedam limit buraczany 34 t. 
Tel. 046/838-72-23. 

Zamienię opony ogrodnicze do C-330 
na szersze. Tel. 046/861-25-29. 

Sprzedam brukselkę z pola dla krów. 
Tel. 046/861-11-58, 0698-531-158. 

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. 

Kupię ostrówek i silos po cemencie. 
Tel. 046/838-72-98. 

Kupujemy kosiarki listwowe tzw. Osy, zgra
biarki zawiesz.ane tzw. Słoneczko do siana, 
sadzarki łańcuchowe do ziemniaków, pługi 
3-skibowe, ciągnikowe. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 046/838-72-80. 

SprLedam prasę rolującą Class Roland 62. 
Tel. 046/838-97-16. 

Sprzedam słomę ze stodoły. 
Bielawska Wieś 29, tel. 046/838-26-32. 

Sprzedam kombajn półzawieszany, zbożowy 
Z020. Tel. 046/839-66-16. 

Sprzedam prasę Z-224/1, 1989 rok; wał 
strunowy podwójny. Tel. 0694-550-661. 

Sprzedaż rozrzutników, kabin, agregatów, 
opryskiwaczy. Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam krajzegę jednoosiówkę 
do ciągnika. Tel. 0603-184-796. 

Sprzedam prasę zwijającą Claas l 20x 120, 
siat) idealny. Tel. 0607-168-196. 

Sprzedam-przyczepę D47A, wywrot, 
stan bardzo dobry. Tel. 046/838-98-11. 

Sprzedam pszenicę. Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą SIP 
Pionier. Tel. 0501-694-856. 

Sprzedam opony ciągnikowe 16,9x34, 
stan bdb, 45% bieżnika. Tel. 0461838-74-48. 

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-- sprzedam. Tel. 0697-689-876. 

Sprzedam ziemniaki Irga, Ruta, Lord. 
Kupię Ślęzę ogrodniczą. Tel. 0502-103-033. 

Sprzedam sadzarkę czeską, opsypnik, 
dmuchawę pionową. Teł. 0888-298-163. 

Sprzedam ciągnik C-330. 1981 rok. 
Tel. 0604-416-123. 

Ciągniki rolnicze Valtra, moc 74-280 
KM. Sprzedaż, serwis, części. MHD· 
AGRI Sanniki. teł. 0606-112-794. 

Sprzedam Massey Ferguson 1014, 1986 rok 
+ lur Bass z osprLętem, stan bdb oraz silnik 
MTZ z osprLętem. Tel. 0693-528-175. 

Sprzedam siewnik Mazur, sadzarkę. 
Tel. 046/830-99-21. 

Sprzedam łubin wąskolistny i siano luzem. 
Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778. 

Sprzedam burak pastewny, siano. 
Tel. 0600-568-177. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0602-660-785, 046/838-80-90. 

Sprzedam osprLęt od Bialoruśki, chwytak 
do bel, regały magazynowe 110/120. 
Tel. 507-164-215. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Teł. 046/838-84-08. 

Kapustę świeżą, szatkowaną. 
Tel. 046/838-35-23. 

Sprzedam schladZjllnik do mleka, poj. 550 I. 
Tel. 0505-904-245. 

SprLedam ciągnik C-360, pług 3-skibowy, 
silnik do C-360. Tel. 046/838-76-70, 
0691-730-155. 

Sprzedam siano i słomę z mieszanką belowa
ną. Tel. 046/830-39-29 po 15.00. 

Sprzedam jałówkę czerwono-białą ( wyciele
nie koniec marca). Bielawy. tel. 0606-145-529. 

Jałówkę cielną - sprzedam. Tel. 0697-298-966. 

Sprzedam C-360, 1982 rok. 
Tel. 024/277-35-47. 

Przywiozę młóto browarne 2x 8 t. 
Tel. 0605-629-839. 

Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 024/277-72-50. 

Przywiozę susz jabłkowy. 
Tel. 0605-629-839. 

Sprzedam Bizon 056 z sieczkarnią, 1987 rok, 
pług 3-skibowy, kultywator 18-zębowy. 
Tel. 024/277-83-81. 

Sprzedam jałówki, krowę 5-lctnią 
- wysokocielne. Tel. 046/839-10-35. 

Sprzedam ciągnik z ESA na kołach od C-330 
+ podnośnik hydrauli~zny. 
Tel. 024/277-90-10, 0694-787-639. 

_Sprzedam rozsiewacz nawozów zawieszany 
NOl2 i opony używane 16,9 x 28". 
Tel. 046/838-72-21. 

Sprzedam jęczmień siewny. opryskiwacz 
400 I, śrutownik na kamienie. 
Tel. 046/838-20-29, 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. 046/838-68-56. 

Limit buraczany 82 t do cukrowni Glinojeck 
i jałówki hodowlane - sprzedam. 
Tel. 024/285-34-79. 

Sprzedam słomę, -sadzarkę czeską, 
eternit drobnofałlsty (nowy). 
Teł. 0606-324-970. 

Sprzedam krowę (wycielenie: koniec marca). 
Dzierzgów, tel. 046/839-66-42. 

Sprzedam Kosa do nawozów, motopompę 
strażacką MSOO, 1988 rok. 
Tel. 046/838-11-58. 

Sprzedam pszenicę, siano 
belowane. Marywlł, gm. Bielawy, 
teł. 0501-351-745; 

Sprzedam słomę. kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 

Sprzedam kiszonkę kukurydzianą, sadzonki 
wierzby energetycznej, kukurydzę paszową; 
cebula, buraki ćwikłowe - duże ilości. 
Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam 2 konwie do dojarki Alfa Laval. 
Tel. 0607-516-914. 

Sprzedam opryskiwacz, 400 I. 
Tel. 046/839-18-53. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/838-43-84. 

Śrutownik na kamienie, opryskiwacz Termit, 
oś + resory, silniki elektryczne, pług 
do podorywki - sprzedam. Tel. 0694-695-011. 

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. 
Tet. 046/837-93-57. 

Sprzedam siano, małe belki ze stodoły. 
Zabostów Duży 14. 

Sprzedam dojarkę 2-konwiową, parnik 
elektryczny. Tel. 046/838-57-88. 

Sprzedam C-330, 1990 rok. 
Tel. 046/838-60-79. 

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową 
Potinger Mex 2 z kółkiem podtrzymującym. 
Tel. 046/838-46-18. 

Dwukółkę nową do ciągnika - sprzedam. 
Tel. 046/830-38-37. 

Prasa Z-224/1 Sipma, 1997 rok; przyczepa 
4 t, 3-stronny wywro~ 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 

Prasa rolująca Z-279/ I Sipma; Zetor 12145 
4x4, 1991 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Prasa Z-224, t 98o rok, 8200 zł - sprzedam. 
Tel. 0461838-90-56 po 19.00. 

Sprzedam rozsiewacz Kos, opryskiwacz 
350 I. Tel. 046/838-17-21 wieczorem. 

Beczka 3500 I - sprzedam. Tel. 0512-544-156. 

Sprzedam sprężarkę 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 - sprLedam. Tel. 046/839-18-98. 

Sprzedam siano, I pokos. Tel. 0461837-65-72. 

Sprzedam mieszankę. jęczmień Stratus. 
Tel. 0600-519-681. 

Sprzedam kombajn zbożowy Claas Domina
tor 66 z rozcinaczem, 57.er. robocza 3.60 m. 
Tel. 0500-041-366. 

Sieczkarnie do kukurydzy jednorzędowe, 
zgrabiarki karuzelowe - sprLedam. 
Tel. 046/837-15-35. 

Sprzedam pszenicę jarą do siewu. 
Tel. 0461838-75-17 wieczorem. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-83-54. 

Forschnitt 514; Merkator 60; siewniki 3 m, 
2,5 m; prasa masy Ferguson; talerzówka; 
Ursus 1201 - sprzedam. Tel. 0605-996-297, 
046/832-77-27. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Chąśno 32, tel. 0609-788-366. 
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Forschnitt 514; Class Merkator 60; 
siewniki 2,5 m, 3 m; Zetor 7045; prasa 
rolująca - sprzedam. Tel. 0605-996-104, 
046/831-53-88. 

Sprzedam ciągnik MF3060, 4x4, 
klimatyzacja. Tel. 0668-816-945. 

Kupię ciągnik C-330 do remontu. 
Tel. 0603-993-060. 

SprLedam rury aluminiowe o średnicy 
!08 mm. Tel. 046/861-05-11, 
0608-400-44 7. 

Sieczkarnia do kukurydzy, jednorzędowa, 
typ Potinger Mex 2 Rotation - sprzedam. 
Tel. 046/838-74-45. 

SprLedam dojarkę. Tel. 0501-270-197. 

Opryskiwacz sadowniczy, zawieszany, 
stan dobry - kupię. Tel. 0461838-17-63 
(wieczorem). 

Sprzedam młynek do śruty na kamienie. 
Tel. 046/838-63-49. 

Ursus C-360, 1979 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-76. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
z cielakiem lub bez. Reczyce 33, 
tel. 0888-1 {44-443. 

SprLedam 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. 

Sprzedam szczenięta Ratlerki 
po szczepieniach. Tel. 0509-104-720. 

Sprzedam 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 dojarkę, prqczepę zbierającą, 
dmuchawę. Tel. 046/838-74-74. 

Tanio sprzedam siano i słomę. 
Tel. 046/838-07-16. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/837-24-19. 

Sprzedam siano, burak, zboże. 
Tel. 0605-679-209. 

Sprzedam śrutownik na kamienie Sztonn. 
Tel. 0887-334-537. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin 
I O kwiecień. Tel. 024/285-35-76 po 20.00. 

Sprzedam C330, 1986 rok. 
Tel. 0604-754-415. 

Sprzedam 8 t pszenżyta. Tel. 0241282-23-12, 
0880-734-314 po 18.00. 

Sprzedam C360 w dobrym stanie, kabina duża. 
1969 rok, IO tys. zł. Tel. 0694-161-009. 

Sprzedam ciągnik C330 i brony 3. 
Tel. 0241282-21-25, 0512-292-384. 

Sprzedan1 rozsiewacz do nawozu lejowy. 
Tel. 024/285-42-23. 

~~f~8~~~~-~owaną i pszenicę jarą. 
Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 046/838-87-30. 

Sprzedam łubin. Tel. 0461838-83-47. 

Sprzedam kombajn Wistula. 
Tel. 0503-654-884. 

Schładzalnik mleka Alfa laval 550 I. 
Tel. 0461838-33-31, 0692-146-594. 

Sprzedam przyczepę trzystronny wywrot. 
chwytak cyklopa. tokarka. 
Tel. 0661-091-064. 

Wspomaganie układu kierowniczego Zetor. 
Tel. 0692-146-594. 

Sprzedam siano. Łyszkowice, 
tel. 0508-232-904. 

Sprzedam śrutownik walcowy. 
Tel. 0880-511-791. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0461838-37-57. 

Sprzedam kultywator 2, 10 m z wałem 
strunowym podwójnym. 
Tel. 0461838-89-09. 

Sprzedam siano, słomę żytnią i owsianą, 
belowane ze stodoły. Zawady 49, 
tel. 046/838-91-48. 

Sprzedam 101 pszenżyta. Tel. 046/838-64-04, 
0888-283-376. 

Sprzedam kabinę Sokółka do C-360. 
Tel. 0698-303-992. 

Sprzedam słomę, siano belowane ze stodoły, 
dojarka Alfa Laval, prLyczepa wywrotka 
na 2 strony, prLCtrząsacz widełkowy. 
Tel. 046/838-56-37. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1980 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 046/838-58-12. 

Sprzedam pług 3 grudziiidzk~ jałówkę 
cielną. Tel. 0600-421-548. 

Bób - nasiona, sprzedam. 
Tel. 0603-161-640. 

Sprzedam 5,37 ha ziemi, przyczepę 4 t 
wywrotka, dojarkę 2-koawiową i słomę 
w kostkach. Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam silnik na części C360. 
Tel. 046/861-25-38. 

Sprzedam siano bdb jakości w okrągłych 
belach, tel. 0695-761-388. 

Sprzedam siano w okrągłych belach 
Tel. 0601-503-147. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0888-822-173. 

Sprzedam krowę 4 lata i jałówkę 15 m-cy. 
Tel. 0602-276-428. 

Sprzedam dużą ilość obornika. 
Tel. 0461838-24-22. 

Sprzedam dwa kombajny zbożowe 
Forschnatt 512, heder !120. 1981 rok 
i 1987 rok. stan bdb. Tel. 0604-% 1-560. 

Sprzedam słomę. Tel. 0461838-75-17 
(wieczorem). 

Kupię skrzynki plastikowe. 
Tel. 0600-389-324. 

Sprzedam 2.5 t buraku pastewnego. 
Tel. 0500-238-364. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0696-698-085. 

Sprzedam opryskiwacz Pilmet I OOO I. 
Tel. 0609-810-858. 

Sprzedam owies i wikę. Tel. 0503-598-588. 

Sprzedam działkę budowlaną gospodarczą. 
Tel. 0606-281-707. 

Sprzedam pszenice;, psze.nżyto, dojarkę 
Alfa laval. Zduny 157. 

Sprzedam kabinę do Mf-255. 
Tel. 0665-982-844. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam kombajn Anna, 1989 rok. 
Tel. 046/838-76-55. 

SprLedam owies, mieszankę, p57.0!licc;, słomę, 
nasiona cebuli. Tel. 0241277-95-94. 

Sprzedam siewnik zbożowy 2050 zł, 
sieczkarnię do kukurydzy 2050 zł, 
śrutownik ssąco-tłoczący 1850 zł, agregat 
uprawowy 2,80m - 1450 zł, dmuchawa 
do zboża 5,5 kW - 2050 zł. 
Tel. 0663-647-066. 

Kupię ciągnik i maszyny rolnicze. 
Tel. 0607-809-288. 

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
mieszankę zbożową. Tel. 0502-585-456. 

Sprzedam Ursus 3512, z oryginalną 
kabiną komfortową, 1993/1994 rok, 
I właściciel od nowości, zadbany, stan 
idealny. Tel. 046/838-39-98, 
0609-855-356. 

Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788. 

Sprzedam opryskiwacz 350 I, stan bdb. 
Tel. 046/838-39-98, 0609-855-356. 

Sprzedam prasę rolującą 120xl20. 
Tel. 046/838-20-14. 

Sprzedam siano belkowane i pszenicę. 
Tel. 0667-213-778. 

Sprzedam prasę rolującą Claas Rollat 44, 
stan bdb. Tel. 046/838-14-40. 

SprLedam krowę i jałówkę na wycieleniu 
15.03.2006. Tel. 046/838-02-79. 

Sprzedam agregat uprawowy 3,20 m szer„ 
stan dobry. Tel. 024/277-72-76. 

SprLedam owies na sie".ry. agregat uprawo
wy 2,20 m. Tel. 0241277-97-18. 

SprLedarn młode krowy, wycielenie: 15·30 
marca. Tel. 0241277-96-42, 0696-785-194. 

Sprzedam agregat uprawowy, hydraulicznie 
rozkładany 3,60, 4600 zł; siewnik zbożowy 
2 m Hasja, 1750 zl; Zetor 5011, skrzynia 
do małej naprawy, zarejestrowany. 13800 zł. 
Rybaki nad Wisłą. Tel. 0880-855-911. 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-92-42 po 17.00 

SprLedarn agregat uprawowy, szer. 2 m. 
Tel. 046/839-21-55 wieczorem. 

SprLedam mieszankę. Tel. 0461837-33-81. 

SprLedarn siewnik konny 17 przystosowany 
do ciągnika, stan' dobry; opryskiwacz 400 I; 
motor SHL 175. Tel. 0241236-52-58. 

Sprzedam limit buraczany 45 ~ 
Cukrownia DobrLClin. Tel. 0461838-72-19. 

Forschnitt E-512 • spnedam. 
Tel. 0504-458-183. 

Sprzedam 15 t jęczmienia, I O t mieszkanki 
zbożowej, chwytacz bel, kiszonkę z kukury
dzy, 4 ha łąki w miejscowości Pacyna. 
Tel. 024/277-61-43. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 0461838-95-35. 

Sprzedam siano , bdb jakości, I pokos, w okrą
głych belach. Wola Kalkowa, gm. Bedlno, 
tel. 0695-761-388. 

Limit buraczany - sprzedam. 
Tel. 024/277-96-66. 

Sprzedam dojarkę, stan idealny 
i silnik 5,5 kW Teł. 0661-284-038, 
046/838-43-13. 

Sprzedam krowę. Tel. 0461830-39-69. 

Sprzedam żyto. Tel. 046/838-77-75. 

Sprzedam Bizon Rekord Z-058, 1997 rok; 
Ursus 4512, 2002 rok. Tel. 0501-504-723. 

Sprzedam Ursus 3512 lub Ursus 904. 
Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam Ursus C-330; MF-255; prasę 
Z-224; rozrzutnik obornika; Orkan 2A. 
Tel. 0501-504723. 

Kupię Ursus 5314; 4514 lub Zetor 5340 
lub 7340. Tel. 0501-504-723. 

Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/839-68-36. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/837-74-78, 0661-611-384. 

Sprzedam C-360; C-330 nowy składak; agre
gat prądotwórczy 38 kWA; kerszera; Stara 
1132; silniki: {:-360, MTZ, 914, 1214, 
Leiland 6 i 4; opryskiwacz Sepria; opryski
wacz polowy 22 m 800 I; części ciągnikowe 
różne. Tel. 0504-475-567. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 0698-556-743. 

SprLedam jałówkę na wycieleniu. tennin: 
29 marzec. Tel. 0461838-43-06, 
0603-061-820. 

Sprzedam prLYstawkę do zbioru kukurydzy 
do Bizona i wiertarkę słupową. 
Tel. 0695-761-300. 

SprLedam prasę Z-224. stan dobry; 
rozrzutnik Tandem 6 t. Tel. 0461838-46-53. 

SprLedam ziemniaki 2 t. Tel. ()46/838-18-19. 

SprLedam prryczepę samozbierającą. 
I właściciel. Tel. 0602-339-665. 

Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 0889-860-859. 

Sprzedam prasę Z-224. przyczepę 
do styropianu Tel. 0608-354-272. 

Sprzedam ciągnik C-330 po- remoncie 
z TUR (bez prawa rejestracji). 
Tel. 0601-297-779. 

Siano belowane - sprzedam. 
Tel. 0604-973-885. 

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 zadnych dopłat! 

Sprzedam siewnik składak 23 rurki. 
Tel. 046/838-49-97. 

Szamba i płyty gnojowe. Tel. 0509-706-907. 

C-360, l985 rok, I właściciel, w oryginale 
- sprzedam. Tel. 046/838-40-53, 
0509-837-568. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 0694-902-358 po 18.00. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-16-17. 

Sprzedam krowy i cielaki. Likwidacja stada. 
Placencja 17, tel. 0665-554-486, 
0602-482-678 . 

Sprzedam wagę inwentarską do 1,5 l 
Tel. 0600-262-693. 

Sprzedam opryskiwacz polowy 300 I 
i pnyczepkę samochodową. Tel. 0694-
695-075. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tennin: 
27 marca. Tel. 046/837-47-55 wieczorem. 

Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 KW, 
bijakowy. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam glebogryzarkę 1,60, stan bdb; 
kultywator 14 - 2 szt.; pług 2 Grudziądz. 
Tel. 0880-353-819. 

SprLedam ciągnik C-330, cyklop, kosiarkę 
rotacyjn~ śrntownik bijakowy, kultywator, 
pługi, sieczkarnię do kukurydzy I -rzędową 
Meogela, orkan do zielonek, brony .S, wyci
nak do kiszonek. Tel. 0602-473-422, 
0607-666-848. 

Sprzedam rozrLutnik Tandem 6 t lub 2--0sio
wy; beczkę 3500 I; wagę tonową do bydła; 
siewnik zbożowy 3 m; pług 5-skibowy. 
Tel. 0660-593-920. 

Pszenżyto jare, siano belowane - sprzedam. 
Bednary 141, tel. 046/837-86-14. 
046/838-60-06. 

Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 0602-689-205. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
i śrutownik na kamienie. Tel. 046/838-50-27. 

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy. 
Tel. 046/838-49-33. 

Deszczownie. Tel. 0506-140-584. 

Sprzedam C-330 M, 1988 rok. z turem 
lub" bez tura, prasę Z-224 w oryginale, 
stan bardzo dobry. Tel. 0880-972-303. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-ll-05. 

Agregat prądotwórczy 3-fazowy 
do ciągnika - sprzedam. Tel. 0604-828-185. 

Sprzedam C-330 i C-360. Tel 0696-021-755. 

Prasa Z-22411 Sipma. 1997 rok; przyczepa 
4 ~ 3-stronny wywro~ 1997 rok; Zetor 3340 
4x4, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Prasa Z-224, 1986 rok, 8200 zł - sprzedam. 
Tel. 046'838-90-56. 

Zetor 12145, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 

SprLedam przyczepę sarnozbierajacą 
T072 oraz słomę. Tel. 0461838-78-83. 

SprLOdam owijarkę bel; rozsiewacz 
do nawozu Amazone KUNH. Gruber 
2,10 i 3 m. Tel. 0601-297-783. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 0461838-16-90. 

Przetrząsacz - zgrabiarka 5-gwiazdowa, 
silnik S320, części do sieczkami Forschnin 
- sprzedam. Tel. 0692-216-589. 

Agrokom, ul. Nadbzurzańska 27 
w Łowiczu • skupuje pszenice. 
Tel. 046/837-33-16, 837-42-14. 

Sprzedam beczką asenizacyjną 4000 I 
+ pompę; rozrLutnik 2-osiowy; mieszalnik 
pasz mokrych. Tel. 046/839-10-32. 

Sprzedam kapustę białą. Tel. 0698-189-704 
po 18.00. 

Sprzedam Bizon Z-050, 1974 rok, stan 
dobry, opony 80%, nowa kosał nowa 
chłodnica, cena do uzgodnienia; beczkę 
asenizacyjną. Tel. 046/838-71-42, 
0601-301-412. 

Kupię kamień polny, gruz betonowy. 
Tel. 0608-215-470. 

Kupię schładzalnik do mleka 250-350 I, 
najlepiej Alfa laval. Tel. 0461838-84-44. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 1000 MTG. 
Tel. 046/838-37-01, 0607-929-060. 

Sprzedam siewnik do nawozu, lej 
(do remontu). Tel. 046/838-77-78. 

SprLedam 15 t pszenicy. Tel. 0602-211-613. 

Części do widlaka elektrycznego WW, 
używane. Tel. 046/838-91-28. 

SprLedam tunele foLiowe 6x30 m. 
Tel. 046/838-60-08. 

Sprzedam przyczepę zbierającą do siana 
i zielonek. Tel. 046/838-77-83. · 

Spr•edarn kury padewskie i gołębie newki. 
Tel. 046/838-70-39. 

Sprzedam ciągnik Ursus C4011 , stan dobry. 
Tel. 0660-194-465 po 18.00. 

5 szt. opon 900 -20, kola do przyczepy 6 t 
- sprzedam. Tel. 0606-519-851. 

Przyczepa 047 wywmt i Orkan 2 - sprLedam. 
Tel. 046/838-36-04 wieczorem. 

Kupię wagę inwentarŁową i tonową. 
Tel. 046/838-89-34. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 7 kwiecień. 
Nowe Grudze 17, tel. 046/838-83-72. 

Sprzedam maszt od widlaka, prLYstosowany 
do ciągnika. Tel. 0461838-72-05. 

SprLedam prasę balansową 5 l 
Tel. 0461839-13-42. 

SprLedam sad7.arl<ę do ziemniaków, 
kopaczkę ciągnikową, obsypnik 
do ziemniaków 5-rLędo\vy, bec~ę 
asenizacyjną. Tel. 0461838-91-55 po 20.00. 

SprLOdarn jęcanień jary Stratus. 
Tel. 0461838-72-20. 

SprLedam kamienie polne 
oraz glebogryzarkę. Tel. 046/838-73-09. 

Sprzedam słomę jęczmienną prasowaną 
ze stodoły. Dębowa Góra. 
Tel. 0241285-52-63. 

Sprzedam cebule;, wysadkę. 
Tel. 046/838-78-46. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną 
z papierami. Tel. 024/285-29-29. 

Sprzedam limit buraczany 90 t . 
do cukrowni Dobrzelin. Tel. 0691-769-331. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. · 
Tel. 0607-343-828. 

Sprzedam jałówki cielne. Jackowice 29. 
Tel. 046/838-78-53. 

Sprzedam siano. Tel. 0461838-67-46. 

Sprzedam rozrzutnik I -osiowy, radziecki. 
Jacochów 26. Tel. 046/835-20-00. 

Sprzedam krowę 5-letnią na ocieleniu. 
Tel. 046/838-85-12. 

Sprzedam ciągnik Ursus 2812, 1997 rok 
i krowę na ocieleniu, 5-lett1ią. 
Tel. 0500-243-428. 

SprLedam ciągnik Ursus 3512, 1996 rok 
i wóz konny. Tel. 046/838-88-62. 

Sprzedam rozrzutnik rosyjski. 
Tel. 0668-472-081. 

Sprzedam siano belowane, pogodne, cena 
30 zl/l m. Bobrowniki 113. 
Tel. 046/839-63-10 po 14.00. 

Sprzedam C-330. Tel. 0603-103-174. 

Sprzedam niedrogo mały kombajn zbożowy. 
Tel. 0602-475-061. 

SprLedam C-360, stan bdb. Tel. 0602-364-657. 

Sprzedam krowy i kwotę mleczną, 
likwidacja stada. Tel. 046/861-25-94. 

Sprzedam siano i słomę 
prasowaną. Tel. 046/838-04-73. 

Rozrzutnik I-osiowy, 2,5 t, fabryczny, 
cena I 0000 zł - sprLedam. Kocierzew 2. 
Tel. 0506-276-745. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Lipnice 2. Tel. 046/838-17-14. 

Sprzedam łubin żółty, słodki, 
szerokolistny. Tel. 046/838-48-59, 
0697 ~77 -530. 

Sprzedam siano w kostkach. 
Tel. 0693-307-763. 

SprLedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-30-05. 

Sprzedam przyczepę zbierającą 
i dmuchawę do siana. Tel. 0604-574-267. 

Sprzedam jałówkę po wycieleniu. 
Tel. 046/838-81-34. 

SprLedam mieszankę, owies, pszenice;, kiszon
kę z kukurydzy i siano. Tel. 046/838-45-80. 

Sprzedam rozrzutnik 6 l 2-osiowy, stan 
dobry; 1.5 t mieszanki do siewu. 
Tel. 0691-666-967. 

Słoma prasowana i kamień polny - sprzedam. 
Tel. 0692-971-544. 

Sprzedam pszenżyto jare, odmiana 
Kargo, zbiór z wysiewu elity, zaleca
ne do wysiewu. Tel. 0602~06-985. 

Sprzedam kowy po wycieleniu, jałówkę 
na ocieleniu (c1crwiec) - likwidacja; 
siano belowane. Tel. 0697-054-347. 

SprLedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-44-46. 

Renault 19, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-295-214. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
(w kwietniu). Bocheń 8. 

Sprzedam I ha ziemi na Wituszy. 
Tel. 0889-125-136. 

Kupię kosiarkę rotacyjną w dobrym stanie 
o szer. 165 cm. Tel. 0241277-48-57 
(wieczorem). 

Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96. 

SprLedam żyto, pszenżyto, mieszankę, psze
nicę, siano w belach, buraki pastewne. ziem
niaki Irga sadzeniaki. Tel. 024/277-38-70. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, jalówki, 
byczki po 200-300 kg. Tel. 046/838-11-90. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, pszenicę. 
Karsznice Duże 32, tel. 046/838-13-34. 

Sprzedam jałówkę 2-letnią na ocieleniu, 
termin: 15 kwietnia. Tel. 024/277-41-89, 
0692-935-80 I. 

Sprzedam siewnik do cebuli. nowy. 
Tel. 0503-569-473. 

Sprzedam podbieracz dó sieczkami Forsch
nitt E280 C. Tel. 0461838-02-90. 

Sprzedam ciągnik C-385, rozrzutnik oborni
ka 2-osiowy i 6 t tandem, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0694-860-866, 046/861-24-37. 

Sprzedam prasę Z-22411, 1996 rok, I właści
ciel, pług 3-skibowy. Tel. 0461838-30-37. 

SprLedam wszelkie maszyny rolnicze 
importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77. 0602-232-406. . 

Sprzedam deszczownię Odrę i pompę. 
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266. 

Lubin słodki - sprzedam. 
Tel. 042/719-90-44. 

Ziemniaki, sadzeniaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 

Sprzedam owies, jęczmień. 
Tel. 046/874-76-69. 

Owies i słomę żytnią - sprzedam. 
Tel. 0461874-72-76. 

Sprzedam łubin słodki Troll 5 t, mieszankę 
zbożową 4 t, pszenżyto 3 t. 
Tel. 0421719-55-94. 

Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
częscl do opryskiwaczy, belki herbi
cydowe, siewki, środki ochrony ro
śli. Super ceny. Chemfll, Dmosin 124. 
Tel. 046/874-72-88. 

SprLedam łańcuchy na koła rozm. 14,9128, 
opony 852120 - używane. Tel. 0504-178-884. 

Sieczkarnia Forschritt E-280C, prasa zwija
jąca New Holland, siewniki zbożowe, prze
trząsacze i zgrabiarki kamzelowe, Grubery 
9 i 11 graczek, kosiarka rotacyjna, siewki 
do nawozu, pługi dwuskibowy obrotowy 
i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 
Tel. 0604-191-027. 

Nawadnianie kropelkowe - sprzedam. 
Tel. 0668-483-254. 

Sprzedam: MTZ 80, 1994 rok, I rejestracja 
1995 rok, stan bardzo dobry, 1850 Mtg, 
I właściciel. Agregat uprawowy szer. 2, I O. 
Tel. 0421719-56-62. 0603-621-157. 

Sprzedam pług dwuskibowy i parnik 
elektryczny z wkładem. Tel. 0461874-73-31. 

Sprzedam rozsiewacz nawozów, kultywator, 
pług i inne. Tel. 0503-512-388. 

Sprzedam prLYczepę Jugosłowiankę II. 
Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam 3512, półroczny. 
Tel. 0504-689-722, 0509-260-732. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1984 rok - tanio. Tel. 0421719-63-38 po 20.00. 

Bób wczesny - sprzedam. Tel. 0507-377-157. 

Pszenżyto i owies - sprzedam. 
Tel. 0880-602-027. 

Sprzedam ciągnik rolniczy T-25 A2, 1989 mk, 
930 MTh, stan bardzo dobry, cena do uzgod
nienia. Tel. 0421719-31-03. 

Sprzedam pług 3-skibowy, Orkan i brony. 
Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579. 

Przyc~epa rolnicza dla zwierząt nowa 
- sprLedam. Tel. 0421719-73-14. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą Jugosło
wiankę PRP „3", stan bdb. 
Tel. 046/838-27-32. 

C-355 z Turem, stan bdb, bez rejestracji, 
sadzarka polska, słoma w balotach. 
Tel. 0696-049-953. 

Wielorak - sprzedam. Tel. 0421719-57-94. 

Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Kutna. 
Tel. 0505-807-397. 

Sprzedam owies. Tel. 0512-335-957. 

Sprzedam Zetor 8145 (odpowiednik Ursusa 
914), 1989 rok, nowe ogumienie. 
Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam Gruber ścierniskowy 3,i m, 
2000 rok. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy, system 
Wario, 2000 rok. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam pług 3 i 4-skibowy obrotowy 
Kwemeland. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam bronę talerzową 4 m. 
Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam sieczkarnię do Bizona fabrycznie 
nową na gwarancji (Wągrowiec). 
Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam pszenżyto 7 t. Osiny, gmina 
Dmosin. Tel. 046/874-71-56 po 17.00. 

Skup macior. Tel. 0508-566-854, 
046/874-73~6 (wieczorem). 

SprLedam ładowacz Cyklop, prasę polską. 
Tel. 0503-491-575. 

Sprzedam kombajn Bolko, przyczepę 
Jugosłowiankę li. Tel. 0421719-71-35. 

SprLedam ciągnik 3512 i rozrLutnik 
obornika. Tel. 0508-364-849. 

Kupię prasę polską i kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0507-531-998 (wieczorem). 

Ursus 1222. plug 4,skibowy. 
Tel. 0506-178-432. 

Sprzedam Ursus 2812, 1977 rok, I właściciel. 
Tel. 0461838-24-64. 

Sprzedam krowę - drugie wycielenie, 
dmuchawy poziomą, pionowa. kwot«( 
mleczną. Tel. 0607-385-895. 

Sprzedam Zetor 5511 , 1975 rok, 
zarejestrowany. Tel. 0667-900-236. 

Sprzedam jęczmień, pszenżyto, mies..,ankę, 
słomę prasowaną, zgniatacz obornika. 
Tel. 0421719-61-40. 

Kupię siewnik zbożowy. 
Tel. 0421710-91-64. 

Sprzedam pług dwuskibowy. 
Tel. 0605-169-61 O. 

Sprzedam łubin słodki Zeus lub zamienię 
na siano, owies. Tel. 042nI0-92-55. 

Sprzedam dwukólkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Tel. 0694-962-054. 

Kupię silnik „Perkinsa" (3P). 
Tel. 0601-686-689. 

Sprzedam kombajn Zif!mniaczany 
Bolko lub zamienię na Annę. 
Tel. 046/813-75-70. 

SKR Godzianów wydzierżawi: przy
czepę asenizacyjną, siewnik do ku
kurydzy. Wydzierżawi lub sprzeda: 
sieczkarnię do zielonek produkcji 
polskiej + 3 chedery, kombajn „Bi· 
zon". Informacje: tel. 046/831-11-64 
po 20.00. 

Sprzedan1 jałówkę po pierws-0·m cielaku. 
Tel. 046/831-24-74. 

Sprzedam słomę w kostkach. 
Tel. 046/815-01-83. 

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej 
Bellomond. Tel. 0461831-72-35, 
0609-229-504. 

Sprzedam siewnik zbożowy i nawozowy, 
kosiarka rotacyjna. Tel. 0461831-55-12, 
0880-727-760. 

SprLedam korbowód, pompa wtryskowa 
C 360, nowe. Tel. 046/833-14-57. 

SprLedam izotennę na Stara 742, 
kombajn Anna. Tel. 046/831-40-72 
(wieczorem). 

SprLedam 2 krowy cielne, wycielenie 25.03 
i 13.07 2006 r. oraz kwoty mleczne. 
Likwidacja. Tel. 046/831-73-84. 

Sprzedam siano. Tel. 0461831-20-95. · 

Zdecydowanie kupię T-25 
oraz podstawowy osprzęt 
do ciągnika. Tel. 0694-271-319. 

Drzewka kwalifikowane: wiśni, 
czereśni, brzoskwiń w odmianach. 
Tel. 0693-598-345. 

Sprzedam młodą krowę na ocieleniu z trzecim 
cielakiem. Białynin 2. Tel. 046/815-77-57, 
0607-037-454. „ 
Sprzedam owies. Tel. 046/833-02-75. 

Sprzedam gorczycę i sadzonki agrestu. 
Tel. 0506-747-993. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/831-53-41. 

Sprzedam kombajn ziernniaczal)y Bolko, 
stan bardzo dobry lub zamienię na Annę. 
Tel. 0510-734-342. 

Sprzedam ładowacz Troll. Tel. 0506-360-053. 

Sprzedam Zetor 7211, bardzo dobry . . 
Tel. 051O-734-342. 

Sprzedam siewnik kutnowski 2,7 m -
w bardzo dobrym stanie. Wyborów 3. 
Tel. 0608-590-657. 

Sprzedam kombajn dwuredlinowy, siewnik 
kos, podbierak pokosów do Bizona. 
Tel. 0461 813-71-81. 

Ziemniaki jadalne kupię. Wszystkie 
odmiany. Tel. 0600-332-799. 

Kupie( kombajn ziemniaczany, rozrzutnik 
obornika, kopaczkę ok. Rawa i Biała 
Rawska. Tel. 0600-632-990 wieczorem. 

Sprzedam siewnik konny, 2 szt. 
Tel. 0461813-15-88. 

Sprzedam krowę wyoieloną i jałówkę 
na ocieleniu. Tel. 046/833-94-0 I. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam Owczarki ·porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam Yorki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sznaucery miniatury, szczenil(.ta - sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 

Bemejczyki psy (3 miesiące i 2.5 roku) • 
- sprzedam. Tel. 0606-752-762. 

SprLedam klacz, kara, 3 lata. 
Tel. 0691-707-684. 

Sprzedam kozę kotną (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 4-letnią klacz. Tel. 0461838-83-21. 

.OwC?.arek niemiecki, 22 miesiące, wszystkie 
szczepienia - sprzedam. Tel. 0609-024-416. 

Kupię kózki i kozy. Tel. 0888-300-626. 

Sprzedam szynszylę + klatka. 
Tel. 0697-930-595, 0697-930-594. 

Sznaucer miniatura. szczenięta - sprt:edam. 
Tel. 046/839-69-44, 0660-704-940. 

Ratlerek S-miesięczny - sprzedam. 
Tel. 0600-603-838. 

Zginęła suczka: czarna, podpalana, białe łap
ki i krawat, maly kundel, krótka sierść, towa
rLYska. Jest w trakcie leczenia. Dla znalazcy 
nagroda. Tel. 0607-681-211. 

Berneńczyki, szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 

Sprzedam bokserka 12-miesięcznego. 
Tel. 0608-808-904 po 18.00. • 

SprLedam kozy kotne. Tel. 024/277-91-82. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Króliki rasowe sprzedani. Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam koguty Kochiny. 
Tel. 04217-191-769. 

Trzymiesięczne kózki (Głowno - ul. Jodłowa 
przy szrocie samochodowym) - sprzedam. 
Tel. 0696-836-896. 

Owczarka niemieckiego 6-letnicgo • 
- sprzedam tanio. Tel. 0692-749-175. 

Collie szczenięta - sprzedam 
Tel. 050l-579-477. 

Sprzedam pekińczyki. Tel. 0421719-37-15. 

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Sprzedam rottweilery 6 me. 
Tel. 0691-284-448. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose miniaturo_-.. 
we. Tel. 0606-160-609, 046/ 815-15-79. 

Oddam 4-letniego kota w dobre. ręce. Kot 
jest zdrowy, spokojny, wykastrowany. 
Tel. 046/833-55-30 o godz. 19. 

Sprzedam owczarki niemieckie, długowłose. 
Tel. 0509-729-256, 0502-045-051. 

Sprzedam yorki. krycie york. 
Tel. 0507-960-946. 

Sprzedam labradory. Tel. 0507-960-946. 

Sprzedam suki owczarka niemieckiego. 
5 miesięcy. tanio. Tel. 0605-731-7%. 

Sprzedam kozę Tel. 0461 813-15-88. 

Sprzedam 2-miesięczoego owczarka colie. 
Tel. 0608-613-494. 

Sprzedam ba;.anty srebrzyste .. 
Tel. 0608-613-494. 

Oddam w dobre ręce pieska, 2 miesiące. 
Tel. 0503-486-500. • 

--- ---- REKLAMA 

SALON 
PIELĘGNACJI 
Psó W ul. Browa~~~i~ 

(na piętrze) 
tel. 0600-180-859 

Profesjonalna pielę~acja psów: 
• s~eniei • trymo:wania, • a~ie , ~ czesan!e. 
• piefęgnaqa oczu -1 uszu, • o name pazurow 
Komfortowe warunki, najwyższej klasy wyposażenie 
I kosmelyl<i. TELEFONICZNE UZGADNIANIE WIZYT. 

www.salonpsa.o! •~n 
„ 
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Wystawa ·Mirosława Parysa 
w powlatowei blbllotece 

Przez najbliższy miesiąc 
oglądać będzie można w Po
wiatowej Bibliotece Publicznej 
w Łowiczu wystawę prac pia· 
stycznych Mirosława Parysa. 

E kspozycja prezentuje czter
dzieści cztery obrazy, często 

w dużym fonnacie, pnedstawiają
ce martwą naturę, pejzaże, konie, 
scenki rodzajowe czy scenki batali
styczne. Jest to tylko ~ ogrom-

25 lat, wystawa w powiatowej bi
bliotece jest jego publicznym debiu
tem. Na początku swojej twórczej 
drogi inspirował się tematami fanta
stycznymi - utnymane w stylisty
ce science fiction obrazy także w
baczyć można na wystawie. Póź
niej zawładnęli nim impresjoniści. 
Dziś inspiruje się Chełmońskim 
i Kos.sakiem, van Goghiem, czy Wil
lemem Heda. 

Grażyna Zielińska opowiadała o swojej pracy i pokazała mło
dzieży, jak na scenie okazywa6 emocje. 

Aktorko zawitało do Barcika 

' nego dorobku łowickiego artysty 
amatora. Jego dom zapełniony jest 
obrazami, a wiele z nich po prostu 
poszło w świat, gdyż Mirosław 
Parys chętnie maluje dla piajaciół, 
znajomych, czy nawet znajomych 
znajomych, swoje prace także 
sprzedaje. Mimo to artysta jest do 
swoich obrazów bardzo przywią
zany. Często gdy komuś podoba się 
dana praca, maluję inną, wzorowaną 
na niej, natomiast z pierwowzorem 
nie chce się rozstawa9. 

Wiele z obrazów, jakie ogląda6 można w bibliotece to scenki 
rodzajowe lub batalistyczne przedstawiające konie i jeżdżców. 

Na wystawie prezentowane 
są płótna olejne, od zupełnie ma
łych obrazków, aż po dzieła na
wet dwumetrowe. Tematyka jest 
bardzo różna: pejzaże, martwa 
natura, konie. Nam najbardziej 
podobały sięjednak scenki rodza
j owe i batalistyczne, wśród 
których znajduje się nawet pa: 
norama racławicka. Bardzo 
wiele z tych obrazów to kopie 
znanych artystów: Chełmońskie
go i Kossaka. Możemy więc zo
baczyć na przykład słynne „Ba-

G rażyna Zielińska, aktmka Te- praca aktora w teatrze od pracy 
atru Dramatycznego w Płoc- w filmie. Znając dziecięce upodoba
ku, była w sobotę 11 marca nie do odgrywania zadań aktorskich, 

gościem świetlicy w Nowym Barci- wcieliła się w rolę nauczyciela szko
ku w gminie Sanniki. Dobrze znana ły aktorskiej, który daje takie zada
z kilku telewizyjnych seriali nia jak np. pokaż, jak się skradasz., 
(zwłaszcza jako mama Mareczka lub okaż zadowolenie. Okazało się, 
w ,,Na Dobre i na złe''), aktorka opo- że nie jest to takie łatwe. Wystawie przyświeca motto bę

• dącecytatemzCarlaSandburga: ,,Nic 

nie dzieje się]:>ez marzeń". Wernisaż 
miał miejsce w piątek 1 O marca 
o godzinie 16.00 i przybyła na niego 
rekordowa jak do tej pory ilość osób 
w dziejach wystaw organi.z.owanyclr 
przez powiatową bibliotekę. 

Szkóła Podstawowa nr 7 

Marta Kucharska 
mistrzem ortografii 
„Podróż do zoo 
- czyli zajazdu okropnie 
ortograficznego" - pod 
taką nazwą w SP nr 7 
w Łowiczu odbył się 
w czwartek 9 marca 
konkurs ortograficzny 
dla młodszych uczniów. 

W pierwszym etapie konkur-
• su, noszącym nazwę ,,Roz-

bójnik'1 należało rozwiązać niełatwy 
test Zmierzyło się z nim 30 uczniów, 
pomyślnie zaliczyło go 14. Etap dru
gi polegał na podróżowaniu ortobu
sami na planszy. Zatrzymując się na 
przystankach o nazwach Błędowo, 

• Przecinkowo, Zagadkowo, Rebuso
wo, Zasadowo czy Przekrętowo -
dzieci rozwiązywały problemy or
tograficzne, które polegały na po
prawieniu błędów, wstawieniu zna
ków inteipunkcyjnych itp. - musia-

4 ły uporać się z .zadaniami, od któ
rych przystanki zostały nazwane. 
W czasie gdy uczestnicy konkursu 
podróżowali ortobusarni, pozostałe 
dzieci powtarzały zasady, które na
leżało zastosować, ewentualnie oma
wiały z nauczycielami popełnione 
błędy. Do etapu m zakwalifikowało 
się 6 uczniów, dta których przygo
towano dyktando. 

Zwyciężczynią konkursu okaza
ła się Marta Kucharska, uczenni
ca klasy Il, która pokonała starszych 
kolegów i koleżanki z kląs m. Na-

„ zwisko mistrzyni ortografii z ,,Sió-

„ 

demki" jest czytelnikom Nowego 
Łowiczanina dobrze znane, bo Mar
ta jest có:rką Marcina Kucharskiego 
- reportera naszego tygodnika i Re
naty Kucharskitj-kierowniczki skła
du komputerowego w NŁ. Oboje 
nieraz wychwytywali błędy, jakie 

Marta Kucharska 

zdarza się popełniać innym reporte
rom. W przygotowaniach do kon
kursu pomagała zaś babcia Kazimiera 
Kucharska - emerytowana nauczy
cielka - Marta ma więc od kogo się 
uczyć. 

Miejsce II w konkursie zajęła 
Monika Janocha z klasy Illb, na 
miejscu m była Kinga Owczarek 
z klasy Illb. 

Konkurs przygotowały i prze
prowadziły Anna Kowalczyk -
wychowawczyni klasy Ilib i Mo
nika Przytulska - wychowawczyni 
klasy fila. 

(mwk) 

' 
Mirosław Parys ma swoją pra-

bie lato". ' 

cownię malarstwa artystycznego 
,,Miron" w Łowiczu przy ulicy 
Łyszkowickitj. Nigdy nie studiował 
malarstwa, ma wykształcenie tech
niczne. Mimo iż tworzy już od (wi:z) wiadała dzieciom czym różni się (mwk) 

SP Bolimów 

Miss świata· została Japonka 
Konkurs Miss Świata 
rozegrany w Szkole 
Podstawowej 
w Bolimowie, był 
jednym z najbardziej 
pasjonujących 

elementów 
zorganizowanego tam 
8 marca Dnia Kobiet. 

Członkinie KGW w Bednarach Kolonii podczas zorganizowa
nego w łowickim Faraonie Dnia Kobiet. W konkursie udział wzięły fi

nalistki konkursów klaso
wych - reprezentantki każ

dej z klas. Na tydzień przed wybo
rami losowały one kraje bądź kon
tynenty, które potem reprezentowa
ły. Dziewczęta musiały zatem przy
gotować stroje charakterystyczne 
dla danej narodowości, w czym po
magali im koleżanki i koledzy z kla
sy oraz wychowawca. 

Kobiecy wieczór w Faraonie 

O d mężów dostałyśmy kwia(y, 

a teraz robimy sobie 1.·eszcze 
irury prezentnaDzieńKobiet 

- powiedziały nam członkinie dzia
łającego od końca października Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bednarach 
Kolonii, które wieczorem 8 marca 
zorganizowały sobie przyjęcie 
w łowickiej pi=rii Faraon. 

Jak mówi przewodnicząca Joan
na Papiernik, zorganizowanie po
dobntj imprezy w bednarskiej remi
zie jest obecnie niemożliwe, gdyż 
trwawnitjremont-Wszystkiechcia
łyśmy jednakhardzo wspólnie się 
spotka.ć i chcemy, aby w przyszłości 
takie spotkania stały się naszą tra
dycją. Są zreszfil idobrestronyowe
go wyjazdu. Możemy się dobtze ba
wić i nie musimy nic przygotow)!Wać, 
ani potem sprzątać- dodaje z uśmie
chem przewodnicząca 

Spotkanie, w którym uczestni
czyło dziesięć członkiń KGW, było 
jednak nie tylko dobrą zabawą, Pa-

nie miały do omówienia wiele spraw 
związ.anych z planowanym na po
czątek maja wiejskim festynem -
pierwszej takiej imprezie w historii 
Bednar Kolonii. Niedawno odbyło 
się pierwsze spotkanie nowego za
rządu OSP, na którym członkinie 
koła i strażacy dokonali podziału 
obowiązków w przygotowaniach do 
festynu. - Chciałybyśmy, aby był on 
już za nami - żartuje wiceprzewod
nicząca koła Anna Dziemdziela. -
Organizujemy tak4 imprezę po raz 
pierwszy i bardzo nam zależy, aby 
wszystko się udało. 

Oprócz tego pnedstawiciele klas 
przygotowywali krótką prezenta
cję swojego kraju oraz część arty
styczną - piosenkę, wiersz lub ta
niec, a sama kandydatka na Miss 
odpowiadała na jedno z wyloso
·wanych pytań. 

Oceniając kandydatki jury brało 
pod uwagę rzecz jasna wygląd ze
wnętrzny, ale także kulturę oso~ 

ć?[4ńcz . 
z gwiazdami~ 
llRSTMCI 
TIWllZYSllEll 
· lll lllllłYCI 
81/11 I Inne t.riee lotynoometykariakle . 
BASEN MIEJSKI Łowicz, ul. Kaliska 
dnia 25 marca 2006 r. odz. 17.00 

bistą kandydatki, styl wypowie
dzi, znajomość reprezentowane
go kraju, pomysłowość i przygo
towanie części artystycznej. Bra
na była też pod uwagę umiejęt
ność wypowiadania się podczas 
serii pytań, w której dziewczęta 
odpowiadać musiały czym jest dla 
nich przyjaźń, w jaką postać 
z kreskówek chciałyby się wcie
lić, co zmieniłyby w szkole, czym 
się interesują, co zrobiłyby aby 
świat był lepszy itp. 

W wyborach udział wzięły: Ja
ponka, Indianka, Murzynka, 
Arabka, Eskimoska, Hiszpanka, 
Cyganka i Amerykanka. 

Miss świata została Japonka -
czyli Monika Małecka, uczennica 
klasy ma Otrzymała nie tylko ko
ronę, ale także samochód ufundo
wany przez koncern Mercedes. To 
znaczy - kluczyk do auta był może 
i duży, jednak samo auto bez pro
blemu zmieściło się za pazuchą. 

I Wicemiss została Murzynka -
Klaudia Krupińska z klasy Il. Drugą 
Wicemiss wybrano Amerykankę -
Natalię Lińską z klasy IIIb. Miss 
Gratji została natomiast Eskimoska 
- Sylwia Krupińska, uczennica kla
sy Yb. 

(wcz) 
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Kącik Muzyczny 

POŁOMSKI SUPERSTAR 
Dzień Kobiet. Dla jednych relikt komunistycznych czasów, dla innych wspa

niała tradycja jednodniowego święta piękniejszej części ludzkości. Ja wiem.
że zasadniczo płeć słabszą\powinno wielbić się c.ały rok, a nie tylko 8 marca, 
ale właśnie tą „przedwiosenną" porą następuje epicentrum uwielbienia dla naszych pań. 

T ę chwalebną teorię pizypo
mnieli nam łowiccy animato
rzy kulturalni, organizując 

w poprz.ednią środę koncert specjal
nie dla kobiet Choć nie tylko dla 
nich. Bo na występ Jerzego Po
łmskiego przyszli również pano
wie i bawili się wybornie: Skąd po
mysł, ż.eby przypomnieć rnieszkań
comnabruu.ańskiegorniasta piosen
karza, którego lata świetności przy
padły na lata 70.? Nie udało mi się 
ustalić,ktojestautoremtej ide~ alena 
pewno należą mu się słowa uznania 
„To był strzał w dziesiątkę. - Nie by
łam w kinie chyba z 5 laJ- mówiła po 
występie jedna z rozradowanych 
wielbicielek talentu pana Jurka 

ma w repertuarze musielibyśmy 
spędzić razem kilka dni. 

Pan Jerzy już kiedyś był w Łowi
czu. W 1983 bodajże roku, jego 
występ został przerwany przez .. . 
awarię prądu. Ale piosenkarz nic 
sobie z tego typowego jak na owe 
czasy przypadku, nie robił - konty
nuował występ ,,akustycznie". Co 
klasa, to klasa. 

pomyśli, że ten Połomski zna tylko dukcje. Obie zaadresowane do po
jedną piosen~. . . - tak żartobliwie dobnego segmentu odbiorców, obie 
piosenkarz tłumaczy swoją telewi- mające być z założ.enia ,,komediami 
zyjną absencję. Połomski szybko romantycznymi", więc - co tu dużo 
podbił serca publiczności, zwłasz- kryć - konkurujące ze sobą I choć, 
czatejświętującejcz.ę,5ciijuż„Małą, przyznajmy, ~e są to filmy naj
błękitną chusteczkę" „cała sala wyższych lotów, trzeba się cieszyć, 
śpiewała" z nim. Prawdziwie szalo- ~także na polskie produkcje ludzie 
na atmosfera zapanowała jednak do- , chcą chodzić. 

piero pod koniec koncertu. Przy hi- Bo oto okazało się, ż.e „Tylko 
tach „Bo z dziewczynami" czy mnie kochaj" i „Ja wam poka
,,Sali ... " sala nie wytrzymała i gre- żę" obejrzało (każdy) blisko 2 mln 
mialnie, na stojąco falowała w ryt- ludzi. Tak więc twórcom udało się 
mie utworów. No a potem była dłu- wciągukrótkiegookresuczasuprzy
ga owacja, która nie zakończyła się ciągnąć do kin niemal 4 miliony 
sukcesem, bo bisu nie było. Polaków! Jakby odczytał tę wiado-

Niewątpliwie osobowość Jerze- mość optymista? Byłby zachwy
go Połomskiego moż.e imponować. eony: naród znów kocha własną 
Widać wielką klasę, zarówno w sto- -
sunk4dowidzów,jakiobshigikon- DKF „Bez Nazwy" 

sztukę, swoich aktorów, polskie po
mysły. Malkontent bez ogródek 
wykpi prymitywne gusta miesz
kańców Gdańska i Radomia, twier
dząc, ż.e oba tytuły z kulturą mają 
niewiele wspólnego. Prawda, jak 
zwykle leży, po środku: fajnie 
ż.e ludzie chodzą do kina, dobrze ż.e 
na afiszu są rodzime obrazy, szko
da, ż.e tak rzadko to dzieła wybitne. 

A tak wogóle, to nie rozumiem 
krytyków, ż.e z takim jadem syknęli 
na tych którzy zaliczyli oba filmy. 
Ja nie widzę ńic zdrożnego w tym, 
ż.e harujace w pracy, a potem w domu 
nasze kochane dziewczyny, chcą od 
czasu do czasu przez 90 minut (czy 
tonieironialosu,ż.ekomediaroman
tyczna I mecz piłkarski tIWają po
dobnie .... ?) „wyresetować się", od
począć, nawetna takimniezobowią
zująco niezaawansowanym intelek
tualnie filmidle. 

Niż.ej podpisany trochę z cieka
wości, trochę z obowiązku, ale i dla 
relaksu zasiadł w obu przypadkach 
przed wielkim ekranem. Moż.e to 
będzie trochę dziwne, ale ... czyta
łem książkę Katarzyny Grocholi 
i choć to było podczas odległych ka
nikułów, a powieść pamiętałem mgli
ście, chciałem porównać prozę i ru
chome obrazki. No i sprawdzić jak 

25 

się spisała nowa obsada, bo (odzy
wa się „polskie piekiełko'') nie wie
dzieć czemu wymieniono niemal 
wszystkich aktorów którzy grali 
w pierwszej, udanej ekraniz.acji po
wieści: Ba, reżyser „Nigdy w 'Ży
ciu" Ryszard Zatorski (pierwszej 
części ,,Ja wam pokażę'') podpisał " 
się pod ... „Tylko mnie kochaj", 
a w tym chugim filmie w epizodzie 
występująjako para Danuta Sten
ka i Artur :żrnijewski, gwiazdy 
,,Nigdy w życiu''. Wszystko to tro
chę dziwne i niepoważne, bo prze
cież nikt by nie odebrał Renee Zell
weger Bridget Jones, tak jak nie za
rzyna się złotojajcej kury. No, ale 
w Polsce wszystko jest możliwe ... 

Nie będę opowiadał fubuł, bo i też 
nie za specjalnie jest o czym opo
wiadać. Zobaczycie trochę ładnych 
samochodów, kreacji, wnętrz i War
szawę jak Paryż. Nie będzie tutaj 
Andrzeja Leppera, złodziejstwa, 

mrozu i ptasiej grypy. Moż.e dlate
go moi ziomkowie tak sztunnowali 
świątynie X Muzy ... Tak czy inaczej 
Polacymieliswojeweekendowekino 
i po~ ż.e chcą także takich pro
pozycji. Co by o tym nie myśleli kry
tycy, należy im się to. Byle by to nie 
były ,,Niewolnice Isaury''. 

BoB 

. , W tym miejscu winien jestem, 
zwłaszcza tym młodszym czytel
nikom, nieco historii. Urodzony 
w 1933 roku w Radorńiu Jerzy Po
łomski swoją drogę estradową za
czynał (uwaga!) w roku 1957! Był 
wtedy aktorem teatru Syrena. Za
mienił jednak deski teatralne na es
tradowe i od 40 lat jest pupilem na
szych babć, mama teraz, jestem prze
konany, ż.e naszych żon. Połomski 
wylansował mnóstwo przebojów, 
współpracował z najlepszymi kom
pozytorami, tekściarzami i gdyby 
chciał zaprezentować wszystko co 

Tym raz.em Połomskiemu nic nie 
przeszkodziło. Prz.ez 90 minut ka
pitalnie zabawiał pizybyłą w kom
plecie publikę. Jak stwierdził na każ
dy występ przygotowuje nieco inny 
program. Dla nas repertuar składał 
się z piosenek nieco weselszych, ta
kich do „bujania", bo i też pan Jerzy 
zawitał do nas, jako się rzekło, 
w dzień szczególny. Ale rozpocz.ął 
spokojnie, „Sentymentalnym 
światem", potem spoglądając na 
ściągę kontynuował swoją opowieść 

o wielole1niej karieu.e. Co najbardziej 
mnie uderzyło w tych opowieściach 
artysty, to niezmącony optymizm, 
ogromna radość życia i mimo siód
mego ,,lazyżyka" na karku, znako
mita forma Dlaczego tak mało pana 
Jurka w mediach? -„ 'Zapraszają 

mnie do różnych programów, ale 
chcążebymśpiewal tyllw „Cala sala 
śpiewa z nami" Przecieżmlodzież 

certu. Nie pamiętam kiedy jakiś 
wykonawca dziękował akustykowi 
za współpracę, prosząc o brawa za 
dobrze wykonaną robotę. Coraz 
mniej niestety takich gwiazd Praw

Klasycy i nie tylko „. • • 

I -- : 
• • • 

dziwych. 

„Tylko mnie kochaj" 
czyli ja wam pokażę! 
Tak się złożyło, że w styczniu 

i lutym (a w marcu w Łowiczu) na 
ekrany weszły dwie rodzime pro-

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

HGARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

~ Profesjonalnie. 

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

www.apgarage.peugeot.pl 

Przedstawiamy repertuar 
działającego przy kinie Łowic
kiego Ośrodka Kultury Dysku
syjnego Klubu Filmowego na 
pozostałe tygodnie marca. 

W czwartek 16 marca - cykl 
Kł..ASYCYKW.-Hcwey 

Keiłel - film niespodzianka 
Uważany obecnie za jednego 

z najlepszych aktorów amerykań
skich, przez wiele lat pozostawał 
prawie nieznany. Kariera jego zwią
zana jest ściśle z postacią reżysera 
Martina Scorsese. Popularność 
przyniosły mu role w takich filmach 
jak: „Taksówkarz" czy ,,Alicja już 
tu nie mieszka". W 1991 roku 

otrzymał nominację do Oscara za 
film ,,Bugsy''. Od tego momentu 
znajduje się w czołówce aktorskiego 
świata Keitel jest również ważną 
postacią amerykańskiego kina nie
zależnego. Jest człowiekiem, dzięki 
któremu Quentin Tarantino uzyskał 
swoją dzisiejszą pozycję. Aktor, po 
przeczytaniu scenariusza do filmu 
„Wściekłe psy", zgodził się nie tyl
ko zagrać w tym filmie, ale został 
również jego współproducentem. 

C zwartek 23 marca - „GNLJĄ
CA PANNA MŁODA" - ko

media animowana, Wielka Brytania, 
rok produkcji 2005, reżyseria: Tim 
Burton, Milce Johnsol\, scenariusz: 
Pamela Pettler, Caroline Thompson, 

John August Jest to animowana 
historia, której akcja toczy się 
w XIX wieku. Młody mężczyzna 
przez przypadek trafia do świata 
zmarlych, aby poślubić pewną nie
żyjącą już dziewczynę. Tymcza
sem jego prawdziwa żyjąca narze
czona bardzo za nim tęskni. 

C zwartek30marca-„NOSFE
RA1USYM='<HAGROZV", 

film produkcji niemieckiej z 1922 r. 
Jesttopierwszaekranizacjasłyn

nego wampira. Horror - klasyk 
w swoim gatunku i jeden z najważ
niejszych filmów w historii kina 
Dla miłośników horrorów - film 
obowiązkowy. 

Początek seansów o 18.59. 

miesięcznie 
Tak wlele za tak matoł 

zatót Eurokonto 
w Banku Pekao S.A. i zyskaj 
podwójnie - na najniższej 
opłacie miesięcznej i szeregu 
dodatkowych usług bez opłat. 

,25 zł 
~ I BANK PEKAO SA 

Promocyjna opłata miesięczna za Eurokonto obowiązuje do końca roku. Promocja trwa do 31.03.2006 r. 

Zapraszamy do naszych placówek 
w l:.OWICZU przy ul. Nowej 8 i Długiej 27 R~ 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837"34-0l 

... łnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-83 7-04-20; 046-83 7-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-83 7-69-09 
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek" 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt po_lnocy dla ofiar pu.emocy w rodzinie (siedziba 
LSA,,Pasiacz.ek", Łowicz, ul. $w. Floriana 7 (muszla 
naBlooiach),czynny: pn., wt, czw. wgoclz. 16.00-19.00. 

Samopomocowa GrupaAbslyncncka ,,Nie ma mocnych" 
wZdw1ach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz.~8.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkani.a 
w czwartki w godz. I 0.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 

· w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO. 
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi

nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pl 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
lnfonnacja PKP 046-837-63-11 
lnfonnacja o krajowych numerach l 18-913 
lnfonnatja o mi~wycb numerach 118-912 
Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - =wianie 9050 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Młynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska 042-719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alannowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy 

Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach 
. i jadlodajniach 9287 
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, uslugach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fux: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
PoLicja 997 
Telefon informacyjno-problemowy 

- Poradnia Lecr.enia Uzależnień 046-837,37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz butlowy 

046-837-16-16, 046-837-66-08, 046-837-41-02, 
046-837-30-30, 046-837-72-72, 046-837-20-37, 
046-837-47-77, 046-837-44-44, 046-837-84-40; 

Warsztat konserwatorski LSM 046-
0

837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-1 O, 

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 
L yszkowice, tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• 0-.ciał Pomocy Doraźnej, µI. Ułańska .28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (prLez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu
latoriu!'fl Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dąrażnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w,dni 
powszednie w godz. 16-8; dziec( do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy 
Zaklad pogmbowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwierząt: 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zaklad energetyczny 042-719-80-1 O 
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.-<:zw. 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; 
pl 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: 

pn. 13.00-14.00 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za
kladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakladów. 
• Poradnia Lecz.enia Uzależnień, 

ul KaLiska 6, 'tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - aetekj całodobowe: 
• ,,słoneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ,,Me<łest IV'' ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Bełchów: pn.-pt 9.00-1!1.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek KościuS'Zki 

czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, uL Główna: 

czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lym<0wice:czynna:pn.-pt9.00-16.00,sb. I0.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn. -pl 8.00-17 .OO 
Koder.rew: pn.-pt. 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: po.-pl 8.00-17.00. sb. 8.00-12.00 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Br.rozowskich w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• Akty AgniCS"oo Kopczyńskiej - wystawa prac ło
wickitj maladci amatorki; czynna do 18 marca w Gmin

. nym Ośrodku Kultwy w Bolimowie. 
• Malantwo Marii Ewy Grabowskiej - wystawa 

46 obrazów malarki amatorki, wśród których prze
ważają pejzaże i martwa natura; czynna do 21 marca 
w muzeum w Łowiczu. 

· • Malantwo Mirosława Parysa - wystawa około 30 
prac łowickiego malarza amatora, w tym obrazy wiel
kofonnatowe (o sz.cr. nawet 2 m); czynna do połowy 
kwietnia w powiatowej bibliotece w Łowiczu. 

- dennatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 
czw. 8.00-12.00 

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pl 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw., pl 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-1535; 

czw., pl 8.00-15.35 
- 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 Sikonkiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgienka 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 13-14 marca) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,65 2,79 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 1,10-1,90 0,89 Q,89 1,20 0,79 1,20 0,79 
ziemniaki 0,99 0,99 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 1,20 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 63,00 15,60 15,60 13,79 

wolowe bez kości 18,29 17,50 15,09 

wolowe z kością (antrykot} 10,79 12,00-14,50 

łopatka bez kości 9,99 12,99. 11,00 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 16,99 10,99 14,40 17,00-19,50 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 4,89 9,09 5,80-6,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 5,69 6,35 5,35 5,80 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 2,19 3,10 3,70 3,70 3,79 
kurczak 3,99 3,59 I 4,89 4,80 3,99 3,99 4,60 4,19 

filet z morszczuka (kg} 9,99 10,99 12,00-12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 
makrela wędzona 11,99 11,99 13,19 12,70-13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 
mleko ttuste 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 2,33-0,36 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,30 

8,59 9,39 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

• Witr.iże, kartki świąteczne, obrazy, oklejane butel
ki, hafty i in. - wystawa prac plastycznych uc=fili
ków Warszatatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu 
czynna w GOK w Zdunach do 20 marca. 

• Indywidualności - wernisaż dwojga artystów z Bie
law: Magdaleny Kleniuk i Ireneusza Plewki. Wy
stawa czynna do polowy kwietnia w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Nieborowie. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046-837-40-01 

Czwartek. 16 marca: 
• godz. 1859- OKF -Klasycy Kina: Harvey Kitel 

Uważany za jednego z najlepszych aktorow amery
kańskich przez wiele lat pozostawał prawie nieznany. 
Kariera jego związana jest ściśle z postacią reżysera 
Martina Scorsese. To role w jego filroach, takich jak „Tak
sówkarz", czy ,,Alicja już tu nie mieszka", przyniosły 
mu popularność. W 1991 r.otrzymałnominacji;doOsca
ra za film „Bugsy". Od tego momentu znajduje się 
w czolówce aktorskiego świata. 

Piątek. 17 marca: 
• godz. 17.00 - „Bambi 2" 

Mały Bambi musi zamieszkać 
z ojcem- Wielkim Księciem. Począt
kowo jest im trudno zrozumieć się 
wzajemnie. Banibi musi nauczyć się 
wielu nowych rzeczy, poznać życie 
w puszczy i odnaleźć w sobie wiel
ką odwagę. 

• godz. 19.00- „Undetworłd: Evolution" 
Kolejna część przygód wojow

niczki Seleny na tle odwiecznej wal
ki pomiędzy arystokratycznymi, do
brze wykształconymi Wampirami 
oraz brutalnymi Lykanarni. 

Sobota. 18 marca: 
• godz. 17.00 - „Bambi 2" 

Niedziela. 19 marca: 
• godz. 17.00 - ,,Bambi 2" 
• godz. 19.00- „Undetworłd: Evolution" 

Poniedziałek. 20 marca: kino nieczynne 

Wtorek~roda. 21-22 marca: 
• godz. 17.00 - „Bambi 2" 
• godz. 19.00- „Undetworłd: Evolution" 

ul. Swoboda 17/19, tel. 042-7(9-44-66 
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: pn.-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.-pl 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 16.03. Łowicka 38 tel. 042-719-21-31 
pt. 17.03. Łowicka 38 tel. 042-119-21-31 
sob. 18.03. Łowicka 38 tel. 042-719-21-31 
ndz. 19.03. Kopernika 19 tel. 042-719·20-12 
po. 20.03. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
wt. 21.03. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
śr. 22.03. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 

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: 
nd7. l9.03. Stryków, ~I. Targowa 14 tel. 042-719-86-89 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 
]! "' 
'" ~ i "-

.§ 
~f~ 
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~ -s &. ii~ "' ~ -c: „ ,.,„ „ „ <: 
:::>o o. E o i-o~ :c i .!? ~ ~ 
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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 1,00 

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 

13,50 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 3,00 

0,20-0,37 0,30 0,35 0,35 

9,00 9,00 9,50 8,50 

16.03 .2006 r. 

Koncerty 
Sobota. 18 marca: 
• godz. 20.00 - „Dancing Queen czyli panie proszą 

panów -dzień kobiet za nami czas na noc kobiet"; 
Ttpcs Topcs, wstęp: 3 zł (panie) i 6 zł (panowie). 

KRONIKA 
WYPADKÓW 
MILO~NYCH 

urocf.zilzj si<-: 
CÓRECZKI 
- państwu Czubakom z Łowicza 
- państwu Stadnikom z Łowicza 
- państwu Ruskom z Serok 
- państwu Kamińskim z Łowicza 
- państwu Szufl ińskim z Boczek 

SYNKOWIE 
- państwu GListom ze Sromowa . 
- państwu Żmijewskim z Łowicza 
- państwu Woźniakom ze Strzelcewa 
- państwu Ambroziakom z Łowicza 
- państwu Jabłońskim z Maurzyc 
- państwu Kwiatkowskim z Łowicza 
- państwu Jabłońskim z Gągolina . 

• SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 10.03.2006 r. 

jaja fermowe 15 szt. 3,50 
jaja wiejskie 15 szt. 4,50 
buraczek czerwony kg 1,00 
cebula kg 0,90 
czosnek główka 0,70 
jabłka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,10 
kapusta pekińska szt. 1,70 
marchew kg 2,20 
ogórki zielone kg 6,50 
papryka czerwona kg 9,50 
pieczarki kg 4,20 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 9,50 
por szt. 0,70 
sałata szt. 2,50 
seler kg 3,00 
rzodkiewka pęczek 2,80 
włoszczyzna pęczek 2,00 
ziemniaki \ kg 0,80 
miód 0,91 23,00 
kapusta główka 1,40 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 14.03.2006 r.) 

ŻVWiec wieprzowv: 

• Kiernozia: 3,20 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,30 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3, 10 zł/kg + VAT 
• Ziewanice: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Mastki: 3,20 zł/kg +VAT 
• Różyce: 3,30 zł/kg +VAT 
• Wicie: 3,30 zł/kg + VAT 

Żywiec wołowy: 
• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 

krowy 3,20 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg +VAT; 

• Skowroda Poludniowa: 
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 4,80 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,90 zł/kg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 13.03.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • robotnik gospodar
czy - staż, • sprzedawca - kasjer, • piekarz, 
• szwaczka, • pizzerman, • sprzedawca - ogrod
nik, • pracownik do działu reklamy, • nauczyciel 
j. niemieckiego,• pracownik do pracy w gospo
darstwie rolnym, • przedstawiciel handlowy, 
• pracownik do młyna z prawem jazdy kat. T, 
• pracownik gospodarczy z grupą inwalidzką, 
• sprzedawca do salonu tel. komórkowej, • kie
rowca kat. C + E św. kwalifikacji, • zastępca 
kierownika, • pracownik biurowy - przygotowa
nie zawodowe, • sprzedawca - przygotowanie 
zawodowe, • cieśla -przygotowanie zawodowe, 
• robotnik budowlany - paygotowanie zawodo
we, • inspektor ds. BHP, • ślusarz - spawacz, 
• pracownik budowlany, • murarz - tynkarz, 
• psycholog, • magazynier/sprzedawca. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Koszykówka - 7. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

JUNIORIY KSl,ŻAO NIE ZAWODZĄ 
• •UMKS KSIĘŻAK Lowicz - UMKS 
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 
101:68 (21:7, 24:23, 22:21, 34:17) 

Księżak: Bartosz Włuczyński 35 (lx3), 
Michał Wójcik 13 (lx3), Bolesław Mostow
ski 10, Przemysław Duranowski 9 i Filip 
Gołda 3 oraz Maciej Siemieńczuk 19, Ad
rian Dyszkiewicz 6, Łukasz Łebski 4, Ma
teusz Marszałek 2, Damian Lelonkiewicz 
i Marcin Pełka 

Najwięcej dla Piotrcovii: Mateusz Kęp
ka 22 (2x3) i Kamil Krawczyk 14. 

Sędziowali: Piotr Jabczyński i Piotr Cy
niak (obaj Łódź). 
Łowicz, 11 marca. Juniorzy Księ

żak.a nie zawodzą i nadal świetnie spisują 
się w lidze wojewódzkiej. Teraz wygrali 
po raz szósty. Tym razem przeciwnikiem 
łowiczan była ekipa z Piotrkowa. To ze
spół młodszy, który składa się głównie 
z graczy z rocznika 1989, ale jest to bar
dzo groźna drużyna W składzie łowiczan 
również czterech zawodników jest 
z młodszego rocznika, zatem nie można 
było być pewnym zwycięstwa. 

Trener Cezary Włuczyński trochę oba
wiał się tego meczu. Jeśli jego zespół myśli o 

Maciej Siemieńczuk (z piłką) zdeby/ 
z Piotrcovią aż 19. punktów. 

drugim miejscu i awansie do rozgrywek 
strefowych musi z takimi rywalami wy
grywać. Na szczęście obawy nie były po
trzebne. Łowiczanie świetnie zagrali 

w pierwszej kwarcie, w której ustalili wy
nik meczu. Po ośmiu minutach gry pro
wadzili 16:2 i taka przewaga utrzymy
wała się do ostatniej kwarty. W czwartej 
odsłonie łowiczanie znów przyśpieszyli 
i powiększyli przewagę. 

W t'ym -spotkaniu najlepiej na boisku 
zagrali Bartosz Włuczyński i Maciej 
Siemieńczuk. Ten drugi rozpoczął mecz 
na ławce, ale wszedł na parkiet i grał bar
dzo skutecznie, zdobywając 19. punktów., 
Dobry mecz rozegrał również Bolesław 
Mostowski, który zdobył dzisięć oczek 
i jest jeden z jego lepszycb wyników 
w lidze w tym sezonie. 

W tę sobotę juniorów czeka bardzo 
ważny mecz w Łodzi, gdzie zagrają z tam
tejszym Startem. Przypomnijmy, że 
w pierwszym spotkaniu po bardzo emo
cjonującej końcówce, Księżak wygrał 

72:68. Jeśli rewanż uda się wygrać, to 
praktycznie łowiczanie będą mogli się cie
szyć z awansu. W przypadku porażki 
jeszcze nie wszystko stracone, bowiem 
łodzianie w ttj kolejce przegrali niespo
dziewanie z ekipą z Kutna. 

(zł) 

Ekipa żaczek Księżaka I z rocznika 1994 wygrała po raz pierwszy 

Koszykówka - 1. turniej wojewódzkiej ligi żaczek 

Koszykówka -1Ó. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14 o miejsca 1-6 Wygrały po raz pierwszy 
Nasi zagrali dla tKS Łowicz, 11 marca. Swoje pierwsze Weronika Walisiewicz, DorninikaDudkow

zwycięstwo w życiu odniosły zawodniczki ska, Aleksandra Wojda, Patrycja Klimczak, · 
UMKSKsiężakzrocznika1994.Łowiczan- Marcelina Kciuk, Oliwia 'Gala, Oliwia 
ki pokonały w swojej hali ekipę UKS Jor- Wiechno i Aleksandra Matysek. 

• UKS TRÓJKA Sieradz - UMKS 
KSIĘŻAKI ł.-Owkz 113: 127 (27:23, 23:31, 
23:30, 40:43) 

Księżak I: Artur Persak 29, Radosław 
Wtłk25(2x3),MateuszAniszewski 17,Piotr 
Pochwała 15 i Łµkasz Jagaz 12 oraz Adrian 
Tarka 21 (3x3), Krzysztof Zieliński 4 i Ad
rian Guzek 4. 

Najwięcej dla Trójki: Michał Michalak 
37 i Sebastian Kowalczyk 34. 

Sieradz, 5 marca. Bardzo udanie za
kończyli zmaganiach w lidze wojewódzkiej 
koszykarze młodzików Księżaka z roczni
ka 1992. Drużyna ta jechała na ten mecz 
„na luzie", bowiem już o nic nie grała . 
W lidze, w stawce finałowtj sześć drużyn, 
łowiczanie ostatecznie już wiedzieli, że zajmą 

ostatnie miejsce. Mieli na koncie tylko jedno 
zwycięstwo. Natomiast dla miejscowych był 
to ogromnie ważny mecz. Trójka walczyła 
o zwycięstwo, które dawało jej drugie miej
sce w tabeli i tym samym awans do rozgry
wek strefowych. Ich porażka dawała awans 
dla ŁKS. Okazało się, że ekipa z Sieradza 
chyba zlekceważyła rywala z Łowicza. Księ
żacy sprawili dużą niespodziankę i wygrali 
127:113. . 

Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego zagrali bardzo dobre zawody. 
Sześciu zawodników zdobyło powyżej 
dziesięciu punktów. Mecz był wyrównany 
i rozstrzygnął się dopiero w ostatniej kwar
cie, która była o dziwo bardzo długa. Miej
scowi sędziowie od mierz.enia czasu bardzo 

chcieli zwycięstw_a swojej ekipy i mecz 
przedłużał się. W końcówce Trójka prze
grywał już tylko l 08: 11 O i do szcz.ęścia bra
kowało jej niewiele. Zawodnikiem, który ich 
pogrążył był Adrian Tarka, który dał 
świetną zmianę .i zagrał kwartę życia. Zdo
był w niej osiemnaście punktów, trafiając aż 
trzy „trójki". 

Tym meczem łowiczanie potwierdzili, że 
są dobrą drużyną i to szóste miejsce w wo
jewódzkiej lidze młodzików w sezonie2005/ 
2006 to wypadek przy pracy. Teraz przed 
nimi kolejny sezon, gdzie wchodząjuż wiek 
kadeta. Za dwa lata w tej lidze, grając jako 
rocznik starszy, będą mieli okazję do popra
wy swojej lokaty. 

dan 56:44, a decydująca była dopiero ostat- • UMKS KSIĘŻAK I ł.-Owicz - UKS 
nia kwarta, w której podopieczne trenera JORDAN Łódź 56:44 (10:14, 8:8, 15:16, 
Pawła Dolińskiego wygrały aż 23:6. 23:6) 
Wcześniej „Centerki" przegrały z Mag-Ry- Księżak I: Monika Zimna 32, Anna Czar-
sem Zgierz 18:68. necka 7, Paulina Guzek 6, Nadia Rachubiń-

Pierwszy tegoroczny turniej wojewódz- . ska 5, Kinga Pachowska 4, Hanna Wojda 2, 
kitj ligi koszykówki żaczek był także de- Justyna Karasek, Katarzyna Jaros, Domini
biutem na parkiecie zawodniczek prowadzo- ka Brodecka i Michalina Pęczkowska (p) 
nychprzeztrenerkęAnnęKucharek. Ze- I. Mag-Rys Zgierz 2 4 189:24 
spół, w którym występują zawodniczki 2. UMKS Księżak I Łowicz 2 3 74:112 
zrocznikówl994-96,narazieprzegrałswoje 3. UKS Jordan Łódź 2 3 108:62 
oba mecze, ale na pewno łowiczanki zapre- 4. UMKS Księżak Il Lowicz 2 2 12:112 
zentowały się w nic;h całkiem dobri.e. 

•UMKS KSIĘŻAKI Łowicz-MAG
RYS Zgierz 18:68(5:16,1:26, 3:12, 8:14) 

Księżak I: Monika Zimna 9, Anna Czar-

Koszykówka -10. kolejka wojewódzkiej ligi miodzików U-14 o miejsca 7-12 

(z) necka 6, Hanna Wojda 2, Paulina Guzek l, 
Katarzyna Jaros, Dominika Brodecka, Ju
stynaKarasek, Kinga Pachowska, Nadia Ra
chubińska i Michalina Pęczkowska. 

• · Zakończyli rezerwami 
•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - UKS 

JORDAN Łódź6:64 (0:24, 2:6, 0:24, 4:10) 
Księżakll: MarlenaMałek2, Oliwia Gala 

2, Marietta Rełek 2, Karolina Jarota, Alek
sandra Kucharska, Marcelina Kciuk, Patry
cja Klimczak, Aleksandra Wojda, Róża Ko
smowska, Sylwia Janus, Weronika Walisie
wicz i Natalia Kędziora. 

• MUKS WIKING Tomaszów Mazo
wiecki - UMKS KSIĘŻAK II Łowicz 
105:46 (22:10, 23:4, 26:18, 34:14) 

Księżak II: Piotr Pawłowski 19, Mate
usz Anyszka 6, Konrad Kwiatkowski 4, 
Mateusz Wasiak 2 i Maciej Koper oraz 
Łukasz Klimczak 11, Michał Kostrzewa 4, 

Damian Rokicki, Konrad Stajuda i Łukasz 
Łaziński. 

Najwięcej dla Wikinga: Jakub Bąbel 40 
(6x3) i Kamil Jaros 25. 

Tomaszów Mazowiecki, 11 marca. 
Młodzi koszykarze z rocznika 1993 i 1994 
na swój ostatni pojedynek w sezonie 2005/ 

Zespół młodzików Księżaka li z rocznika 1993 zakończył już swój ligowy 
sezon przegrywając na koniec w Tomaszowie z Wikingiem. 

2006 udali się do Tomaszowa Mazowiec
kiego. Łowiczanie pojechali na ten mecz 
w rezerwowym składzie. Księżak praktycz
nie zagrał bez swoich czterech podstawo
wych zawodników: Macieja Kucharka, 
Antoniego Nowaka, Marcela Ołubka 
i Kajetana Mosińskiego. 

•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz-MAG
RYS Zgierz 6:121 (2:41, 0:27, 2:27, 2:26) 

KsiężaklI:MariettaR,ełek4,IzabelaZiar

nik 2, Oliwia Haczykowska, Sylwia Janus, 

Dla najmłodszych zawodniczek Księ
żaka li nad$zedł czas na zbieranie 
doświadczenia i ogrywanie się na ko
szykarskich parkietach. 

Zatem ostatni mecz był okazją do poka
zania się dla graczy spoza pierwszej piątki. 
Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń-
i>il.iaju baiJw Jubrze L.agraii w pit::IWSzt:J 
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, kwarcie. Jeszcze w 3. minucie prowadzili 
4:2. Niestety dużo gorzej było w drugiej od
słonie, gdzie miejscowi rozgromili łowiczan 
23:4. Pod nieobecność ww. graczy ciężar 
gry wziął na siebie Piotr Pawłowski, któ
ry zdobył dziewiętnaście punktów w tym 
pojedynku. Walecznie zagrał Mateusz 
Anyszka, który dobrze pokazywał się 
w ataku i wypracowywał sobie pozycję, ale 
nie potrafił wykorzystać rzutów wolnych 
mimo, że miał wiele okazji. Dobry mecz ro
zegrał Łukasz Klimczak, który w Toma
szowie zdobył jedenaście „oczek''. 

Poszukiwany rocznik 1 994 

Młodzicy młodsi zakończyli ten sezon. 

Sieradz, 5 marca. W Sieradzu odbył 
się pierwszy turniej żaków w ramach ligi 
wojewódzkiej. O ligowe punkty walczyli 
najmłodsi koszykarze łowickiego Księżaka. 

W tym roku w .lidze grać będzie tylko jedna 
ekipa z Łowicza. Drużyna składa się z chłop
ców z rocznika 1994 i 1995, a nawet 1996. 
Podopieczni trenera Adriana El-Warda 
rozegrali w Sieradzu dwa mecze. W pierw
szym pojedynku młodzi łowiczanie prze
grali z ·gospodarzami 39:46. Księżacy tra
gicznie wykonywali rzuty osobiste. W ca
łym meczu nie trafili aż dziewiętnastu razy 
i to było głównie przyczyną porażki. 

W gronie dwunastu drużyn zajęli dziesiąte 
miejsce. Ze swojego rocznika wyprzedziła 
ich ekipa ŁKS, która w nadchodzącym se
zonie będzie bardzo groźna, ale łowiczanie 
nie stoją na straconej pozycji i w przyszłym 
sezonie zapowiadają walkę o dobre miejsce 
w tabeli ligi wojewódzkiej. 

W drugim pojedynku Księżaków rozgro
miła mocna ekipa z Piotrkowa Trybunal
skiego 95:7. Niestety łowiczanie to zespół, 

(z) gdzie część stanowią zawodnicy młodsi. 

Dlatego jeśli ktoś chodzi do piątej klasy 
i urodził się w roku 1994 i lubi koszykówkę 
to będzie mile widziany w zespole Księża
k,a. Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
i w środy o godz. 14.30 w hali OSiR nr 2 
przy ul. Topolowej 2. 

• UKS TRÓJKA Sieradz -UMKS 
KSIĘŻAK I Łowicz 46:39 (5:10, 14:6, 
10:10, 17:13) 

Księżak: Marcel Ołubek 19, Piotr Ptasiń
ski 8, Łukasz Łaziński 4, Norbert Major 4, 
Michał Zieliński 2 i Eryk Wideński 2 oraz 
Jakub Perzankowski, Kamil Lesiak, Filip 
Ziółkowski, Jakub Pełka, Tomasz Plichta 
i Błażej Kosiorek. 

• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków 
Thybunalski-UMKS KSIĘŻAKILowkz 
95:7 (z) 

/ 
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tawicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46·831·88·13 

POLECA: 
•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•:• farby, tynki -gotowe i z mieszalnika 

~ 
·.&~+ 
~· opoczno 

IAUTICHNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00-18.00, soboty 7.00·16.00~ 

16.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

FIAT Cinquecento 900 80000 3 

FIAT Cinquecento 700 1997 czerwony 113 ooo 3 4600 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3000 5 26 500 

FIAT Panda 1, 1 Actual 2005 wiśnia metalik 3 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22 800 

FIAT Stilo Multivagor;i 1,9 140 km UWAGI: Dynamik 2004 pistacja 139 ooo 5 45 500 

FIAT Seicento 900 UWAGI: gaz 2000 wiśnia metalik 73 ooo 2 10 500 

FIAT Seicentó 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 4 500 

VW Passat Variant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237 OOO 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, sr-fby atenniczne, wjoy sterowane elektrycznie, luster1<a sterowane elełdrycznie , fotele podgrzewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 z VAT 
-1.000 kg ładowności, długa skrzynia ladunkowa 

../ Przyjmujemy samochody używane do komisu ../ Odkupujemy samochody używane 
..I Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601 283 421, 046 837 9516, 046 837 3710 
ZAPRASZAMY: pn.·pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 , 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM 

montaż transport · serwis 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~~~ 
Maurzyce 48 te1. (0-46) s39.11-34, 0-601-261-211 

tel. kom. 0-502-670-409 "9 

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

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PLYT I BLATÓW, 
W OFER<;:IE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT I WYCENA - BEZPLATNIE 

9 
Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja 

_.,,., w edukacji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11 

!1' KREDYTY SALETRA 
.,. GOTÓWKOWE SALETRZAK 
• OKRES KREDYTOWANIA 5 LAT Mocz N I K 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 

ZAPRASZA NA KURSY: 
J» kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
J» dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
. (klasa 2 i 3), 
» dla magazynierów i załadowców 

towarów niebezpiecznych, 
J» operatorów stacji LPG, 
J» kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
» konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
» pracownik magazynu, 
» transport zwierząt, 
» palaczy c.o., 
» na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
» obsługi suwnic, żurawi , wciągników, 
» drwali - operatorów pilarek, 
» pedagogiczny dla instruktorów p.n.z„ 

wykładowców na kursach, 
J» dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, „ krawiec - szwacz, 
» bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
J» wikliniarstwa, 
J» kadry, płace, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
» księgowości komputerowej, 
» obsługi komputerów - zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
J» obsługi kas fiskalnych, 
» higieny - minimum·sanitamego, 
»bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-ao 

•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 
Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 

z siedzibą w Osmolinie • 

OGŁASZA SPRZEDAZ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 

• środki transportu • narzędiia i przyrządy 
(w szćzególności 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). ~. 

• nawozy inne r&ł 
• węgiel "t."'~o 
•miał "'io ~ 
• koks stv.1.t.:11 
•groszek EKO "„~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 

zaświadczenia do Wydziału Komunikacji 
Stacja Demontażu Pojazdów 

WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI . .. 
Rząśno 13, gm. Zduny, tel. 0602-123-360 

KONKURENCYJNE CENY 

I l A tf\ ŁOWICZ 
/Yf V ARMII KRAJOWEJ 14 o 502 328 818 RJ.8 

DREWNO 
OPAŁOWE 

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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Sport szkolny - Powiatowe IMS w minikoszykówce chłopców Piłka nożna -przygotowania Pelikana li do rozgrywek IV ligi -

"Jedynka" dwa razy lepsza Snajper Dawid Ługowski 
• ZJEDNOCZENI Stryków - PELI

KAN 11Lowicz1:1 (0:1) 
spora przewaga biało-zielonych. Graliśmy 
rozsądnie, szanując piłkę. Jednocz.eśnie krót
kie kiycie i pressing nie pozwalały rozwinąć 
skrzydeł rywalowi. Sytuacje bramkowe 
stworzyli sobie Paweł Kutkowski oraz 
Andrzej Grzegorek i choć nie wpisali się 
na listę stizelców, to mieli swój udział przy 
golu Ługowskiego. W 30. minucie ·Grzego
rek zagrał krosową piłkę do Kutkowskiego 
a ten do stającego pięć metrów przed bramką 
Ługowskiego. Ładna akcja i pewny strzał 
napastnika - prowadzimy 1:0. 

OKRĘG ZACHODNI.: 
W turnieju okręgu zachodniego rozgry

wanym w turnieju w sali gimnastycznej SP 
Zielkowice wystartowały tylko dwie dru
żyny, a w jedynym spotkaniu lepszą oka
zała się drużyna SP Bielawy (nauczyciel w
f Piotr Kociak). 

• SP Zielkowice - SP Bielawy 7:18; 
pkt: Jarosław Szymański 7 - Damian Polak 
6, Konrad Knapiński 4, Karo1Rybus2,Karol 
Rybus 2, Hubert Talarowski 2, Tobiasz Wąż 
l i Piotr Lewandowski l. 
OKRĘG PÓlNOCNY: 
Także dwa zespoły zagrały w mistrzo

stwach okręgu północnym, a awans do fina
łu powiatowego wywalczyli podopieczni 
Błażeja Banachowicza z SP Kiernozia 

• SP Kiernozia - SP mędów 50:23 
OKRĘG POŁUDNIOWY: 

O: l - Dawid Ługowski (30). 
Pelikan:Jędrz.ejewski(46Marek0laczek) 

- Knera (46 Url>anek), Bnózka, Burzykow
ski, Łukasz Olaczek - Mikulski (46 Przy
życki), Górski (46 Chlebny), Michał Plich
ta (46 Przemysław Plichta), Grzegorek -
Ługowski, Kutkowski (46 Zwierz). 

Bratoszewice, 12 marca. Jeśli Da
wid Ługowski utrzyma formę ze sparin
gów, to możemy być spokojni o ligowe gole 
dla łowickich rezerw. Jakna razie to głównie 
on trafia do bramek i rywali, bo .... od tego 
jest Treningi dają efekty. Sam czuję, że je
stem w niezłej dyspuzycji-mówi Dawid. Oby 
tak w rundzie rewanżowej. 

Poprz.erwienastąpiłyzmianyiniecołowi
cz.anie spuścili z tonu. Do głosu zaczęli do
chodzić przeciwnicy, ale gola zdobyli w dość 
kuriozalnych okolicznościach. Niegroźny, 
lekki strzał, rykoszet i piłka wypada z rąk 
naszego drugiego bramkarz.a. Marek Ola
czek próbował jeszcze łapać futbolówkę, ' 
ale ta przekroczyła linię bramkową. Trzy zespoły z okręgu południowego 

zmierzyły się w turnieju minikoszykówki 
chłopców, a awans do finałów PIMS wy
walczyli gracze SP Nieborów (nauczyciel 
w-fRobert Chojnowski). 

Mistrzami powiatu łowickiego zostali gf!Jcze „Jedynki". 

Mecz z walczącym o N ligę rywalem ze 
Strykowa rozegrano na dobrze Gak na wa
runki pogodowe) przygotowanym boisku 
w Bratoszewicach. Wśródgospodarzym.in. 
znany z występów w głowieńskiej Stali -
Wiktor Wiśniewski. Pierwsza połowa do 

W sumie kolejny remis, choć trener Maj
chrzak - zwłaszcza za pierwsze 45 minut -
pochwalił swoich podopiecznych. BoB 

10, Daniel Rokicki 10, Piotr Ptasiński 8, Polakl-DominikPacler9,MarcinDonaj5, 
Tomasz Tomaszewski 3, Hubert Marsza- Daniel Jagiełło 4 i Marcin Nowicki 2, 

•SPNieborów-SPŁymmwice21:10 
• SP Domaniewice- SP Nieborów U:22 
•SP ł..yS"lJcowice-SP .Doriianiewire 24:4 

łek 2 i Konrad Grenda l -Piotr Gawrysiak 5. Mecz o 3. mięjsce: 
• SP 7 Łowicz - SP Kiernozia 35:13 • SP 7 Łowicz - SP Nieborów 32:13 

(9:4, 9:0, 5:6, 12:3); br.: Łukasz Łaziński (6:4, 7:5, 8:2, 11:2); br.: Łukasz Łaziński 9, 
10, Konrad Kwiatkowski 9, Radosław Tomasz Zabost 8, Kamil Makar 5, Marcel 
Szyszko 5, Tomasz Zabost 3, Marcel Ołu- Ołubek 5, Łukasz Klimczak 2, Mateusz 
bek 2, Kamil Makar 2, Łukasz Klimczak 2 Wojciechowski 2, Radosław Szyszko 2 
i Patryk Pędzitjewski 2- Piotr Gawrysiak 11 i Konrad Kwiatkowski l -Dominik Pacler 6, 

„Piątka" sezonu 2005-06 I. SP Nieborów 2 4 43:22 
2. SP Łyszkowice 2 3 34:25 
3. SP Domaniewice 2 2 16:46 Po każdtj kolejce wybieraliśmy ,,Piątkę 

kolejki". Teraz, ci piłkarze którzy byli 
najcz.ęściej wyróżniani, stworzyli piątkę se-

-
i doszedł do finału Pucharu Ligi, nieco ratu-

FINAŁ POWIATOWYCH IMS: 
Podobnie jak w mistrzostwach miasta 

Łowicza, tak w finale mistrzostw powiatu 
łowickiego zmierzyły się zespoły ,,Jedyn
ki" i „Czwórki", a zawody te dwukrotnie 
zakończyły się minimalnymi wygranymi 
podopiecznych Roberta Graczyka. 

iKamilAmbroziak2. Marcin Donaj 5 i Albert Lepieszka 2. 
• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 17:16 Mecz o I. miejsce: 

(7:6, 4:5, 0:3, 6:2); br.: Piotr Pawłowski 9, • SP 1 Łowicz - SP 4 Łowicz 20:18 
Hubert Marszałek 4, Tomasz Tomaszew- (11:2,5:4,4:8,0:4);br.:MaciejKucharek7, 
ski2iPiotrPtasiński2-ŁukaszKlimczak4, Patryk Pomianowski 6, Mateusz Anyszka 
Marcel Ołubek 4, Łukasz Łaziński 4, To- 3,MichałBryla2iMateuszWasiak2-Piotr 
masz Zabost 3 i Radosław Szyszko I. Pawłowski 12,HubertMarszałek.2, Tomasz 

zonu. 
•RAFAŁ BOGUS (PĘDZĄCE IMA

DŁA, 3 nominacje)- to trochę zaskocze
nie, że wśród tylu ,,zawodowych" bramka
rzy najlepszym golkiperem sezonu został 
numer „l" Imadeł. Ale taicie są fakty- Rafał 
bronił najrówniej i dlatego pozostawił w tyle 
konkurentów z bramki. 

jąc nieudany sezon. · 
• KRZYSZTOF SKOWROŃSKf ~ 

(PĘDZĄCE IMADŁA, 2 nominacje)· od 
lat lideruje swojemu zespołowi. Teraz wy
dawało się że nikt i nic nie odbierze hnadłom 
korony, tymczasem ... Ale popularny ,,Skow.: 
ron" swoją ambicją, umiejętnościami na pew-GrypaA: 

• SP 4 Łowicz - SP Kiernozia 34:5 
(4:0, 20:0, 4:0, 6:5); br.: Piotr Pawłowski 

Grupa B: Tomaszewski 2 i Maciej Koper 2. 
•SP1Lowicz-SPBielawy18:13(6:4, I. SP I Łowicz 3 6 64:43 

6:0, 6:0, 0:9); br.: Patryk Pomianowski 6, 2. SP 4 Łowicz 3 5 69:41 

no zasłużył na wyróżnienie. 
• PI01RSZKUP (BLOCKERSI-IN

TERMARCHE, 2 nominacje) - kto wie 
jak potoczyłaby się walka o trofea gdyby 
nie kontuzja popularnego ,,Szkupka". Jego 
absencjazupehńe podcięła skrzydła młodym 
kolegom i zamiast medalu tylko 5. miejsce. 
Ale za rok z pewnością będą chcieli to po
prawić. 

BartlomiejKwasek4,PiotrRz.eśny2,Ma- 3.SP7Lowicz 3 5 83:43 
teusz Wasiak 2, Michał Kostizewa 2 i Ma- 4. SP Nieborów 3 4 45:65 
teusz Anyszka 2 - Konrad Knapiński 4, 5. SP Bielawy 2 2 20:38 
Damian Polak 4, Michał Kostrzewa 2, Ka- SP Kiernozia 2 2 18:69 
rol Rybus 2 i Piotr Lewandowski I. W zwycięskiej drużynie łowickiej ,,Je-

• SP 1 Łowicz - SP Nieborów 26:12 dynki" grali: Patryk Pomianowski (18), 
(8:2, 2:2, 8:4, 8:4); .br.: Mateusz Anyszka Mateusz Anyszka (13), Mateusz Wasiak 
8, Patryk Pomianowski 6, Mateusz Wasiak (8), Bartłomiej Kwasek (8), Maciej Ku-
4, Bartłomiej Kwasek 4, Michał Bryła 2 charek (7), Michał Bryła (4), Patryk Ko
iPatrykKosenda2-DominikPacler4,Mar- senda (2), Piotr Rześny (2), Michał Ko
cin Donaj 4 i Marcin Nowicki 4. strzewa (2), Filip Górski, Jakub Ruciński 

• SP Bielawy-SP Nieborów 7:20 (3:3, i Damian Kuciński -nauczyciel w-fRobert 

• GRZEGORZ CIPIŃSKI (ZATO
RZE-MIKOLA,4 nominacje)-statystycz
nie najlepszy piłkarz tegorocznych rozgry
wek. I trudno się z tym nie zgodzić, bo to on 
był liderem mistrza. Wydaje się, że wraz 
z kolegami Grzesiek może przez dłuż.szy 
czas siedzieć na tronie. Stać ich na to. 

•ROBERT WILK (OLDBOY, 3 no
minacje) - życzę każdemu młodemu gra
czowi talcich urnitjętności, zdrowia, profe
sjonalizmu i klasy. „Wilczek" mimo swoich 
37 lat, to nadal znakomity piłkarz. To głów

W finale SP 1 wygrała z SP 4 o kosz ... 
0:7, 2:4, 2:6); br.: Konrad Knapiński 2, Ja- Graczyk. 
kub Trupinda 2, Karol Rybus 2 i Damian (p) nie dzięki niemu Oldboy ogrywał rywali 

Rezerwowi: Rafał Gospoś (Zatorze
Mikola, l nominacja), Grzegorz Durka 
(Dagram-AT, 2 nominacje), Krystian Boli
mowski (Pędzące hnadła, 2 nominacje), 
Kamil Górski (ZPW Bu.dowa, l nomina
cja), Przemysław Urbanek (Zatorze-Mi
kola, 2 nominacje). BoB 

Halowe mistrzostwa Łowicza - podsumowanie I ligi ŁLPNP chłopakom koło nosa. Jestem jednak awansować do grupy rnistrz.owskitj. 
przekonany, że w pizyszłym roku I o ile Oldboy potrafił szybko PJ?.e
ten zespól będzie jednym z kandy- łknąć gorzką pigułkę i się pozbierał, 

NAJKRÓCEJ? I TAK • I NIE ••• datów do zwyci~ w lidze. to odniosłem wrażenie, że Abeksowi 
6. MIEJSCE- KIA MOTORS nie bardzosięjuż „chciało" w tej dru
Zdecydowanie najsłabsza druży- gitj części sezonu. Jestemjednakpe

na grupy mistrz.owskiej • nie zdoby- wien, że za rok znów trzeba będzie 
Emocje już opadły, więc możemy 

podsumować sezon 2005/2006 
w I lidze łLPNP. Sezon, który był 
przełomowym jeśli chodzi o prr.epi
sy. Po raz pierwszy liga została po
dzielona na dwie grupy, grano 
mniejsz,ą piłką i wprowadzono kart
kę niebieską. Czy te zmiany wpły
nęły pozytywnie na poziom rozgry
weki zainteresowanianimiwśródpu
bliczności ? I tak - inie. 
Napewnowięcejb~omeczów 

„o coi/', rz.adko grano o pietruszkę, 
więc emocje były więksre. Z kolei 

ren sezon, jak żaden inny nie PJ?.e
sb7.egał kalendarza. Graoo dwa me
czewkolejce,potemkole.i"kędopm>
du, potem zaległą itd To denerwo
wało. Sporo też było walkowerów, 
meczów gdy jedna z drużyn była 
w niepełnym składzie. T<>siępublicz
ności nie mogło podobać. Nie unik
nęliśmy też kontrowerS)jnych, ,,po
dejrzanych" wyników, co jestna hali 
po prostu żenujące. Słą!:I. też i zainte. 
resowanie ekstraklasą nie takie jak 
można było tego oczekiwać. 
• Z kolej na pewno cieszy, że ton 
rozgrywkom nadawali młodzi piłka
rze. Niespodziewany mistrz w po
staci Zator.la, grający niemal do koń
ca o medal Blockersi, jeszcze prz.ed 
rokiem nie mogli pochwalić się spe
cjalnymi osiągnięciami. Ta zmiana 
wąrty była potrzebna dla od.5wieże-

niarozgrywek. Młodzież grała ładną, 
szybką, otwartą piłkę." Faworyt nu
mer l, P~ Imadła, przegrał tyl
ko raz w rozgrywkach, ale to wy
starczyło żeby stanąć tylko na niż
szym stopniu podium. Nie odpusz
cza Dagrarn-AT - znów z medalem. 
Zawiedli etatowi mocarze - Oldboy 
i Abex. Czy to tylko sezonowa za
dyszka czy powoli zzjście z piede
stału? Zobaczymy za rok. .. Opusz
czaligęSrefim i Kutno. O ile ten pierw
'SZY był kandydatem numer jeden do 
spadku o tyle pożegnanie z ligą Bro
oklynu jest trochę niespodziewane. 
Co ciekawe - nie tylko w grupie mi
stnowskiej rozstrzygnięcia zapada
ływ ostatnitj kolejce, podobnie było 
w wśród walczących o utrzymanie. 

1. MIEJSCE-ZA10RZE-MI
KOLAŁowicz 

Sensacyjny zwycięz.ca rozgrywek 
tytuł zapewnił sobie dopiero w ostat
nitj koltjce. Wprawdzie tracił punk
ty w sezonie zasadniczym, ale już na 
mecie Grzesiek Cipiński, Sylwek 
Knera i pozostali byli skutecznitjsi. 
Najważniejszym meczem okazał się 
ten zwycięski z Imadłami - to był 
klucz do końcowego sukcesu. 
No i ten nerwowy pojedynek z Bu
dową, .. Ogromne brawa i gratulacje. 
Kto by się spodziewał. .. 

ZatOlze wygrało, bo dysponowa
ło najszerszą i najrównitjszą ławką. 

kło po prostu trochę~? Tak łanawetpunkciku.Kiagrałabezbarw- baćsięAbeksu. 
, czy inaczej trzeba będzie próbować nie, zdobywając w drugiej części se- 10. MIEJSCE - VAGAT-BSZL 

rewanżu w przyszłym sezonie. zonu ledwie cztery gole. To troszkę Domaniewice 
3.MIEJSCE-DAGRAM-AT mało,żebygraćznajlepszymi... Przyznam,żetowblśniebeniamin-
To chyba mimo wszystko niespo- 7. MIEJSCE- OLDBOY ka typowałem jako jedną z chużyn, 

dzianka.BoprzecieżGrzesiekDur- Oldboy w grupie walczących którąopuściekstraklasę, Tym<:1ll.Se!Il 
ka czy Zbyszek Cze.rbniak to pił- outrzymanieniemiałsobierównych. Domaniewice po słabszym począt
karze już po trzydziestce. A jednak Grając w większości meczów bez ku później odniosły kilka zwycięstw 
„Cola" znów zebrał dobrą ekipę i ta swoich gwiazd (tylko z Robertem i w efekcie zostały w 1. lidze. Taki 

J LJb Kaź Wilkiem)radziłsobienadwyrazdo- z pewnością był plan. I został:zreali:= 7:~b Bury) brze (finał Pucharu Ligi). Ba, wme- zowany. 
zdoświadcz.eniemdałaznakomityre- czu z Brooklynem średnia wieku 11. MIEJSCE - BROOKLYN 

To był wspaniały sezon Zatorza: zultat Cotrzebapodkres1ić-Dagram- Bardzo Starszych Panów wynosi- Kumo 
wygrali mistrzosl.wo i Puchar Ligi. AT od lat w czołówce, zawsze liczy ła ... 39 lat! Pozazdrościć zdrowia Do końca gracze z Kutna walczyli 

się przy ustalaniu nagród. I pewnie i entuzjazmu. Brak Oldboya wśród o powstanie w lidze. Gdyby zwy-
.Każdy wchodzący na paikiet gracz za rok będzie podobnie. najlepszych to jednak sensacja. ciężyli w ostatnim meczu nadal cie-
nie ustępował koledze. Plus oczywi- 4• MIEJSCE-ZPWBUOOWA 8. MIEJSCE - OLIMPIA Chą- szyliby się z ekstraklasy. Ale tak się 
. · lid ur . . c· iński' . Kamil Górski z kolegami· mte. li śno nie stało i musząją opuścić. Trochę scie erzy. vv sponuuaru 1P To też niespodzianka, bo przecież szkoda sympatycznej pani menedżer 
iKneraorazniezawodny RafałGo- bardzodobrąkońcówkęsezonu. Nie ekipalrł<aSoltysiakarn..,.,.,.;n<>tr?u iJ"ei ekip", ale w tym roku personal
spoś to z pewnością najjaśnitjsze ~oniewieleimb~o~cieszy~ łanadółtabeli. T~~ij= nie'kutni~e byli drużyną znacznie 
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Halowe mistrzostwa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów 

• , 
WSZYSCY· JUZ COS STRACILI 

Łowicz, 12 marca. Bardzo ciekawie 
zapowiadają się rozgrywki IV edycji Łowic
kiej Halowej Ligi Oldboyów ŁLPNP. 
Po dwóch kolejkach każda z chużyn ma już 
na koncie po zdobyczy punktową, a jedno
cześnie nikomu nie udało się wygrać dwu
krotnie. Na czele ligowej tabeli znajduje się 
wciąż Dagram, którytym razem dość szczę.. 
śliwie zremisował z Gladiatorem. Zespół 
Grzegorza Wojciechowskiegoprowa
dziłod.21. minuty 1:0,a TomaszStyszko 
zdobył gola tuż po opuszczeniu bramki uka
ranego żółtąkartką (za intetwencję rękąpiłki 
poza polem karnym) Bernarda Wudkie
wicza. Kiedy wydawało się, że „Gladiato
rzy'' zwyciężąpo indywidualnej akcji Pio
tra Zapiska były zawodnik Pelikana 
w ostatniej minucie doprowadził do remisu. 

Identycznym wynikiem zakończył się 
także pojedynek Afery i Agatomu-Olimpii. 
Zespół z Chąśna szybko objął prowadzenie 
po celnym strzale Józefa Gładkiego, ale 
dwukrotni mistrzowie Łowicza (2003 
i 2004) już cztery minuty później doprowa
dzili do remisu po ładnej akcji wykońcwnej 
przez Andrzeja Godosa. 

W meczu Afery i Olimpii obie bramki 
padły w pierwszej połowie. 

Dagram do końca walczył o wyrównanie w pojedynku z Gladiatorem. 

skuteczność, a w kaWym spotkaniu śred
nio padło po 6;29 gola. 

. 2. lwlejka lHLO: 
•AGATOM-OLIMPIAClęno-AFE

RALowicz 1:1 (1:1); br.: JózefGładki (4)
Andrzej Godos (8). 

Agatom: Morawski - Kunikowski, Józef 
Gładki, Strycharski i Sochala oraz Talliński, 
Mycka i Krzysztof Gładki. 

Afera: Piorun - Zbigniew Czerbniak, 
Krzysztof Haczykowski, Jacek Haczy
kowski i Olko oraz Godos i Nowogórski. 
•KSIĘŻAK ł..owicz - VAGAT Doma

niewice 4:6 (0:2); br.: Marcin Borcuch (14), 
Jan Kowalczyk (18), KizysztofJędrachowicz 
(19) i Adam Wysocki (19) -Dariusz FIOl'C'lak 
2 (2 i 17), Witold Mokrzycki (li), Jar<.mw 
Wawrzyn 2 (15 i 18) i Marek Sękalski (24). 

Księżak: Myssura- Kowalczyk, Borcuch, 
Bończak i Jędrachowicz oraz Wysocki. 

Vagat: Czajka- Mokrzycki, Konecki, Flor
czak i Sękalski oraz Jarosław Wawrzyn 
i Krzysztof Wawrzyn. 

Żółta kartka: Włodzimierz Myssura 
(Księ7llk). 

• DAGRAM Łowicz - GLADIATOR 
Łowicz 1:1 (0:0); br.: Piotr Zapisek (24) -
Tomasz Styszko (21). 

Dagram: Wudkiewicz - Durka, Zapisek, 
Borkowski i Dymek oraz Chlebny. 

Gladiator: Znyk- Sadowski, Kuleta, Sta
wicki i Masłowski oraz Styszko i Wojcie
ehowski. 

Żółta kartka: Bernard Wudkiewicz (Da
gram). 
I. Dagram Łowicz ( l) 2 4 
2. Oldboy Zduny (6) 2 3 
3. Vagat Domaniewice (5) 2 3 
4. Kopernik Kiernozia (2) 2 3 
5. Agatom-Olimpia Chąśno (3) 2 2 
6. Afera Łowicz (7) 1 1 
7. Gladiator Łowicz (7) I 1 
8. Księżak Łowicz (3) 2 1 6-8 

W 3. kolejce Łowickiej Halowej Ligi Old
boyów ŁLPNP w sobotę 18 marca 2006 
roku zagrają: godz. 16.00: Gladiator Łowicz 
-Agatom-Olimpia Chąśno, godz. 16.30: Old
boy Zduny - Księ7llk Łowicz, godz. 17.00: 
Afera Łowicz c Kopernik Kiernozia i godz. 
17.30: VilgatDomaniewice-DagramŁowicz. 

. Paweł A. Doliński 

16.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Sport szkolny- półfinał WGS w koszykówce chłopców 

Odrobili straty i awansowali 
Sieradz, 9 marca. Niezwykle intere

sujący przebieg miał turniej rozgrywany 
w ramach półfinałów Wojewódzkiej Gim
nazjady Szkolnej w koszykówce chłopców. 
W Sieradzu reprezentacja Gimnazjum m 2 
w Łowiczu co prawda swój udział w zawo
dach rozpoczęli od porażki z GP 16 Łódź 
71:77 (wcz.eśniej łodzianie przegrali z ,)e
dynką'' z Tomaszowa Mazowieckiego 
81 :88), ale w kolejnym spotkaniu nasi pod
opieczni Radosława Zygi pokonali toma
szowian z przewagą trzynastu punktów 
i dzięki tej wygranej zajęli z najlepszym bi
lansem ,,małych" punktów pierwsze miej
sce w swojej grupie eliminacyjnej. 

GRUPA A: 
• GP 1 TolllllS7.Ów Mazowiecki - GP 

16Łódź88:81(21:19,25:20,21:23, 21:19) 
• GP 16 Łódź - GP 2 Łowicz 77:71 

(18:17, 22:21, 11:17, 26:16); pkt: Marcin 
Pełka 20, Michał Rześny 16, Dominik 
Świercz 16, Kamil Bodek 16 i Tomasz Fran
kowski 2 oraz Jan Sudomir 1, Michał Skow
roński i Mateusz Żbikowski. 

• GP 2 Łowicz-GP 1 Tomaszów Ma
zowiecki 88:75 (21:18, 26:22, 22:14, 

19:21); pkt.: Do~ Świercz 48, Michał 
Rześny 26, Kamil Bodek 8, Jan Sudomir 2 
i Marcin Pełka oraz Michał Skowroński 4 
i Tomasz Frankowski. 
1. GP 2 Lowicz 
2. GP 16 Łódź 
3. GP 1 Tomaszów Maz. 

2 3 159:152 
2 3 158:159 
2 3 163:169 

Uczniowie Gimnazjum m 2 w Łowiczu 
okazali się najlepsi w swojej grupie elimina
cyjnej, a w zwycię,5kim składzie grali: Do
minik Świercz (64. pun!ctów w turnieju), 
Michał Rześny (42), Kamil Bodek (24), 
Marcin Pełka (20), Michał Skowroński (4), 
Jan Sudomir (3), Tomasz Frankowski (2), 
Mateusz Żbikowski, Dominik Charążka, 
Marcelian Siekiera, Łukasz Gajda i Łukasz 
Jagas -nauczycielem w-fRadoslaw Zyga, 
a trenerem tego zespołu w UMKS Księżak 
jest Robert Kucharek. 

GRUPAB: . 
Najlepsi w grupie B okazali.się ucznio

wie Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, a drugie 
miejsce zajęli gracze Gimnazjum nr 14 
w Piotrkowie Trybunalskim i to właśnie 
z tą ekipą zmierzą się łowiczanie w meczu 
półfinałowym. (p) 

W Sieradzu ekipa koszykarzy GP 2 Łowicz okazała się najlepsza w swojej 
grupie eliminacyjnej. 

Pod.nieobecność lidera Kopernika-Wal
demara Kreta zespół z Kiernozi doznał 
wysokiej porażki z bardzo dobrze dyspo
nowaną ekipą Oldboya Zduny. Zespół Cze
sława Majchrzaka dzięki wysokiemu 
zwycięstwu 7:2 awansowali z szóstego na 
chugie miejsce. 

Interesujący pojedynek stoczyły także 
z.espoły Księżaka i Vagatu. Domaniewicza
nie prowadzili już 2:0, 4: 1 i 5:2, ale łowicza
nie zdobyli jednak w 19. minucie dwa gole, 
doprowadzając do stanu 4:5. Wydawało się, 
że wynik jest jeszcze otwartą sprawą, ale 
przysłowiową,,kropkę nad i" postawił osta
tecznie Marek Sękalski. 

• KOPERNIKKiemolia-OLDBOY 
Zduny 2:7 (0:3); br.: Andrzej Workowski 
(19) i Jerzy Lachowicz (22)- Witold Guzek 
2 ( 4 i 11 ), Dariusz Tarlcowski ( 6), samobój
cza (15), Czesław Majchrzak (16) i Ma
riusz Ochmański 2 (18 i 23). 

Tenis ziemny- Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

W pierwszych tegorocznych meczach 
wszystkie zespoły zaprezentowały niezłą 

Kopernik: Dylik - Workowski, Cieślak, 
Jerzy Lachowicz i Witeczek oraz Łysio 
i Mieczysław Lachowicz. 

Oldboy: Kosmowski - Ochmański, Maj
chrzak, Guzek i Tarlcowski oraz Więcek. 

Żółte kartki: Stanisław Kosmowski i Wi
told Guzek (Oldboy). 

Tenis ziemny - Łowicka Amatorska Halowa Liga Tenisowa 

Dańczak iuż wygrał 
Łowicz, 4 marca. Grupa mistrzow

ska, po dwumiesięcznej przerwie rozegrała 
kolejne pojedynki. Z trzech rozegranych me
czy najciekawszy był ten, który miał zade
cydować o mistrzowskim tytule. Zmierzy
ła się w nim dwójka najlepszych tenisistów 
Łowicza. Pierwsza partia należała do Wal
demarem żemło, który wygrał zadziwia
jąco łatwo 6: 1. W kolejnych dwóch odsło
nach wszedł na swoje obroty Marcin Dań
czak i to on ,,rozdawał karty''. Wygrał 6:2, 
6:3 i tym zwycięstwem, zapewnił sobie 
tytuł mistrzowski. Rozegrał on bowiem już 
wszystkie swoje pojedynki i wszystkie 
wygrał. W sześciu meczach Dańczak stracił 
tylko jednego seta. 

Na drugie miejsce w tabeli awansował 
tymczasem Wojciech Pietrzak, który do 
swojego konta dopisał dwa punkty za zwy
cięstwa nad Andrzejem Biernackim 

i Jarosławem Woźniakiem. W obydwu 
mec:mch dr Pietrzak zgodnie wygrał swoje 
pojedynki po 2:0. 

Sprawa miejsca 2. i 3. pozostaje jeszcze 
otwarta, bowiem zaległe pojedynki do roze
grania mają: ż.ernło, Wojciech Pietrzak, Mi
kołaj Pietrzak i Krzysztof ŚWiech. 

Wyniki rozegranych spotkań: Marcin 
Dańczak - Waldemar żemło 2:1 (1:6, 6:2, 
6:3), Wojciech Pietrzak -Andrzej Biernacki 
2:0 ( 6: 1, 6:2), Wojciech Pietrzak - Jarosław 
Woźniak 2:0 (6:4, 6:3). 
I. Marcin Dańczak (1) 6 6 12:1 
2. Wojciech Pietrzak (4) 5 4 8:3 
3. Waldemar Żemło (2) 3 2 5:2 
4. Mikołaj Pietrzak (3) 4 2 6:3 
5. Jarosław Woźniak (5) 6 2 5:8 
6. Krzysztof Świech (6) 4 1 2:7 
7. Andrtej Biernacki (7) 6 O 1:10 

Zbigniew Łaziński 

Tylko Rojek ·bez porażki 
Łowicz, 12 marca. Po 5. kolejce spo

tkań IV edycji Łowickiej Halowej Amator
skiej Ligi Tenisowej jedynym zawodnikiem, 
który nie ma no koncie jeszcze porażki po
został już tylko Zbigniew Rojek. W me
czu na szczycie Roje.k pokonał dotychcza
sowego lidera tabeli Pawia Kuzę, którynie 
był najlepiej dysponowany i nie radził sobie 
z prostymi piłkami. 

Czwarte zwycięstwo odniósł Daniel 
Grzywacz, który pewnie pokonał Piotra 
Czerwieńskiego i awansował na chugie 
miejsce w tabeli. Do formy powoli wraca 
Grzegorz GaV'roński. Odniósł on cenne 
zwycięstwo nad Jarosławem Krze
szewskim i awansował już na szóstą lo
katę. Drugi raz zwycięźył Marcin Lesiak, 
który nie miał problemów z ostatnim w ta
beli Zdzisławem Chmielewskim. 

Z występu w 5. kolejce może być zado
wolony Krzysztof Gajda, który pokonał 
2:0 groźnego i wyżej rozstawionego Pawła 
Zybalę. 

W grupie B z kompletem zwycięstw jest 
dwóch zawodników i to właśnie ta dwójka 
liczyłasiębędziewwalceomiejsce 15. miej
sce w mistrzostwach Łowicza Ostatnio dwa 
tizysetowe pojedynki rozegrał Zbigniew 
Gajewski. Przegrał on 1 :2 z Mańuszem 
Czułkiem, ale za to wygrał 2: 1 z Grzego
rzem Nowickim. Po raz pierwszy zwy-

Daniel GtzyWaCZ nadal jest drugi. 

cięźył w tej grupie Andrzej Bucki, poko-
nując pewnie Pawła Sekulę 2:0. 

5. kolejka-grnpaA: MarcinLesiak-ZA!zi-
sław Chmielewski 2:0(6:1, 6:2), Piotr Cz.er-
wiński - Daniel Grzywacz 0:2 (4:6, 1:6), 
Krzysztof Gajda - Paweł Zybała 2:0 (6:4, 
6:3), Zbigniew Rojek- Paweł Kuza 2:0 (7:5, 
6:3), Grzegorz Gawroński - Jarosław Krze-
szewski 2:0 (6:4, 7:6). 
I. Zbigniew Rojek (2) 4 4 8:0 
2. Daniel Grzywacz (3) 5 4 8:2 
3. Paweł Kuza (1) 5 4 8:4 

4. Arkadiusz Janiak (4) 4 3 6:2 
5. Krzysztof Kuciński (5) 4 3 6:3 
6. Grzegorz Gawroński (8) 4 2 5:5 
7. Paweł Zybała (6) 5 2 5:6 
8. Jarosław Krzeszewski (7) 4 2 4:5 
9. Marcin Lesiak ( 11) 5 2 4:6 

1 O. Krzysztof Gajda ( 11) 3 1 3:4 
11. Jacek Okoński (8) 3 1 3:5 
12. Radosław Kucharski (10) 4 1 3:6 
13. Piotr Czerwiński (13) 3 o 0:6 
14. Zdzisław Chmielewski ( 14) 5 o 2:10 

5. kolrjka grupy B: Mariusz Czułek -Zhi-
gniew Gajewski 2:1 (4:6, 6:4, 6:4), Jakub 
Warzywoda - Jan Kuś 0:2 (0:6, 0:6), Grze-

.gorz Stefański - Paweł Kowalski 0:2 (0:6, 
6:7). Awansem m~z z 6. kolejki: Zbigniew 
Gajewski-GrzegorzNowicki2:1(6:7,6:1, 
6:3) i mecz z 10. kolrjki: Andrzej Bucki -
Paweł Skuła 2:0 (6:2, 6:4). 
I. Paweł Kowalski (I) 4 4 8:0 

Jan Kuś (1) 4 4 8:0 
3. Igor Kucharski (3) „4 3 7:3 
4. Łukasz Walczak 3 3 6:2 
5. Mariusz Czułek ( 4) 3 2 5:4 
6. Zbigniew Gajewski (8)' 5 2 6:7 
7. Grzegorz Stefański ( 5) 3 1 3:4 
8. Jakub Warzywoda (6) 5 I 2:8 

Andrzej Bucki ( 10) 5 1 2:8 
1 O. Paweł Sekuła (7) 2 o 0:4 
11. Grzegorz Nowicki (9) 4 o 1 :8 

Zbigniew Łaziński 
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Piłka siatkowa - 14. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

ROZDANIE Z PRZEKtADANIEM 
Łowicz, 1 O marca. W przedostatniej 

kolejce Amatorskich Mistm>stw Łowicza 
w piłce siatkowej w terminie odbyły się tyl
ko jedert Pozostałe dwa pojedynki zostały 
pnełoż.one, a to dlatego, że mają duże :zna
czenie dla końcowej kolejności i ekipy nie 
chciały grać w osłabionych składach. 

W jedynym piątkowym pojedynku Rze,. 

miosło pewnie pokonało podopiecznych 
Artura Sadowskiego z UKS Blich. Dru
żyna z Głowna zachowuje wciąż szansę na 
pierwsze miejsce. Wszystko zależy od me
cw LZS Retki - TKKF BS Głowno, który 
miał się odbyć w tej kolejce, ale zostałpneło
żooyi roz.egrano godq>ierowczoraj (wśrodę). 
W poniedziałek wieczorem odbył siępneło
ż.ony mecz, w którym zagrały re sobą dwie 
ekipy TKKF: z Łowicza i Głowna. W In.ech 
setach góra byli łowiczanie, którzy zacho
wująjeszcze cień szansy na trzecie miejsce. 
Ale do tego potrzeba dużo szczęścia. 

Zatem emocje trwają do ostatniej kolejki. 
Na wszystkie pytania odpowiedź poznamy 
już jutro w ostatnich meczach pierwszej ligi 
AMŁ. W piątek w hali łowickiego OSiR nr 2 
na ul. Topolowej najciekawiej zapowiada się 
pojedynek TKKF Księżak Łowicz - LZS 
Retki. Początek tego spotkania o godz. 19.00. 

Rzemiosło po zwycięstwie z Blichem czeka na wynik meczu LZS Retki 
- TKKF BS Głowno. 

14. kolejka I ligi. AMŁ: 
• RZEMIOSŁO Głowno - UKS 

BLICH KIA MOTORS Łowicz 3:0 
(25:U, 25:21, 25:20) 

• TKKF KSIĘŻAK Łowicz - TKKF 
EXPANOOR Głowno 3:0 (25:17, 25:23, 
25:23) 

• TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 
-LZS Retki 

• MALINA Skierniewice-D1'1-KOŚ-Ć 
Chąśno 3:0 (w.o) 
1. LZS Retki (1) 13 32 35:12 

2. Rzemiosło Głowno (2) 14 32 35:14 
3. Malina Skierniewice (3) 14 26 32:21 
4. TKKF Księżak (5) 14 25 29:21 
5. TKKF BS Głowno (4) 13 23 28:22 
6. Dzi-koś-ć Chąśno (6) 14 17 21:31 
7. TKKF Expandor (7) 14 16 19:28 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 14 6 10:37 

Zhigniew Łaziński. 

Piłka siatkowa - 13. kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Walka o trzecie mieisca 
Łowicz, 10 marca. Po 13. kolejce 

w Illidzew AmatmkichMislmislwacłlł..owi
cza w tabelach obu grup nie lll15t!Pily żadne 
zmiany. Faworyci wygiywali swoje mecze, 
no może za jednym z WY.iątkiem, który nie 
miał :znacz.enia dla czołówki tabeli grupy A 

Tym W)'.jątkiem jest wygrana Jamajki 
Brados z wiceliderem Essato Team. Pod
opieczni Krystiana Krawczyka zagrali 
w środowym pojedynku słabo i chyba zlek
ceważyli rywala Jamajka Brados cieszyć 
się mogła z wygranej w tie-breaku 15:13. 
W grupie A nadal trwa zacięta rywalizacja 
o trz.ecią lokatę. UKS Korabkaświetnie fini
szuje i po zwycięstwie 3:0 nad Stomedem 
traci do ZSL Zdtmy tylko I. punkt Wszyst
ko rozsbzygnie się w ostatniej kolejce run
dy zasadniczej, kiedy to drużyna Pawła 
Tomczaka zagra właśnie z ZSL Zduny. 

PrredostatnimeczspokojniewygrałaDzi
koś-ć, która pokonała podopiecznych Zofii 
Kucharskiej z II W w Łowiczu. 

W grupie B w pojedynku na szczycie 
liderzy-Gronki wygrali z wiceliderem Iskrą 
Iskni już jednak ma pewne drugie miejsce, 
bowiem w ostatniej kolejce mają pewny 
walkower z GOK Zdtmy. Ciekawie zapo
wiada się walka o trz.ecie miejsce. W ostat
niej kolejce w decydującym pojedynku za
grają podopieczni Piotra Słomy z ZSP 
m I przeciwko ekipie Tomasza Czuba· 
ka z UKS Ekonomik. 

Zatem w najbliższy piątek ostatnie poje
dynki rundy zasadniczej, po których w
znamy już pary play-off 

12. kolejka II ligi. AMŁ -grupa A: 
• UKS KORABKA Łowicz - STO

MED Łowicz 3:0 (25:19, 25:22, 22:15) 

Jamajka Brados, pomimo zwycięstwa z Essato, nie ma już szans na awans 
do play-off. 

• ANSER-DZI-KOŚ-Ć II Chąśno - II 
LO Łowicz 3:0 (25:11, 25:18, 25:23) 

•JAMAJKA BRADOS Łowicz - ES
SATO TEAM 3:2 (26:24, 18:25, 22:25, 
25:15, 15:13) ' 

Pauza: ZSL Zduny. 
1. Anser-Dzi-koś-ć II (I) 11 31 32:4· 
2. Essato Team Łowicz (2) I 2 27 29: 14 
3. ZSL Zduny (3) li 18 21 :18 
4. UKS Korabka Łowicz (4) 11 17 21 :20 
5. II LO Łowicz (5) 11 I O 16:25 
6. Jamajka Brados Łowicz (6) 11 IO 17:28 
7. Stomed Łowicz (7) 11 4 10:32 

12. kolejka II ligi. AMŁ -grupa B: 
•GRONKI Łowicz - ISKRA Łowicz 

3:0 (25:20, 25:18, 25:14) 
•ZSP1WWICZ-GOKZduny3:0(w.o) 
•UKS EKONOMIK Łowicz- DZIE

CIAKI GRONIALowicz3:0(25:13,25:20, 
25:12) 

Pauza: ZATORZEAVENALowicz. 
1. Gronki Łowicz (I) 12 33 35: 12 
2. Iskra Łowicz (2) 11 22 26 : 17 
3. ZSP I Łowicz (3) 12 19 25 :20 
4. UKS Ekonomik Łowicz (4)11 18 25:19 
5. GOK Zduny (5) 11 13 17:23-
6. Zatorze Avena Łowicz (6) Il 9 12 :24 
7. Dzieciaki Gronia (7) 11 3 5 :30 

Zhigni~ Łaziński 

Tenis stołowy- 11. kolejka Ili ligi kobiet 

Remis z ·Gorzkowicami 
•UKS Bednary-GUKS STS II Goio

kowice 9:9; pkt: Agnieszka Ambroziak 4,5, 
Monika Kaźmierczak 3, Emilia Gala 1,5, 
Agnieszka Wójcik i Paulina Lepieszka. 

Bednary, 11 marca. Kolejny punkcik 
do swojego konta dorzuciły znowu zawod
niczki UKS Bednary, które zremisowały 
w meczu z =rwami GUKS STS Gorzko
wice. Podopieczne trenera Piotra Uczciw· 
ka nadal zajmują szóste miejsce w kobiecej 
IDlidre. 

11. kolejka: UKS Bednary - GUKS 
STS II Gorzkowice 9:9, Elta II Łódź - Le
gion Skierniewice 9:9. Pauza: Macovia Ma
ków i UL.KS II Moszczenica 

I. Legion Skierniewice 9 17 89-46 
2. Bita Il Łódź · 9 14 84-61 
3. ULKS II Moszczenica 9 I I 75-53 .> 

4. GUKS STS II Gorzkowice IO 7 57-79 
5. Macovia Maków 8 6 54-70 
6. UKS Bednary 9 5 65-83 
7. MKS Jedynka III Łódź 6 O 28-60 

w 12. kolejce w sobotę 25 marca o godz. 
16.00 zagrają: MacoviaMaków- ULKS II 
Moszćrenica i Elta II Lódź-UKS Bedna
ry. Pauza: GUKS STS II Gorzkowice i Le
giop. Skierniewice. Następnego dnia o godz. 
12.00 odbędzie 13. kolejka: Elta II - GUKS 
STS Il i Legion - Macovia. Pauza: UKS 
Bednary i ULKS II Moszcrenica. (p) 

Tenis stołowy - 15. kolejka Ili ligi mężczyzn 

Awans Bednar na osme 
•ENERGETYK II Lódź- UKS Bed

nary 9:9; pkt: Piotr Uczciwek 4, Karol 
Szymanowski 3, Przemysław Myczka 2, 
Łukasz Bakalarski i Mariusz Tataj. 
Łódź, 11 marca. Największą niespo

dzianką 15. kolejki ID ligi był remis UKS 
Bednary z faworyzowanym zespołem Ener
getyka Il, a gdyby podopieczni trenera Pio
tra Uczciwka nieco szczęśliwiej „poloso
wali" w deblach to moina było nawet poku
sić się o zwycięstwo. 

• OPOKA Zduńska Wola - UMKS 
KSIĘŻAK Łowicz 4:10; pkt: Krzysztof 
Placek 3,5, Cezary Znyk 2,5, Dawid Papu
ga 2, Jakub Placek 1,5 i Piotr Podsdek 0,5. 
Zduńska Wola, 11 marca. Po pew

nym zwycięstwie z Opoką zespół UMKS 
Księżak prowadzony prrez trenera Krzysz
tofa Placka zdecydowanie wnocnili się na 
trzecim miejscu w tabeli m ligi. 

15. kolejki: MKS Jedynka IIl Łódź -
PKTS Pabianice 9:9, Opoka Zduńska Wola 
- UMKS Księ'iak Łowicz 4:10, Energ&
tyk II Lódź- UKS Bednary 9:9, El ta Łódź 
-Włókniarz Il Pabianice I 0:2. Pauza: Ome
ga Kleszcz.ów. 
1.EltaŁódź 14 27 139-47 
2. Energetyk Il Łódź 15 26 143-67 
3. UMKS Księżak Łowicz 14 211 112-90 
4. Omega Kleszczów 14 16 123-92 
5. Opoka Zduńska Wola 15 li l 04-129 
6. MKS Jedynka III Łódź 14 9 71-120 

Pingpongiści UKS Bednary niespodzie
wanie urwali punkt wiceliderom z Łodzi. 

7. Włókniarz li Pabianice 15 8 92-13.0 
8. UKS Bednary 14 8 70-124 
9. MKS Jedynka II Łódź 9 8 67-66 

IO. PKTS Pabianice 14 5 77-133 
I 6. kolejka ID ligi tenisa stołowego męż

czyzn będzie rozgrywana na ,,raty". W so
botę 18 marca o godz. 16.00 zagrają: UKS 
Bednary - Włókniarz II Pabianice, a po
zostałe mecre odbędą się w sobotę 25 mar
ca: godz. JO.OO: MKS Jedynka m Lódź
UMKS Księżak Łowicz, godz. I 6.00: 
Omega Kleszcz.ów -PKTS Pabianice i Opo
ka Zduńska Wola - Elta Łódź. Pauza: Ener
getyk Il. Pierwszy mecz 17. kolejki: Opoka 
- Bednary roregrany zostanie już w nie
dzielę 19 marca o godz. 12.00, a pozostałe 
spotkania tej kolejki odbędą się w niedzielę 
26 marca o godz. I 2.00: UMKS Księ'iak
PKTS Pabianice, Energetyk II - Omega 
i Elta - Jedynka ID. Pauza: Włókniarz II. (p) „ 

Tenis stołowy - 11., 12. i 13. kolejka IV ligi mężczyzn 

Zduny no piqtym 
I I . kolejka: PKTS II Pabianice - Le

gion Il Skierniewice 5:10, Macovia Ma
ków - UKS GOK Zduny 10:6, Burza 
Pawlikowice - LKS Koluszki 10:0, Elta Il 
Łódź - LKS II Biała Rawska 9:9. Pauza: 
UKS Dobryszyce. 

12. kolejka: UKS Dobryszyce - UKS 
GOK Zduny 5:10, Legion II Skierniewi
ce - LKS Koluszki 10:2, Macovia Ma
ków - Elta II Łódź 10:2, Burza.Pawliko
wice - LKS II Biała Rawska 10:7. Pauza: 
PKTS II Pabianice. 

13. kolejka: PKTS II Pabianice - LKS 
Koluszki I 0:6, UKS Dobryszyce - Elta II 
Łódź I 0:8, Lks II Biała Rawska- Legion II 
Skierniewice 8: JO, Burza Pawlikowice -
Macovia Maków 7: IO. Pauza: UKS GOK 
Zduny. 
1. Macovia Maków 12 21 113-55 
2. Legion U Skierniewice 11 19 l 07-67 

3. Burza Pawlikowice 12 17 110-64 
4. LKS II Biała Rawska I 2 I O 90-96 
5. UKS GOK Zduny 11 9 71-91 
6. LKS Koluszki 12 8 7 5-91 
7. Elta II Łódź 12 8 80-102 
8. PKTS II Pabianice 11 7 60-95 
9. UKS Dobryszyce I I 5 52-97 ~ 

W weekend 24-26 marca odbędą się dwie 
kolejki spotkań: I 4. kolejka N ligi: piątek -
godz. 17.30: Elta II Lódź - UKS GOK 
Zduny, sobota- godz. 12.00: Macovia Ma
ków - Legion Il Skierniewice, godz. 16.00: 
LKS II Biała Rawska - PKTS II Pabianice 
i Burza Pawlikowice - UKS Dobryszyce. 
Pauza: LKS Koluszki. I 5. kolejka N ligi: 
niedziela- godz. 12.00: LKS Koluszki- LKS 
II Biała Rawska, Buna Pawlikowice- UKS 
GOK Zduny, Macovia Maków - PKTS II 
Pabianice i UKS Dobryszyce - Legion II 
Skierniewice. Pauza: Elta II Łódź. (p) 

Sprostowanie 
W poprzednim numerze naszej gazety 

(NŁ 1012006) doszło do dwóch nieścisłości 
zwią!lll1ych z reprezentacjami Szkoły Pod
stawowej w Bielawach. Na stronie 27 
w tekście dotyczącym Powiatowych IMS 
w minikoszykówce dziewcząt w wyniku nie
precyzyjnego zapisu opiekuna zespołu 
z Bielaw jako najskuteczniejsza zawodniczkę 
tego z.espołu wpisałem Martynę Walczak, 
a była niąjednak Karolina Bagnowska. 

Natomiast na str. 29 w tekście „W Rawie 
bez seta", a dotyczącym Rejonowych IMS 
w mini piłce siatkowej dziewcząt, już 

w pierwszym zdaniu napisałem o Szkole >
Podstawowej w Sobocie (szkoła ta rywałi
żowała w zawodach rejonowych chłopców), 
natomiast w tabeli i w składzie pisałem już 
o SP Bielawy. Zainteresowanych serdecz-
nie przepraszam. 

Paweł A. Doliński. 



SPORT 

Na sztucznej murawie w Skierniewicach ekipa łowickiego Pelikana okazała się zdecydowanie lepsza od Znicza. 
A jak będzie wiosną na boisku trawiastym? · 

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek Ili ligi 

UDANA PRÓBA GENERALNA 
• PELJKAN Łowicz - ZNICZ Prusz

· ~ ków 3:1 (0:1) 
W naszej ekipie zabrakło wracającego 

powoli do zdrowia Maćka Wyszogrodz
kiego oraz kontuzjowanego Artura Se
rockiego. O ile ten pierwszy niebawem 
zacmie trenować, o tyle kapitan biało-zie
lonych na razie będzie miał pnerwę w zaję
ciach. Jak długą okaże się w tym tygodniu. 

Pierwszy kwadrans sobotniego pojedyn
ku to pnewagaZnicza. Wprawdzie nie było 
groźniejszych strzałów na bramkę Rober
ta Romanowskiego, ale to pruszkowia
nie pneb)iwali częściej przy piłce i atako
wali. Efektem tego gol, który padł 
w 20. minucie. Akcja prawą stroną, uderze
nie z najbliższej odległości odbił Romanow
ski, ale przy dobitce był bezradny. Potem 
do głosu doszedł Pelikan. W 24. minucie ka
pitalną okazję zmarnował Radosław Ko
walczyk. Otrzymał długie podanie, oszu
kał interweniującego na pnedpolu bramka
rza, ale za daleko wypuścił sobie piłkę 
i z ostrego kąta fatalnie spudłował. Kilka 
minut potem faulowany siedemnaście me
trów do bramki Znicza był Bogdan Jóź
wiak. Zbyszek Czerbniak ładnie przy
mierzył w okienko, ale makomita robinso
nada bramkarza z Pruszkowa uchroniła jego 
zespół przed golem. Jeszcze raz golkiper 
gości stanął na wysokości zadania 
w 31. minucie. Tym razem wygrał pojedy
nek sam na sam z Kowalczykiem. Tak więc 
do pnerwy pnegrywaliśmy, choć gra łowi
czan mogła się podobać. 

„ 

• 

1: 1 - Konrad Bolimowski (71 ), 2: 1 - Ro
bert Wilk (78), 3: l -Jakub Ka:źmierczak (81 ). 

Pelikan: Romanowski ( 46 Gospoś) -
Goryszewski, Czerbniak, Styszko, Gawlik 
- Cipiński (44 Kaźmierczak), Znyk, Jóź
wiak (78 Jędrachowicz), Krystian Bolimow
ski (Konrad Bolimowski) - Kosiorek 
(46 Wilk), Kowalczyk 

Skierniewice, 11 marca. Możemy 
spokojnie czekać na rundę rewanżową -
łowicki Pelikan jest do niej dobne przygo
towany. Taki wniosek można wysnuć po 
sobotnim sparingu, jaki ,,Ptaki" rozegrały 
z innym fi-ligowcem -Zniczem Pruszków. 

Trener Jacek Cyzio choć sparingi trak
tuje jako materiał szkoleniowy, nie ukrywał, 
że chciałby pojedynek ze Zniczem wygrać. 
Start rozgrywek zapewne się przeciągnie, 
chciałbym zagrać jeszcze jaki.ś sparing 
z wymagającym rywalem - mówił łowicki 
szkoleniowiec. I dlatego na sztucznej skier
niewickiej murawie rozegramy test-mecz 
z Unią Janikowo bądź Turem Turek. 

Jeszcze w niedzielę na stadionie Pelikana zalegał śnieg i lód, stąd min. decyzja 
tzF:N o odłożenia inauguracji wszystkich rozgrywek co najmniej o tydzień. 

Po pnerwie wraz z pojawieniem się na 
placu Roberta Wilka jeszcze bardziej ,,sie
dliśmy'' na rywala. Sporo było akcji lewym 
skrzydłem gdzie szarpał Krystian Boli
mowski. Ale to nie on stał się bohaterem 
wieczoru, tylko jego brat - Konrad. Bo to 
właśnie młodszy z klanu wyrównał, a po
tem dogrywał Wilkowi przy golu na 2:1. 
Wynik ustalił Jakub Kaźmierczak. 

Po ciekawym, szybkim spotkaniu wy
grała drużyna lepsza. Oby tak w lidze ... 

BoB 

'~~~~~ .......... --~ .................................................................. =============================================== 
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 16-22 marca marca 2006 r. 

TROCH~ CIEPLEJ· ODWILŻ! W«lług długQtermlnowych prognoz 
pogody· wiosna pnyjdzle po 24 marc11. 

PRZVSŁOWJE LUDOWE O POGODZIE: 
„Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa". Ol +3 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtuje 
wyż znad Skandynawii. Napływa wilgotna, 

Płoc~ 

~ 
ale cieplejsza masa powietrza. 

• CZWARTEł< •PIĄTEK: Pochmurno z przejaśnieniami, 

Gostynin 
g +11+4 

Czwartek - Niedziela 
16 - 19.03.2006r. 

Temperatury max w dzień. 

01+3 g 
Płońsk 

'\ 
01+3 

miejscami rozpogodzenia, bez opadów oraz trochę (_ 
Sochaczew • cieplej.Widzialność.umiarkowana, zamglenia, w nocy y Kutnog °'+11+4 ' 

i rano lokalnie mgły. Wiatr północno-wschodni, słaby ~ 
11 4 

'\ g 
+11+4 

do umiarkowanego. Temp. max w dzień: 0°C + + 
do + 3°C. Temp. min w nocy: - 1°c do - 3°C. tęczycag 

•SOBOTA· ~łEOZIElA: Na ogól pogodnie, ' ·. 1 g 

g 
ŁOWI CZ 

+11+4 
I'.! Głowno zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego li 

i małego, bez opadów oraz cieplej. Widzialność . Zgierz g +11+4 
,,_ umiarkowana, zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr 

z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Temp. max 
w dzień: + 2°c do+ 4°C. Temp. min w nocy: 0°c do - 3°C. 

• PONIEDZIAŁEK • ŚRODA: Zachmurzenie duże z rozpogodze
niami, na ogól bez opadów. Widzialność umiarkowana, zamglenia, 
lokalnie mgły. Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: 0°c do + 3°C. Temp. min w nocy: - 1°c do - 5°C. 

9nou blo1Tłe~orol09lc:z:na: 
Warunki biometeorologiczne na ogól 
niekorzystne. Osłabicrna sprawność 
psychofizyczna. · 

16.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Szachy- Finał Mistrzostw Polski Juniorów 

Nailepiei w historii klubu 
Kołobrzeg, 12-21 lutego. W ośrodku 

„Włókniarz" w Kolobnegu odbyły się Mi
strzostwa Polski Juniorów w szachach kla
sycznych, a w tym elitarnym groriie ponad 
dwustu zawodników, którzy walczyli 
w czterech kategoriach wiekowych (D-10, 
C-10, D-12 i C-12), znalazła się także za
wodniczka UKS Pałac Nieborów- Kamila 
Pach. W grupie dVVllllllStolatek wystąpiło 
49. zawodniczek:, które wcześniej zajęły 
czołowe miejsca w Półfinałach Mistrzostw 
Polski Juniorów, a w tych zawodach rozsta
wiona była dopiero z nwnerem 45. Okazało 
sięjednak, że podopiecma trenera Rober
ta Chojnowskiego wywalczyła w Kolo
bnegu łącmie 6. punktów, odnosząc na dy
stansie 11. rund (grano systemem szwajcar-

• 
Kamila Pach w „akcji''. .. 

Kamila Pach i jej trener w UKS Pałac 
Nieborów - Robe,rl Chojnowski. 

skim) pięć miycięstw i dwa razy remisując. 
Dało to ostatecznie reprezentantce powiatu 
łowickiego 19. miejsce, a przy okazji wy
pełniła normę na drugą kategorię szachową. 

Trenei:. Chojnowski był bardzo zadowo
lony z postawy Kamili: Jestem z nięj dwnny 
-powiedział. Jest to niewątpliwie największy 
sukces w pięcioletniej historii nasz.ego klubu, 
a muszę przy okazji podkreślić, że Kamila 
wypełniła w tych za.wodach normępunktową 
(minimum 50%), zapewniając sobie grę 
w październikowych Półfinałach Mistrzostw 
Polski. Juniorów bez konieczności udziału 
w elimina<jach wojewódzki.eh. (p) 

Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar NŁ 

Początek iui za tydzień 
Aż. czternaście zespołów zgłosiło się do 

.gry w XIV edycji Turnieju Piłki Nożntj Je
denastolatków o Puchar Nowego Łowicza
nina, a w gronie tym znalazło się dziesięć 
zespołów z Łowicza i pięć reprezentują
cych podłowickieszkoly. Najwięcej-bo trzy 
zespoły zagrają z SP 4 Łowicz, po dwie 
ekipy zgłosify ,,Jedynka", ,,Dwójka" i ,,Sió
demka", a jedną „Trójka". Ponadto do gry 
potwierdzone zostały: SP Domaniewice, 
SP Łyszkowice, SP Mastki i SP Nowe Zdu
ny. Inauguracja tegorocznych rozgrywek 

czwartoklasistów pnewidywana jest jesz
cze pod koniec marca, ale wcż.ciniej opraco
wany zostanie regulamin tych rozgrywek 
Najbardziej prawdopodobny jest system 
,,każ.dyzkażdym",choćorganizatorzybiorą 
także pod uwagę elirninacje w dwóch gru
pach zakończone później finałami. 

Przypomnijmy, że w tym roku turniej, 
a jednocześnie nabór do zespołu orlików Pe
likana, prowadził będzie trener Henryk 
Plichta. 

Paweł A. Dolitiski 

W Starostwie Powiatowym w Łowiczu podsumowano sporlowy rok 2006 (szer
sza relacja z tego wydarzenia w kolejnym numerze NŁ), a wśród wyróżnionych 
znależli się wicemistrz Polski Wojciech Podleśny oraz Daniel Bogusz - prezes 
i trener sekcji Łowickiego Klubu Karate-do Tsunami (a nie taekwondo jak myl
nie podaliśmy w NŁ 912006, za co przepraszamy). 

Łowicki informator sportowy 
Czwartek. 16 marca; 
• 9.00- sala gimnastyczna SP 3 w Łowi

czu, ul. Grunwaldzkiej 9; zawody miejskie 
w ramach Powiatowej Girnnazjady Szkol
nej w piłce ręcznej dziewcząt; 

Piatek. 17 marca; 
• 9 .OO- sala gimnastyczna SP 3 w Łowi

czu, ul. Grunwaldzkiej 9; zawody miejskie 
w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkol
nej w piłce ręcmej chłopców; 

• 17.30-22.00-halasportowaOSiRnr2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I i II ligi 
VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatkowej; 

SoboCa, 18 man:a; 
• 16.00-18.00-balasportowa OSiRnr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; 3. kolejka 
Łowickitj Halowej Ligi Oldboy' ów ŁLPNP; 

Niedziela. 19 marca: 
• 1 O.OO - hala sportowa OSiR nr 2 

~ Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz elimina
cyjny wojewódzkiej ligi koszykówki żaków: 
UMKS Księżak Łowicz - Start m Łódź; 

Czwartek. 23 marca; 
• 9.30- hala sportowa OSiR nr 1 w Łowi

czu, ul. Jana Pawła 3; Rejonowa Gimnazja
da Szkolna w piłce ręczntj chłopców. (p) 
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