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Napili się no wagarach 
Dwóch nastolatków i jeden 
dorosły mężczyzna brali 
udział w szarpaninie a może 
bójce, 21 marca około 
południa na rogu ulicy 
Ciemnej i Al. Sienkiewicza 
w Łowiczu. Po przyjechaniu 
na miejsce policjantów 
z KPP w Łowiczu 
okazało się, że dwaj młodzi 
ludzie powinni być na 
zajęciach w szkole, bo mają 
po piętnaście lat. 

B yli to Tomasz N., u którego badanie 
alkosensorem wykaz.ało O, 78 mgldm3 
alkoholuorazSebastianM,którymiał 

0,86 mgldm3 alkoholu Ze wstępnych usta
leń policji wynika, że do utarczki i szarpani
ńy doszło po tym, jak nietrzeźwy 36-Jetni 
Grz.egorz B., mający 1,28 mgldm3 alkoholu 
poprosił chłopaków o papierosa Ponieważ 
go nie otrzymał, doszło do szrupaniny, 
w wyniku której naruswna została niety
kalność cielesna nieletnich. 

Z miejsca zdarzenia policja pnewiozła 
uczestllików zajścia na komendę, wezwani 
zostali rodzice nastolatków, którzy po 
wstępnych czynnościach - bardzo utrud
nionych ze względu na upojenie alkoholem -
zabrali ich do domu RzecmikKPP w Łowi
czu Les7.ek Okoń mówi, że z uwagi na ich 
nieobecność w szkole i nietrz.eźwość policja 

skieruje sprawę do Sądu Rodzinnego, po
wiadomiona zostanie też: szkoła, do której 
chodzą - Gimnazjum nr 1. 

W związku z pobiciem tylk-0 rodzice 
nieletnich są uprawnieni do oskar
żenia o pobicie dzieci i w dniu 

zajścia uczynili to rodzice jednego z chło
paków. 

Dzień po zajściu szkoła nie otrzymała 
jeszcze oficjalnej infotmaeji o zdarzeniu, ale 
Teresa Sokalska-Lebioda-pedagog szkolny 
w Gimnazjum nr 1 powiedziałaNŁ, że mimo 
tego nauczyciele o nim wiedzą. Obu chłopa
ków nie było tego dnia w szkole na zaję
ciach, jakie odbywały się w związku z po
witaniem wiosny, ale jeden z nauczycieli 
widział ich w pobliżu szkoły. Obaj gimna
zjaliści są pod opieką kuratora. Znacznie 
poważniejsze problemy wychowawcze są 
z Tomaszem, który nagminnie wagaruje. 
Poprawa w zachowaniu Sebastiana - z wy
jątkiem 21 marca - była w ostatnim czasie 

widoczna " 
Z twmowy_7~licjąi pepagogiem wyni-

ka, że na pewno ~k ~nie ujdzie im 
płazem. 

We wtorek 21 marca policja wylegitymo
wała w sumie 16 osób nieletnich, ale tylko 
w tych dwóch przypadkach stwierdzona 
została nietrz.eźwość. Prowadzono też: mo
nitoring 5 punktów sprzedaży alkoholu, 
w których nie stwierdzona sprzedawania 
go nieletnim. Nad bezpieczeństwem na mie
ście czuwało tego dnia 5-6 patroli 

(mwk) 

Sprzątnqć 1.304 tony piachu 
Tym razem po zimie posprząta Eco Serwis 
- czy będzie lepiej? 

Dwa tygodnie -tyle czasu daje so
bie na sprzątnięcie ulic miasta kie
rownik łowickiego oddziału kutnow
skiej firmy Eko Serwis Adam Mysz
kowski. Firma wygrała pod koniec 
ubiegłego roku prżetarg ogłoszony 
przez miasto Aa utrzymanie czysto
ści na drogach. 

( 

zyuda sięjej spl7.ątnąć z ulic Łowicza 
w tak krótkim czasie 1.304 tony pia
chu, które ZUK wysypał w czasie 

ziffiy, już niedługo się prz.ekonamy. Do tej 
pory, jak pamiętamy, prace porządkowe 
trwały do późnej wiosny, mimo, że-zaan
gażowana do prac była zarówno firma 
zajmująca się spf7:_ątaniem, robotnicy in
terwencyjni, jak i .więźniowie zatrudnieni 
przez ratusz. 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunal
nych Paweł Gawroński powiedział nam, że 
piachu na ulicach jest o wiele wit(Cej niż 
w latach ubiegłych, zima była bowiem 
ostrzejsza, a przede wszystkim obfitująca 
w opady śniegu - Dogadujemy aktualnie 
z fmną akcję sprzą_tani(l ulic, ma ona wejść 
do pracy, gdy tylko pozwolą na to wan.m
ki atmosferyczne. Konieczna jest dodat
nia temperatura i brak opadów - powie
dział nam Gawroński. Liczy, że Eko Ser
wis, który po raz pierwszy będzie zaj
mował się utrzymaniem czystości na ło
wickich ulicach, będzie dobrze wywiązy
wał się ze swojego zadania i udowodni, że 
jest w stanie je szybko wykonać. Sprząta
nie po zimie to swoisty egzamin jego pny
gotowania 

dok. na str. 5 
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ZOSTANIE IM PODWÓRKO? 
Urząd Mięjski nie przyznał „Peli

kanowi" dotacji na szkolenie mło
dych piłkarzy pomimo, że przezna
czył i zapisał na to sporą sumę pie
niędzy, a klub złożył odpowiednią 
ofertę. Jeśli miasto i klub nie dojdą 
do porozumienia w sprawie doto
wania szkolenia młodzieży, 150 
młodych miłośników piłki nożnej 
w Łowiczu nie będzie mogło dłużej 
trenować w „Pelikanie". 

W ostatnich dniach lutego w Urn(dzie 
Miejskim rozstrzygnięty został kon

kurs na tzw. realizacj« zadań publicznych 
zleconych. W ten sposób rozdysponowa
no 145.000 :zł na kilkanaście zadań, wśród 
których jest prz.ewidziane jest m.in. wspar
cie ~warzyszenia abstynenckiego ,,Pasia
czek'', dotowanie świetlic przy katedrze, 
parafii św. Ducha i na Korabce, a także klu
bów sportowych, w których młodzież tre
naje judo, koszykówkę, tenis stołowy oraz 
lekką atletykę. Nie TOZ.dysponowano kwoty 
105.000 :zł, która prze:maczona miała być na 
szkolenie młodych pilkmzy - a dokładnie na 
organizowanie zaj~ sportowych dla dzieci 
i młodzieży. Łowicki ratusz określił, że za 
pieniądze na piłkę nożną oczekuje prowa
dzenia zaj«ć dla przynajmniej 6 drużyn, 
a minimalna liczebność każ.dej chużyny wy
nieść ma 16 osób. Zajęcia mają się odbywać 
zimą 2 razy w typriu po 90 min., w okresie 
letnim 3 razy tygodniowo po 90 minut 

Do ratusza wpłynęła jedna oferta na reali
zację tego zadania, która przygotowana zo
stała przez Klub Sportowy ,,Pelikan". Zda
niem prezesa klubu Janusza Białasa, oferta 
spełniała wanmki. Dlaczego więc ,,Pelikan" 
nie znala:zł się w wykazie podmiotów, któ
rym przyznano dotację? 

Pelikan w chwili obecnej jest jedynym klubem w Łowiczu, w którym trenują 
młodzi piłkarze. Na zdjędu pi/karze rocznika 1994 z Krzysztofem Olko i Ro
bertem Wilkiem. 

Prezes mówi, że w oficjalnym piśmie 
Uu.ąd Miejski powołuje się na prowadze
nie przez KS ,,Pelikan" działalności gospo
darczej. Dla prezesa jest to niezrozumiałe, 
bo działalność ta - a jest to dzierżawa miej
skiego targowiska - prowadzona jest od lat, 
a nigdy dotąd nie stała na przeszkodzie 
w przekazywaniu dotacji. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Urz.ęduMiejskiegowŁowiczuMaria Wit(C
kowska mówi, że przyczyną O<b:zucenia tej 
oferty były uchybienia finansowe w klubie 
i wpis ,,Pe~" do Krajowego Rejestru 
Sądowego nie tylko jako stowarzyszenie, 
ale też: przedsiębiorstwa, które nastawione 
są na osiąganie zysku Zdaniem Więckow
skiej prawo - ustawa o wolontariacie i orga-

nizacjach pożytku publicznego - zabrania 
dotowania takich klubów. 

Białas nie rozumie, o jakie uchybienia fi
nansowe chodzi. W latach poprzednich nie 
było zastrzeżeń co do sposobu wykorzy
stania dotacji. Przyznaje jednak, że w ostat
nim czasie klub uzupełnił zapis w Krajo
wym Rejesterze Sądowym mówiący o pro
wadz.eniu działalności, dotąd takiego wpisu 
nie miał. 

Na razie trenulq 
- Wkai.drq chwili naz.adanie „piłka noż

na" można złożyć ofertę, droga nie jest za
mknięta - mówi Maria Więckowska. 

dok. na str. 4 

Stanisław S. znowu przed sądem 
Kolejny proces przeciwko 
Stanisławowi S. z Łowicza -
byłemu radnemu miejskiemu, 
kandydatowi na burmistrza 
w wyborach samorządowych 
i właścicielowi jednej 
z kamienic w centrum miasta, 
rozpoczął się 21 marca przed 
łowickim Sądem Rejonowym. 

W procesie pokrzywdzonymi są Adam 
i Maria M. -łowiccy przedsiębiorcy, 

kilka lat temu jedni z zamożniejszych ludzi 
w mieście. Tym razem prokuratura zarzuca 
Stanisławowi S., że od września 2004 roku 
do 4 grudnia 2004 roku działając w krótkich 
odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzy
ści majątkowej doprowadził Ac4una i Marię 

' Salsa I Inne taltce latynoamłlykańslde 
BASEN MIEJSKI Łowicz, ul. Kaliska 
dnia 25 marca 2006 r. godz.17.00 

M do niekorzystnego rozporządzenia wła
snym mieniem na łączną kwotę 336.380 :zło
tych. Stanisław S. wprowadził też: małżeń
stwo M w błąd odnośnie poniesienia przez 
niego kosztów w Urzędzie Miejskim 
w Łowiczu w sprawie skorzystania z pra
wa pierwokupu nieruchomości pny ulicy 
Podleśnej w Łowiczu i w ten sposób wyłu
dził kolejne 20 tysięcy :złotych. Ponadtoprcr. 
kuratura zarzuca mu poświadczenie nie
prawdy razem z małżeństwem M. w ak
tach notarialnych dotycz.ących sprzedaży 
działki. Współudział w tym procederze, 
polegającym na zalliżeniu wartości działki, 
małżeństwa M., W)'łączono do odrębnego 
postępowania W tym samym akcie oskar
żenia prokuratura zarzuca S. groźby karalne 

kierowane do syna Adama i Marii M. - Ra
fała M 

C o oznaczają te sformułowania? Otóż 
Stanisław S. miał wyłudzić od małżeń

stwa M działkę w sąsiedztwie Lasku Miej
skiego w Łowiczu, przy ulicy Podleśnej, 
o wartości prawie 290 tys. :złotych oraz łódź 
motorową typu BALT 660 o wartości 50 
tys. złotych. Ponadto miał wyłudzić od 
małżeństwa M. 20 tysi«cy złotych, twier
dząc że wręczył tę kwotę burmistrzowi 
Łowicza Ryszardowi Budzałkowi w za
mian za odstąpienie urzędu od prawa pier
wokupu tej działki przez miasto, czym 
była obarczona. Burmistrz temu za-
przecza. 

dok. na sir. 2 

Amozo~ki zopisui.ą no mammografię 
Sto mieszkanek Łowicza i po

wiatu łowickiego w wieku od 50 
do 69 lat będzie mogło skorzystać 
z bezpłatnej mammografii. 

B adania p17.epr0wadzane będą wmam
mobusie, który stanie na wewnętrz
nym dziedzińcu Unędu Miejskiego 

na Starym Rynku w środę 19 kwietnia. Or
ganizatorami akcji są Ośrodek Profilaktyki 
Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 
i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapisy na 
mammmografię przyjmuje Stowarzyszenie 

Łowicki Klub Amazonek w poniedziałki, 
środy i czwartki w godz. IO.OO „ 12.00 pod 
nrtel.~7-76-60orazwgodz.16.00-
17.00 pod nr tel. ~7-74-89, a także 
pod nr 0889-70-41-82. 

Aby wykonać badanie potrzebny jest 
dowód osobisty oraz dokument potwier
dzającyubezpieczenie. Z akcji nie będą mo
gły skorzystać kobiety, które w ciągu ostat
nich dwóch lat wykonywały mammografię 
podczas tego typu akcji profilaktycznych 
refimdowanych przez NFZ. 

(mwk) 
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Stanisław S. znowu przed sqdem 
P rzewód sądowy rozpocz.ął się pomi

mo spóźnienia oskarżonego, który 
przed rozprawą wyszedł na papierosa. 
W tym czasie sąd postanowił rozpo.cząć 
przewód pod jego nieobecność. Gdy już 
oskmżony wrócił na salę sądową okazało 
się, że nie ma przy sobie żadnego dokumen
tu to:żsamości. 

Nie iesteśmy 
przyiaciólmi 

o wartości około 50 tys. zł zapłacił około postępowanie dowodowe i odroczył roz-
25-28 tys. zł, zaś cena na umowie sprze- prawę do końca maja 
daży zarejestrowanej w Urzędzie Skarbo- . 
wym wynosiła I O tys. zł. - ijjiszla tutaj głu
pia pazerność ludzka. Już nie pamiętam od 
kogo l"ly.SZla propozycja, żeby do deklaracji 
do skarbowego wpisać niższą kwotę, żeby 
zapłacić mniej podatku. To ja płaciłem ten 
podatek, to było kilkaset złotych- zeznawał S. 

Ponadto S. zaprzeczył, że wziął kiedy
kolwiek od M. kwotę 20 tys. złotych na 
załatwienie sprawy pierwokupu działki 
przez Urz.ąd Miejski w Łowiczu. Nie ukry
wał natomiast, że był u bimnistrza i pytał 
o tę sprawę. Burmistrz miał według niego 
odpowiedzieć, że miasto nie zamierza sko
rzystać z prawa pieiwokupu. S. zaprzeczył 
również, że groził synowi państwa M. Ra
f.iłowi M. - Nigdy nikogo nie sh<aszyłem 
czymkolwiek .. - mówił na sali rozpraw. Po 
wyjaśnieniach oskarżonego sąd zarządził 

To nie pierwsza sprawa 
Nie jest to jedyna sprawa S. przed łowic

kim sądem. Cały czas w toku jest też spra
wa o zabór mienia-ruchomości będących na 
działce Adama i Marii M. z Łowicza S. jest 
oskarżony o wyłudzenie ruchomości (mię
dzy innymi około 40 szafek ubraniowych, 
drewna do produkcji karniszy, dziecięcej 
huśtawki, budy dla psa i innych rzeczy) na 
kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Na oskar
żonym S. ciąży już jeden prawomocny 
wyrok dwóch lat więzienia bez zawieszenia 
za bicie, topienie w wannie i psychiczne 
znęcanie się nad swoją byłą żoną, Procesy 
w tej sprawie przed Sądem Rejonowym 
w Łowiczu oraz skierniewicką delegaturą 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi (wyrok z 14 

kwietnia 2005 roku) toczyły się z wy~ 
niem jawności. Dodajmy jesz.cze, żew kwiet
niu 2005 roku, w Sądzie Grodzkim w Łowi
czu, Stanisław S. zostałuznany winnym ko
lejnego pobicia żony. Do tego pobicia miało 
dojść w jednym_ z łowickich lokali sklepo
wych - już w momencie, kiedy toczyła się 
przeciwko niemu sprawa kama, za którą ma 
iść na dwa lata do więzienia. Oskarżony 
uderzał kilkakrotnie żonę metalowym stoja
kiem na widokówki. 

Oprócz tego II)ałżeństwo M. zamierza 
wytoczyć Stanisławowi S. sprawy cywil
ne: o odszkodowanie z tytułu wyłudzenia 
działki, o odszkodowanie z tytułu uszczetb.. 
ków na zdrowiu (oboje leczyli się psychia
trycznie) oraz o odszkodowanie za udział 
w doprowadzeniu ich firmy na skraj ban
kructwa -Będziemy żądali po milion złotych 
- zgodnie zapowiadają małżonkowie. 

(mak) 

~ ŁOWICZANIN 

Zasnął za kierownicą 

W sobotę 18 marca o godz. 6.20 
w Maurzycach na trasie nr2, na pro
stym odcinku drogi, kierujący samo

chodem osobowym Kia 23-letni Janusz Sz 
zTamobrzegaprawdopodobniezasnąłzakie
rownicą. Pojaz.d wypadł z drogi i wpadł do 
pobliskiego rowu. W wyniku wypadku ob
rażeń ciała w postaci urazu kręgosłupa do
znala pasażeika Krystyna s. Kobieta prze
wiez:iona została do szpitala w Łowiczu. Kie
rujący samochodem Kia był1Izeżwy. (mwk) 

Wypadek rowerzysty w Domaniewicach 

W poniedziałek 20 marca o godz. 9.30 
na trasie m 14 w Domaniewicach 
kierujący Fordem Focusem 48-let

ni Wieńczysław W. z Krakowa potrącił ro
werzystę; 74-letniego Władysława W. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, 
że rowerzysta jechał przed Focusem i za
mierzał skręcić w lewo. Niewykluczone, że 
nie sygnalizował tego zamiaru. W wyniku 
wypadku rowerzysta przewieziony został 
do są>itala w Łowiczu z obrażeniami lewej 
nogi - złamaną kością strzałkową. Obaj 
uczestnicy tego wypadku byli trze'ŹWi. 

Oskarżony nie przyznał się do zarzuca
nych mu czynów i zdecydował się składać 
wyjaśnienia - H)isoki sądzie- zaczął oskar
żony. - Przede wszystkim Państwu M ~ 
daje s~ że są moimi przyjaciółmi ... - Tutaj 
sąd musiał pouczyć oskarżycielkę posiłkową 

- pokrzywdzoną Marię M., że jeśli będzie 
komentować głośno słowa oskarżonego 
i przeszkadzać, to zostanie usunięta z sali 
rozpraw. -~ M clwdzilem do s?1wly na Po
drzecznej, jednak nie utrzymywaliśmy l«m
toktów. Tekontaktymcieśnily~dopierokilka 
lat temu -wyjaśniał oskmżony S. Dalej Ol»" 
wiadał o tym, że bodajże w 2003 roku przy
szedł do M., gdyż potrzebował dwa kije do 
karniszy, że potem znajomość urwała się. S. 
twierdzi, że dopiero w 2004 roku dowie
dział się, że finna należąca do M. zaczyna 
mieć problemy finansowe. Wtedy to Adam 
M. miał poprosić S. o pomoc finansową. 
S. twierdzi, że kilkakrotnie pożyczał pie
niądze małżeństwu M. Według zeznań S. 
propozycja sprzedaży spornej działki na 
Podleśnej wyszła od M. podczas kolacji 
urządzonej na tej działce. Miała na niej 
być również księgowa firmy należącej do 
M. oraz jeden z pracowników firmy, któ
rego zadaniem było odwiezienie S. po 
imprezie do domu. Wtedy to też miała 
zostać ustalona cena nieruchomości - 130 
tys. zł. Ponadto S. zeznał, że dowiedział 
się o zadłużeniu nieruchomości, spłacił je, 
a różnicę pomiędzy ustaloną ceną a za
dłużeniem wypłacił M. Według niego pro
blem pojawił się po około pół roku od 
momentu sfinalizowaniu transakcji u no
tariusza. - Zadzwonił do mnie M i zapytał 
czy nie mam ochoty jechać do Łącka do 
restauracji na kaczkę pieczoną. Podczas 
obiadu powiedział mi, że ma interes do 
zrobienia. 'Żeby spnedać jeszcze raz dział
kę na Podleśnej, gdyż ma lepszego kupca 
i podzielić się pieniędzmi - zeznawał S. 
Zeznał też, że nie zgodził się na tę propo
zycję i zaproponował, żeby M. sprzeda
wał majątek ruchomy zamiast prób za
ciągania kredytów. Niedługo później też -
według S. - M. zaproponował mu sprze
daż wspomnianej łodzi BALT. Za łódż 

• POZAR ZABRAt MU WSZYSTKO 
- Wracałem od kolegi i zobaczy

łem, że mój dom się pali. Bylem 
zdruzgotany, odechciało mi się 
żyć - mówi Jan.Fuks, mieszkaniec 
Seligowa w gminie Łyszkowice, 
któremu wieczorem 16 marca 
spłonął dom wraz z zabudowania
mi gospodarskimi. 

P ożarwybuchł kilka minut przed 21.00. 
W tym czasie w domu nie było żadne

go z dwóch zamieszkujących go braci. Jan 
Fuks wyszedł, jak co dzień, na spacer do 
kolegów na wsi. Jego starszy brat Kazimierz 
był w pracy, do domu prZY.ieżdża tylko na 
weekendy. -Prawdopodobnąprzyczynąpo
wstanid p<Yi,aru był żar; który wypadł z kuch
ni węglowej na drewnianąpodlogę - mówi 
starszy kapitan PSP w Łowiczu, Cezary 
Krysiak. Drewniany dom oraz jego wypo
sażenie bardzo szybko opanowały płomie
nie. Kiedy Jan Fuks podbiegł do domu, chciał 
zobaczyć jak sytuacja wygląda w środku, 
otwarcie drzwi wejściowy wywołało tylko 
cug, który dodatkowo podsycił ogień. Po
biegł pó sąsiada z naprzeciwka Marka Kru
pińskiego. -Mąż wziął gaśnicę, ale jak wró
cił z sąsUukm pod dom, to płomienie i dym 
uniemożliwiły im już wejście do środka -
opowiadaBeataKrupińska Drewniany dom 
palił się szybko, a dach pokryty eternitem 
wybuchał jak filjeiwerl<l. - Eternit tak strze-

Jan Fuks ze wsi Seligi wieczorem 16 marca stracił w plomieniach wszystko, 
co posiadał. 

krónika ·~ 
policyjna.,. 

• 15 marca około godziny 19 w okoli-

wy marlci Siemens o wartości około 350 zło
tych na szkodę Danuty K. 

• 17 marca policja otrzymała zgłoszenie 
przestępstwa dokonanego przez Andrzeja N. 
z ŁowiC7.3, do którego miało dojść 14 listopa
da ubiegłego roku. Mężczy7na ten mwarł tego 
dnia na podstawie fałszywych dokumentów 
umowę na świadczenie usług telefonicznych 
z PTK Centertel i wyłudził kwotę 2.226 zło
tych na szkodę tej firmy. 

lał, że słuchać było w Gzince u Dariusza 
Godosa, u którego teraz mieszkam - Ol»" 
wiada Jan Fuks. 

D om ~e był ubezpieczony. Oprócz nie
go spaliły się także gospodarcze przy

budówki. Właściciele stracili wszystko. Spa
liła się również kuchnia węglowa, telewizor, 

• 20 marca na ulicy Kurkowej w Łowiczu 
nieznani sprawcy ukradli samochód osobowy 
marlci Opel Astra combi, na szkodę Kazimi~ 
= i Jadwigi G. z Łowie7.a. 

cach budynlpi numer 21 na osiedlu Bratko- • 18 marca o godzinie 13 policja otrzy-

• 20 marca policja otrzymała zgłoszenie 
kradziefy, do której miało dojść 13 marca na 
terenie sxkoły przy ulicy Podrzecznej w Łowi
czu. Nieznani sprawcy wykmzystując nieuwagę 
Szymona B., ukradli z tylnej kieszeni jego 
spodni portfel z dokumentami oraz pieniędz
mi w kwocie około 18 złotych. 

wice w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli mała zgłoszenie kradziefy Jll7.e'Z nie-maną oso- • 20 marca w Wiskienicy na terenie gmi
z niestneżonego parkingu samochód marlci bę z pm:syłki pocztowej, telefonu marlci Mo- ny Z.dtmy nieznani sprawcy, po =waniu kłódki 
Renault Kangoo koloru srebrnego, metalic. torola o wartości około 240 złotych na szk.o- na chzwiach niezamieszkałego budynku, ukra-
W samochodzie znajdowały się wyroby al- clę Janusza K. z Łowie7.a. dli z jego wnętrz.a piecyk węglowy, butlę ga-
koho lowe. Łączna strata wynosi około zową oraz podkoszark„ o łączne·i wartos' · • 18 marca na terenie posesji przy ulicy " , c1 
47 tysięcy złotych na szkodę Jerzego K. P021lllńskiej w Łowiczu nieznani sprawcy wy- około 200 złotych na szkodę Łukasza G. 

• 16 marca około godziny 9 Stefan W. montowali z maszyny służącej do z.aladunku z Łowie7.a. Do kradziefy mogło dojść w okre
zgłosił trzykrotną kradzież pieniędzy z me- pompę pydrauliczną oraz inne cz.ęści 0 łącznej sie od 21 lutego do 20 marca. 
talowej kasetki przez Jarosława L. Według wartości około 3 tysięcy zł na szkodę Wiesia- • 20 marca na osiedlu Dąbrowskiego 
pokrzywdzonego Stefana W., Jarosław L. wa Z. z Łowie7.a. w Łowiczu w szczycie budynku numer 12 ni~ 

posiadał dostęp do klucz.a od pomieszc~ • 18 marca policja otrzymała zgłoszenie znani sprawcy włamali się do kiosku z prasą 
i kasetki. . kradzieży telefonu komórkowego marki No- i ukradli z niego. pieni~ w kwocie ok?ło 

• 16 marca Marcin K. z osiedla Konop- kia oraz okularów lecmiczych na szkodę Ta- 150 złotych, papierosy roznr~h marek, bile
nickiej w Łowiczu zgłosił p=tępstwo po- deusza K. Według pokrzywdzonego kradziefy ty autobusowe MZK oraz rozne czasopisma 
legające na wyłudzeniu 6 sierpnia ubiegłego dokonał Daniel w. - o łącznej wartości około 500 złotych na szko-

roku, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego • 20 marca policja otrzymała zgłosze- dę Danieli Z. 
Allegro.pl, telefonu komórkowego marki · kr dz" d któ · d · dl •W okresie od 15 do 20 marca policianci me a 1eży, o reJ oszło na osie u , 
Nokia 3510 o wartości 138 złotych. Dąbrowskiego w Łowiczu 11 marca. To- zatrzymali IO nietrzeźwych rowerzystów, 

· • 17 marca zgłoszona została kradzież, masz D. wykorzystując nieuwagę Mieczy- trzech kierowców samochodów osobowych, 
do której doszło 9 marca podcz.as odbywają- sława K., ukradł na jego szkodę telefon jednego kierowcę samochodu ciężarowego 
cych się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji marki Mitsubishi oraz pieniądze w kwocie oraz jednego motocyklistę. 15 marca zatrzy
P!"ZY ulicy Jana Pawła II targów edukacyj- około 50 złotych. Łączne straty oszaco- mani zostali: nietrzeźwy rowerzysta 43-letni 
nych. Skra~ony został telefon komórko- wano na około 300 złotych. ~sztof W. w Bąkowie (0,48 mgldm

3 
alko-

dwa magnetofony, trzy wersalki, regał, lo
dówka oraz dwa stoły, ponadto wszystkie 
rzeczy osobiste i dokumenty. Straty osza
cowapo na 28 tys. zł. Straż.akom udało się 
uratować kurnik, który stał na przeciwko 
komórek gospodarczych. 

Pierwszą noc Jan Fuks spędził u &am0t
niemies:il<aj~o kilka domów dalej kolegi 

holu), nietrzeźwy. rowerzysta 46-letni Mi
rosław S. w Bełchowie na ulicy Praemysło
wej (1,20 mg/dm1 alkoholu), 36-letni kie
rowca Punto Marian F. W Dąbkowicach 
(1,31 mg/dm1 alkoholu), 16 marca: 39-letni 
rowerzysta Mirosław J. w Sobockiej Wsi 
(0,97 mg/dm3), 37-letni rowerzysta Walde
mar W. w Kiernozi (1,13 mg/dm3 alkobołu), 
34-letni kierowca Volkswagena Passata 
Krzysztof P. na ulicy Piaskowej w Łowiczu 
(0,60 mg/dm3

), 17 marca: SO-letniego 
rowerzystę Józefa G. W Niedźwiadzie 
(1,27 mg/dm1 alkoholu), 54-letniego Euge
niusza R na ulicy Powstańców w Łowiczu 
w ciężarówce IVECO (1,02 mg/dm' alkoho
lu), 18 marca: 22-letniego Krzysztofa B. na 
motocyklu WSK na ul. 3 Maja w Łowiczu 
(0,50 mg/dm3 alkoholu), 19 marca: 36-let
niego Gnegorza S. w Fiacie 126p w Złako
wie Kościelnym (1,29 mg/dm1), 47-letnie
go rowerzystę Krzysztofa B. w Wiskienicy 
Górnej (0,50 mg/dm1), 45-letniego rowerzy
stę Wiesława P. w Łaźnikach (1,05 mg/dm1), 

20 marca: na ul. Podrzecznej w Łowiczu 
33-letniego Marcina B. na rowerze 
(0,58 mg/dm3), 49-letniego Jana K. na ro
werze na ul. Kaliskiej (0,39 mg/dm3), 

34-letniego Marcina M. na rowerze na 
ul. Zduńskiej (1,34 mg/dm3). 

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

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 

Czesława Wysockiego. Pomoc oferowało 
wiele osób ze wsi. Drugiego dnia poszkodo
wany przeniósł się do budynku Dariusza 
Godosa, w którym jakiś czas temu prowa
dził sklep. Sklep został zamknięty, a jego 
właściciel od kilku lat mieSzka w Gzince. -
Jestem bardzo mdowolony. to samodzielny 
pokój z oddzielnym wejściem. Nie jestem dla 
-nikogo ciężarem - mówi p<>gorzełec. 

O d rodziny: sióstr i ich dzieci otrzymał 
kuchnię węglową i telewizor. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczył 
wersalkę oraz ubrania - w części nowe, 
w części używane. Na razie korzysta ze 
sklqx>wej lodówki i regałów. Właściciel domu 
powiedział mu, że będzie mógł tu mieszkać 
dopóki nie odbuduje domu. 20 marca sąsie
dzi ze wsi pod nieobecność poszkodowa
nego uprzątnęli bałagan na podwórlru. Przy
jechało kilka ciągników i w kilka godzin uda
łosię pospraątać podwórko. - Ludzie ze wsi 
już obiecali, że dad:z4_ trochę drewna i po
mogą budować. Ja załatwiam sobie pustaki. 
Jeżeli jeszcze gmina trochę pomaże, to po
winno się udać odbudować dom ze zgliszczy 
- mówi Jan Fuks, który utrzymuje się z nie
wysokiej renty chorobowej. Powoli, dzięki 
życ;zliwości otoczenia godzi się z.tym, co go 
spotkało i zaczyna wierzyć, że to co stracił, 
da się odbudować. 

(eb) 

Jechał szybko, był pijany 
i nie miał prawa jazdy 

N iedostosowanie prędkości 
_do warunków panających na drodze 

· było prawdopodobnie przyczyną 
wypadku, do którego doszło 
na ul. Katarzynów w Łowiczu 
w środę 15 marca o godz. 21.30. 
Samochód marld BMw, za kierownicą 
którego siedział 22-letni Kamil T. 
z Łowicza, wypadł z dogi, przewrócił się 
na bok i uderzył w słup 
telekomunikacyjny. W wyniku wypadku 
obrażeń ciała doznala pasażerl<a, 
19-letnia Dorota B., która trafiła 
do łowickiego są>itala z podejrzeniem 
wstrzą,Wenia mózgu i stłuczeniem 
kręgosłupa. Przybyła na miejsce policja 
stwierdziła, że kierujący BMW nie tylko 
nie miał uprawnień do kierowania 
pojazdem, ale też prowadził go pod 
wpływem alkoholu. Badanie na miejscu 
zdarzenia wykazało 1,15 mwdm3 alkoholu 
w wydychanym powietrzu. W celu 
przeprowadzenia czynności procesowych 
Kamil T. został zatrzymany w Komendzie 

Powiatowej Policji w Łowiczu. 
(mwk) 
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W PERSPEKTYWIE SHEUTON 
Dzień Otwarty w szkole zawodowej na Powstańców 

P onad 500 ucmiów ostatnich klas gim
nazjów odwiedziło wewtorek21 mar

ca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w ramach Dnia OtwartegQ. 

To, co rzucało się w oczy zaraz po wej
ściu do szkoły, to nienaganny wygląd 
ucmiów oprowadzających gości - na przy
kład panowie mieli na sobie stylowe, ciemne 
garnitmy. Gimnazjaliści mogli pod ich prze
wodnictwem zwiedzić świeżo wyposaż.o-

ną w płaskie monitory salę infonnatyczną, 
a także pracownię gastronomiczną, obsługi 
konsumenta i hotelarską. Szcz.ególnym po
wodzeniem cieszyła się też wystawa prac 
uczennic technikum cxlzieżowego, wśród 
których często pojawiały się kreacje bardzo 
nowatorskie, jak chociażby sukienka, której 
poszcz.ególne elementy przypominały płat
ki kwiatów. Jak mówią zwiedzający wy
stawkę gimnazjaliści, chciałoby się pójść do 

Tego dnia szczególnie dużo działo się w pracowni, w której swoje umiejęt
ności doskonalili przyszli kucharze. 

klasy odzieżowej po to, żeby nabrać takich 
zdolności manualnych. 
Największym jednak zainteresowaniem 

cieszyły się dwa inne kierunki - hotelarstwo 
i technikum organiz.atji usług gastronomicz
nych. Jak mówią nam skupieni wokół wy
stawki ze szkolnymi kronikami ucmiowie 
ZSP 3, gimnazjaliści najczęściej pytali o prak
tyki, czy trzeba je sobie załatwiać samemu. 
Przy tej okazji - nieraz z zaskoczeniem -
dowiadywali się, iż szkoła odbywa prakty
ki w takich warszawskich hotelach, jak She
raton, Westin, czy Sobieski, a także w Au
strii. Pytano też o języki obce - w Trójce są 
trzy- francuski, angielski i niemiecki, a także 
o wymagania przy rekrutacji, o atniosferę 
w szkole, o to czy nauczyciele są wymaga
jący, ostrzy, czy interesują się ucmiami itp. 
· W zbliżającym się roku szkolnym 2006/ 

2007, ZSP 3 prowadzi nabór na następujące 
kierunki kształcenia: technikum hotelarskie 
kształcące w zawodzie technik hotelarstwa, 
technikum organizacji usług gastronomicz
nych kształcące w zawodzie technik organi
zacji usługgastronomicmych i kuchar.z, tech
nikum cxlzieżowe kształcące w zawcxlzie 
technik technologii odzieży oraz do zasad
niczej szkoły zawodowej - kucharz małej 
gastronomii i technikum uzupełniającego na 
po<lbudowie szkoły zasadniczej, kształcą
cej w zawodzie kucharz. 

(wcz) 

Europeiski Dzień Wiosny 
Europejski Dzień 
Wiosny zorganizowany 
został 21 marca 
w Gimnazjum nr 2. 

T radycją szkoły stało sięjuż uu.ądzanie podobnych imprez w pierwszym 
dniu wiosny: Rok temu miały one charak-

ter plenerowy - klasowe wycieczki, wy
jazdy, obecnie całość odbywała się na sali 
gimnastycznej. 

Na początku uczniowie zaprezentowa
li historię Unii Europejskiej. Następne 
w kolejności były scenki kabaretowe, 
w zabawny sposób prezentujące szkolną 
rzeczywistość, okraszone piosenkami z re
pertuaru Ich Troje. 

Podwyżki czynszu iui od kwietnia 
O kilka złotych wzrosną czynsze 

w Łowickiej Spółdzielni Mieszkanio
wej już od początku kwietnia. 

P odwyżka jest. konsekwencją uchwały 
Rady Nadzorczej spółdzielni, która 
postanowiła podnieść opłatę eksplo

atacyjnąz90 grJrri do 1,05 -zl/rripowierzchni 
mieszkaniaDramieszkaniaopowierzchni 
34 m2 miesięczny wzrost czynszu wynie
sie więc 5,1Ozł,dlamieszkania48 m2 - 7,20 
zł, dla mieszkania (i() m2 - 9,00 zł. Według 
prezesa Armanda Rmy podwyżki podyk
towane są wzrostem w ubiegłym roku wy
sokości podatku od nieruchomości, opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntu, kosztów 
energii elektrycznej (klatki schodowe i piw
nice), opłat pocztowych oraz kosztami 
wdrażania ustawy o spółdzielniach miesz
kaniowych. 

Dobrą wiadomość możemy zaś prz.eka
zać właścicielom garaży na spółdzielczych 
gruntach. Począwszy od kwietnia opłaty 
za użytkowanie garaży :wstaną zmniejsw
ne o około 2-3 złote. Wynika to ze zmiany 
powierzchni terenów zajmowanych pod 
garaże i dojazd do nich w wyniku wyodręb
niania gruntów na potneby wprowadzania 
wspomnianej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. (mak) 

Szczególną częścią imprezy było wręcze
nie ucmiowskich Oskarków przyznawa
nych prz.eznauczycieli. Wk:ategoriach: mózg 
roku - Patrycja Gładka z kl. ID d, artysta 
roku - Paulina ŚWiątkowska z kl. ID c, akty
wista roku - Mateusz Talarowski z kl II d, 
lizak roku - Tomasz Janus z kl. II a, bratnia 
dusza roku - Katarzyna ż.elazkiewicz z kl. 
II b, gorący uśmiech roku - Dagmara Włu
czyńska z kl.ID d, fikmen (sportowiec) roku 
- Marcin Pełka z kl. ID b, poliglota roku -
Justyna Jóźwicka z kl. II b. 

Po oskarlcowej gali rozpoczął się wiosen
ny minikoncert, w którym wystąpili wszy
scy chętni ucmiowie śpiewając znane pol
skie piosenki, na przykład z repertuaru Va-
ńus Manks czy Kajah: . 

Widowiskowo wypadła też parada zna
nych postaci medialnych. Ucmiowie wcie
lili się m.in. w piosenk:arlcę Dodę, ,,parępre
zydencką'' -Jacka i Placka kradnących księ
życ oraz te same postaci 44 lata później, 
czy w członków kabaretu Ani Mru Mru. 

Maskotkami nagrodzono Jacka i Placka -
prezentację klasy I a oraz dwie Dody, pierw
szą zaprezentowała klasa II b, drugą II e. 

(wcz) 
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Ewelina Rześna śpiewa piosenkę o Hugo, towarzyszy jej 3-osobowy ze
spół taneczny. 

Kiernozia 

Młodzi muzycy i wiersze o wiośnie 

K oncertem w wykonaniu siedmiorga 
uczniów Państwowej Szkoły Mu
zycznej w Sochaczewie rozpoczął się 

program obchodów pierwszego dnia wio
sny w Szkole Podstawowej w Kiernozi. 
Ucmiowie grali solo, w duetach, ale było też 
trio klarnetowe. Miłą niespodzianką dla 
ucmiów mogło być to, że niektórzy młodzi 
muzycy okazali się im całkiem znajomi, bo 
są uczniami szkoły w Kiernozi. Mowa 
o grającej na gitarze Karolinie Furmanek 
i Aleksandrze Krysteckiej, która uczy się 
grać na fortepianie. Szkoła w Kiernozi nie 
posiada fortepianu, więc podczas koncertu 
grali na jego - jak to określił Włodzimierz 
Sieczkowski - elektronicznej imitacj~ czyli 
organach elektronicznych. 

W koncercie wystąpił też młody akorde
onista Tomasz Czapnik z Łowicza, na co 
dzień uczeń.zespołu Szkół Ponadgimnazjal
nych nr 1, który w tym roku zdawać będzie 
maturę w szkole muzycznej II stopnia. 
Uczniów przedstawiał zaś mieszkający 
w Łowiczu Włodzimierz Sieczkowski, któ-

ryrównież ciekawie opowiadał o instnnnen
tach. Ponadto w koncercie wystąpili: Patry
cja Kowalska (skrzypce), Joanna Radulskit, . 
Marysia Orlikowska i Ewelina Gótzyńska
grającenaklametach. 

Koncertowanietojeden z elementów edu
kacji muzycznej, ale ucmiowie sochaczew
skiej szkoły w ten sposób zbierają na nowy 
fortepian. Instrument kosztuje około 97 tys. 
złotych i szkoła ma szansę otrzymać <lota- • 
cję na ten cel z Ministerstwa K.ultmy. Dota
cja ta nie wystarczy jednak na zakup forte
pianu, bo stanowi około 70"/o ceny, pozo
stała częf;ć stanowi tzw. udział własny. Do 
końca tego roku szkolnego szkoła chciałaby 
uzbierać bralatjącą stUilę. 

W dalszej części wiosennego programu 
ucmiowie klasy Vlb mówili wiersze i ry
mowanki o wiośnie, a bogaty program 
o wdzięcznośc~ kulturze i dobrym wycho
waniu zaprezentowali ucmiowieklas mi V. 
Na zakończenie .Dnia Wagarowicza odbył 
się konkurs o tematyce profilaktycznej pod 
nazwą„Wiedza, zdrowie, radość". (mwk) 

Woiewoda spotka się z rolnikami 
Wojewoda łódzki Helena Pietrasz

kiewicz odwiedzi powiat łowicki 
w czwartek 30 marca. Głównym 
punktem wizyty ma być spotkanie 
z rolnikami i przedstawicielami sa
morządów z naszego terenu. 

N ajpierw jednak o godzinie 9.00 pani 
wojewoda zwiedzi łowicką Okręgo
wą Spółdzielnię Mleczarską. Potem 

od 10.00 do 12.00 flwać będzie spotkanie 
w szkole na Blichu, na które pizyjść może 
każdy rolnik, a w którym uczestniczyć też 
będą władze miejskie, powiatowe oraz naj
prawdopodobniej powiatów ościennych, 

Gimnazjum w Kiernozi 

władze gmin i sołtysi. Od godziny 12.00 
zaplanowana jest konferencja prasowa. 

Organizatorem pizyjazdu jest Solidarność 
Powiatu Łowickiego Rolników Indywidu
alnych przy współudziale zarządu woje
wódzkiego organizacji. Inicjatywa spotka
niawyszła jednak od samej wojewody, któ
ra pragnęła odwiedzić region typowo rolni
czy. Tematem spotkania z rolnikami będzie 
obecna sytuacja rolnictwa. Poruszane będą 
kwestie związane z mleczarstwem i kwota
mi mlecmymi, opłacalnością produkcji rol
nej, drn.tosowaniem gospodarstw do norm 
unijnych, a więc aktualny temat płyt obor
nikowych. (wcz) 

Wielkanocne ozdoby do końca tygodnia 

D o najbliższej soboty 25 marca Gmin- kanocnych. W konkursie mogą brać udział 
ny Ośrodek Kultury w Chąśnie wyłącmie dzieci ze szkół podstawowych, 
pizyjmujepracenaogłoszonyporaz gimnazjalnych i średnich. Organizatorzy 

szósty powiatowy konkurs „Oz.doby Wiel- konkursu proszą o nadsyłanie prac wyko
kanocne 2006''. w konkursie udział wziąć nanychindywidualnie, wzoremratpoprzed
mogąprace wykonane w kategońach: palm nich prace zbiorowe nie będą oceniane. Roz
wiełkartocnych,pisanek wielkanocnych, stro- strzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 
ików wielkanocnych oraz pocztówek wiei- nastąpi w pierwszej połowie kwietnia. (tb} 

Zamiast wagarów aukcja i „Zemsta" 

, , 
Swiece w rocznicę śmierci Oica Swiętego 
( 

aritas diecezji łowickiej zaczęła rozpro
wadzać w parafiach świece, które mają 
upamiętnić pierwszą rocmicę śmierci 

Jana Pawła II. Na świecy umieszczona zo
stała podobizna papieża, znak Caritas oraz 
data 1920-2005. Do sprzedaży skierowano 
7 tys. świec. Sugerowana cena za dużą świe
cę wynosi 10, a za małą 5 zł. PieniąPze, które 
zostaną zebrane z ich sprzedaży, zostaną 

prze:maczone na bieżącą działalność diece
zjalnej Caritas, czyli na pomoc rodzinom 
z problemami wychowawczymi, finanso
~alkoholowymi, pomoc osobom star
szym, bezdomnym i obło:źnie chorym. 

Podobna akcja prowadzona jest na tere
nie całego kraju. śWiecesądonabyciawprzy
kościelnych sklepikach, parafiach i biurze 
diecezjalnej Caritas. (tb) 

Z atrzymanie ucmiów w Dzień Waga
rowicza w szkole to niełatwe zada
nie, dlatego nauczyciele gimnazjum 

w Kiernozi przygotowali na 21 marca spo
ro atrakcji. Ziprosrono też rodziców, aby 
przyszli tego dnia do szkoły i brali udział 
najpierw w koncercie i w przedstawieniu, 
następnie w aukcji i słodkim przyjęciu. 

Koncert był nieZBpOwiedzianą wcześniej 
atrakcją, a wystąpili w nim ucmiowie szko
ły muzycznej w Sochaczewie, po nich pre
zentowali się gimnazjaliści. Ucmiowie klas 
I i II pod kierunkiem Barbary I..atoszew
skiej, Iwony Gawrysiak-Romanowskiej 
i Renaty Znyk przedstawili fragmenty ,;ze.. 
msty" AleksandraFredry. Niemniejsząalrak
cją były piosenki i przyśpiewki o Kiernozi 
oraz wymyślone przez ucmiów reklamy 
sponsorów. Sponsorami byli przedsiębior-

I 

Królika ze słomy, koronkowe serwetki 
i inne przedmioty wykonane przez 
gimnazalistów licytowano w Kiernozi. 

cy, którzy prz.ekazali dary rzeczowe i smnę 
120 zł na mateńały, z których wykonano 
ponad 30 prac na aukcję. 

Na aukcji wystawiono wykonane przez 
ucmiów grafiki, koronkowe sexwety, czap
ki, szaliki, wyroby z modeliny. Ich ceny 
wywoławcze były bardzo zró:źnicowane, 
bo mieściły się w przedziale od 2 do 50 zł 
(za duży plakat wodospadu oprawiony 
w ramki). -Nąjwyżej, bo za 50 złwylictowa
no grafiki wykonane przez A~ i Mał
gosię Łysio, których cena wywoławcza była 
7 zł. Słomiany 7.ll}ączek sprzedany został za 
25 zl a komplet dwóch doniczek za 30 zł -
mówi organizatodca przedsięwzięcia Sylwia 
Małachowska. Aukcja, organizowana pod 
hasłem ,,Młodzież rodzicom", przyniosła 
samorządowi szkoły dochód w wysokości 
320 zł. (mwk) 
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ZDUŃSKIE SZKOtY ŚREDNIE i~~tonie im podwórko? 
O Two Rzytv D RZW I o alej wyja&ria, re najważniejsre jest śród tych drużyn grają w lidz.e wojewódz-, I konty1.m.owanie pr~su ~zkol~ni.a kiej . ~ ~gi odbywają się 2 razy 

młodziezy. -Jest nadzieya, ze ktoś się w tygodniu, wiosną 3-4 razy tygodniowo, 

Każda ze zduńskich szkół średnich 
ma swoją specyfikę, każda w swoj_ej 
propozycji ma nachylenia klas, które 
są rzadko spotykane - o tym co pro
ponują na rok szkolny 2006/2007, 
ponad 200 gimnazjalistów mogło się 
dowiedzieć w miniony wtorek 
21 marca w czasie dni otwartych. 

P ierwszy gimnazjalistów w swoje pro
gi zaprosił z.espół Szkół Ponadgimna

zjalnych w z.duńskiej Dąbrowie, przywitał 
ich występ czirliderek, po którym dyrektor 
Stanisław Kosmowski zaprezentował szko
łę i technika, jakie proponuje. 

A teraz głową w dachówki! - popis umiejętności sprawnościowych w LO. 

tegorii Bi T oraz na prowadzenie kombajnu szkoły proponujące to nachylenie. Ciekawą 
zbożowego.OprócztegoproponujeUC21Jiom jest także typowo humanistyczna klasa 
wymianę międzynarodową, praktyki o nachyleniu kultura europejfilqi, który ma 
w Szwajcarii i Austrii. . =ny program kształcenia historii, ję-

'
rochę weselej gimnazjalistów przyjęło zyka polskiego, języka obcego oraz wiedzy 
majdującesiępo~edzkuLiceumOgól- o społeczeństwie, pizygotowując do takich 

nokształcące. Uczniowie klasy drugiej o na- kierunków studiów jak historia, stosunkirnię
chyleniu kultura europejska przygotowali dzy narodowe i filologia. (tb) 

tym zajmie, a szkolenie dzieci i młodzieży co łącznie stanowi od 4,5 do 6 godzin zajęć 
w piłce nażruj nie będzie przerwane. - Na tygodniowo. Do tego dodać należy mecze 
czym polega ta nadzieja, pani naczelnik nie mistrzowskie. Każ.da drużyna ma swojego 
chce na razie powiedzieć, ale z rozmowy trenera. Dcitacja z Urzędu Miejskiego wy
zprezesem ,,Pelikana" można wnioskować, konystywana jest tylko na szkolenie rnło
re działacze klubu noszą się z zamiarem dzieży. Innej dotacji z ratusza klub nieotrzy
powołania nowego Uczniowskiego Klu- muje. Pr=aczona była ona na wypłaty 
bu Sportowego, który prowadzić będzie dla trenerów, zakup spizętu, wyjazdy, dele
szkolenie dzieci i młodzieży. Zanim on gacje sędziowskie, badania lekarskie i ubez
powstanie i zostanie zarejestrowany, pieczenie zawodników, dofinansowanie 
more minąć kilka Iniesięcy. Co do tego obozów szkoleniowych. 
czasu stanie się z liczącym około 150 osób Dobrą wolę Urzędu Miejskiego w spra
gronem młodych piłkarzy? Prezes Białas wie dofinansowania szkolenia młodych pił
ma nadzieję, re ratusz znajdzie rozWią- karzy wyraża też wiceburrnisttz Maciej 
zanie prawne na przekazanie pieniędzy, Mońka, który wyja&ria, re sp_rawa zapisu 
które umożliwią kontynuowanie szkole- oprowadz.eniudziałalnościprzezklubujaw
nia. Prowadzi rozmowy z wicebunpi- niła się w czasie przekazywania ,,Pelikano
sttzem Maciejem Mońką i - jak mówi - wi" w dzierżawę gruntu pod stadionem. 
wyczuwa dobrą wolę ze strony władz mia- Wiceburmistrz podkreśla też, re w realizo
sta. - Szkolenie piłkarzy trwa niemal cały waniu zadań, na jakie Iniasto przekazuje 
rok, jedyna przerwa jest w lipcu i trwa tylko dotacje stowarzyszeniom, klubom i innym 
dwa tygodnie-mówi prezes. -Mlodzieżprzy- organizacjom, podinioty te nie mają w Lr 
chodzi na treningi, musimyddwńczyć~nm- wiczukonkurencji. Organizacje te sąjednak 
dę. Ona trwa do CU!Wca. Myślę, że pienią- na tyle słabe finansowo, re bez wsparcia 
dze będą przekazane w inny niż dntqfi spa- ratusza nie dałyby sobie rady. - Robimy 
sób. wszystko, aby pieni(f!ize te przekazać na 

W ,,Pelikanie" młodzież w wieku 11-18 szlwletiia młodzieży, ale oferta „Pelikana" 
lat trenuje piłkę nożną w 6 giupach. Każ.da nie mogla być przez nas przxjęta. 
z nich liczy od 16 do 21 osób. c~ spo- (mwk) 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim
nazjalnych ·stanisław Kosmowski 
opowiadał o szkole posiłkując się 
pokazem multimedialnym zdjęć. 

program artystyczny, który rozbawił pu
bliczność. Największy jednak tłok na sali 
gimnastycznej zrobił się, gdy rozpocz.ęła się 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy prezentacja klas o nachyleniu obronnyin. 
się technikum weterynaryjne, bo jest jed- Kilku UC21Jiów weszło na salę z atrapami 
nym z dwóch działających w wojewódz- karabinów i dało popis walki wręcz., rozbra
twie łódzkim. - W tym roku szlwlę opuści jania i unieszkodliwiania przeciwnika. Po
pierwsza gmpa absolwentów i i:ztić z nich kaz zakończył się widowiskowym rozhija
!Jędzie kontynuować naukę na studiach we- niem dachówek pi~ami. a nawet głową, 
terynaryjrrych, a część rozpocznie pracę · Dyrektor Danuta Zakrzewska krótko 
wzawodzie. Rynekpracymadużezapotrze- omówiłaginmazjalistomnachyleniaklaspnr 

bowaniewłaśnienaabsolwentówtechników ponowanych przez liceum. Nowości nie 
weterynarii - mówił dyrektor Kosmowski. ma, jest to, co już w szkole się sprawdziło 
Szkoła ciągle rozwija ten kierunek i już nie- i zyskało zainteresowanie: klasy o nachyłe
długo na ~e waiszlatów otworzy klinikę niu obronnym, kultura europejska oraz ma
szkolną, w której UC21Jiowie będą mogli ob- tematyczno-biologiczno-informatyczna. 
serwować pracę weterynarzy. Pierwszy z kierunków oferuje oprócz nauki 

W Głownie doią takie no Ili ligę · 

z.espół szkół proponuje uczniom szko- przediniotów ogólnokształcących zajęcia 
lenia wykraczające poza program edukacyj- prowadzone przez: żołnierzy, strażaków, 

ny,dlatechnikumweterynaryjnego.sąszko- policjantów i służby medyczne. Nachyle
lenia na inseininatorów, wsz;yscy ucznio- nie to cieszy się największym powodze
wie mogą też przejść kurs pizygotowujący niem wśród gimnazjalistów. Na terenie wo
ich do zdania egzaminu na prawo jazdy ka- jewództwa łódzkiego są tylko jeszcze dwie 

KlubsportowyGOSSOSTALGlow
no co roku występuje do władz mia
Sła z wnioskiem - ofertą o dotacje 
na swą cmatalność i co roku dostaje 
lwią część miejskiej puli przezna
cmnej na kulturę fizyczną i sport. 

I tak np. w roku 2004, gdy miasto ptzt>
znaczyło na dotacje z zakresu kulnuy 
fizycmej i sportu 67 tys. zł, GOS

SO STAL otrzymaJa 35 tys. zł (wniosko
wała WÓW~ O 54.400 zł). W roku 2005 
klubwnioskowało335.400złnadofinanso
wanie udziału swych sześciu drużyn w roz
grywkacłt ligowych piłki noiJJ<;j a:aznaSlko
łenie młodzieży i dzieci. Odmiasla, które na 
dofinansowanie kultury fizyc2nej i sportu 
przeznacz;yło wtedy ogółem 88 tys. zł. 

GOSSO STAL dostała 50 tys. :zł W tym 
roku także GOSSO STAL Głowno otJzy
małanietyłko najwyisządotację~skąna 
dzialalność sportową, ale w ogóle najwięk
szą dotację spagńd ubiegaj~ się o nią 
stowarzyszeń. Z 68-tysięcmaj ,,sportowe.i"'' 
puli.klubotrzymałwtyrorokunarozgrywki 
ill1igipilkalskiej i Vligiolaęgowajorazroz
grywki grup młodzieżowych w ligach wo
jewództwa łódzkiego 45 tys. zł. Wniosko
wał wprawdzie o k.wOll( sporo~ bo 
aż o 215 tys. 71, ale suma ta jest dla miasla 
nie do zaakceptowania zważywszy, że na 
wszelkie dotacje w Głownie :zapisano tylko 
176 tys. zł. 

BumUslrz Głowna Wąjciech Brzeski.nie 
obawia się, że PfZY7Jlall.e GOSSO STAL 
pieni®ze zostanąprawnie zakwestionowa., 

ne. Klub był wszak w podobny sposób do.! 
1owaoy jużpm"Z miasto w lalach~ 
nieb. - Mreliśmy kontrole Regiomlnej IzhY. 
Obrachunkowq, podczas których bardzQ 
szczególowo sprawd7.mw sposób rozlicza.!, 
nia przyznanych przez miasto dotacji Ni" 
mieliśmy problemów- infonnuje ~ 
Głowna. - GOSSO STAL jest klasycznyr~ 
SIQwan:yszeniem }lp~ dn KrajowegO 
Rejestru~ 

Dotycbc:z.as miasto nie wskazywało kofi.: 
kretnego, szczegółowego wykorzystania 
przyznawanych dla klubu dotacji. - Klub 
dostaje pU!nią!lze na całą swą dzioJalność, 

m.in. na rozgrywki m ligi. Gros tych śr<Jd.1 
ków idzie na drużJ.'o/ młodzieżowe - dodaje 
burmistrz. 

(rpm) 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~!!ta!. ~~s!o~~~~!~IV~ 

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłatf ~ 

POLECA: 
•!• glazur11, terakot11, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. 
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!•styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki • gotowe i z mieszalnika 

~~ 
"Y.+~ + opoczno 

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7 .00·16.00 ~ . ' 

Maurzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R·9 

Spotkanie organizacyjno-informacyjne 
odbędzie się w siedzibie Ośrodka : 

24 marca 2006 r. o odz. 16.00 

KRmm GOTóWDM 
mlnlmalnv dochód od 500 zł 

ROLNICY, RENCIŚCI, EMERYCI, OSOBY ZATRUDNIONE, 
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

• OPROCENTOWANIE JUŻ OD 12% 

f':l1~I !:!:!:I:! I! :111:!1JM'U111,11:!:l I~ 11 rn 
Kredyty i pożyczki hipoteczne! 
Łowicz, Al. Sienkiewicza 34, tel. 0-46 837-39-88 
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, 
TRZEBA CIĄGNĄC KANALIZACJ~, 
ALE ZUK CZEKA NA OCIEPLENIE 
Zakład Usług Komunalnych czeka 

na poprawę warunków atmosferycz
nych, by rozpocząć prace przy budo
wie kanalizacji sanitarnej przy Pryma
sowskiej, Kaliskiej i Małszyckiej. 

Z iemia jest zmarznięta, przysypana głę
bokim śniegiem. W poprzednich latach 

o tej po1Ze prace przy budowie kanalizaqi 
mogłyby iść ]JeÓUlparą, a tak spodziewam 
się, iż opóźnienie spowoduje spiętrzenie za
dań jaki.e miasto ma do realizacji - powie
dział nam naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów Grzegorz Pełka 

Niemniej jego wydział przekazał już zle
cenia na realizację tych prac. W sumie będą 

Młodzi rządzą w Ziąbkach 

N a}młodszy zarząd w historii 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Bolimów wybrany wstał 

w OSP Ziąbki 11 marca. W zarządzie 
i,asiadają obecnie panowie w wieku 
od 18 do 22 lat. Są to: prezes Tomasz 
Winnicki, naczelnik Grzegorz Pilich, 
sekretarz Zbigniew Lorentz, skarbnik 
Jarosław Plichta, gospodarz Jacek 
Zwoliński. 

Jednostka OSP Ziąbki zarejestrowana 
wstała w roku 1992. Od tamtej pory 
do niedawna jej prezesem był Edward 
Wojtachnik, który zmarł w ubiegłym 
roku. Druhowie postanowili 
nie wybierać jednak wtedy prezesa 
i poczekać z tym do obecnie 
przeprowadzanych zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych. 
Jednostka posiada samochód 
bojowy Żuk i motopompę. W roku 
ubiegłym gmina Bolimów zakupiła 
dla niej urnwidurowanie bojowe, 
w tym roku zakupić ma też bojowe 
obuwie. Obecnie druhowie 
z OSP Ziąbki szykują się już 

one kosztować prawie milion zł. Pierwszą 
inwestycją, jaką ZlJK zamierza rozpocz.ąć 
rok 2006 będzie budowa kolektora sanitar
nego w ul. Prymasowskiej, który włą
czy do kanalizatji teren, na którym stanie 
zakład Baurnitu. Pod koniec ubiegłego 'roku 
ZlJK wykonał przejście kanalizacji pod 
obwodnicą łódzką, które pozwala na uzbro
jenie tamtejszych terenów przemysłowych 
a także włączenie posesji mieszkalnych przy 
ul. Prymasowskiej. Kolektor, który zosta
nie tu ułożony będzie miał przeszło l km 
długości, lllS!osowane mają tam być duże 
przekroje rur 300 i 400 mm, które w przy
szłości pozwolą na dołączenie do kolektora 
innych mogących powstać w tej okolicy 

zakładów przemysłowych. Koszt tej inwe
stycji to 300 tys. zł. 

Kanalizacja wzdłuż ul. Kaliskiej będzie 
miała długość 815 m, zacznie się od skrzy
żowania zul. Starzyńskiego i dojdzie do ulic 
Dziewiarskiej oraz Lnianej, pozwalając na 
włączenie się do niej znajdujących się tam 
17 posesji. Rurociąg zostanie ułożony po 
zachodniej stronie Kaliskiej, u podstawy 
nasypu drogi, bez wchodzenia w jego struk
turę. Inwestycja będzie kosztowała miasto 
290 tys. zł. . 

ZlJK otrzymał także zlecenie na wyko
naniekanalizacji sanitamej wulicy Malszyc
kiej. Kolektor będzie łączył się z kanalizacją 
w ulicy Kiemozkiej i ul. Małszycką docho-

dził do ulicy Strzeleckiej, dodatkowa nitka 
zostanie wykonana w starej, brukowanej 
części ulicy Płockiej. Z drugiej strony, 
od ul. Armii Krajowej kanalizacja wu!. Mał
szyckiej jest już wykonana, a znajdujące się 
przy niej posesje są do niej podłączone. 
Będzie miał długość 1.275 m, podłączonych 
zostanie do niego 29posesji. Prace będą kosz
tować 406 tys. zł. 

Do sfinansowania pierwszej inwestycji 
wykorzystane zostaną pieniądze z umorzeń 
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, na dwie pozostałe 
ratusz na dniach wystąpi o pożyczki 

Ulica Sikorskiego tuż przed skrzy
żowaniem z ulicami Starzyńskiego 
i Kurkową. Piach na poboczach zale
ga pasem szerokości ponad metra. 

dok ze str. 1 
zWFOŚ. 

{tb) Sprzątnąć 

1304 tony piachu 

A dam Myszkowski nie boi się tego 
wyzwania, bowiem jego firma od po
czątku swego istnienia zajmuje się 

sprzątaniem ulic w Kutnie, w Łowiczu zna
na jest przede wszystkim jako odbiorca.nie
czystości. -Myślę, że już sprawdziliśmy się 

jako firma odbierająca śmieci, teraz czas 
pokazać, że potrafimy sprzą_tać ulice-mówi. 
- W Łowiczu mamy bazę, w której stale bę
dzie jeden samochód do 1-iYWOZUŚmieci ora;; 
dwie zamiatarld - ~lvo i Scherling. Nie bę
dzie cotygodniowego dowożenia sp1Zętu 
z Kutna, będzie on na stałe na miejscu, 
by móc zapewnić opłacalność i realizacjęzo
bowiqµiń zawartych z ratuszem -zapewnia. 

Myszkowski powiedział nam, ze spró-' 
buje porozumieć się także z dotychczaso
wym wykooawCą sprzątania ulic - Zakła
dem Oczyszczania Miasta - by także i jego 
sprzęt mógł zaangażować do pracy na uli
cach w ramach wiosennych porządków. 

Piexwszym przejawem tej współpracy 
będzie sprzątanie po zimie. Na ulicach Łowi
cza ma pojawić się znacznie więcej sprzętu 
niż bywało dotąd 

do remontu strażnicy. Gmina 
przekaż.e im materiały, gips, fiuby 
itp. oraz jednego fachowca, 
natomiast prace wykonają straż.acy. 

Najprawdopodobniej pod koniec roku 
wymienione też zostanie cieknące 

Spychacze Zakładu Usług Komunalnych przepchnęły część śniegu zgromadzonego wcześniej na placu 
przy ulicy św. Floriana na łowickich Błoniach nad kanał Malinówka. Z całego Łowicza zwieziono w poprzednich 
miesiącach w to miejsce kilkaset przyczep śniegu, który powoli zaczął się roztapiać - przesunięto go więc, 
by ustrzec przed podtopieniem restaurację Szkiełka. Pracownicy ZUK dodatkowo oddzielili restaurację 
od składowanego śniegu ziemnym wałem. (tb) 

Akcja wspomagana ma być przez spe
cjalistyczną zamiatarkę wyposażoną 

w urządzenia do wygarniania piachu 
z rynsztoków i przestrzeni tuż przy kra
wężnikach,ź czym najwięcej problemu mają 
tradycyjne zamiatarki. Maszyna ta ma zo
stać sprowadzona na kilka dni aż z Wło
cławka. Jeśli jednak będzie zajęta, pobocza
mi uliczajmąsiępracownicyfizyczni i sprzęt 
ciężki - jak koparka Ostrówek. 

w wielu miejscach orynnowanie. 
Już wkrótce jednostka zostanie też 
zartjestrowana w Krajowym Rejestxze 
Sądowym. Obowiązek ten ciąży 
w pierwszej kolejności na jednostkach 
z Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, jednak w gminie wszystkie 
inne jednostki sąjuż zarejestrowane. 
Zebranie w OSP Ziąbki było już trzecim 
z serii strażackich zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych 
na terenie gminy. Działa w niej pięć 
jednostek: OSP Kęszyce, 
Sierzchów, Ziąbki - w tych zebrania 
już się odbyły oraz OSP Łasieczniki, 
gdzie zebranie zaplanowano 
na 25 marca i OSP Bolimów - 26 marca 
{wcz) 

Sanniki 

Zgodo no kredyt no przedszkole 

J ednogłośnie Rada Gminy Sanniki zgo
dziła się na śesji 24 lutego na zaciągnię
cie przez gminę kredytu w wysokości 

685.000 zł na budowę przedszkola i nowej 
siedziby kilku instytucji gminnych (Gmin
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sannickie 
Centrum Informacji, biblioteka). W tym roku 
planowane jest wydatkowanie na tę inwe
stycję kwoty I.OOO.OOO zł, przy czym ze 
środków własnych gmina planuje wydatko
wać tylko 315.000 zł, a uzupełnić je wspo
mnianym kredytem. -Wójt gminy Sanniki 
Mańa Fudała wyjaśnia, ż.e całkowity koszt 

Gmina Kocierzew 

tej inwestycji wynieść może ponad 
5.000.000 zł i inwestycja trwać będzie trzy 
lata ze względu na możliwości finansowe 
gminy. Jest jednak pilna ze względu na stan 
techniczny pałacu. 

Po zaciągnięciu kredytu gmina planuje 
przeprowadzić przetarg na całość prac, na
stępnie ustalić z wykonawcą zakres prac, 
jakie przeprowadzone zostaną w tym roku. 
Budowa nie będzie się rozpoczynać od pod
staw, bo mury przedszkola wzniesione były 
kil.kanaście lat temu. 

(mwk) 

9 kilometrów rowów do czyszczenia 
O d marca do końca listopada Spółka Jak nam wyjaśnia prezes Spółki Wodnej do 17 km. W tym roku również złożono 

Woda w gminie Kocierz.ew Połu- Jan Rokicki, kwota 65 tys. zł to planowane wnioski o dotacje, bo potrzeby w zakresie 
dniowy planuje przeprowadzić OO... wplywyzesldadekrolników,którewynoszą napraw i czyszczenia urządzeń melioracyj

mulanie rowów i naprawy melioracji. Łącz- 9 zł za l ha zmeliorowanych użytków rolni- nych są znacznie większe niż możliwości 
na wartość tych prac opiewa na kwotę • czych. Dobra ściągalp.ość składek, która finansowe spółki. - W tym roku zaplano-
65 tys. zł, co wystarczy na oczyszczenie w 2005 roku była na poziomie 85% jest też waliśmy mnif!i ro.wów do odmulania, bo 
9.000mrowów, wylotówiprzepustóworaz podstawą do podejmowania starań o dota- obawiamy się większej ilości poprawek
poprawki melioracji na gruntach o po- tje. W ubiegłym roku spółka z gminy Ko- mówi prezes. Naprawie najczęściej pod
wiem:hni 700 ha. Spółka w lutym przepro- cierzew otrzymała 26.000 zł dotatji z Urzę- dawane są uszkodzenia sączków i betono
wadziła przetarg, na który wpłynęla tylko du Marszałkowskiego w Łodzi i L600 zł wych wylotów, które spowodowane są ich 
Jednaoferta-łowickiegop~iębiorcy Sta- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- wietrzeniem, lub zbyt blisko rosnącymi drze
nisława Zawiślaka, który już od 3 latwyko- dowiska. Dzięki tym dotatjom zwi<(kszono waini. 
nywał usługi na zlecenie tej spółki zakres planowanych prac z 13 km rowów 

Przewodniczący -nie wójt 

P rzewodniczący Rady Gminy Doma
niewice Mirosław Sut reprezentował 
Urząd Gminy i radnych na uroczysto

ści z okazji DniaKobiet w GOK w Dornanie
wicach 5 marca. Omyłkowo napisałem, ż.e był 
to wójt Grz.egOIZ Redzisz. Wójt nie przybył 
zuwaginacborobę. MarcinA. Kucharsld 

Zgodnie z urnową podpisaną z ratuszem 
Eko Serwis ma na terenie Łowicza obowią
zek sprzątać ulice ujęte w trzech kategoriach 
pilności-do omiatania codziennego (30ulic ), 
do omiatania dwukrotnie w tygodniu 
(35 ulic), do omiatania raz w tygodniu 
(29ulic). 

{tb} 
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NoWy Rynek czeka 
na lepszq pogodę 

Termin, w którym zakończone 
miały zostać prace przy zagospo
dar.owaniu Nowego Rynku, upływa 
15 czerwca. Wykonawca, łowicka 
firma Andrzeja Malczyka terminu 
tego na pewno nie dotrzyma. 

który stał na środku rynku. Oprócz tego 
wykonawca nawiózł na teren placu dużą 
ilość materiału budowlanego, krawężniki 
oraz granitową kostkę brukową. 

W ubiegłym roku roboty opóźniły arche
ologiczne prace badawcze, które przepro
wadzono na całym rynku, odkrywając 
w jego północno - zachodniej części funda
menty kilku budynków, które tam nigdyś 
stały. W tym roku prace badawcze będą da
lej prowadzone w tym rejonie oraz w pozo
stałej części rynku. 

Pełka przyznaje, że nie został jeszcze 
wyznaczony kolejny tennin zakończe
nia prac na rynku, stanie się to dopiero, 
gdy wykonawca ponownie wejdzie na te
ren robót. Biorąc pod uwagę obecny po
ziom ich zaawansowania, potrwają one bli-
sko 6 miesięcy. , 

Dagmara Ufa pokazuje uczniom Szkoły-Podstawowej nr 1 łowicki strój ludoWy. 

P owodem jest ostra, w porównaniu 
z poprzednimi latarrń zima, która co

raz bardziej się przedłuża. -Nie jest to dla nas 
duży problem, po prostu wan.uzk/Jw atmos
ferycznych nie da się przeslwczyć. Liczyli
śmy, że l!Ykonawca wejdzie na plac od 
20 lutego, nie udało się, teraz po cichu liczy,
my, że uda się to od lwńca marr:a. ?,obaczy
my - powiedział nam naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegmz 
Pełka. Wykonawca przerwał prace na No
wym Rynku pod koniec ubiegłego roku, 
sytuacja ta utrzymuje się do chwili obec
nej. Udało mu się wykonać fragmenty sieci 
energetycznej, kanalizacY.inej, wodociągo
wej w gruncie, wykorytować znaczną 
część rynku, nawieźć tam tłuczeń. Udało 
się też przed mrozami zakończyć prawie 
wszystkie prace związane z ułożeniem 
fundamentów renesansowego ratusza, 

O późnienie prac na Nowym Rynku nie 
wpłynie na finansowanie inwesty

cji ze środków Unii Europejskiej. Jak 
zapeWllił nas Pełka, w umowie są klau
zule mówiące o możliwości przedłuże
nia prac z powodu warunków atmosfe
rycznych. ~ Pierwszy dzień wiosny· w muzeum (tb) 

Około 300 uczniów powitało 
21 marca wiosnę w muzeum 
w Łowiczu. Dzień ten, zwany przez 
uczniów dniem wagarowicza, 
spożytkowano na lekcję w luźniej
szej formie i ciekawszej oprawie, 
bo w muzeum, pośród ekspona
tów. 

T aki sposób powitania wiosny wy
brali niektórzy uczniowie z Tech

. nikum Hotelarskiego, Szkoły 
Podstawowej m 1 oraz m 2, a także Gim
nazjum m 4. 

Dwanaście grup dzieci i młodzieży z.do
bywało nowe wiadomości o obu.ędach okre
su Wielkanocy, a także z historii i sztuki. 
Pracownicymuz.eumrelacjonowali następu
jące tematy: ,,Mcxla z malowanej slazyni" -
łowicki strój ludowy, jego ewolucja i walory 
estetyczno - użytkowe, ,,Fijory" i ,,gwioz
dy", ,,światy'' i ,,koronki" - świąteczne de
koracje łowickich chałup, ,,Przyszliśmy po 
dyngusie" - wybrane zwyczaje i obrzędy 
związane z Wielkanocą w polskiej tradycji 
ludowej. Lekcje muzealne dotyczyły ponad
. to wydarzeń i postaci związanych z Łowi
cz.em, histońi zamku prymasowskiego, prze-

Na rynku coraz większą część oferowanych jabłek zaczynają stanowić idare
dy. To znak, że koniec sezonu na owoce z ubiegłego roku coraz bliżej. 

Jabłko będq droższe 
J uż dziś na łowickim targowisku kupić 

można jabłka z tzw. chłodni kontrolo
wanych, czyli próżniowych, w któ

rych owoce przechowywane są bez udziału 
tlenu, więc wytizymują znacznie dłużej niż 
jabłkaznonnalnych chłodni, w których przed 
zepsuciem zabezpiecza je niska temperatu
ra. Jak mówią nam sprzedawcy, zwykle za
soby z chłodni próżniowych pojawiały się 
na rynku dopiero pod koniec maja, gdyż do 
tego czasu wystarczały zapasy z chłodni 
zwykłych. Teraz jest inaczej, bo ubiegło
roczne zbiory nie były obfite. Z uwagi na 
mniejszą ilość owoców, spodziewać się 
można - jak oceniają sprzedawcy - tego, iż 
cena jabłek w kwietniumoż.ewzrosnąć. Przy
kładowo,jeśli teraz za kilogram dobrych ja
błek zapłacimy 2,20 zł, w przyszłości cena 
ta dojść moż.e do 3 zł. 

Nie bez znacz.enia jest też fakt, iż przez 
wciąż niskie temperatury opóźnia się pro
ces wegetacji. Co prawda, jak słyszymy, nie
którzy sadownicy nie mogąc się doczekać 
lepszej pogody, rozpoczęli już przecinanie 
drzew w sadach, jednak przy niskiej tempe
ratum: nie jest to obojętne dla kondycji ro
ślin. Pod makiem zapytania stoi też to, jak 
drzewa przetrwały ostrą zimę ijak w związ
ku z tym będąplonować. - Wiadomo już, że 
bnoskwiń w tym roku nie będzie - mówią 
sadownicy. - Wszystkie dnewa do J.1'.Y1Wtl
nia. Gruszek też będzie mało. Szczególnie 
klapsa ki.epslw przetrwała zimę. 

Obecnie jednak wybór jabłek na łowic
kim rynku jest duży. Każdy ze sprze
dawców posiada od kilku do kilkunastu 
odmian. 

(wcz) 

glądu technik malarskich - „Od szkicu do 
obrazu" oraz cechów, gildii i bractw, czyli 
rzemiosła w dawnej Polsce. Lekcje muzeal
ne kończyły się konkursami. w któiych na
grodami były min. kwiaty z bibuły, foldery. 

Na dużą popularność oferty zajęć muze
alnych w pierwszy dzień wiosny wpływ 
miała także promocyjna cena lekcji - 2 zł od 
każdego uczestnika. Bez promocji, opłata 
za jednego uczestnika lekcji to 3 lub 4 zł 
w przypadku lekcji w formie warsztatów 
plastycznych. Oferta lekcji muzealnych jest 
ważna w ciągu całego roklL 

(eb) 

Powiatowy Zarząd Dróg 

Wypieki na zapusty i Wielkanoc 
Wielkanocny konkurs adreso

wany do osób indywidualnych i Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy Ko
cierzew ogłosił właśnie miejsco
wy ośrodek kultury, biblioteka 
i urząd gminy. 

J est to konkurs wielkopostnych i świą
tecznych wypieków, pod nazwą „Tor

ty, IJ;iliki i inne placki". Organizatorzy chcą, 
aby w formie konkursu, mieszkanki gminy-

bo raczej udziału pań można się spodzie
wać - mogły osobom zaiJ;lteresowanym 
przypomnieć i zaprezentować swoje wy
pieki, zwłaszcza takie, które przygotowy
wane są według dawnych, może już nieco 
zapomnianych receptur. 

No razie noiwiększe dziury 

Konkurs odbędzie się na sali gimnastyez
nej Zespołu Szkół w Kocierzewie w nie
dzielę, 23 kwietnia, a zgłoszenia chętnych 
przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku 
Kultury do 30 marca. Wcześniejsze zgło
szenia wynikają z konieczności przygoto
wania odpowiedniej ilości stołów na sto
iska. Jedno stoisko moż.e przygotować mak
simum 5 osób i może być na nim prezento
wanych od 3 do 5 wypieków - w tym przy
najmniej jeden tradycyjny, do którego nale
ży dołączyć przepis i recepttirę. Konkurs 
odbędzie się w dwóch kategoriach - stoisko 
(pod uwagę będzie brany wystrój, nazwy 
ciast-milewidziane gwarowe, zgodność re
ceptury z tradycją wypieków regionu, smak 
i wygląd ciast) oraz koszyk wielkanocny 
(pomysłowość, oryginalność). 

O d półtora tygodnia pracownicy Po
wiatowego Zarządu Dróg w Łowi
czu zajmują się łataniem dróg powia

towych masą na zimno. Obecnie nie jest to 
jeszcze kompleksowe działanie, ale efekt 
przeprowadzonych w ostatnim czasie oglę
dzin dróg. Jak mówi dyrektor Andrzej Sta
juda, łatane są przede wszystkim wyrwy 
największe, zagrażające-bezpieczeństwu. 

Mniejsze dziury zalepiane będą w następ
nej kolejności, kiedy w sprzedaży dostępna 
będzie masa na gorąco. - Teraz dostępną 

mamy tylko masę na zimno i to się nie zmieni 
zanim nie zacznie się sezon inwestycji dro
gol'ryCh. Nie możemy sobie pozwolić na za
"lepianie wszystkich dziur tą masą, gdyż jest 
ona o wiele droższa niż masa na gorąco -
tona tfj pierwszej to kwota około 460 zło
tych, tej drngiej 200 złotych. Ponadto łatanie 
masą na zimno nie jest tak skuteczne jak na 
gorąco - mówi dyrektor Stajuda. 

Kompleksowe łatanie dziur po zimie ru
szy na dobre, kiedy poprawi się pogoda 
i drogi należycie obeschną. (wcz) 

Kierowniczka GOK w Kocierzewie Han
na Samek liczy na duż.e zainteresowanie 
konkursem. Tuż po ogłoszeniu go, P.ięć spo
śród czternastu działających w gminie KGW 
wyraziło c~ęć udziału. (mwk) 

AFERA .RECEPTOVIA 
NADAL VI PROKURATURZE 
Jeszcze parę tysięcy recept zo

stało do przeanalizowania w po
stępowaniu prowadzonym przez 
delegaturę skierniewicką Proku
ratury Okręgowej w Łodzi w spra
wie nazywanej „aferą receptową". 

S ą to czynności drobiazgowe i bardzo 
szczegółowo analizowane - mówi pro

wadzący sprawę prokurator Arkadiusz 
Dura. - Prawdopodobnie post.ępowanie uda 
się zamknąć da lwńca tego roku. 

Przypomnijmy, że „afera receptowa" 
miała swój początek 29 paź.dziemika 2004 
roku, kiedy to znany łowicki biznesmen 
KrzysztofG., MariaB., WandaH.-współ
właścicielki sieci łowickich aptek, radny 
Krzysztof O„ lekaiz Marcin G. oraz ren9i
sta Zdzisław K zostali zatrzymani przez 
policję w związku z podejrzeniami o wyłu-

dzanie refundacji na.podstawie recept, które 
nikomu nie służyły i za które leki nie były 
w rzeczywistośc'i sprzedawane. Już wtedy 
bowiem zapowiadane były kolejne zatizy
mania Wobec zatrzymanych zastosowano 
środek zapobiegawczy w postaci poręcz.e
nia majątkowego, które w wypadku właści
cielasieci aptekorazhurtowni fannaceutycz
nej Krzysztofa G. wynosi 50 tys. zł, współ
właścicielki aptek - Wandy H. - 30 tys. zł 
oraz Marcina G. lekarza z okolic Łowicza -
2~ tys. zł. 

I( olejne cztery osoby z Łowicza zosta
ły zatrzymane przez policję 21 i 22 

listopada, również w związku z podejrze
niem wyłudzania refundacji za leki z NFZ. 
Wśród zatrzymanych były dwie współwła
ścicielki kilku aptek w Łowiczu i powiecie 
łowickim Danuta J. i Katarzyna K, pra
rownica jednej z ich aptek Izabela P. oraz 

właściciel jednego z łowickich barów - Le
szek K Katarzynie Ki Danucie J. prokura
tura postawiła zarzut udziału w oszustwie 
z użyciem fułszywych dokumentów. 

P racownicy apteki Izabeli P. prokuratu
ra postawiła zarzut udzielania pomoc

nictwa do wyłudzania na podstawie fałszy
wych dokumentów, Leszkowi K - pomoc
nictwo w związku z użyciem fałszywego 
dokumentu. Skierniewicki oddział Prokura
tury Okręgowej w Łodzi zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozorów poli
cyjnych oraz poręczeń majątkowych 
w wysokości do JO tysięcy złotych. Re
staurator Leszek K miał w miejscu swo
jej pracy kilkanaście podstemplowanych 
in blanco recept. Na receptach widniał 
stempel jednego z łowickich lekarzy -
krewnego restauratora. 

(eb) 
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Cel: Bornholm Czy warto przypominać? 
Gmina Sanniki 

Do 1 O kwietnia zgłaszać się 
mogą do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nieborowie 
osoby chętne do uczestnictwa 

. w wycieczce na duńską wyspę 
Bornholm. 

W ycieczkęw dniach 19-21 maja orga
nizuje biblioteka, powracając tym 

samy po kilkuletniej pizerwie do organiz.o
wania tego typu W)'.jaz.dów. 

Liczba miejsc jest ogranicz.ona, pojedzie 
40 osób. Jak mówi dyrektor biblioteki An-

Domaniewice 

Działki budowlane 
no sprzedaż 

W drugiej połowie kwietnia 
odbędzie się przetarg 
na sprzedaż jedenastu działek 

budowlanych w DomanieWicach 
przy ul. Klonowej. Wykaz 
działek podany był do publicznej 
wiadomości na stronie ' 
Internetowej Urzędu Gminy 
oraz na tablicach ogłoszeń 
już na początku lutego. 
- Zainteresowanie jest bardzo 
duże - zdradza sekretarz gminy 
Domaniewice Zofia Sut. 
Cena wywoławcza sześciu działek 
o powierzchni 673-683 m2 

została określona na 12.000 zł, 
dwie działki o. powierzchni 637 m2 

o~ 807 m2 wyceniono 
na 13.000 zł, jedną o powierzchni 
839 m2 na 14.000 zł oraz dwie liczące 
po okob 900 m2 - na 15.000 zł. 
W projekcie budżetu gminy 
na ten rok z tytułu sprzedaży mienia 
komunalnego zaplanowano 
dochody w wysokości 50 tys. zł. 
- Mamy nadzieję, że wpływy będą 
wyższe - dodaje Zofia Sut. 
Działki zlokalizowane są na terenie 
powstającego niewielkiego osiedla 
budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego i ush.Jg. 
Ulica Klonowa położona jest 
za kościołem parafialnym, 
niedaleko za budynkiem dawnego 
przedszkola w Domaniewicach, 
w otoczeniu lasu. Przewidziany jest 
dojazd drogą gruntową. 
Działki są użbrojone w wodę 
i energię elektryczną. 
Na obszarze tych działek 
nie obowiązują ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Według ewidencji gruntów 
w sklad działek wchodzą 
ziemie sklasyfikowane 
jako grunty orne klasy V. 
(eb) 

du.ej Czapnik, pierwszeństwo lx(dą mieli 
mieszkańcy gminy Nieborów. Wszyscy 
chętni do 1 O kwietnia podać muszą do bi
blioteki swoje dane: imię i nazwisko, datę 
W"Odzenia oraz numer dowodu osobistego, 
a także dokonać wpłaty wpisowego w kwo
cie 150 złotych. 

Całościowy koszt wycieczki wyniesie 
450 złotych od osoby. W programie wy
cieczki znajdzie się między innymi zwi~ 
dz.anie Kołolmegu i cały dzień na wyspie, 
na którą turyści dostaną się wodolotem 
z Kołobrzegu. We wspomnianych 450 zło
tych, obok ubezpieczenia i autokaru znaj-

duje się cena dwóch noclegów - zakwatero
wanie 150 metrów od morza, obiady i kola
cje pierwszego i drugiego dnia pobytu oraz 
śniadanie tlzeciego dnia, kiedy to do połu
dnia wycieczkowicze przebywać będą 
w Kołobrzegu, a w drodze powrotnej zwi~ 
dz.ą Toruń. 

Wyspa ma do zaoferowania wiele atrak
cji turystycznych ~ łagodny klimat, pełną 
kontrastów przyrodę - strome klify, olbrzy
mie lasy, wielokilometrowe plaże, kąpieli
ska, warsztaty twórców rzemiosła arty
stycznego, muzea itp. 

(wcz) 

O dczytaniem wniosku mieszkańców były różne. I tak np. radny Franciszek Buja
wsi Krubin wywołano na sesji Rady kowskizLwówkamówił,żewnioskimiesz
Gminy Sanniki w dniu 24 lutego kańcówwszystk:ichmiejscowościsąwUrzę

krótką dyskusję na temat sensu przyporni- cizie Gminy, bo zostały przekazane po re
nania spraw mejednokrotnie omawianych. braniach, podczas których wybierani byli 
Mieszkańcy ttj wsi na ręce przewodp.iczą- sołtysi. Imri radni mówili, że na pewno nie 
cego Racy Gminy Tadeusza Sobieraja zło- zaszkodzi przypomnieć, jakie inwestycje 
żyli pismo, w którym wnioskują o wyko- potrzebne są w niektórych wioskach. Jedno
nanie 30 lamp w ttj miejscowości i dokoń- cz.eśnie deklarowali jednak, że nie do końca 
czenie drogi, która rozpocz.ęta była w 1996 Z@ldzająsięz treściąpisma-podwaiając naj
roku. Wniosek uzasadniali tym, że we · ~ejto,żeniejesttojedynamiejscowość, 
wszystkich miejscowościach jest oświetl~ w której brakuje jeszcze oświetlenia, jest też 
nie, a w Krubinie nie Ina. z.dania radnych na wiele innych tego typu potrzeb, na zaspoko
temat sensu przygotowywania takich pism jeniektórychbrakujepieniędzy. (mwk) 

Janowice 

ZNIKNĄ DZIURY NA ZAKR~CIE 
W trzecim kwartale roku remon

towana będzie droga powiatowa 
Mysłaków-Bednary-Bolimów, 
na odcinku Bednary-Janowice. Za
rząd powiatu łowickiego podjął de
cyzję, iż remont rozpocznie się , 
od zakrętu na Janowicach, czyli 
od części najbardziej zniszczonej. 

P o zimie droga przez Janowice jest 
w futalnym stanie. Mimo wielokrotn~ 

go łatania dziur przez pracowników Powia
towego Zanądu Dróg, wyrwy mów się po
jawiają. Szczególnie niebezpiecmy jest 
wspomniany zakręt. Głębokich dziur jest 
tyle, że nie można ich praktycznie ominąć. 
- Miejscowi to wiedzą i jadą wolniej, ale jak 
ktoś obcy w porę nie zauważy, to może so
bie nawet koło urwać - mówią mieszkań
cy Janowic. Jak informuje dyrektor Po
wiatowego Zarządu Dróg Andrzej Staju
da, dziury wciąż się pojawiają z powodu 
słabej podbudowy drogi i ruchu większe
go niż w czasach, kiedy była budowana. 
Można je tymczasowo łatać, ale asfalt po 
prostu się rozpada i jedynym lekarstwem 
będzie nowa nakładka. · 

Nad sprawą ratalnego zakrętu debatowa
li gminni radni podczas ostatniej, lutowej 
sesji Rady Gminy Nieborów, apelując do 
wqjta, by ten zrpbił wszystko, ażeby inw~ 
stycja rozpoczęta została od strony zakrę
tu. Skąd te obawy? Nie od początku było 
bowiem jasne, że inwestycja ruszy od 
strony Mysłakowa. Brane było nawet pod 
uwagę dokońcZ.enie tego samego ciągu dro
gi w Bednarach, od skrętu do przejazdu 
kolejowego, przez Karolew i do granicy 
z gminą Bolimów. W międzyczasie poja
wiła się też koncepcja radnego z terenu 
gminy Nieborów BolesławaKowalskiego, 
który zamiast nakładki na tym jednym od
cinku chciał za p=cwne na ten cel pi~ 
niądzeutrwalićpowierzclmiowokilkainnych 
dróg na terenie gminy. Jak mówi Waldemar 
Osica koncepcja 1a Upadla, gdyż utrwalanie 

.Obecnie załatanie takich dziur jest niemożliwe. Stoi w nich woda. 

powierzclmioweinetodąnatryskowąniena- do 5,5 metra. W uchwalonym niedawno 
daje się dla wszystkich typów dróg. Aby budżecie zapisane jednak zostało, że na 
jegozastosowaniebyłoskutecme,musząbyć tej drodze położona zostanie jedynie na
to drogi niezbyt znisu:zone, a przede wszyst- kładka. W ubiegłym tygodniu członek 
kim powstałe na dobrtj podbudowie. zarządu powiatu Waldemar Osica tłUma-

N a nakładkę w Janowicach powiat za- czył nam, iż nie ma na tej drodze aż tak 
planował 195 tysięcy złotych, za co dużego ruchu jak na innych, znajdujących 

można byłoby wyremontować ponad kilo- się wy7.tj w hierarchii ważności. - Parame
metr drogi (od Mysłakowa do zyabudo- try techniczne się nie zmienią natomiast bę
wań) zokoło 6 kilometrów jej cRugości. Jesz- dzie tam o wiele lepsza nawierzchnia-mówi 
cze przed uchwaleniem budżetu mówiło · starosta łowicki Cezary Dzierż.ek dodając, 
się o tym, iż droga ta będzie przebudo- iż zauąd musi bardzo starannie rozważ<łć, 
wywana, czyli że nastąpi jej poszerzenie które drogi i jak mają być remontowane:;. 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 

I nwestycja rozpocznie się od wspomnia
nego zakrętu, jednak trzeba na to pocze

kać do tlzeciego kwartału roku. Czy zatem 
do tego czasu mieszkańcy uprawiać mają 
slalom między dziurami? - Oczywiście i.e nie 
- mówi dyrektor Stajuda - W najbliższym 
czasie dziwy zostaną zalatane masą na zim
no. Tneba tyllw poczekać. aby drogi prz.e- -
schły, ahyw koleinach nie byW wo4J;. 

W przyszłym roku dalsz.e prace ruszą od 
skrzyżowania w Bednarach i obejmować 
będąposzerzenie drogi do 5,5 metrą_ 

(wcz) 

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 

111 Liceum" Ogólnokształcące 
im. Stefana Wyszyńskiego 

w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6 LOWICZ, 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 PL YT I BLATÓW, 
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKTIWYCENA-BEZPLATNIE 

tel. (046) 837-42-96 

PROWADZI NABÓR 
DO KLAS PIERWSZYCH 

• BHP dla nauczycieli 
i pozostałych pracowników szkół 
oraz placówek oświatowych (szkolenie okresowe) 
dnia 28.03.2006 (wtorek) od godz.16.00. 

• BHP dla pracowników, kadry kierowniczej, 
pracowników administracyjno • biurowych 
oraz na stanowiskach robotniczych 
(szkolenie okresowe) 
dnia 03.04.2006 (poniedziałek) od godz. 15.00. · ~ 
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O CO · SI~ STARA 
IZBA ROLNICZA 

Prezes Łódzkiej Izby Rolni
czej Andrzej Górczyński był go- · 
ściem na sesji Radny Gminy 
w Kocierzewie w czwartek 
2 marca. 

T ematem jego wystąpienia były 
rozmowy, jakie prowadzi samo

rząd rolniczy w związku z planowaną 
refonną Kasy Rolniczego Ube-zpiecze
nia Społecznego. 

Górczyński mówił, że Izba m.in. 
czyni starania o to, aby przy okazji tej 
reformywprowadzićkilkakorzystnych 
dla rolników zmian Jedną z nich było
by przywrócenie możliwości wypła
ty odszkodowania dzieciom rolników, 
które uległy wypadkowi w c;zasie pra-

dowę_ płyt gnojowych. Temat był bar
dzo aktualny, bo w ostatnim czasie 
rolnicy, po roku oczekiwania, otrzy
mali decyzje przyznające im te dopła
ty. Ponieważ mają tylko 12 miesięcy 
na wykonanie tych inwestycji pytali 
prezesa, co mają zrobić, aby pieniądze 
te właściwie wykorzystać. 

cyw gospodarstwie. Izba dostrzega taką n I b d · G' ' k" potrzebę, tym bardziej, że do 2 maja ,.-rezes z y An rze1 orczyns 1. 

Okazuje się_, że inna jest procedura 
administracyjna w przypadku budo
wy zbiorników do 25 ml oraz płyt 
obornikowych - wystarczy wtedy 
zgłoszeniezamiarubudowywwydzia
le budownictwa starostwa. W zgłosze
niu określić trzeba rodzaj, zakres i spo
sób wykonania robót budowlanych 
oraz termin ich rozpoczęcia. Przy bu- . 
dowie zbiornika o większej pojemno
ści niż 25 ml inwestycja wymaga po-
zwolenia na budowę_. Płytę_ lub zbior

nik można wykonać sposobem gospodar
czym lub wykonanie jej zlecić specjalistycz
nej firmie. Warto też wiedzieć, że Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ma prawo sprawdzić wykonanie inwesty
cji w czasie do 5 lat 

2004rokupomagajiµ:wgospodarstwiedzieci com, jednak zasady jej przyznawania nie 
do lat 16 objęte były rolniczym ube-zpiecze- były dobrze dopracowane, więc pieniądze 
niem w razie wypadku. te trafiały także do osób niezwiązanyqh 

Krytykował też zasady przyznawania z wsią i rolnictwem, jeśli tylko miały one 2 
50.000 zł Y" ramach tzw. premii dla młodych ha zierni' i ubezpieczyły się_ w KRUS. 
rolników. Premia ta miała-z założenia zachę- Najwięcej pytań dotyczyło jednak dofi
cać do przekazywania gospodarstw następ- nansowania na zbiorniki na gnojowicę_ i bu- (mwk) 

GMINA 
KIERNOZIA 

„Kiernozia to niewielka o"mda, 
jednak wiele arrakcji pt1.~iada ••. " 

Tysiąc nowych folderów 

K ilkustronicowy folder zawierający rys 
historycmy i informację_ o ostatnich 
inwestycjach w gminie Kiernozia wy

dał ostatnio tamttjszy Ui7ą.ł Gminy. Jest on 
ilIBtrowany zc!j~ zespołu parl<owo-pila
cowego rodziny ł.ą:zyńskich, s:zkoły, przed
szkola, ~gminy, budynku slacji uzdalnia
nia wody i innych. Najwięzj zc!j~ obramje 
irrpezy - Noc Świę_tojań<;ką, Dzień Kiemoz
kiego DzlKa. Folder dostqny jest w urz.ęi:lzie 
gminy, bi.blioteCeiOOrodkukultmy. (mwk) 

GŁOWNO 

Łyszkowice 

Zakopiański teatr dla zdrowia 
Dwa przedstawienia w wykona

niu aktorów niewielkiego Teatru 
Promocji Zdrowia z Zakopanego 
mieli okazję obejrzeć w piątek 
1 O marca w godzinach przedpołu
dniowych uczniowie ze Szkoły Pod
stawowej i Gimnazjum w Łyszko
wicach. 

O bydwa spektakle odbyły się_ tego sa
mego dnia - w wyremontowanej sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury. Łącznie przedstawienie obejrzało 
około 450 uczniów. 

Zakopiańczycy wystawili dwie sztuki: 
,,Przez Czerwone Wierchy" i drugą- ,,Har
nasia Janosika szlakiem". Obydwa spekta
kle miały charakter edukacyjny i miały 

przedstawić i przybliżyć dzieciom i mło
dzieży najważniejsze wartości życiowe ja
kimi są prawda, przyjaźń i zaufanie oraz 
zdrowy styl życia - bez używek i narkoty
ków. Aktorzy przybliżali je z humorem 
i „cool", czyli w łatwo przyswajalnym przez 
młodzież języku. Przedstawienie podohało 
się_, podobnie zresztą jak wyremontowane 
pomiesz.czenia ośrodka kultury. 

- Mam nadzieję, że wielu z tych miodych 
ludzi będzi.e wracać do ośrodka popołudnia
mi i tutaj znaj<k{ miljsce do za~ i rozwi
jania zainteresowań - powiedział nam dy
rektor łyszkowickiego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia Piotr Klimkiewicz. Na kolejne 
przedstawienia w ośrodku młodzież może 
liczyć już w kwietniu. 

(mak) 

Szkolen.ia dla rolników 
D o końca miesiąca rolnicy z powiatu maniewice Paweł Kwiatkowski z ODR 

łowickiego mogąjesz.cze skorzystać w Łowiczu poprowadzi s:zkolenie dotyczące 
z kilku szkoleń przygotowanych programów rolno-środowiskowych. 

przez łowicki Ośrodek Doradztwa Rolni- 27 marca w strażnicy OSP w Wałiszewie 
czego. Dziś, 23 marca o godzinie 1 Ow Urzę_- w gminie Bielawy o godzinie I O Zbigniew 
dzieGminyw Bielawach odbędzie się_szko- ' Sut z ODR w Łowiczu będzie mówił o bu
lenie dotyczące agrotechniki i nowych od- dowie płyt obornikowych i zbiorników na 
mian kukurydzy, które poprowadzi Bar- płynne odchody zwierzęce. Ten sam temat 
bara Gunter z Łódzkiego Ośrodka Do- wyłoży 30 mareą. o godzinie IO w GOK 
radztwa Rolniczego w Bratoszewicach. w Kocierzewie Robert Durka z ŁODR 
Również dzisiaj, o godzinie 13 w Szkole w Bratosz.ewicach. 
Podstawowej w Skaratkach w gminie Do- (eb) 

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

23 .03 .2006 r. 

W siłowni w ośrodku kultury w Łyszkowicach ćwiczy każdorazowo nawet 
kilku młodzieńców. Nie zawsze w odpowiednich strojach ... 

Łyszkowice 

Siłownio mo powodzenie 
Coraz większym powodzeniem 

wśród młodzieży z Łyszkowic i okolic 
cieszą się ćwiczenia w siłowni zaaran
żowanej Gminnym Ośrodku Kultury. 

B ywa, że jednorazowo ćwiczy w mej 
nawet po kilka osób, zaś inni czekają 
na swoją kolej np. grając w bilard Si

łownia jest otwarta w godzinach pracy ośrod
ka kultury, korzystanie z niej jest bezpłatne. 
Została urządzona w długim pomieszcze-

niu, w którym jeszcze niedawno odbywały 
się_ sesje Rady Gminy. Teraz gminne sesje 
odbywają się_ w wyremontowanej sali wi
dowiskowej. W siłowni ustawione zostały 
atlasy i urządzenia do ćwiczeń będące pry
watną własnością dyrektora ośrodka kultu
ry Piotra Klimkiewicza GOK jednak nosi 
się_ z zamiarem zakupienia własnych, no
wych urządzeń do treningów siłowych. Naj
bliższycłrtego rodzaju zakupów należy spo
dziewać się_ wiosną tego roku. • (mak) 

ŁOWI CZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 
tel. (046) 837-33-91 GR·

1
J 



23.03.2006 r. 

Mariusz Wiśniewski, nauczyciel przedmiotów if!formatycŻnych demonstruje GPS w pracowni logistycznej. 

Bolimów , 
PRACOWNIE PRZYCIĄGAJĄ UCZNIOW 

Ponad sto osób odwiedziło 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Bolimowie w ciągu Dni Otwar
tych, zorganizowanych w szkole 
17 i 18 marca. 

jest tutaj super np. tablica interaktywna -
dodaje jej koleżanka Marta Kamińska 

W ciągu tych dwóch dni można było obej
rzeć wszystkie pomieszczenia, jakimi dys
ponuje ZSP w Bolimowie, a było co oglą
dać. Największe zainteresowanie wzbudza
ły dwie nowe pracownie: hotelarska z no
woczesnym sprzętem gospodarstwa domo
wego oraz pracownia logistyczna z nowo
czesnym sprzętem elektronicznym, dzięki 
któremu moina poczuć sięjak w bazie spe
dycyjnej lub magazynie, w którym po skoń
czeniu tej szkoły można pracować. 

Z SPwBolimowieprowadzijużodroku kształcenie przyszłych logistyków 
w trybie zaocznym. Uczniowie technikUm 
logistycznego nauczą się jak najtaniej 
i w optymalnym czasie określony towar 
przewieźć do wyznaczonych miejsc, 
m.in. z użyciem urządzenia GPS, w które 
wyposażani są kierowcy TIR-ów. Absol
wenci logistyki zajmują stanowiska kie
rownicze i specjalistyczne w firmach han
dlowych, produkcyjnych, usługowych 
i spedycyjnych. 

(eb) 
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Łowicki Klub Katolicki 

Powtórko z prezesa 
Jerzy Garczarczyk po raz szósty 

wybrany został prezesem Łowickie
go Klubu Katolickiego Diecezji Łowic
kiej, podczas walnego zebrania spra
wozdawczo-wyboro, które odby
ło się w czwartek 16 marca. 

N ·a :zastępcę wybrano ponownie Hen
ryka Zasępę, ponownie funkcję 
skarbnika pełnić będzie Maria 

Drzażdżyńska, a sekretarza - Grażyna 
Szymczak. Jedyną :zmianą w składzie oso
bowym zau.ądu jest wejście doń Cezarego 
Szczepanika. Pozostali jego członkowie już 
pracowali w zaI7ądzie, a są to: Stanisław 
Wieleci Antoni Szalecki. Kadencja zarządu 
i komisji rewizxjnej ŁKK trwa 2 lata. Pre
zes podkreśla, że najbliższe spotkania zwią
zane będą z jubileuszem 870-lecia Łowicza 

Caritas 

i już do udziału w nich zaprasza. Ma nadzie
ję, że z zaproszenia tego korzystać będzie 
więcej młodych ludzi. Garczarczykowi 
spodobał się]JOmysł,jaki na walnym zebra
niu podsunął Stanisław Grzelak - wicedy
rektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Łowiczu, który wsz.edł w skład ko
misji rewizyjnej. Zaproponował on, aby 
zaproszenia na każde planowane spotkanie 
docierały do szkół. Prezes mówi, że mgże 
taki prosty pomysł pomoże młodym oso
bom zainteresowanym poruszanymi w klu
bie tematami, dowiadywać się o nich i za
chęci do przyjścia. 

Klub powołał też zespół, który zajmo
wać się będzie wydawaniem biuletynu z re
lacjami ze spotkań i zapowiedzią kolejnych. 
Zespołem kierować będzie Cezary Szcze
panik. (mwk) 

60 tysiące skarbonek Jałmużny Wielkopostnej 
Po raz kolejny Caritas diecezji 

łowickiej zaprasza do udziału 
w dziele Jałmużna Wielkopostna 
poprzedzającym święta Wielkiej 
Nocy. W tym roku po raz-pierwszy 
akcja skierowana jest nie tylko do 
dzieci i młodzieży, ale także do 
osób dorosłych. 

I deą akcji jest wyrzekanie się w okresie 
Wielkiego Postu przyjemności, by 
pieniądze na nie przemaczone wrzucić 

do kartonowej skarbonki, która następnie 
zostanie oddana do Caritas. Zebrane w ten 
sposób pieniądze zostaną wykorzystane tra
dycyjnie na pomoc dla dzieci pochodzących 
z ubogich rodzin, czyli m.in. paczki z żyw
nością, które są przekazywane w okresie 
świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 

W tym roku Caritas diecezji łowickiej roz
dysponował w szkołach i parafiach aż 

60 tys. papierowych skarbonek, w latach 
ubiegłych było ich 10 tys. Skarbonki trafiły 
tak jak w latach minionych do katechetów 
uczących religii w szkołach, którzy rozdiiją 
je zainteresowanym uczńiom, albo wysta
wiają skarbonkę w klasie, by uczniowie mogli 
wrzucić do niej pieniądze. Większa część 
skarbonek trafiła jednak po raz pierwszy do . 
parafii i tam są one rozdysponowywane 
wśród wiernych. 

Ks. Dariusz Krokocki dyrektor Caritas 
powiedział nam, że mimo iż po raz pierw
szy zdecydowano się na taki krok, to jak się 
okazało skarbonki, jak na przykład w kq
ściele Świętego Ducha w Łowiczu, cieszyły 
się wśród parafian bardzo dużym zaintere
sowaniem i prawie wszystkie od razu znik
nęły. W tym roku w związku z większą 
liczbą skarbonek, na teren powiatu łowic
kiego trafiło ich ponad 7 tysięcy. 

(tb) 

S zkołą interesowała się młodzież z sa
mego Bolimowa, a także z Nowej Su

chej, Wiskitek, Skierniewic. -Przyjechalam, 
aby zobaczyć jak tu jest. 'Zaskoczy/o 11U1ie 
nowoczesne wyposażenie pracowni, jakie
go nie ma nawet w skierniewickich szlro
łach - mówiła Inez Lamcha ze Skiernie
wic, która zwiedzała szkołę w sobotę, 
18 mar~. - Rozważam możliwość podję
cia nauki w szlrole w Bolimowie, gdyż tu
taj jest dużo spokojniej niż w szkołach 
skierniewickich, a dojazd nie jest proble
mem, bo zajmuje niecałe pół godziny- do
daje Karolina Owczarek z Gimnazjum 
nr 3 w Skierniewicach. - Komputery są 
w każdej pracowni i dodatkowo na lrory
tarzu. Można z nich korzystać nawet 
w czasie przerwy czy po zajęciach - mówi 

'Agnieszka Rogala z Nowej Suchej. -Sprzęt 

T echnikum hotelarskie zostało mucho
mione po raz pierwszy w tym roku 

szkolnym. Uczniowie nabędą umiejętności 
fachowej i kompleksowej obsługi gościa ho
telowego, tj. recepcji, służby piętrowej, ga
stronomii, będą mogli też sami prowadzić 
działalność gospodarczą w zakresie świad
czenia usług noclegowych. Technikum Lo
gistyczne dzienne powstanie dopiero w nad
chodzącym roku szkolnym. Pracownia do 
nauki, a raczej minicentnnn logistyczne na 
tym kierunku, jest już gotowa. 

Kolorowo o powiecie 

Czym ieść Czeko Dżemi? 
Piętnastosekundowy spot rekla

mowy, w którym pojawiają się 
sztućce, słoiczek o charaktery
stycznym kształcie i pada pytanie: 
Czym to się je?, jest pierwszą czę
ścią kampanii reklamowej Czeko 
Dżemi • najnowszego produktu 
marki Łowicz, produkowanego 
wzakładachAgros Nova w Łowiczu. 

R eklarnówka emitowana jest w sz.e
ści.u ogólnopolskich kanałach telewi
ZY.JllYCh - TVP!, 1VP2, TVN, Pol

sat, 1VN7, lV4. W tej krótkiej reklamów
ce nie pojawia się jednak nazwa produktu 
ani jego marka. Na pewno jednak sens tej 
reklamynieumknieosobom,którejużCze
ko Dżerni widziały lub kupowały i znają 

kształt słoiczka, a zaintrygować może tych 
konsumentów, którzy od razu nie zrozu
mieją, o jaki produkt chodzi. Kampania re
klamowadżemuzdodatkiem czekolady jest 
tak przemyślana, że dopiero kolejna - trwa
jąca 30 sekund reklamówka - wyjaśni sens 
pierwszej. Jak deklarująpomysłodawcy re
klamy, spot adresowany jest zarówno do 
matek, jak i do dzieci. 

Czeko Dżemi pojawiły się_ na rynku 
w lutym tego roku, dostępne są w czterech 
wariantach smakowych: truskawka z cze
koladą, wiśnia z czekoladą, jagoda z czeko
ladą i banan z białą czekoladą. Czeko Dże
mi zawiera witaminy Ei C, błonnik i mikro
elementy (potas, żelazo, wapń). Ma o 50"/o 
mniej kalorii niż inne czekoladowe kremy 
do smarowania. (mwk) 

ULA-LA 
Łowicz, ul. Krakowska 32 

W nakładzie 2,5 tysiąca sztuk 
ukazał się właśnie nowy folder 
powiatu łowickiego - wydawnic
two, które ma służyć do celów pro
mocyjnych naszemu starostwu, 
jak i gminom. 

J est to już trzeci folder, jakim na prze
strzeni swojego istnienia dysponuje 

łowickie starostwo. Jest dwujęzyczny (pol
ski i angielski), zawieram. in. informacje na 
temat Ziemi Łowickiej z fotografiami cha
rakterystycznych dla naszego regionu kra
jobrazów, wnętrz ludowych chat, starej wiej
skiej zabudowy, łowiczan w kolorowych 
pasiakach, wreszcie ujęcia z Biesiady Łowic
kiej. Są też w nim informatje na temat Łowi
cza ze zdjęciami Starego Rynku, Galerii Bro
warna, gmachu muzeum, katedry, kościoła 
św. Ducha, pomnika Ojca Świętego, czy 
kościoła ojców pijarów. 

W folderze znajdują się ponadto prezen
tacje wszystkich gmin naszego powiatu. 
Tekst o Bielawach okraszony jest zdjęciami 
pałacu w Walewicach, gotyckiego kościoła 
w Bielawach, neogotyckiego zamku w ~o
bocie i dworu Władysława Grabskiego 
w Borowie. Chąśno prezentuje przydrożne 

Powiat łowicki wydał nowy folder. 
Tak prezentuje się jego okładka. 

kapliczki, dwór Włodzimierza Bukowskie
go i tablicę upamiętniającą zrzuty lotnicze 
dla AK Domiiniewice pochwalić się mogą 
sanktuarium, a w nim m.in. organami 
w formie orła i kościołem parafialnym. Kier-

nozia eksponuje kościół parafialny w stylu 
gotyckim i pałac klasycystyczny wraz 
z parkiem, Kocierzew - muzeum w Sromo
wie, drewnianą kaplicę w Boczkach i tablicę 
upamiętniającą miejsce urodzenia Józefa 
Chełmońskiego.Gmina Łowicz prezentuje 
krajobrazy, jak przydrożne kapliczki i pro
cesję Bożego Ciała w Łowiczu. Łyszkowice 
- kościół parafialny, kompleks zabudowań 
dawnej fabryki cukru i krajobrazy. 

Prezentację Nieborowa ilustrują zdjęcia 
z parków w Nieborowie i Arkadii, a Zdun -
skansenu w Maurzycach i spawanego mo
stu na Słudwi. 

F older zawiera mapę powiatu i plan mia
sta, informacje na temat bazy noclego

wej,działających na naszym terenie zespo
łów folklorystycznych itp. Jest on dostęp
ny bezpłatnie wurzędach grnin, włowickim 
starostwłe - w wydziale promocji, jak 
i w łowickim punkcie informacji turystycz
nej. 

Za jeden egzemplarz podmioty płaciły 
4,90 złotych. Powiat zamówił 1450 sztuk, 
płacąc 7 tysięcy 105 złotych. Resztę z 2,5 
tysięcznego nakładu wzięły do celów pro
mocyjnych gminy. 

(wcz) 
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Podiqlem decyzię 
o niekandydowaniu 

Nie mogę powstać obojętny i nie 
zabrać głosu wobec zachowania się 
grupy radnych w Radżie Miasta 
Łowicza podczas głosowania, 
w związku z próbą powołania mnie 
na stanowisko SekretanaMiasta,jak 
również do treści publikowanych 
w lokalnych pismach artykułów, 
które ostatnio ukazywały się na mój 
temat. 

( e-urząd), a co się z tym wiąże wpro
wadzenie w niedługim okresie elek
tronicinego obiegu dokumentów 
(wymóg ustawowy), dla interesan
tów wewnętrznych (urzędników, 

radnych) i zewnętrznych (mieszkań
ców, instytućji), jak również wpro
wadzenie systemu zarządzania ja
kością, zgodnego z normą PN-EN 
ISO 9001-2001, który jest atutem 
pizy pozyskiwaniu funduszy z UE, 
uważam za niezbędne do wdroże
nia Opracowanie procedur załatwia
nych w urzędzie spraw, umieszcze

rządowej, a zaczyna dominować 
niezrozumiały interes polityczny 
czy prywatny. 

W świetle przedstawionych fak
tów podjąłem decyzję o niekonty
nuowani u starań o stanowisko 
w Urzędzie Miasta Łowicza, co nie 
oznacza, że przestanę być krytycz
nym i aktywnym obserwatorem. 

Jerzy Olejniczak 

Przyczyną był 
dziurawy asfalt 

nie ich na stronie internetowej i sto- W ostatnim Nowym Łowiczani
sowanie w codziennej pracy w-zęd- nie z 16.03. br., w skrytce poczto
ników (program przejrzysty urząd), wej 68, ukazał się tekst MJ. - rodzi
jak również stworzenie procedur · ca z Korabki, dotyC?ĄCy złego stanu 
udostępniania informacji dla poten- lodowiska przy naszej szkole. 
cjalnych inwestorów (gmina przyja- Stan lodu na tej ślizgawce uzależ
zna inwestorom), to standard w funk- niony jest zarówno od wysiłków 
cjonowaniu współcz.esntj administra- praci>wników szkoły i uczniów, jak 
cji. Przedstawione zamierzenia do i gruntu, na który wylewamy wodę. 
realizacji wurzędzienieznalazły:zro- Asfalt ten ma 40 liłt, jest spękany 
zurnienia u radnego G. Michalaka, i nie zatrzymuje wody. Ziemia w tej 
który nazwał cały program słowami części Łowicza wyjątkowo chłonie 
„dużo polityki mało merytoryki." wodę i zanim powstanie lód, musi-

Przystępując do wykonywania my go wielokrotnie kruszyć i miej
mandatu radnego w Radzie Miasta sca te ponownie polewać. W tym 
Łowicza każdy radny składał przy- roku również wylaliśmy lodowi
rzeczenie ślubując uroczyście obo-

sko i na miarę możliwości starali
śmy się je utrzymać w dobrym sta
nie. Z różnych względów nie było 
to jednak możliwe. Rodzic piszący 
tekst jest rozżalony, że lód go nie 
satysfaktjonował, że nie zawsze go 
odśnieżano. Jest przekonany, że 
ktoś nie dopełnił obowiązków. 

Rodzic nie analizuje, jakie obo
wiązki przede wszystkim muszą 
wypełniać pracownicy szkoły, 
zanim mogą zająć się lodowiskiem. 
Z pewnością hierarchicznie jest 
nauczanie i wychowanie oraz za
pewnienie podstawowych warun
ków do funkcjonowania placówki. 
Tegoroczna surowa zima i uszko
dwny piec centralnego ogrzewania 
wymagały skupienia się na budyn
ku szkoły. UdałÓ nam się pomimo 
problemów ząpewnić ciepło i bez
pieczeństwo w szkole. 

Dobrym rozwiązaniem na przy
szłość byłoby wylanie nowej war
stwy asfaltu na tym boisku. Wy
konanie lodowiska byłoby wów
czas łatwiejsze. 

Z poważaniem 
Dyrektor Zespołu Szk/Jl 

Wacław Witwicki 

Na cmentarzu iak 
w drodze na biegun 
Właściwie z tą sprawą powi

nienem się zwrócić do probosz
cza parafii Św. Ducha, do którego 
należy cmentarz Emaus ale uzna
łem, że sprawa dotyczy szersze
go kręgu mieszkańców Łowicza 
i nie tylko. Księdzu proboszczo
wi podlegają również pracownicy 
cmentarni i do księdza należy ad
ministracja nad cmentarzem. , 

Wiadomo, że w tym roku zima 
była i jest bardzo uciążliwa, co nie 
zwalnia administracji z utrzyma
nia cmentarza w należytym po
rządku. Jestem parafianinem 
Św. Ducha i często odwiedzam 
cmentarz Emaus. Po obfitych 
opadach śniegu poruszanie się alej
kami było podobne do wyprawy 
na biegun. Doniesienie trumny do 
miejsca pochówku wymagało 
sztuki żonglerskiej. Podobny stan 
trwa prawie do obecnej chwili, 
tylko ludzie rozdeptali szersze 
przejścia w alejkaeh. 

Na cmentarzu znajduje się ka
pliczka, w której odprawiane są 

23.03.2006 r. 

msze żałobne. Szczególnie niebez
pieczne jest właśnie dojście do tej 
kapliczki. Alejka do kapliczki i alej
ki w pobliżu są poryte kostropo
watym lodem. Ludzie tam idący, 
poruszają się stopa za stopą, trzy
mając się nawzajem za ręce i wy
powiadają na ten temat swoje 
uwagi. Sam byłem świadkiem 
upadku starszej ośoby. Uważam, 
że nawet taka prosta czynność jak 
posypanie alejek piaskiem, 
w znacznym stopniu ułatwiłoby 
poruszanie się po cmentarzu. Chy
ba administrację cmentarza stać na 
taki wydatek tym bardziej, że.po 

cmentarzu porusza się również 
ksiądz, organista, kościelny, któ
rzy powinni zdać ks. proboszczo
wi relacje, na temat stanu alejek na 
cmentarzu. 

Uwag na temat administracji 
cmentarza byłoby Więcej, ale tę 
sprawę uważam za pilną - jeszcze 
zima się nie skończyła i żeby nie 
doszło do jakiegoś niesz.cz.ęśliwego 
wypadku, który by mógł koszto
wać więcej niż wywrotka piachu. 

Stały czytelnik 
Tadeusz z Łowicza 

Burmistrz jako kierownik w-zędu 
przedstawił Radzie Miasta do za
akceptowania moją kandydaturę 
jako najlepszą spośród ofert, które 
wpłyn~ efo Urzędu po ogłoszeniu 
konkursu na stanowisko Sekretana 
Miasta Łowicza. W uzasadnieniu 
podał m.in. duże doświadczenie 
w administracji publicznej (zastęp-

. ca wójta, dyrektor jednego z wy
działów Urzędu Wojewódzkiego, 
Wojewoda Skierniewicki, Sekretarz 
Miasta Łęczycy). Z niezrozumia
łych względó~ moja kandydatura 
nie została zaakceptowana przez 
12,ęść radnych, mimo że organizacja 
pracy w urzędzie wymaga osoby 
z doświadczeniem administracyj
nym. Mogę tylko wyrazić ubole
wanie, że moja osoba wy\vołała taką 
dyskusję w mediach, gdzie podawa
ne są opinii publicznej nierzetelne, 
wyrwane z kontekstu, często kłam
liwe informacje, które szkodzą mo
jemu wizerunkowi. Chociażby od
niosę się do sensu wypowiedzi Pana 
radnego K Kalińskiego, który uwa
ża, że korzystanie z komputerów 
przez radnych w Łęczycy do ko
munikowania się z urzędnikami to 
,,zamach na swobodę radnych, aby 
nie chodzili po korytanach i poko
jach Urzędu". 

wiązki sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie do
bro gminy i jej Mieszkańców. Wy
szukiwanie przedziwnych argumen
tów w stylu ,,nie" bo ,,nie" tylko po 
to, by utrudnić realizację zamierzeń 

Ksiqika o Nieborowie • Ksiqikq Roku 
mających usprawnić pracę urzędu, Wieloletni kurator 
na pewno ogólnospołecznemu do
bru nie służy. 

nieborowskiego 
muzeum zbierał 
materiały do tej książki 
przez ćwierć wieku. 
Nie na próżno. 

Pragnę oświadczyć, że dla mnie 
najważniejszy jest interes społecz
ny, a nie polityczny. Każdą sprawę 
staram się traktować obiektywnie 
i z wielką uwagą. W żadnej sprawie, 
przy podejmowaniu rozstrzygnię- T ytuł „Książki Roku 2005 -
cia,nigdynienwzucamswojegozda- Łowicz i Ziemia Łowicka" 

Przedstawiony przeze mnie pro
gram informatyzacji urzędu 

nia. Nie chcę generować konfliktów, 
ale nie mogępozostać obojętny wó
bec faktu, że grilpa radnych uzurpu
je sobie prawo do jedynie słusznych 
racji, zakłóca prawicRowe funkcjo
nowanie organu uchwałodawczego, 
który powstał ze społecznego nada
nia i za pieniądze podatników. Sche
mat takiego postępowania szkodzi 
postrzeganiu Rady Miasta przez 
Mieszkańców Łowicza i prowadzi 
donikąd, bowiem gdzieś po drodze 
zanika najważniejszy cel - troska 
o dobro lokalnej wspólnoty samo-

przyznano 19 m_arca, podczas 
uroczystości w sali barokowej 
Muzeum książce „Nieborów. 
Mazowiecka rezydencja Radzi
wiłłów", autorstwa Włodzimierza 
Piwkowskiego. Był to już czwar
ty taki konkurs, organizowany 
przez Łowicki Ośrodek Kultury. 
Autorzy, wydawcy oraz czytel
nicy zgłosili 5 pozycji wydanych 
drukiem w 2005 roku. Zgodnie 
z regulaminem w konkursie nie 
brały udziału pozycje wydane 
przez LOK. 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
na realizację zadań publicznych w 2008 roku 

ogłoszonego przez Wójta Gminy Dmosin 
Działając na podstawie działu VI pkt 1 O Programu Współpracy Gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 przyjętego uchwalą Nr XXXll/189/06 
Rady Gminy Dmosin z dnia 10 stycznia 2006 r. w spawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dmosin 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAf4 PUBLICZNYCH W 2006 ROKU 
OGŁOSZONY PRZEZ WOJTA GMINY DMOSIN, 

WYGRAŁY NASTĘPUJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 
• Stowarzyszenie LZS.„Błękitni" Dmosin 

Zadanie I: .Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu", kwota dotacji - 40.000 PLN; 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach 

Zadanie li: .Kultura - prowadzenie zespołu folklorystycznego", kwota dotacji - 46.000 PLN. 

\ ..,.~.. I 

'""C= ~----? 
ZAKŁAD NAPRAW INFRASTRUKTURY w WARSZAWIE Sp, z o.o. 

Sekcja Łódź, 99-400 Łowicz ul. Wiejska 2 
tel. (046) 830-9341, fax (046) 830-93-46, Lrutkowskj@pkp.com.pl 

Informujemy, że POSIADAMY W SPRZEDAŻY 
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH 

PODKŁADY BETONOWE 
z przeznaczeniem do utwardzenia terenu 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy 
kontaktować się pod numerem telefonu (046) 830-93-46 
Odbiór podkładów z Bazy Nawierzchniowej w Łowiczu.~ 

AUJ!.~c~~! 
oraz NAPRAWY „ 

MECHANICZNE POJAZDOW: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA 
inż. mech. MAREK STREMBSKI , ' 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369 

Książki oceniała komisja w skła
dzie: Alina Owczarek - Cichow
ska, historyk książki, była dyrek
.tor Miejskiej Biblioteki Publicz
nej, Renata Frączek, dyrektor Po
wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łowiczu oraz Maciej Malan
giewicz, dyrektor Łowickiego 
Ośrodka Kultury. Minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego nie
dawno Ziemowita Skibińskiego, 
który w poprzednich edycjach 
konkursu oceniał nadesłane prace. 

Komisja przyznała wyróżnienie 
specjalne i nagrodę finansową 
w kwocie 300 zł Kazimierzowi 
Perzynie za książkę zatytułowaną 
,,Między Piątkiem a Sobotą - Ostat
ni ziemianie ze szlacheckich rodów''. 
W uzasadnieniu podkreślono upór 
i wysiłek autora w gromadzeniu 
źródeł, jednak wadą książki jest nie
spełnianie wymogów systematyza
cji tematu. Wyróżnienie Il stopnia 
oraz nagrodę finansową w wysoko
ści po 300 zł otrzymały ex aequo 
dwa zespoły autorskie: Elżbieta 
Wojtyna, Anna Kosmowska, Emilia 
Szymczak, Agnieszka Kacwr oraz 
Zofia Rosa, autorki książki ,,Dzieje 

Wieloletni kurator nieborow
skiego muzeum Włodzimierz 
Piwkowski przyjechał z War
szawy na uroczystość w1ęeze
nia nagrody za napisanie 
w ubiegłym roku najlepszej 
książki o ziemi łowickiej. 

szkoły i efektywność kształcenia 
w Zduńskiej Dąbrowie w latach 
1930-2005" oraz Marzena Toma
szewska i Ziemowit Skibiński - au
torzy pozycji „Ocalić od zapomnie
nia: zarys historii Liceum Ogólno
kształcącego im. Krystyny Idzi
kowskiej w Zdunach". W uzasad-

nieniu komisja konkursowa wska
zała, że obie książki adresowane są 
co prawda do wąskiego grona czy
telników, ale stanowią przyczynek 
do historii oświaty na ziemi łowic
kiej. Ukazanownichobliczeplacó
wek przez pryzmat ludzi, którzy 
swoje losy zawodowe i osobiste 
poświęcili kształtowaniu młodego 
pokolenia 

W yróżnienie I stopnia i nagro
dę finansową w wysokości 

500 zł otrzymała siostra Ewa Kę
drackazaksiążkę,,Łowickie Bernar
dynki". To drugie poszerzone wy
danie ,,Dziejów łowickich Bitinardy
nek'' z 2000 roku. Opisane są w niej 
dzieje zakonu od założenia do dnia 
dzisiejszego. Dzięki tej pozytji czy
telnik może zapoznać się z trudami 
życia za klasztorną furtą i istotą życia 
konsekrowanego. Są w niej też przy
stępne opisy kościoła i klasztoru_ 
Zwycięzcą konkursu okazał się 

Włodzimierz Piwkowski, długo
letni kurator muzeum w Nieboro
wie i autor książki „Nieborów. 
Mazowiecka rezydencja Radzi
wiłłów". 

dok na str. 14 

NAJTAŃSZE W POLSCE Dyrekcja ZSP nr 2 RCKU 
Szkoła na Blichu ! NAGROBKI~ 

ez ~~ft~~Iu ~ 
~ 

DMOSIN k. Głowna, przy trasie Głowno-Brzeziny tl:I 
czynne codziennie ;. 

KRĘPA k, Łowicza, przy trasie Łowicz-Głowno ~ 
~ czynne od pon. do sob. w godz. 10.00-t7.00 -< 
'O Kontakttelefoniczny: tel. (048) 874-73-91 wieczorem O . 
~ kom. 0-607-364-068 calą dobę 

0 
~ BIURO: tel. (043) 824-69-88, 0601-584-262 ~ 
BOGATA KOLORYSTYKA" 

oru 
profeJionalne 

E SAi. 

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

SERDECZNIE ZAPRASZA 
gimnazjalistów i ~odziców na 

Dzl,a-· -- - N~ 
. V V , '· ' 

OTWARTY 
4 kwietnia 2006 r. 

w godz. a.oo -17 .oo 

ROLBYD poleca/ 
·LOSZKI ~ 

hodowlane ~ 
I JAŁOWICE ZDR()WOifiOSCI 
cielne, hodowlane • ht ~ 

tel. 052 327.00.61, fax 052 322·72·75, kom. 0608-686·667 
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, 
KTORY RANKING 
POWIE PRAWD~ 

Szkoły brylujące 

w olimpiadach 
sprawdzają się 

najczęściej także 

w rankingach 
biorących pod uwagę 
inne wskaźniki. 
Bywa jednak i tak, · 
że na studia świetnie 
przygotowują licea, 
które olimpijczyków 
nie mają. 

P opulamew ostatnich latach ran
kingi wyższych uczelni i szkół 

średnich mają bodaj tylu przeciwni
ków, co zwolenników. Publikując co 
roku omówienia tych rankingów 
dobrze wiemy, jakie wywołują one 
emocje. Zdanąją się opinie, ż.e naj
popularniejszy ranking szkół śred
nich publikowany pnez Rzeczpo
spolitą i Perspektywy jest mało 
obiektywny, bo biorąc pod uwagę 
tylko sukcesy w olimpiadach pmxl
miotowych, ukazuje on tylko umie
jętność pracy z uczniami najlepszy
mi. Pokusiliśmy się więc o porów
nanie go~ rankingiem szerszym -
rankingiem najlepszych liceów 
warszawskich przygotowanym 
też przez „Perspektywy". Tak 
więc na przykładzie szkół war
szawskich, które w obu rankingach 
zajmują najwyższe miejsce, zauwa
żyliśmy pewne prawicRowości. Li
sta szkół średnich w Warszawie, 
które w obu rankingach zajmują cz.er 
łowe miejsca, niemal się polaywa 
Bywająjednak bardzo jaskrawe roz
bieżności. 

Przypomnijmy kryteria, jakie 
w każdym z rankingów były brane 
pod uwagę. W ogólnopolskim 
wskaźnik rankingowy obliczany jest 
tylko na podstawie liczby laureatów 
i liczby finalistów olimpiad przed
miotowych w odniesieniu do ogól
nej liczby uczniów w szkole. W ran
kingu tym obok liceów pojawiają się 
technika. 

W rankingu „warszawskim" nie 
ma techników. Aby go przygotować, 
ocenie poddano 144 warszawskie 
i podwarszawskie szkoły z grona 

ponad 180 istniejących. Oceniano nie olimpiady? Odpowiedź brzmi: · 
tylko te, które wychowały już przy- . 15 absolwentów przyjętych na 
najmniej dwa roczniki absolwentów. Akademię Medycmą, 38 na Poli
Podstawowyrn kryterium była sku- technikę, 9 na SGH, 5 na SGGW, 
teczność rekrutatji na studia dzien- 4 na Uniwersytet Wyszyńskiego, 
ne na najbardziej znane warszaw- 69 na UW i 3 osoby na W/U, poza 
skie uczelnie: Uniwersytet War- tym - bardzo dobrze napisana ma
szawski, Akademię Medyczną, Po- tura i·to zarówno na poziomie pod
li technikę Warszawską, Szkołę stawowym, jak i rozszerzonym. 
Główną Handlową, Szkołę Główną Podobnie ciekawie wygląda po
Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwer- zytja powstałego po wojnie XXVII 
sytet Kardynała Stefana Wyszyń- LO im. Jana Kochanowskiego. 
skiego i WojskowąAkademię Tech- W rankingu liceów w stolicy szkoła 
niczną. Za rekrutację szkoła mogła zajmuje lOmiejsce,choćwrankingu 
zdobyć 40% oceny. Pozostałe szkół średnich w Polsce - 312, ale 
wskaźniki to wyniki poziomu pod- jestwnimwymienionajako21 war
stawowego nowej matury - 25%, szawska szkoła Jednak to właśnie 
poziomu rozszerzonego - 25%, bardzo dobra rekrutacja na studia 
a sukcesów w olimpiadach - zaled- (pod tym względem szkołą zajęła 
wie 10%. ,,Perspektywy'' opubli- 4 miejsce w Warszawie), wpłynęła 
kowały listę tak wyłonionych 1 OO na ostateczne miejsce rankingowe. 
najlepszych liceów w Warszawie. Licea im. Witkiewicza, Batorego, 

Stanisław Staszic 
sit cieszy 

Pierwsze i drugie miejsce w ran
kingu warszawskim zajmują te same 
szkoły, które najlepiej z warszaw
skich wypacRy w rankingu ogólno
lopolskirn („olimpijskim''), zajmu
jąc tam odpowiednio miejsca 8 i 12. 
Pierwsze w Warszawie XIV W im 
Stanisława Staszica to szkoła o 100-
letniej tradytji. W obu rankingach 
wyprzedza ona bardzo młode, bo 
mające dopiero 15 lat, LXVIl LO 
przy Wydziale Pedagogicznym 
Uniwersytetu 'Warszawskiego. 
Mocną stroną ,,Staszica" była do
brze zdana matura na poziomie pod
stawowym i sukcesy w olimpiadach. 
Pod względem liczby absolwentów 
dostających sięna studia i podwzgl~ 
dem wyników matury na poziomie 
rozszerzonym, wyprzedza go jed
nak LXVIl LO. 

Bywa l•dnak 
lnaczel 

Oto bowiem na miejscu 3 w „war
szawskim" rankingu znalazło się 
XXVII LO im. T. Czackiego, które 
biorąc pod uwagę tylko olimpiady 
było zaledwie na254 miejscu w Pol
sce i 19 w Warszawie. Co :złożyło 
się na tak wysoką pozycję, skoro 

Łowicz, 

Poniatowskiego, Władysława IV 
i Frycza Moderzewskiego zajmują 
miejsca równie dobre w obu rankin
gach, równie dobrze przygotowując 
do olimpiad, co do matury i przyję
cia na studia 

Podsumowując wyniki tych ran

kingów widać, ż.e dostarczają one 
dużego zasobu wiedzy na temat 
szkół. I oczywiście do każdego 
z nich można mieć zastrzeżenia - bo 
krytykując ranking 'lnqx>lski trze-
ba . . • ~ szk 

ZWfOCIC uwagę, ze praca oły 

to nie tylko praca z olimpijczykami, 
bo są też uczniowie przeciętni i słab
si. Z kolei ranking liceów warszaw
skich nie pokazuje absolwentów, 
którzy poszli na studia np. na war
szawską Akademię Wychowania 
Fizycznego lub wyjechali na studia 
do innych miast czy za granicę -
a tacy na pewno są. 

Szkoda, że tak obszerną 
wiedzą nie dysponujemy 
o szkołach ponadgimnazjal
nych w Łowiczu. Kto gdzie się 
dostał - trudno byłoby oceniać, bo 
które uczelnie wybrać? Wyniki ma
tur mówią dużo, ale też nie wszyst
ko, bo niektóre szkoły jeszcze swo
ich absolwentów nie mają, Nieco 
więcej inforrnatji będzie dostępnych 
w roku 2008, gdy wszyscy absol
wenci wszystkich łowickich szkół 
będą zdawać nową maturę. 

MllTJSława Wolska - Knbierecka 

ul. Jana Pawła 11141 
(zielony domek) 
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Było wesoło, kolorowo i sympatycznie. Wchodzący na salę witani byli cukierkami. 

"C1wórka0 si9 postaral_a 
Tegoroczny Dzień Otwarty był dla szkoły szczególnie ważny 

Było wesoło, kolorowo 
i sympatycznie. Wchodzących 
gości gromko pozdrawiali 
przebrani w ludowe stroje 
uczniowie, wręczali ulotki i za
praszali na salę gimnastyczną. 
Tam w oczekiwaniu na rozpo
częcie części artystycznej 
dzieci i rodzice częstowani byli 
słodkościami. Mowa o akcji 
Dzień Otwarty, jaką zorganizo
wano 15 marca w Szkole Pod
stawowej nr 4 w Łowiczu. 

P rzyznać trzeba, iż nauczyciele 
„Czwórlci" naprawdę się po

starali. Po niedawnych wydarze
niach związanych z konfliktem na 
linii dyrektor - rada pedagogiczna, 
nikt z nauczycieli nie dawał tego po
znać po sobie, ale należało martwić 
się o frekwencję podczas Dnia 
Otwartego. Wątpliwości rozwiane 
z.ostały jednak bardzo szybko. Jesz
cze przed oficjalnym ro:qxx:zęciem 
imprezy do szkoły zaczęli pizycho
dzić pierwsi rodzice z dziećmi. 
Z czasem sala gimnastyczna wypeł
niła się po brzegi, tak iż dla cz.ęści 

osób zabrakło miejsc siedzących. -
Obecność państwa dzieci w tej sali 
jestdlanaswielkim wsparciem-tymi 
znamiennymi słowami powitali na
uczyciele zgromadzonych gości. 

Pozyskany z jednego z łowickich 
sklepów z elektroniką sprzęt multi
medialny pozwolił na wyświetlenie 
filmu, na którym przedstawiono 
różne koła zainteresowań, zespoły 

itp. istniejące w szkole. Film powstał 
dzięki pomocy jednego z rodziców 
i kręcony był w poniedziałek i wUr 
rek, kiedy szkoła przyjmowała gru
py dzieci. w cz.ęści iirtystycznej rna
la:zlo się też ,,miniwidowisko cyfio
we" -występ koła teatralnego, przy
gotowany z okazji Dni Matematy
ki pnez prowadzącą koło nauczy
cielkę Melanię Wiśniewską wraz 
z nauczycielkami matematyki. 

C zy przyprowadzając swoje po
ciechy rodzice brali pod uwagę 

ostatnie wydarzenia w szkole? -Nie 
znam sprirny, więc wolałabym się 
nie wypowiadać-mówi jedna z ma
tek. -Ale chyba nie ma to ~o 
znaczenia. Toby/ysprawypersonal
ne. mużnadyskutuwać jaktosięprze-

·kladalonadzieci,je.dnakjakichświel

kich obaw nie mam. Takie sytuaqe 
mająmiejscewwie/uszkolach, tylko 
że tutaj stolo się to głośne i tyle moje
go komentarza. 

O statnie.wydarzenia absolutnie 
nie wpływąją na moją decy4ę, 

gdzie mam posłać dziecko - mówi 
inna matka, Dorota Chmurska. 
- Sama tutaj chodziłam do szkoły 
i moje dziecko też tuprzyprowadwm. 

Po części artystycznej dzieci 
wraz z rodzicami oprowadzone zo
stały po całej szkole. Czwórka po
siada min. stołówkę , świetlicę, salę 

gimnastyczną, rekreacyjną, boisko, 
gabinet dentystyczny, pielęgniarski, 
bibliotekę, która już wkrótce będzie 
biblioteką multimedialną, radiowęl.eł 

i pracowni<! przedmiotowe. Na 
przykład w pracowni komputero
wej można było zapoznać się 
ze sprzętem komputerowym, zro
bić też sobie zdjęcie cyftowe, które 
od razu na miejscu było drukowane. 
W sali muzycznej goście posłuchali 
występu uczniowskiego zespołu 
instrumentalnego. 

(wcz) 

FIHplAscy healeny są słynni na cały świat za sprawą 
swych energetycznych operacji. Jednak to nie ta umie
jętność jest podstawą do Ich codziennej praktyki • są oni 
przecież niezwykle skutecznymi bioenergoterapeutami. 
Właśnie ich skuteczn~ść fascynuje ludzi na całym świecie. 

Armando Collantes jest osobą o bardzo wysokim potencjale 
energetycznym. Po skupieniu się i zatopieniu w modlitwie stosuje wobec 
chorego rozmaite techniki manualne przekazując mu energię . Potrafi 
wprowadzić w rozluźn!ający trans, a os.oby po takim zabiegu czują się jak 
now? narodzone. W CIC!f!U kilkunastu minut dokonuje poważnych zabiegów 
z niezwykłą zręcznością manualną, do kaźdego pacjenta podchodzi 
.z niezwykłym skupieniem i modlitwą. 
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Nie dajmy się 
zwariować! 

lllłZYSZ10f·~łlllCLAS I [ ~ \ 

_S_P_o_·_ZA_ \, 

KADRU -
NIE CZEKAC 

N ie odkryję zapewne Ameryki snopowiązałek, który całe lata w okre
konstatując, że gdyby jakieś sie żniwnym był dyżurnym tematem 
rozumne istoty spoza Układu ówczesnego .Wieczoru z Dziennikiem". 

Słonecznego, o inteligencji przynajrnniej Ja wprawdzie nie przyleciałem z ko
dorównującej na~zej, chciały wyrobić smosu, ale wystarczy/o, bym minionej 
sobie - na podstawie bieżących infor- zimy był w dużym stopniu gościem we 
macji w mediach - przed planowanym własnym domu, bardziej śledząc na za
lądowaniem w okolicach Warszawy, granicznych trasach i skoczniach wy

NA OSTATNIĄ CHWIL~ 
Książeczkowe dowody ważne jeszcze dwa lata 

pogląd na nasz temat, to po wylądowa- darzenia sportowe niż to, co serwują z początkiem 2009 roku stracą ważność 
niu i skonfrontowaniu wiedzy medialnej mi media w kraju, i już - najdelikatniej stare książeczkowe dowody osobiste. 
z rzeczywistością pewnie byłyby mile rzecz ujmując - lekko mnie krew zale- Odtegoczasuz.astąpiąjeplastikowedowo
rozczarowane. Nie od . dziś wiadomo, wa. Jakieś półsłówka wyrwane z kon- dy,wksŻtałciekartybankomatowej.Wroku 
że czytelnik, słuchacz i widz codzien- tekstu dla udowodnienia tezy, którą się 2006 wymienić dowody powinny osoby, 
nie oczekuje na świeżą dostawę re- samemu wcześniej postawiło . Co gor- którym wydano je w latach 1992-1995. 

_ welacyjnych informacji, ale owa pogoń sża zdarzają się też kłamstwa, o któ- Wymiana starych dowodów trwa od 
za sensacją staje się często wręcz ka- rych wiem na pewno, że są kłamstwa- 2001 rokuizarównowmieście,jaki woko
rykaturalna. W dziennikarstwie pisanym, mi. Wiem też, że ludzie, którzy je prepa- licznych gminach wymieniło je około poło
mówionym i obrazkowym czyli telewi- rują, liczą na to, że wymiar sprawiedli- wy mieszkańców. To mało._ Spodziewamy 
zyjnym zaczyna się więc liczyć nie wości u nas nierychliwy i jeśli nawet 
uczciwe pokazywanie rzeczywistości, ktoś oszkalowany zechce udać się się, żebędzietra.dycyjnie-wieleosóbbędzie 

zwlekać do ostatnim chwili i nr,...vJ..n.„, boom ale takie jej kreowanie, by mogło to za- ze swoją krzywdą do sądu, to parę lat ...,, r-"'.._".Y 
dowolić odbiorcę. Tymczasem rzeczy- minie, zanim prawda drobnym drukiem nawymian{rozpoc:zniesiępodkoniec2008 
wistość nie jest ani taka fatalna, jak czę- zostanie ogłoszona, a nikt z czytelni- roku, czyli gdy będzie kończył si{ czas pne
sto pokazują ją media, ani taka słodka, ków nie będzie już pamiętał, o oo na- znaczony na wymianę - mówi naczelnik 
jaką każdy chciałby mieć wokół siebie. prawdę chodziło . A kłamstwo w swo- Wydziału Organiz.acyjnego w łowickim ra
Na ogół jest zwyczajna, często szara im czasie swoją rolę spełniło. Odbiorca tuszu Edyta Fabiańska 
i siermiężna, więc ci, którzy tworzą me- mógł się nim przez chwilę zachłysnąć. Statystyki z lat ubiegłych pokazują, że 
dią wolą wyolbrzymiać jakieś patologie Zasiało też ziarno niepokoju i niepew- najwięcej osób zgłaszało się z wymiana do
lub kreować świat wirtualny, bo na taki ności: a nuż piszą prawdę? Skoro na- woduwlaśniepodkoniecroku. Wroku2004 
właśnie jest zapotrzebowanie. pisali, to chyba coś wiedzą. .. Siła wia- w listopadzie wydano aż 814 dowodów, 

W
ystarczy prześledzić przed ry w słowo pisane i mówione jest prze- do odó dan h ramach 

cież bardzo duża. Tylko, i·ak odsiać ziar- z czego w wwy yc w wy-
telewizorem trzy kolejne, · b ·' 671 został to do ody no od plew? nnany Y10 , po e w wy-
główne wieczorne serwisy dane z powodu zmiany nazwiska, miejsca 

informacyjne w najważniejszych sta- R ozmawiam też czasem z ludź- zamieszkania lub osiągnięcia pełnoletności. 
cjach telewizyjnych, by odejść od tele- mi, którzy wprawdzie twierdzą, Wszystkich wydanych dowodów w tym 
wizora mocno zdegustowanym. Roz- że do tego, oo w mediach, zbyt 
poczynamy więc od .Wydarzeń" wielkiej wagi nie przywiązują i nie jest roku było 3.782. W roku 2005 boom wy
o 18.45 w Polsacie, o 19.00 możemy łatwo ich przekonać, ale wiedzą do- miany przypadł na grudzień. Wpłynęło 
przełączyć się na .Fakty" w TVN (choć brze, że obecne rządy to dla Polski za- wtedy 526 wniosków z czego 426 <loty
.Wydarzenia" jeszcze trwają), by raza połączona z szarańczą. Aja wiem czyło wymiany dowodu z tytułu ustawy, 
o 19.30 rozpocząć oglądanie .Wiado- dobrze, i mam nadzieję, że większość a 66 z powodu zmiany danych. Wszyst
mości" w TVP1. Po obejrzeniu tak solid- Państwa ze mną się zgodzi, że skoro kich wydanych dowodów w tym roku było 
nej dawki telewizyjnej papki informacyj- ktoś próbuje w zabałaganionym po- 3.523. 
nej aż dziw bierze, że rząd jeszcze rzą- mieszczeniu posprzątać, to tym, któ- Do połowy lutego nowych dowodów 
dzi, Sejm i Senat obradują i czasem pró- rzy bałaganili, nie może się to podobać. osobistych, czyli tych w kształcie karty 
bują coś ważnego dla kraju uchwalić, I będą robić wszystko, by sprzątające- b~omatowej, wydano 13.683 z czego 
że jakoś gospodarka jeszcze się kręci, mu życie obrzydzić, a sąsiadów doń 11.200 to dowody pochodzące z wymiany 
choć można odnieść wrażenie, że trzy- zniechęcić. Zaś oo do mediów, to jako ustawowtj. Jak oblicza Fabiańska na wy
ma się to wszystko ledwo, ledwo, scze- człowiek mediów od lat ponad trzydzie-
pione deficytowym za socjalizmu i na stu, mogę powiedzieć tylko krótko: nie mianę czekaj~ kolejnych 11 tys. do
dodatek marnej jakości sznurkiem do dajmy się zwariować! wodów,cotrz.ebabędziezrealiwwaćwokre-
~------------------------~ sie 2 lat-Koniecznośćdokonania.wymiany 

11 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU 

OGŁASZA NABOR na rok szkolny 2006/2007 do klas o następujących nachyleniach: 

wielumległych dowodów w połączeniu z ko
niecznością wydania dowodów osobom, 
które zmieniły adres, nazwisko czy osiągnę
ły pełnoletność spowoduje skumulowanie, 
które 7.a0wocuje opóźnieniami w wydawa
niu dowodów wynikajqpe z zablokowania. 
komputerowych baz danych i możliwościa
mi ich ~ia. - powiedziała nam Fabiań
ska. Dlatego, by tmiknąć nerwowych sytu
acji, mz.ędnicy apelują, by nie zwlekać i już 
teraz zgłaszać się po nowy dowód 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Zdu" 
nach jego kierownik Ewa Szkopiak powie
działa nam, że do połowy lutego wydanych 
zostało 2.600 nowych dowodów osobistych 
a w gminie tej jest 5 tys. dorosłych miesz
kańców. Ocenia to jako bardzo małą ilość. 
Jej obawy sąpodobne jak obawy naczelnik 
Fabiańskiej,żepodkoniecokreślonegousta

wą okresu wniosków o wydanie nowego 
dowodu będzie bardzo dużo. - Mimo, że 
mieszkańcy gminy wiedzą o konieczności l\Y
mianydowodów, t.omyzeswojlef stronyprzy
pominamy imo tymzapomocąkartek„pusz
c:z.anych" przez sołtysów po wsiach. Pro
blem jednak zawsze jest ten sam, najwi{cid 
wymieniąjących jest pod koniec roku - po
wiedziała nam Ewa Szkopiak. 

W ymianadowodówto największy pro
blem dla osób starszych Najstarsza, 

której wydano dowód miała I Ol lat, obecnie 
osobą najstarszą ubiegającą się o dowód jest 
osoba urodzona w 1915 roku. Każda osoba 
występująca o dowód, musi złożyć osobi
ście wniosek w urz.ędzie, wCześnitj jednak 
:zrobić zdjęcia, bo muszą być aktualne. o.ęść 
osób starszych jest chozych, ale to nie zwal
nia ich z konieczności osobistego pojawie
nia się przy złożeniu wniosku o do~ód,jak 
i po jego odbiór. Nie może dokonać tego nikt 
z rodziny. Jedynie w przypadkach, gdy oso-

ba jest rz.eczywiście obłożnie chora a chce 
otrzymać nowy dowód, urzędnicy mogą 
pojechaĆ do niej do domu z dokun:ientami. 

O bowiązek wymiany dowodów nakła
da na obywateli odpowiednia Ustawa 

z 2002 r. Zgodnie z nią wszystkie dowody 
ksią!.eczkowe wydane przed 1992 rokiem 
już z początkiem roku 2006 powinny były 
zostać wymienione. Dokońcab_ieżą:egoroku 
wymienić dowody powinni ci ich, posiada
cze, którym zostały one wydane w latach 
1992-1995. W roku 2007 zostanie przepro
wadzony ostatni etap wymiany dowodów 
- tych które wydano w latach 1996-2000. 
Od stycznia 2008 roku dowody książecz
kowe stracą ostatecznie . ważność prawną. 

Posługując się nimi nie będzie można zacią
gnąćkredytu w banku, anawetz.ałożyćkon
ta, można spodziewać się także problemów 
przy legitymowaniu. 

Aby wymienić dowód osobisty należy 
na terenie gmin udać się do Urzędu Stanu 
Cywilnego znajdującego sięwurz.ędzie gmi
ny a w Łowiczu do Wydziału Spraw Oby
watelskich w ratuszu. Tam mz.ędnicyudzielą 
wyczeipujących infonnacji. 

Najcz,ęściej wymiana nie Ilastręcza trud
ności. Problemy zaczynają się, gdy w doku
mentach odkrywane są nieścisłośc~ jak na 
przykład różnice w pisowni imion lub na
zwiska (np. Maria-Marianna, l<azimierczak
Kaźmierczak) lub nazwie miejscowości (np. 
wpisany jest Świerzyż gdy obecnie jest 
wyszczególniony Świeryżl i II). By to spro
stować trzeba przedstawić akt małżeński 
lub sięgnąć głębiej, nawet po akt urodzenia 
Problem się pogłębia, gdy aktu nie ma 
w domu a został on wydany na terenie innej 
gminy i trzeba po niego pojechiić i tam 
w USC starać się o uzyskanie jego cxlpisu. 

(tb) 

Zgłoszenia wraz z potwierdzonym dowodem wpłaty, przyjmowane są 

TANIO , 
I PROFESJONALNIE 
l:.OWICZ, ul. Jana Pawia li 1771179 
tel./fax 046/837-52-83, 837-57·50 

SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 3c 
tel.lfax 0461832-42-25 

ŁóDt, ul. Przybyszewskiego 103 
tef.lfax 0421682-54-72 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

do końca maja 2006 r. Konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 
39928800010000063520000010 „Zjazd Absolwentów" 

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

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

• zbóż • traw • kukurydzy 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• materiały budqwl~ne • Jlawozy, •węgieł 
-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~ 

Firma AGRO-BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

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

+ W~GIEL kostko, orzech, miały 
+ EKO-GROSZEK workowany !fi 
+oraz NAWOlY : lłl . 
a wsiystko to w bardzo 
atrakcyinych cenach Ili Tel. 046 830·22-SS 
Zapraszamy równiei do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

Dowóz oraz rozładunek HDS Tel. 046 838·90·46 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
!"" ktÓJ!'_mprzyjmJJją; Pi. arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

SPECJALISTA CHORÓB PLUC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bołena Kucińska - czwartki w godz. 11-15.30 

"SPECJALISTA GASTROENTEROLOG -
Marla Sobolewska-Skomra - środy w godz. 16.3CH9 

PSYCHIATRA 
Elibieta Bol~wska - środy w godz. 13-16 

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

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

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

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

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓ8 WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Kaqclos - co drut wtorek w godz. 16-18 

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

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

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OOÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowsld-Tylman - piątki w godz. 16-19 

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

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 

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

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 

R-329 

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 '<k,a 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski , 

WIEStAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętnnych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota s00 ·1300 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~ 

, 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
TEL. 042 7-107-400 lW< 

_ Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.0IJ..10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MASAż LECZNICZV ·GRATIS i 
~A BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY1 ' 

GABINET· 
REHABILITACJI 

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

• LASER • MASAż 
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA 
sprzedaż artYkułów medycznych. 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki · 
• pasy stabilizuiące, stomijne, przepuklinowe 
"-stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lee.znicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

lilJŚ.MIERCZIIi 
liRZISZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICŹNO-POŁOŻNICZY 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

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

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

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

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

tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDNlł STOMATOLOCA ~ 

PRYWATNY GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
gi~ekolog-położnik 

ul. Armii Kraiowej 38 w Łowiczu 
PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

, 
DANUTA GRVCZVNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 ~ 

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

DR MED SIA WOMilł 
KACZOR 

specjalista reumatolog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15-00-17.00 
sr. 1 s .00-1 s.oo 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

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

LECZENIE 
KR~GOstUPA 
• 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 
SPECJAUSTA POŁOŻNICTWA 

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

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

PRZYJMUJE: N 

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

K~sfynciD1Jiifii.Obnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

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

• Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, ~ 

te/_ 0-603-709-329, 837-68-79 -

. LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 

LEK. ANDRZEJ WITECK·I 
przyjmuje po 15-tej 

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

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

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGtOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 
które wydarzyły się do 1 O lat wstecz 

DO NAS (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, młodzież, dorosli 

Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-569 
PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE ~ 

Firma PPHU „KRIS LINE" 

ZATRUD·NI 
mechanika 
do maszyn szwalniczych 

z doświadczeniem 

~ ' I 
LACHA TRAPEZOWA 

OCYNKOWANA 1 m2 -12,50 zł brutto 
BALE SOSNOWE SUSZONE 
MAX-BUD Łowicz , ul. Jana Pawła 11132 

tel. 046 837-07-40, 0601-790-933 R-388 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej ~ ~erek 
1 • pęcherza moczowego • prostaty • c1ązy ~ 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURALNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkuiemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

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

FIRMA „SANDY" 

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELA 

HANDLOWEGO 
PRACA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI 
WYMAGANIA: • prawo jazdy kat. B 
•wykształcenie minimum· średnie 
• dyspozycyjność • komunikatywność 

Podania prosimy kierować na adres: 
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 25 ":I 

. DO WYNAJECIA 
POWIERZCHNIA 

sklepowCH11apzynow~ukcyjna 
. .. . . .. 

Tel. 0501-052-376, (042) 719-57-54 · 

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

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

./ Wycena gratis . ./ Rozpoczynamy prace po ustaniu mrozów. 
./ Roczna ilość budów do realizacji ograniczona. 

HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
przy trasie Łowicz-Skierniewice 

Tel. 0501-074-060, te/Jfax 0461837-61-09 R-400 

i) A-mo Sp. z o.o. Łowicz ul. Małszyce 2d/2e. 
(0-46) 837-36-82, jan.modzelewski@damo.com.pt 
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Ksiqika o Nieborowie • KsiCJikq Roku 

Obecnie montaż podsufitki odbywa się w nawie głównej, przed chórem. 

Kościół na Korabce 

Podsufitka coraz b·ardziei widoczna 
1450 m2 boazerii, 5.000 metrów 

bieżących listew, 360 rzeźbionych 
gwiazd składa •się na drewnianą 
podsufitkę, która montowana jest 
w kościele Matki Boźej Nieustają
cej Pomocy w Łowiczu. Prace roz
poczęły się w listopadzie ubiegłe
go roku, a zakończone będą przed 
Wielkanocą. 

D rewno świerlmwe na wykończenie su
fitu przewiezione zostało z Orawki na 

południu Polski, następriie parafianie bejco
wali je i lakierowali . Gwiazdy montowane 
pośrodku każdego kasetonu wykonane są 
z drewna lipowego, a wyrzeźbił je Włady
sław Słodczyka z Podhala. Całość nadzoru
je parafianin Józef Wysocki, który montuje 
.drewniane listwy i ozdoby na suficie. - Pra-

ce trwają nieprzenvanie, z W)jątkiem świąt 
i niedziel - mówi proboszcz ks. Wiesław 
Frelek. 

Pocz.ątkowo, w projekcie kościoła na su
ficie planowano kasetony z boaz.erią i płytą 
gipsową. Z płyt tych jednak zrezygnowano 
ze względu na temperaturę we wnętrzu 
kościoła i związaną z nią wilgotnością, 
która źle wpływałaby na gips, zwłaszcza 
zimą. Zmieniono więc plany decydując 
się tylko na boazerię. Po zakończeniu 
montażu drewno będzie jeszcze raz la
kierowane, ale prace te przeprowadzone 
będą dopiero wówczas, gdy na zewnątrz 
będzie juź ciepło. Latem konieczne bę
dzie teź malowanie ścian, poniewaź pod
czas prowadzonych obecnie prac monta
źowych, powstaje duźo kurzu. 

(mwk) 

, 

O prócz tytułu ,,Ksiąźka Roku 2005 -
Łowicz i Ziemia Łowicka" autor otrzy

mał takźe nagrodę finansową w wysokości 
1.200 zŁ Książ.ka została wydana z okazji 
60-lecia istnienia muzeum w Nieborowie 
i Arkadii, którą to rocznicę obchodzono 
w ubiegłym roku. W uzasadnieniu komi~i 
konkursowej czytamy: Na szczegófn4 uwa
gę zasługuje wysoki poziom edytorski, me
rytoryczny i estetyczny publikacji. Czytelnik 
otrzymuje analityczne naukowe opracowa
nie, okraszone wątkami popularyzatorski
mi, bogato ilustro}';!ane rycinami, mapami 
i fotogrqfiami. Praca, poparta licznymi ma
teriałami źródłowymi oraz naukowymi opra
cowaniami innych badaczy, stanowi, według 
Ferdynand Ruszczyca, dyrektora Muzeum 
Narodowego, najnowszy zapis stanu badań 
nad rozwojem historycznym unikatowego 
zespołu architektoniczno - grodowego 
w Nieborowie i Arkadii. Doceniono wnikli
wość analizy rodu Radziwiłłów oraz ich re
zydencji, zmian zachodzących na przestrze
ni wieków. Autor był zaskoczony przyznaną 
nagrodą. To,~ przyznano ją w Łowiczu nie 
umniejsza jej prestiżu. - Materiały do książ
ki zbierałem przez ćwierć wieku. Czytałem, 
robiłem kwerendy, ale również dużo rozma
wiałem z ludźmi - mówił Włodzimierz Piw
kowski, który był kuratorem Muzeum 
w Nieborowie i Arkadii w latach 1970-1995. 
- Nadal czuję magi{ Nieborowa i darzę to 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna 

Konkurs w kwietniu, 
of icjolne otwarcie w mai u 

Z e względu na przedłużającą się zimę, 
kierownik Niepublicznej Szkoły Mu
zycznej w Łowiczu Joanna Kruczyk 

zdecydowała, ~ oficjalne otwarcie nowej 
siedzibyszkołyodbędziesiędopierowmaju. 

W rozmowie z NŁ przyznała, re z tCrrninu 
marcowego musiała zrezygnowaćm in. dla
tego, ~ goście, których chciałaby zaprosić, 
mieliby problemy z zapakowaniem samo
chodów, bo na drodze pozostało jeszcze duźo 
niestopionego śniegu. 

Nieco wcześniej, 27 kwietnia, planowa
ny jest w szkole konkurs fortepianowy. 
Podczas występów solowych zaprezentają 
się w nim, obok uczniów łowickiej szkoły, 
uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół I stop
nia ro.in. z Łodzi, Legionowa i Żyrardowa 
Jak przewiduje Joanna Kruczyk, konkurs 
składać się będzie z dwóch zasadniczych 
części- przesłuchań oraz koncertu laureatów. 
Dominować będzie muzyka Jana Sebastia
na Bacha (mwk) 

POWIATOWE SWl~TO . , , 
STRAZAKOW SENIOROW 
- Na cale województwo łódzkie 

tylko my obchodzimy Dzień Stra
żaka Seniora - mówił podczas 
VIII juź Powiatowego Dnia Straźa
ka Seniora, który odbył się 18 mar
ca w gimnazjum w Domaniewi
cach, prezes zarządu Powiatowe
go OSP Stanisław Bednarek. 

N a sali zebrało się niespełna 300 straźa
ków. W roku wyborczym w jednost

kach OSP na terenie powiatu łowickiego było 
o czym dyskutować. Zostały wręczone dwa 
srebrne Krzyże Zasługi - Tadeuszowi Ku
nikowskiemu oraz Janowi Wiechno, a takźe 
Brązowy Krzyż Zasługi - Janowi Stasiako
wi. Złotym Medalem za Zasługi dla Poźar
nictwa zostali uhonorowani: Tadeusz Kara
sek, Tadeusz Witerek, Stanisław Pawłow
ski, Wiesław ChmUISki, Ignacy Łukawski, 
Stanisław Kotlarski, Wiesław Tarka, Euge
niusz Pająk, Eugeniusz Wojda, Józef Sut, 

W tym roku wprowadzono zwyczaj, że 
na każdej uroczystości strażackiej 
obok sztandaru wnoszona będzie krrr 
nika danej jednostki, zgodnie z tym 
postąpiono w Domaniewicach na świę
cie strażaka seniora. 

Andrzej Kuciński, Andrzej Szymczak, Sta
nisław Woźniak oraz Jan Jurga. Dla straźa
ków z powiatu łowickiego zagrał i zaśpie
wał zespół folkloxystycmy ,,Kalina" dzia
łający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Domaniewicach. 

Prezes Stanisław Bednarek przypomniał 
o wyborach władz straźackich na szczeblu 
powiatowym, które zaplanowano na 
1 O czerwca. Dzień później ma się odbyć juź 
po raz drugi spotkanie integracyjne jedno
stek OSP oraz Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego powiatu łowickiego w skansenie 
w Maurzycach. - W ubiegłym roku mieli
śmy zaręc:z_ycy dwóch organizacji działają
cych na wsiach, w tym l'Oku będzie wesele -
mówił prezes Bednarek Udział w zabawie 
jest odpłatny. Do Maurzyc pojedzie po czte
rech przedstawicieli każdej jednostki OSP 
oraz zaproszeni goście z ościennych powia
tów. Łącznie szacuje się, że w skansenie 
zbierze się około 1.200 osób. (eb) 

mi<efsce ogromnym sentymentem. Lubię. tu 
wracać. Dziś również p1Zenocuję w polacu. 

Po ksiqice 
• anielskie organy 

Powręczeniunagród,przedautoramiprac 

o Łowiczu i Ziemi Łowickiej wystąpił nie
zwykły duet - Anna i Arkadiusz Szafrańco
wie, grający na szklanej harfie, zwanej teź 
anielskimi organami - po prostu na kielisz
kach. W przerwach między granymi utwo
rami Szafrańcowie opowiadali o swoim in
strumencie, który powstał w XV wieku, 
a szczególnie łaskawy był dla niego wiek 
XVIII. - Tajemnica gry na szklanej harfie 
jest następująca: kilkoma molaymi placami 
kręcimy po rancie kieliszka, zgodnie z za
sadą im mniejszy kielich, tym ~dźwięk 
- mówił Arkadiusz Szafraniec. Duet zagrał" 
utwory J. S. Bacha, W. A Mozarta i P. Czaj
kowskiego. (eb) 

Nieborów. Mazowiecka rezydencja 
RadziwiHów - Książką Roku 2005. 

Na "Chełmonalia" niektórzy licealiści do mundurków i tarcz założyli krawaty 
"Samoobrony'; wyglądało to dość zabawnie. 

Kropka za Chelmonalia 
K lasa Ie pokonała 17 marca pozostałe Chelmonalia to połączenie powaźnych 

cztery klasy pierwsze uczące się konkursów, jak konkurs wiedzy o Józefie 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chelmońskim,zinnymi,jakkonkursxysun
Chelmońskiego i została zwycięzcą tego- kowy, konkurs pod nazwą „taniec z gwiaz
rocznych Chelmonaliów - święta patrona darni" czy filmo-show czyli rozpoznawa
szkoły. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest nie tytułu filmu na podstawie fragmentu 
całodzienna ,,kropka" ze wszystkich przed-· ścieźki dźwiękowej. Konkursy przeplatane 
miotów dla wszystkich uczniów tej klasy - były przedstawieniem humorystycznie 
czyli moźliwość zgłoszenia nieprzygotowa- pokazującym lekcję w szkole, pokazem 
nia bez przykrych konsekwencji w postaci mody, parodiami teleturniejów. Pojawiały się 
negatywnej oceny. Ci.ęść artystyczną i kon- w nich m.in. sylwetki nauczycieli ze szkoły 
kursy przygotowała klasa rn; w Chehnona- - jak historyka Zbigniewa Zagajewskiego 
liach brali udział uczniowie klas I i Il, dla ma- i chemiczki Renaty Stajudy. 
turzystów był to zwyczajny dzień nauki. (mwk) 

--------------------- REKLAMA -
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t ODESZLI OD NAS 
(6-19.03.2006 r.) 

6 marca: Natalia Kapuciń
ska, I. 83, Domaniewice; Jerzy Ko
śmider, I. 47, Złaków Kościelny; S)a
nisław Jankowski, I. 67, Łódź; Janina 
PiC(ta, I. 88, Boczki; 7 marca: Maria 
Urbanek, I. 78, Pu.emysłów; Franci
sz.ek Kubisiak, I. 91, Ostrów; 9 mar
ca: Karol Opasiński, I. 51, Głowno; 
10 marca: Marianna Nowaczyńska, 
I. 81, Głowno; Danuta Haczykowska, 
I. 66, Marianna Szymczak, I. 82; 
11 marća: Władysław Znyk, I. 85; 
12 marca: Danuta Dziedziela, I. 67; 
15 marca: Aniela Workowska, I. 82, 
Złaków Borowy; Antoni Słoma, I. 95; 
Jan Gorący, I. 58, Marywil; 16 mar
ca: Mirosław Kępka, I. 57; 17 mar
ca: Kazimiera Staszewska, I. 93, Bie
lawy; JózefLewandowski, I. 55, Głow
no; 18 marca: Franciszka Pięta, 
I. 94; 19 marca: Stafania Kowalik, 
I. 73; Marian Sąciński, 1. 93, Głowno. 

Z głębokim żalem 
· żegnamy 

. Ś.P. 

HENRYKA 
PUDtOWSKIEGO 

R-476 

Pamięć o Nim 
na zawsze pozostanie 
w naszych sercach 

WYRAZY 
NAJGŁĘBSZEGO 
WSPÓŁCZUCIA 

ŻONIE I RODZINIE 
składają 

Dyrektor i pracownicy 
Oddziału BGt S.A. 

w Łowiczu 

Pani IRENIE 
KOWALIK 

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 

I 

TE!CIOWEJ 
składają pracownicy 

działu finansowo-księgowego 
Powiatowego Urzędu Pracy 

~ w Łowiczu 

Wyrazy współczucia 

dla Pani ANNY 
DOMIŃCZAK-KĘPKI 

z powodu śmierci 

TE$CIA 
składają: 

Dyrektor i Pracownicy Zakładu 
Obsługi Przedszkoli Miejskich 

w Łowiczu 
oraz Dyrektorzy 

i Pracownicy Przedszkoli 

R-452 

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Pani JOLANTY KĘPKI 
- Radnej Powiatu Łowickiego 

z powodu śmierci 

składa 
Rada i Zarząd 

Powiatu Łowickiego 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego ZOZ w Łowiczu 

Panu Adamowi Rogowskiemu-Tylman, 
lekarzom: Wojciechowi Maciejkowi, Piotrowi Pochwale, · 

Andrzejowi Kaźmierczakowi, Sylwestrowi Tworkowi, 
pielęgniarkom, personelowi obsługi oddziału chirurgicznego 

za pomoc w leczeniu i opiece nad mężem 

MIROStAWEM K~PKĄ 

R-469 

składa żona 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych 

mojego męża 

Ś.P. 

MIROStAWA 
K~PKI 

serdeczne podziękowania 
składa żona z rodziną 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych ZOZ w Łowiczu 
Panu Witoldowi Morawskiemu, lekarzom: Andrzejowi Sobieraj, 

Tomaszowi Sawickiemu, Pawłowi Borowskiemu, 
dyrektorowi szpitala Jackowi Chylińskiemu, pielęgniarkom, 

personelowi obsługi oddziału wewnętrznego 
za pomoc w leczeniu i opiece nad mężem 

Ś.P. 

MIROSUWEM K~PKĄ 
składa żona 

R-470 

Wyrazy współczucia 
dla Paru Dyrektor Przedszkola nr 7 "Wiosenka" w Łowiczu 

JOLANTY KĘPKI z powodu śmierci 

R-471 

• 
M~ZA 

składa 
Rada Rodziców Przedszkola nr 7 

15 

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
dla Pani Dyrektor Przedszkola Nr 7 „Wiosenka" w Łowiczu 

Radnej Rady Powiatu Łowickiego JOLANTY KĘPKI 
z powodu śmierci 

• 
M~ZA 

składają 
Mieszkańcy Dzielnicy „Górki" 

Z głębokim żalem żegnamy kolegę 

MIROSUWA K~PK~ 

R-05 

i łącz;ymy się w bólu 
z Dyrektor JOLANTĄ KĘPKĄ 

Współpracownicy 
z Przedszkola Nr 7 

Wyrazy współczucia dla Pana Adama Kępki 
. z powodu śmierci 

OJCA 
składają: Dyrektor i Pracownicy Układu 
Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu 
oraz Dyrektorzy i Pracownicy Przedszkoli 

Wyrazy współczucia dla Pani Jolanty Kępki 
Dyrektora Przedszkola nr 7 w Łowiczu 

z powodu śmierci 

M~iA. 
R-463 • 

składają: Dyrektor i Pracownicy Zakładu 
Obsługi Przedszkoli Miejskich z Łowiczu 

oraz Dyrektorzy i Pracownicy Przedszkoli 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Adamowi i Ani z powodu śmierci , 
OJCA· TESCIA 

R-434 

składają 
pracow~icy Przedszkola Nr 7 w Łowiczu 

Pani MARIANNIE SIEKIERZE 
wyrazy głębokiego współczucia.z powodu śmierci · 

OJCA 
składają 

kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Łowiczu 

----------------REKLAMA -
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BACóW·KA SPEtNIONYCH MARZEŃ 
O łowiczanach w Bieszczadach pisze Wojciech Waligórski 

Niewiele jest miejsc, 
o których można 
powiedzieć równie 
trafnie jak o tym, 
że są położone 
w centrum 
Bieszczad. 

N a południowy wschód Poło
nina Caryńska, na północnym 

wschodzie Połonina Wetlińska, 
przy dobrej widoczności obie jak na 
dłoni. Zaledwie dwa kilometry do 
tego, co pozostało ze starej, łemkow
skiej wsi Berehy Dolne. z.a plecami 
Mała, kawałek dalej Wielka Rawka. 
Niedaleko do Przełęczy Wyżniań
skiej, a więc i do bieszczadzkiej 
obwo(jnicy, ale spokój i cisza. 
Przytulona do ściany lasu stoi tu 
niewielka, zgrabna, wzniesiona 
przed ćwierć wiekiem bacówka -
małe sćhronisko turystyczne. 
Zwie się po prostu „Bacówka pod 
Małą Rawką''. 

Równie dobrze jednak można 
byłoby nazwać schronisko ,,Ba
cówką spełnionych marzeń". Ma
rzeń ludzi z Łowicza. Bowiem od 
kilku lat pod Rawkarni gospodarują 
Łowiczanie. 

Ewa 

Zaczęła Ewa ż.echowska Jej za
interesowanie górami to był tylko, 
jak wspomina, skrawek szerszej 
pasji podróż.owania, pielc;gnowanej 
od najmłodszych lat gdzieś w sercu, 
po cichu, bez pomocy rodziców 
i przyjaciół. - Każ.da pÓdróż, nawet 
ta najbliższa, była dla mnie zaw.sze 
oczekiwana i ciekawa- napisałanam 
w tekście przesłanym e-mailem, bo 
w czasie naszej ubiegłorocznej wę-
drówki po Bieszczadach akurat nie 
dane było nam się spotkać. - Góry 

Bacówka pod Małą Rawką. W tle Połonina Caryńska. 

ca ZHP w _Łowiczu Wanda Szale
wicz. Tak zaczęła się jej przygoda 
z Bieszczadaińi. Co zaszło - niech 
opowie sama 

Wtedy nie m),ślałam jeszcze, ż.e 
tak to się potoczy, jednocześnie jeź
dziłam w Gorce, Tatry. TYiko ma
rzyłam, trochę :żmtobliwie - a moż.e 
kiedyś: góry, ukochany mężczyzna, 
drewniany domek gdzieś pod da
chem nieba ... 

Z kolejnych wakacji w Biesz.cza
dach bardzo nie chciałam wracać, ale 
rzeczywistość była niesprzyjająca 

Rawką to najpiękniejsze miejsce 
na ziemi. Zostałam tam wtedy na 
cały miesiąc, a w zamian za pracę 
miałam przytulne spanko, jedzon
ko i najpiękniejszy widok z okna. 
Robert, mój mąż, prowadził już wte
dy schronisko od 4 lat Zaprzyjaź
niliśmy się i pokochaliśmy, mimo ż.e 
~eli nas 15-letnia różnica wieku. 

Pu.eżyłam tu 7 pięknych lat, sro
gich zim i cudownych jesieni. Życie 
nie jest tu proste, a dla mnie - miesz
czucha - było największym wyzwa
niem jak dotąd Od 2000 roku prze-

Ewa z mężem w kuchni w Chacie Wędrowpa. 

pojawiły sięjużwdzieciństwie-moja 

babcia mieszka w Górach ŚWięto
krzyskich, a każ.de wakacje spędza
łam właśnie tam. Potem były rajdy, 
wycieczki, samotne w;pady i podró
że z przyjaciółmi. 

Na kolejne wakacje jej młodości 
namówiła ją była komendantka huf-

- brak funduszy. I wtedy dzięki gru
pie przyjaciół stanęłam pod Chat
ką w okolicy Małtj Rawki. To była 
miłość od pierwszego wejrzenia, 
w tym roku mija 12 lat jak tworzę 
ten dom wraz z poznanym tamte
go dnia męż.em. Dla nu).ie od tam
tego dnia Bacówka pod Małą 

niosłam się 15 kilometrów od Raw
ki, wybudowałam swój własny 
dom, mam dwoje dzieci - jedno ma 
roczek a drugie 2 latka a miejsce, 
w którym żyję jest równie odludne 
i dzikie jak okolica Małej Rawki. 
Z bacówki wyprowadziłam się, bo 
z dwójką dzieci i mężem w pokoiku 

o powierzchni 9 m2 nie sposób było 
myśleć o przyszłości. Gospoda
rzęjednak w niej na odległość, nie 
opuściłam więc właściwie tego 
miejsca, bo i nie sposób opuścić 
miejsc, z którymi tyle się wiąże 
wspomnień. I w domu i w baców
ce żyję tak, jak marzyłam. 

Mój dom otacza dziki, niedo
stępny las, pełen zwierzyny tak 
samo dzikiej i niedostępnej - pi
sze. Kocham to miejsce i nie za
mieniłabym mojego życia na żad
ne inne choć, jak każdy, miewam 
chwile zwątpienia i tęsknoty za roz
rywką Na szcz.ęście mogę realizo
wać moją pasję życia i w chwilach 
gdy zima jest za długa lub jesień 
dżdżysta i mglista - pakuję walizki 
i ruszam w świat, czasem na jego 
drugi koniec. To mój sposób na ru
tynę, która przecieź każdego ck>pa- · 

da, nawet w najcudniejszym zakąt
ku ziemi. Przez 5 lat życia na Rawce 
jeździłam regularnie do Wrocławia, 
kończyłam tam geografię, wiec al
ternatywą dla odosobnienia i odizo
lowania od tzw. cywilizacji było 
życie uniwersyteckie. 

Na co dzień jednak walizka leży 
w kącie, a ja cieszę się życiem 
w moim Biesz.czadzie. Ludzie są tu 
wspaniali, spokojni, bliscy Boga, 
choć otoczeni tak samo przyziem
nymi sprawami i problemami. Mimo 
to prawdziwi przyjaciele. Ci z lat 
młodości są daleko, ro7J>ierzchli się 
po polskich aglomeracjach, aja mam 
powód, by tam ruszyć od czasu do 
czasu. 

Przede mną nowe wyzwania - za 
4 lata dzieci zaczną edukację, a to nie 
jest proste w mitjscu, gdzie do naj-

bliższej szkoły jest 15 km.za to ja
kiej szkoły! Kameralność, spokój, 
otoczenie jakie nie jest dane prze
ciętnemu uczniowi, za oknem wido
ki<lająceradość i siłę, co dla młodego 
człowieka tak ważne. Jednocześnie 
poziom edukacji nieodbiegający od 
poziomu w mieszczańskich klima
tach. Jeszcze jeden wielki plus - brak 
dostępu do używek To dla mnie -
matki - rz.ecz najistotniejsza 

Na co dzieiLpracujemy i to przy
nosi nam ogromną satysfakcję, ko
chamy to co robimy, a to chyba 
najpiękniejsza rzecz jaka może 
spotkać człowieka w życiu zawo
dowym. Staramy się rozwijać i iść 
do przodu. 2 lata temu otworzyli
śmy w Wetlinie swój własny 
obiekt - Karczmę „Chata Wę
drowca" wraz z kameralnym pen
sjonatem. To miejsce to owoc wie
loletniej, pracy pod Rawkami 
a jednocześnie spełnienie marzeń 
i ambicji. Obiektjestwedługnasze
go projektu, stylowy i oferujący au
torską, tradycyjną kuchnię, której 
twórcąjest mój mąż. 

W Łowiczu bywam 2-3 razy 
w roku, mieszka tu moja mama, bab
cia i większa r::zJ:/;ć rodziny. Lubię to 
miasto, przeżyłam tu wspaniałe 
chwile, tu narodziły się wszystkie 
moje przyjaźnie, tu przeżywałam 
swoje smutki i radości. Dlatego każ
dy pobyt jest dla mnie miły i każdy 
jest podróżą, już tylko sentymen
talną, ale koltjną. 

JednakmojeserceoddałamBiesz
czadom i mam nadzieje, ż.e ta miłość 
będzie IIwać wiecznie ... 

Michał 

Dz.iś Ewa ż.echowska zagląda do 
bacówki często, ale codziennym 
w nitj gospodarzem jest Michał Kla
żyński, takż.e łowiczanin. Po matu
rze studiował trochę medycynę, 
potem, jak to określił w jednej 
z rozmów, „inne dziwne rzeczy" 
- czyli psychotronikę, jeszcze 
później haµdlował w Łodzi sprzę
tem komputerowyn;i. Szło tak so
bie - i wtedy, u schyłku roku 1999, 
w gazecie przeczytał, że poszu
kiwany jest kierownik górskiego 

• 
• 

osobowe 
dostawcze 
ciężarowe 

• oleje, filtry, płyny 
• auto-szyby 

· • elementy karoseryjne 
• opony - sprzedaż, 
montaż, wymiana 

• mechanika pojazdowa 
• komputerowa 

diagnostyka elektroniki 
• pompy wtryskowe, 
· wtryskiwacze 
- regulacja i naprawa 

-416 
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schroniska. Ogłoszeniodawca nie 
precyzował o jakie schronisko cho
dzi, nawet w jakich górach. hdzwo
nił, porozmawiał, kazali przyjechać 
na roZ010wę do Warszawy. Dzwo- · 
niących było 130 osób, zaproszo
no na spotkanie kilkanaście. Oka
zało się, że chodzi o schronisko 
w Łupkowie, na zachodzie Biesz
czadów. Pojechał także na miejsce 
i zobaczył starą, w bardzo złym 
stanie chałupę, bez wódy i prądu. 
Był gotów ją brać, ale zarząd sto
warzyszenia prowadzącego schro
nisko zdecydował się na kogoś 
innego. Wybór nie był trafuy, gość 
nie wytrzymał dhigo - gdy Mi
chał przyjechał w to miejsce, urze
czony jego pięknem, na weekencl 
majowy 2000 roku, faceta już nie 
było. Wtedy propozycję prowadze
nia schroniska złożono jemu. Zgo
dził się. 

bicie się przez zaspy bywa 
problemem, gdy brakuje prą
du, gdy trzeba pożyczyć 
przyczepę bądź pomóc 
w przewiezieniu drewna -
inaczej ceni się drugiego czło
wieka. Michał nazywa swym 
sąsiadem gospodarza z daw
nej stacyjki bieszczadzkiej 
kolejki w Woli Michowej, 
choć to od Łupkowa kilka 
godzin marszu (u niego 
zresztą mieszkali przez 
pierwsze dwa miesiące, gdy 
Łupków jeszcze się do za
mieszkania nie nadawał). 
A jadąc swą terenową białą 
Nivą na łódzkich numerach 
po wielkiej pętli, co chwila 
podnosi rękę w geście po
zdrowienia - mijając żołnie

rzy Straży Granicmej, leśni
ków, innych znajomych. 
To często jego goście, nielicz
ni, którzy spędzają w baców
ce długie zimowe wieczory 
przy kartach i piwie, gdy in-
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tym, jak zawędrowaliśmy 
pod Rawkę, nagły alarm 
wezwał go pod Smerek, 
gdzie kilkunastoletnia 
dziewczynka skręciła nogę. 
Trzeba było wsiąść w sa
mochód, dojechać do Kal
nicy, pójść w górę i ją zdjąć. 
Bieszczady nie są niebez
pieczne. - Trzeba się bar
dzo starać, by zrobić sobie 
krzywdę - ocenia KlaŻyński. 
Mimo to tragiczne wypadki 
się zdarzają. Co roku jedna, 

. dwie osoby giną od uderze
, nia pioruna, nie zdążywszy 

zawczasu zejść z wierzchoł
ków, co pewien czas ktoś 
zimą zamarznie na śmierć na 
nieprzetartym szlaku. 

Wraz z żoną, pochodzącą z War
mii Patrycją, gospodarzyli w Łup
kowie prz.ez dwa lata. Michał chwali 
się, że co sezon podwajali ilość gości 
korzystających ze schroniska. Łup
ków leży z dala od głównych biesz
czadzkich szlaków, ale to nie zna
czy, że jest daleki sercu Bieszcza
dów. Przeciwnie. - To świetne miej
sce. Prawdziwe Bieszczady, pusto -
wspomina Michał. Stworzyli 

nych turystów niewielu, Michał K/ażyński. Za nim wierzchołek Połoniny Wetlińskiej. 
gdy tym bardziej chce się 

Na co dzień jednak gospo
darz bacówki wędruje po 
górach mniej niż dawniej, 
gdy schodził wszystkie 
góry w Polsce, gdy z kom
pasem w ręku, przemierzał 
Czarnohorę i inne części 
ukraińskich Karpat. Ale 
czasami udaje mu się pójść 

gdzieś wysoko - przed kilkoma 
tygodniami wspinał się na naj
wyższy Szczyt Argentyny. 

Ewa żechowska. 

w schronisku świetną atmosferę. 
Pewien turysta przyjechał do nich 
na siedem dni, został siedemdzie
siąt.. 

W Łupkowie Michał poznał co 
znaczą prawdziwe przyjaźnie, 
prawdziwe sąsiedzkie kontakty. 
Gdy jeden od drugiego mieszka 
o kilka kilometrów drogi, gdy prze-

być bliżej innych ludzi. Gdy wy
bieram się odebrać samochód za
parkowany na czas wędrówki 
w Latarni Wagabundy, trzydzie
ści kilometrów na zachód, każe po-

zdrowić kierownika ... Gdy zabie
ramy autostopowicza, okazuje się 
nim ktoś, kogo Michał w ubie
głym roku podwoził gdzieś swoją 
Ładą. 

i nie rokowały dobrze na przyszłość. 
Wiedzieli, że jeśli to się nie uda, nie 
będą dłużej w tym schronisku pra
cować, bo to nie będzie praca 
owocna. Nie udało się - więc zre
zygnowab. Prowadzili potem 
przez jakiś czas elegancki pensjo
nat w Osławicy: wysoki standard, 
konie - ale to nie były te klimaty, o 
które im chodziło. Gdy więc do
wiedzieli się, że Polskie Towarzy
stwo Turystyczno-Krajoznawcze 
poszukuje gospodarza schroniska 
Kremenaros w Ustrzykach Gór
nych, zainteresowali się. Schroni
ska nie przejęli, bo było w bardzo 
złym stanie, ale przy tej okazji po
znali Ewę i Roberta Ż'.echowskich, 
którzy wcześniej Kremenaros pro
wadzili. I tak trafili do Bacówki pod 
Małą Rawką, także wtedy zarzą
dzanej prz.ez Że-chowskich. Od tej 
pory współpracują, 

Bacówka nie jest bardzo stara, 
wybudowano ją w roku 1980, 
ale wymaga remontów. Michał co 
chwila coś przy niej robi, wędro
wiec dostrzeże te starania. W środ-

Po dwóch latach spędzonych ku przytulnie, ciepło, gustownie, 
w Łupkowie próbowali, na zebra- wrzątek nadal co łaska. Miejsc 
niu Stowarzyszenia, zmienić preze- w pokojach niewiele, więc w se
sa, bo stosunki z niID były trudne zonie podłoga okupowana jest 

~ 
~ 

OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce 

CATERING ODZIEż: • ubrania drelichowe • fartuchy • koszule flanelowe 
• I kamaelki I czapki I odzież nieprzemakalna I rękawice 

· ŚRODKI ClYSTOŚCI: • pasta bhp • mydło 
I worti I papier toaletowy I ręczniki 
I kremy do rąk I ściem 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: I maski 
• kaski • ochronniki słuchu i oczu • nakolanniki 

Fimia MONTEX Głowno 
11. Kilińskiego 9a, tel. (042) 719-16-77 

ZAPEWNIAMY: 
../ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę , 
../ posiłki .palce lizać" ../ wiejski stół 
../dwie sale (sala taneczna i sala jadalna) 
../ piękne udekorowanie sali 
../ niepowtarzalną i miłą atmosferę ~ 

Tel. (046) 837-59-49, 0503-977-175, 0505-977.275 

często. Jeśli spieszysz się z wyj
ściem na szlak i rozkładasz swoje 
jedzenie na stole w głównej sali, 
musisz mieć wyrozumienie dla 
chłopaka, który w śpiworze pod 
stołem czule wita pocałunkami swą 
dziewczynę. Gdy mając w nogach 
wiele kilometrów wracasz nad ra
nem z koncertu na festiwalu 
„Bieszczadzkie Anioły" uważaj, 
byś nie podeptał śpiących w śpi
worach pod drzwiami twojej sali. 
Ale czy nie tego szuka się w gór
skich sc1ironiskAch? 

Pod Rawkami znajdziesz też 
świetną kuchnię. Wielki talerz 

gruli z bundzem, ziołami i czosn
kiem zadowoli każdego, nie tyl
ko wygłodniałego po kilku godzi
nach wędrówki. Naleśniki z ja
godami są rewęlacyjne, pierogi 
ruskie tai&e, plackami ziemnia
czanymi można się objadać na 
słodko i z cebulą. 

Bywa, że Michał Klażyński 
gwałtownie wybiega ze swego miej
sca pracy w kuchni, w pośpiechu 
chwytając plecak i illUCharniając sa
mochód. Jest ratownikiem Górskie
go Ochotniczego Pogotowia Ratun
kowego, w bacówce działa GOPR
owski radiotelefon. Dzień przed 

Podobnie jak Ewa, Michał wy
daje się człowiekiem szczęśli
wym, spełnionym. Pod Małą 
Rawką czuje się świetnie. Czy nie 
będzie chciał i on z biegiem czasu 
„pójść na swoje''? Być może tak, 
choć przecież są rodziny, które 
z pokolenia na pokolenie prowadzą 
sc1uuniskanie będące ich własnością, 
Na razie jest ta bacówka, to miejsce 
na ziemi. Ich miejsce. 

Wojciech Waligórski., 
współpraca Ewa ż.echowska 

Bezpłatna kontrola 
amortyzatorów i hamulców 

na linii diagnostycznej 
26 punktów kontrolnych 

21 

22 

1. stan szyby przedniej 

24 

2. sta11 piórek wycieraczek przód I tył 
3. funkcjonowanie spryskiwacza przód tył 
4. poziom olefu silnikowego 
5. poziom płynu w układzie wspomagania 
6. poziom płynu w ukladZle chłodzenia 
7. poziom płynu do spryskiwacza 
8. poziom płynu hamulcowego 
9. ustawienie świateł mijania. 

funkcpnowarve swlateł przednich 

14 15 

1 o. · pozycy1ne 
11 . · mijania 
12 .. drogowe 
13. · awaryfne 
14 . dodatkowo 
15. • kielllnkowsl<azy 

fUnkcjonowanle 
świateł tyłoycł1 

I 6. • pozycyjne 
17. stop 

t 8. • przeciwmgielne 
19. cofania 
20. · awaryjne 
21. , kierunkowskazy 
22. • ośwletienic tablrey rejestracyjnej 
23. stan reflektOl(>w i pozostałych świateł 
24. stan lusterek wstecznych 
25. stan opon i po1iom ciśnienia + zapas 
26. funkcjonowanie sygnału dźwiękowego 

ZAPRASZAMY 
w dwie najbliższe soboty 

·25 marca i 1 kwietnia 
JPGARAGE® 

· Od 1981 roku robimy swoje. 
Profesjonalnie. 

Łódź, StrYt<owska 131 (Wyjazd z Łodzi na Łowicz) 
salon: 042-617-07·20 pn.-pt. 9-18, sob. 9-t4 
samochody używane: 042-617-07-19 
serwis: 042-617-07·17 pn.-pt. M8, sob. 7·15 
holowanie 24h: 0.501 206 307 
www.~.l)Ovgeot~ ~~.com 
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SAMOCHODOWE 

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

Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
:- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-~91-051. 

Absolutnie całe osobowe, uszkodzo
ne - kuplQ. Tel. 046/831-35-71, 
0501-581-906. 

Auto-c:zQśCI Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39; k. Łowicza. 
Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. 

VW Wento, 1993 rok 1.8 + gaz, dodatki, stan 
bdb - sprzedam pilnie. Tel. 0604-260-277. 

Citroen Jumper 2.8 HD!, 2001 rok, bogate 
wyposaż.enie - sprzedam. Tel. 0241282-21-85, 
0600-059-824 . -

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

Ford, 1992 rok, uszkodzony silnik 

Polonez Caro 1.6 GL~ 1995 rok-+ gaz 
- spr-lCdam. Tel. 0600-859-496. 

Kupię silllik dwusuw do Wartburga. 
Tel. 0606-902-222. 

CC, 1997'98 rok - sprzedam. Tel. 0503-067-846. 

Fiat I 26p, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-79-33. 

CC lub Tico - kup[Q. 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. 

Volvo 540, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0663-301-463. 

Felicia - kuplQ. Tel. 0500-420-702. 

Sprzedam niedrogo, silnik, skrzynię 5 oraz inne 
części do Samary, silnik do Fiesty, I.I, skrzy
nię i inne części do żuka. Tel. 0667-787-041. 

Polonez Truck l.9 diesel, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0698-411-715. 

Toyota Camry 2.0 TO, 1988 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/830-32-70 po 15.00 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Renault Kangoo Panda 1.4, 1999 rok, nie
bieski inetalik - sprzedam. Tel. 0601-502-087. 

Spr2lldam ~do Pokn2a. Tel. ~199. 

Kupię tylni , prawy błotnik do VW Polo, 
19991 rok. Tel. 0889-979-929. 

Kupię oponę 18/4/30. Tel. 0508-559- 141. 

Fiat 126p, 1997 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 0886-218-982. 

Golf 1.8, 1990 rok, benzyna + gaz - sprzedam. 
Tel. 0697-054-347. 

Kupię opony 20/650. Tel. 0692-1O1-976. 

Audi BJ 1.8, 1988 rok, nowa instalacja 
gazowa, rok w kraju, alufelgi, wspomaganie 
- sprzedam. Tel. 0241277-91-80. 

VW GolfID 1.8 GT -sp:m:łam Tel. 0601-338-053. 

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 

Ford Escort I.STO, 1997 rok, 8000 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-491-984. 

Fiat Ducato 14 2.5 TO maxi, 1989 rok 
- sprzedam tanio. Tel. 046/837-04-78, 
0602-244-718. 

Peugeot 306 1.9, 1995 rok, wspomaganie, 
c.:zamek, el.szyby, szyberdach, 5800 zł, 
do małych poprawek lakierniczych 
- sprzedam. Tel. 0886-384-607, 046/837-91-16. 

I 26p, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-83-11 po 18.00. 

Citroen AX 11 OO, 1995 rok, benzyna + gaz, 
centralny zamek, bordowy, zadbany, 5400 zł, 
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0604-607-061. 

Renault 19 Shamada, 1992 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0698-788-181. 

Fiat 126p, 1978 rok, stan bardzo dobry . 
- sprzedam. Tel. 0501-930-953. 

Sprzedam przyczepkę samochodową zarejestro
waną, stan bard1.o dołxy. Tel. 0880-353-819. 

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-11-48. 

Sprzedam opony używane 184/34. 
Tel. 0241285-39-73. 

Skoda Felicia, XIl 1998 rok, benzyna + gaz, 
cena 7800 zł; Punto I.I , 1998 rok, zielony 
metalik, 5-<lrzwiowy, cena 9500 zł ; Uno 1.8, 
1994 rok, benzyna + gaz, czerwony, cena 
4200 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-1 O, 
0694-547-204. 
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Spr-<edam Mercedesy 609, dostawcze, plan
dek i kontenerów do sprzedania 9 szt. 
Tel. 0604-489-422. 

Nissan Sunny, 1991 rok, 2L diesel, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0603-177-041. 

Fiat I 26p, 1992 rok, stan dobry - spr-<edam. 
Tel. 0605-535-396. 

Opel Kadett l.6i, 1998 rok, gaz, cena 2500 zł Toyota Yaris I.O, 2001 rok - sprzedam. 
_ sprzedam. Tel. 0506-355_598_ Tel. 508-122-455. 

Fiat Punto U EL.X, 2000 rok, srebrny metalik, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0461838-64-35 
po 18.00. 

Opel Cor>a, 1998 rok, garażowany, w dobrym 
stanie - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 

Ford Fiesta 1.1 , 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-104-700. 

Sprzedam przyczepkę samochodową 1,1/1,3, 
zarejestrowaną. Tel. 0607-316-725. 

Fiat Bravo 1.4, 1997 rok, U wlaścicie~ 
bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0600-394-592. 

CC 700, 1996/1997 rok, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0502-507-768. 

Audi AJ 1.8, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-122-455. 

KuplQ każdy cały I rozbity samochód. 
Tel. 0604-191-186. 

Fiat 126p - spnedam. Tel. 0606-354-605. 

VW Transporter T4 2.5 TD, X 1999 rok, 
długi, granatowy, 178 tys. zł - sprzedam. 
Tel. 024/277-86-47. 

Mazda 323 1.7 D, 1990 rok - sprze<lam. 
Tel. 0604-286-264. 

Fiat Uno 900, 1999 rok, I właściciel, 7000 zł 
- spr-<edam. Tel. 0660-433-377. 

Opony samochodowe 5 szt., 20n50 

- sprzedam. Tel. 0606-385..659. 

Kupię każdy samochód 6:noże być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, 

Seat Toledo 1.6, benzyna + gaz, 1993 rok, 
rok w kraju, stan dobry - sprzedam. 

· zabudowa 3,6x2, I x2,2, stan bdb - sprzedam. 
Seat Ibiza 1.2, gaz, 1990 rok, z częściami wy
miennymi i kołami z oponami letnimi, 2500 zł 
- spr-ledam. Tel. 0604-147-682. 

Kupię Opel Corsa, 1994/ 1996 rok. 
- sprzedam. Tel. 0241277-93-35. 

powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-882. 

Absolutnle kupiQ całe i rozbite, pol
skle i zachodnie. Tel. 046/831..()1-29, 
0601-317..()76. 

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

Przyczepa Kaesbocher - resor paraboliczny, 
ładowność 4,400, dl. 7,20, stan bdb, 
11 OOO zł - sprzedam. Tel. 0505-039-888. 

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

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

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

Nissan Patrol GR 3.0 TOI, 200 I rok, pełne 
WWQsażenie bez nawigacji; BMW 520, 
1999 rok, pełne wyposażenie bez nawigacji; 
Honda Civic, 1996 rok, salon, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0602-673-181. 

Mercedes E Classic 220, IX 1996 rok, pełna 
elektryka, klimatyzacja, granatowa perła, 

31000 zł --sprzedam. Tel. 0602-673-181. 

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

Opony używane - importer. 
Tel. 0602-133-182, 046/837-01-30. 

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

Corolla Sedan 1.6, 2003 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0461837-79-53. 

Opel Vectra B, wer>ja CD, 1.8 16V ecotec, 
1996 rok, stan bdb, nowy gaz sekwencyjny, 
2 komplety opon, bez wkładu finansowego 
do jazdy - spr-<edam. Tel. 0506-076-198. 

Golf Il 1.6, 1991 rok, instalacja gazowa 
- sprzedam. Tel. 0461838-60-79. 

Ford Mondeo combi GHIA 1.8 TO~ 1996 rok, 
ABS, wspomaganie, elektryczne szyby, elek
tryczne lusterka, podgnewana 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 - spr-<edam. 
Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 

Opel Astra u 1.4 ecotec, benzyna + gaz, 1999 
rok, salonowy, klimatyzacja, 2x airbag, 
4x elektryczne szyby, elektryczne lusterka, 
alarm 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 + hak 
- sprzedam. Tel. 0606-376-858. 

Renault Megane combi, 1.6 I 6V, gaz, 
1999 rok, 4x poduszka, elektryka - sprzedam. 
Tel. 0501-658-190. 

Renault Clio 1.2, 1996 rok; beczka ocynk, 
2000 I - spr-<edam. Tel. 046/830-32-55. 

VW Polo 1.0, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0461837-01-35. 

Citroen Berlingo 1.90, listopad 1998 rok. 
niebieski metalik, cena 16500 zł - spnedam. 
Tel. 0601-523-534, 046/837-83-52. 

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

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

Polonez Caro Plus, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-824-677. 

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

Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok,~ wspoma
ganie, ~entralny"zamek, alarm, 2 poduszki 
powietrzne, 5-drzwiowy, 6500 zł - spr-<edam. 
Tel. 0601-204-034. 

Nubira 1.6 l 6V, 1998 rok, gaz, 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-204-034. 

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

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

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

Yugo Koral I.I, 1998/1999 rok, 3800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Daewoo Tico, 199711998 rok, 4 700 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Fiat Seicento I.Is, 1999 rok, gaz, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

BMW 316 1.6, 1989 rok, gaz, 6500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

Pol0De2a do remontu - kupię, Tel. 0889-125-892. 

Fiat I 26p, 1990 rok, 400 zł - spnedam 
w calości lub na części Tel. 0603-993-060. 

Polooez Caro 1500, c. zamek, szyberdach, el. 
szyby, autoalann - sprzedam. Tel. 0602-255-046. 

Toyota Yaris I.O, 200312004 rok, 8 tys. km, 
salon Polska - sprzedam. Tel. 0602-615-399. 

Tel. 0508-032-931. 

Żuk - sprzedam. Tel. 0600-415-353. 

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

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

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

Ford Mondeo 1.8 LPG, 2002 rok, kupiony 
w Polsce, serwisowany, I 05 tys. km, wtrysk 
gazu, stan bdb - sprzedam. Tel. 0602-469-977. 

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

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

Kupi~ do Passata 2.0, 1993 rok, pełny wtrysk, 
komputer Digifan Il 037906022AM. 
Tel. 0506-347-287. 

Fiat Siena 1.4, 1998 rok, po wypadku 
- sprzedam. Tel. 0660-663-3R 

Sprzedam silnik 1.4 D, bez glowicy (Citroen 
AX, Peugeot 106). Tel. 0509-392-248. 

VW Passat 1.6, 198911996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 

Fiat I 26p, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-31-05. 

Skoda Felicia 13, 1998 rok, 110 tys. km, 8300 zł 
- sprzedam. Tel 046/838-26-40, 0608-400-023. 

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

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

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. 0601-614-049. 

Traffic, J 990 rok, lienzyna + gaz, super 
- sprzedam. Tel. 0509-208-502. 

Ford Transit, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-706-907. 

Passat 1.8 benzyna, combi, 1993 rok, 
szeberdach, c.zamek, bordowy - sprzedam. 
Tel. 0695-893-570. 

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

Opel Vectra I. 7 TD, 1994 rok, zielony metalik, 
wer>ja CDX - sprzedam. Tel. 0604-274-576. 

Polonez Caro 1.6, 1995 rok, 95 tys. km, grafit 
metalik, hak, alufelgi, hamulce Lukas, bloka
da skrzyni - sprzedam. Tel. 0603-395-392. 

Dacia, do remontu - kupię. Tel. 0691-090-215. 

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

Mercedes 124, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-177-663. 

VW Golfll TO, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-064-979. 

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

Fiat Uno, gaz, 1996 rok, 3-drzwiowy, 
czerwony, bezwypadkowy, 4600 zł 
- spnedam. Tel. 0603-511-414. 

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

VW Vento, 1993/ I 994 rok, salonowy, 
bezwypadkowy, bogato wyposażony, ideal
ny, 10900 zł - sprzedam. Tel. 0603-511-414. 

Mazda 121, 1991 rok, zarejestrowana, 
srebrna, zadbana, 4600 zł - sprzedąrn. 

Tel. 0603-511-414. 

Fiat Seicento 900, 1999 rok - pilnie 
sprzedam. ,Łowicz, tel. 046/830-31-75. 

Peugeot 306 Sedan 1.9 D, 1995 rok; Ford 
Mondeo 1.8 TO, combi, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-230-900. 

I 26p, 50 tys. km - sprzedam w calości 
lub na części. Tel. 046/837-14-87. 

Peugeot 306 1.6 benzyna, 1993 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, lOO KM, gaz, 1999 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 ~ diesel, metalik - kupię. 
Tel. 0509-270-787. · 

Polonez Caro 1.6, 1993 rok, gaz, hak - sprze. 
dam. Zabostów Duży IO. Tel. 0606-352-413. 

Mazda 626 1.8, 1989 rok, gaz. stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-83-70, 0503-605-779. 

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

Sprzedam przyczepkę samochodową 
I ,25x2,25. Tel. 0660-930-633. 

Tel. 0604-293-739. 

Sprzedam -2-letnią instalację gazową, 

kompletną, 150 zł. Tel. 0889-126-203. 

Polonez Atu Plus - sprzedam w całości 
lub na części. Tel. 046/839-21-39. 

Sprzedam alufelgi 6-rarnienne 15" z oponami 
letnimi. Tel. 0887-477-155. 

Opel Astra Sedan 1.6 - sprzedam. 
Tel. 046/837-85-93. 

Liaz, 1988 rok, ład. IO t, stan dobry 
- spr-<edam. Tel. 0461837-07-40 ao 17.00, 
046/837-20-40 po 17.00, 0601-790-933. 

Sprzedam przyczepkę samochodową 
lad. 500 kg. Tel. 046/839-13-57. 

Skrzynię do ce 700 - sprzedam. 
Tel. 0504-350-641. 

Nissan Primera 1.6 I 6V, 1995 rok, gaz, bogate 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0660-716-137. 

Fin:na sprzeda ciągniki siodłowe Volvo FH 380 
kM, 1995 rok. Tel. 0221632-22-51 wew. 126. 

Żuk, 1990 rok, 110 tys. km - sprzedam. 
Tel. 046/838-47-86. 

Ford Fiesta I.I, benzyna, 1995 rok, stan 
bardzo dobry, 3-drzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0508-174-505. 

Toyota Corolla 1.3 I 6V, 1993 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0506-713-289. 

Ford Sierra, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0504-0 I 0-957. 

Ford Escort 1.6 16V, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-135-491. . 

Opel Astra 1.4 benzyna, 1994 rok, sprowa
dzony - sprzedam. Wyjazdy do Niemiec 
po auta, duży wybór, dobre ceny. 
Tel. 0504-065-348, 0888-300-550. 

Kupię Star, Jelcz, Robur, Żuk, osobowe. 
Złomowanie pojazdów, zaświadczenia. 
Naprawy ciężarowych. Tel. 0602-123-360. 

Renault 19, 1995 rok - spr-ledam. 
Tel. 046/837-48-83, 0603-673-950. 

Toyota Corolla 1.4 16V, 2002 rok, granato
wy, model 2003, salonowy, I właściciel, 
30000 zł - sprzedam. Tel. 0608-041-970. 

VW Polo 1.4 16V, 200112002 rok, granato
wy metalik, salonowy, I właściciel, 20000 zł 

- sprzedam. Tel. 0694-854-712. 

Peugeot I 06 I.O, 1995 rok, 5-drzwiowy, 
sprowadzony, idealny stan - niedrogo 
sprzedam. Tel. 0505-406-307. 

Fiat Brava 1.4 12V, gaz, X 1998 rok, bogate 
wyposażenie, 102 tys. km, biały - spnedam. 
Tel. 0880-566-027. 

Felgi aluminiowe 15" 4xl08, oryginały Audi 
z oponami. Tel. 0506-258-564. 

Sprzedam opony 175/13. Tel. 0695-855-170. 

Ford Focus 1.8, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-299-1 OO. 

Nissan Almera l.4, 1998 rok, Sedan 
- sprzedam. Tel. 0691-846-085. 

Nissan Almera 1.4 + gaz, 1999 rok, Sedan, 
bordo metalik - sprzedam. Tel. 0607-750-359. 

Skoda Octavia Rider 1.9 TOI, 160 KM, 
skrzynia 6-blegowa, 2004 rok, pełna 
opcja - sprzedam. Tel. 0606-735-365. 

Skoda Fabia combi Elegance 1.9 TOI, 
130 KM, 2004 rok, pełna opcja 
- sprzedam. Tel. 0606-735-179. 

Fiat PUnto, 1997 rok, I właściciel - spnedam. 
Tel. 046/838-58-38. 

Mercedes 124 2.5 D, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-078-564. 

Mazda 121, 1997 rok, idealna, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-442-467. 

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

VW Golf Ił 1.6 O, 1991 rok, 4000 zł 
- sprzedam. Tel. 0609-499-949. 

Mondeo combi TD, 1995/96 rok, zadbany, 
11500 zł - sprzedam. Tel. 0601-283-548. 

Części - Ducato, Ford Sierra i Scorpio, Hyun
dai, Renault 11 D, Renault 5, Polonez, I 25p, 
126p, Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Silniki 3.8 D Mercedes 508 + części, 1.9 D 
Polonez+~ - sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Opel Vectra 2.0, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-308-128. 

VW Golf III, 1993 rok, 5-drzwiowy, 
cze..Wony - sprzedam. Tel. 0603-324-391. 

Renault 19, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-295-214. 

Opel Astra combi 1.6, 1994 rok, wspomaga
nie kierownicy, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0663-513-416. 

Opel Vectra 1.6, 1990 rok, 3600 zł - sprzedam. 
Tel. 0663-513-416. 

VW Bora 1.6, benzyna + gaz, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Lanos 1.5 16V, gaz; Sedan, 1999 rok, wspo
maganie, zielony metalik, idealny, 10500 zł 
- spr-<edam. Tel. 0668-445-178. 

Matiz Joy, 2000 rok, miedziany metalik, I wła
ściciel, wspomaganie, 9500 zł - spr-<edam 
lub zamienię. Tel. 0606-395-256. 

Matiz, 1999 rok, bezwypadkowy, 8500 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Punto SX, 1995 rok, gaz, 5-drżwiowy, zielo
ny metalik, bezwypadkowy, idealny, 8200 zł 
- spr-<edam. Tel. 0668-445-178. 

Renault Megane, 2000 rok, RT, hatchback, 
I właściciel, serwisowany, wspomaganie, 
AJlS. metalik, 19500 zł - sprzedam lub zamie
nię. Tel. 0668-445-178. 

Fiat Siena 1.4, 1998 rok, czerwony, 2-letnia 
instalacja gazowa, 90 tys. km, li właściciel, 
alaun, in:nnobilizer, bezwypadkowy, stan bdb, 
8900 zł - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

Fiat Uno 1.4, 1995 rok, czerwony, instalacja 
gazowa, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, stan 
dolxy, 4700 zł - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 

Seicento 900, 2000 rok. Zielkowice 74. 

Mitsubishi Lancer, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-298-441. 

Audi B4 2.0 comb~ 1992 rok, gaz, zarejestro
wany, 12(i()() zł - spzedam. Tel. 0605-252-593. 

Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-038-645. 

Fiat l 26p, 1993 rok, stan dobry, 30 tys. km 
- sprzedam. Tel. 0509-454-452. 

Fiat I 26p, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-060-181. 

Citroen Xsantia 1.9 TD, 1996 rok, granato
wy, centralny zamek, elektryczne szyby, 
poduszka, wspomaganie, immobilizer, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0606-275-994, 
0605-939-222. 

Opel Astra 1. 7 TD, 1993 rok - tanio sprze
dam. Tel. 046/837-77-25, 0509-065-718. 

Nowa opona z felgami 175/65 Rl4 
- tanio spnedam. Tel. 0600-923-335. 

Fiat Uno 900, 30 Xll 1999 rok, I właści
ciel, salonowy, 70 tys. km, stan 
jak nowy, 7000 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-428-565. 

Seat Ibiza 1.9 D, 1999 rok, 5-<lrzwiowy, 
klimatyzacja, wspomaganie - spr-Ledam. 
Tel. 0600-369-623. 

Fiat Bis, 1990 rok, niebieski metalik, 
niedrogo - sprzedam. Tel. 0886-591-530. 

Fiat 126p, 1995 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/837-92-70 po 15.00. 

Łada 2106, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-233-712. 

Polonez, 1999 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 0607-809-288. 

Kupię każdy samochód powyżej 1999 roku. 
Tel. 0608-354-272. 

Fiat Seicento, 200 I rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-95, 0692-376-222. 

Renault Laguna, XI 200 I rok, 81 tys. km, zie
leń migdałowa - sprzedam. Tel. 0601-843-435. 

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

Przyczepkę samochodową - sprzedam. 
Tel. 0602-230-475, 046/837-13-81. 

Sprzedam przyczepę SAM. Tel. 0608-062-960. 

Polonez Caro, 1996 rok, gaz, hak, 1800 zł 
- sprzedam. Tel. 046/837-12-77. 

Tel. 0660-080-322. . 

Fiat Brava, 1998 rok, granatowy metalik, 
klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, 
cena 8800 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Audi A4 1.4 TOI, l'/26 rok, zielony metalik, 
pełna opcja, cena 21 OOO zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Fiat CC 700, 1997 rok, stan bdb, zadbany 
- sprzedam. Tel. 0501-818-524. 

Fiat CC 700, 1995 rok, stan bdb - spr-<edam. 
Tel. 0887-330-702. 

VW Passat combi 1.9 TO, 1993 rok 
- sprzedam. Tel. 0605-896-130. 

Fiat 126 EL, 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0887-330-702. 

Daewoo Matiz, t 999 rok, zielony metalik, 
instalacja gazowa, zderzaki w kolorze nadwo
'Zia, centralny zaIO!'k. cera 8400 zł, I wlaściciel, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0608-427-135. 

Daewoo Matiz LIFE, 199 rok, l właściciel, 

bezwypadkowy, garażowany, serwisowany, 
srebrny metalik -..,..,mam. Tel. 0692-639-555. 

Daewoo Tico, 1997 rok, fioletowy metalik, 
benzyna + gaz, U właściciel, alarm, immobili
zer, centralny zamek, bezwypadkowy, gara
żowany, bez śladów korozji - sprzedam. 
Tel. 0692-639'555. 

Ford Escort 1.3, 1997 rok, etylina+ gaz, 
srebrny metalik, cena 8200 zł - spnedam. 
Tel. 046/863-52-62. 

Opel Astra combi 1.4 16V, 1997 rok, salon, 
bezwypadkowy, wspomaganie, ABS, cena 
7900 zł - spnedam. Tel. 0501-419-497. 

Toyota Avensis, 1998 rok, ful opcja, zarejestro
wana, 17800 zł - sprzedam. Tel. 0501-420-280. 

Daewoo Lanos 1.6 16 V, 1998 rok, srebrny 
metalik, przebieg 116000 km - spnedam. 
Tel. 0606-741-845. 

Opel Astra 1.4, 1993 rok, benzyna, 5-<lrzwio
wy, niebieski metalik, wspomaganie, welur, 
sprawdzony, 4600 zł + opiaty - sprzedam. 
Tel. 0604-991-296. 

Ford Escort combi 1.8 TOI, 1996 rok, grana
towy, wspomaganie, ABS, hak, radio, welur, 
zarejestrowany, cena 7900 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-991-296. 

Wyjazdy po samochody: Holandia, Niemcy. 
Tel. 0887-795-945. 

Opel Vectra 1.7 TO, 1996 rok, cena 16000 zł 
lub Ford Escort 1.6 16V, 2000 rok, 12500 zł 
- sprzedam. Tel. 046/863-03-47 
lub 0602-364-657. 

Seicento I.I, 1999 rok, gaz, ceotralny zamek, 
podus2ka powietr.ma, alarm + odcięcie :zapłonu, 
opony zimowe - sprzedam. Tel 0668-172-528. 

Polonez Caro 1.6, gaz, 1996 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0698-490-553. 

Opel Astra, 1996 rok, benzyna + gaz, central
ny zamek, cena 6900 zł - sprzedam. 
Tel. 0511-487-994. 

Peugeot 405, 1991 rok, benzyna + gaz, 
cena 2900 zł - spr-<edam. Tel. 0511-487-994. 

Opel Astra 1.4, gaz, 1997 rok, Sedan, zielony 
butelka, centralny alarm, poduszka, cena 
10300 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Honda Acord 2.2, gaz, 1997 rok, srebrny 
metalik, pełna opcja, alufelgi, cena 17500 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Opel Astra Sedan 1.4 I 6V, 1998 rok, granato
wy metalik, centralny, poduszka, wspomaga
nie, elektryczne szyby, cena 11500 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Mercedes 124 E 2.5, diesel, 1992/1993 rok, 
wyposażenie, elektryka, podgrzewane fote
le, przebieg 240000 km, zabezpieczenie ABS; 
Mercedes, kolor zloty metalik, stan idealny, 
cena 14500 zł - sprzedam. Tel. 0604-489-422. 

Mercedes 190 E 2.0, 1992 rok, stan idealny, 
bezwypadkowy, czarna perla na nowych alufel
gach Borybyd - sprzedam. Tel. 0604-489-422. 

Audi B4 2.3, 1993 rok, automat, elektryk, 
welurowe fotele, drewno, felgi aluminiowe, 
nowe opony, bezwypadkowy, cena I 0000 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-489-422. 

VW Passat 1.9 TOI, 1994 rok, combi, błękit
ny niebieski metalik, stan idealny, 13500 zł 
- sprzedam. Tel 0604-489-422. 

Fiat I 26p, 2000 rok, przebieg 85000 km 
- sprzedam. Tel. 0500-617-865 od 17.00 
do 20.00. 

Polonez Caro, 1993 rok, zielony, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-39-15. 

Mazda 323, 1995 rok, automa~ cena 6000 zł 
- sprzedam. Tel. 0421719-38-86. 

Polonez Caro Plus, 1997 rok, gaz, immobili
zer, bezwypadkowy, oryginalny lakier, 
3800 zł - sprzedam. Tel. 0421710-83-44. 

Punto - zdecydowanie kupię. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

Audi 80 1.8 + gaz, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-938-371. 

Całe I uszkodzone - kupiQ (Głowno). 
Teł. 0606-238-179. 

Ford Transit, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-031-994. 

Ford Escort 1.8 D, 1992 rok, stan 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. 0421719-26.aS, 0603-610·225. 

Volkswagen Bus, 1988 rok, diesel 
- sprzedam. Tel. 0421719-56-02. 

Star W200 trójstronny wywrot, 1983/1992 
rok; Żuk izoten:na, 1984 rok, oba sprawne 
technicznie - sprzedam. Tel. 0421719-56-5>. 

Nissan Micra I.O, 1998 rok - spnedam. 
Tel. 0500-212-131. 

Nubira combi 2.0, 1999 rok, I właściciel, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
2x airbag, ABS, elektryka, aluminiowe felgi, 
salon, serwis - sprzedam. Tel. 046/874-60-75. 

Żuk A 11 skrzyniowy, 1990 rok, I właściciel, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 046/874-60-75. 

Passat combi 1.9 TOI 115 KM. 2000 rok, pełne 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0691-582-662. 

Renault Megane n 1.4 16V, 98 km, 2003 rok, 
srebrny metalik, 6 x airbag, abs, elektryczne ' 
szyby, wspomaganie, centralny zamek, alarm, 
3-drzwiowy, salonowy, I właściciel, bezwy
padkowy, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0502-584-766. 

126p, 1988 rok· sprzedam. Tel. 0603-821-423. 

Citroen Xsara U 1.9 D, 200 I rok, cena 22000 zł 
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0501-893-348. 

Opel Astra I. 7 TOI, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0661-040-027. 

Golf n 1.9 TOI, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0661-040-027. 

Żuka, Nysę na gaz, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0506-656-084 po 15.00. 

Opel Omega combi 2.0 gaz, 1992 rok, 
cena 4200 zł - sprzedam. Tel. 0501-677-275. 

Giler 600RC Enduro, 1990 rok, stan bdb, 
cena 6200 zł - sprzedam. Tel. 0421719-26-70. 

Opel Kadett combi l.6i, grafi~ 1991/1995 rok, 
1500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-35-86. 

Punto 1.2 SX, 2000 rol\, gaz, bogate 
wyposażenie - spr-Ledam. Tel. 0604-392-876. 

Ford Fiesta 1.3, 1995/1996 rok, zarejestro
wany, stan bdb - sprzedam. Tel. 0604-392-876. 

Opel Vectra l.6i, 1994 rok, Sedan, bogate 
wyposażenie, zarejestrowany - sprzedam. 
Tel. 0604-392-876. 

Seicento I.I, 1999 rok, I właściciel, serwis 
- sprzedam. Tel. 0692-387-028. 

Punto I.I, 1997 rok, 5-drzwiowy, gaz 
- sprzedam. Tel. 0604-392-876, 0421719-20-77. 

Uno I.O Fire, 1997 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0604-392-876, 0421719-20-77. 

Volkswagen Passat 1.6 D, 1982 rok, zareje
strowany - sprzedam. Tel. 0505-972-41 O. 

Golf 1.6, 1990/1996 rok, czarny - sprzedam. 
Tel. 0663-554-082. · 

Żuk, 1995 rok, gaz, 2000 zł - sprzedam. 
Tel. 0607-919-577. 

Sprzedam opony Dunlop Grande trek 
255n5 R 15 I !OS - 3 szt., cena 400 zl/SZL 
Tel. 0504-183-262. 

Mercedes ciężarowy 709, kontener stan 
dobry, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0601-343-854. ' 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWIACIARNIA ,IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 

• KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA• NA UL STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; •KIOSK LOTTO NAOS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 

MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZ'tWAMlj; • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL ŁĘCZVCKl.EJ; 

• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACl:ł; • SKL.EP P. PIECHOWSKIEJ W Cl:IRUŚUNIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I Nl.EBOROWIE; 

8 SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKlfiiJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKL.EP 

P. BEJOY W OSTROWIE; a SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWAC

KIEGO W ŁYSZKOWłCACH; 8 SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. FIGATA W NłEBOROWIE; 8 SKLEP 

P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; 8 S~LEP P. SOKAUIKJEJ W ZAWADACH; • SKL.EP P. TOMCZAK W BROONYM JÓZEfÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH 

STARYCH NR 60; 8 SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁU_GIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 

8 SKLEP P. GREFKOWl<;Z W HUMINIE; • SKLEP P, DRAGANSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOUNIE PŁD.; • SKLEP 

.u MICHAŁA" P. WRZESINSKIEGO_W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; •SKL.EP P. GŁOWACKIEGO 

W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP .ABC.„" P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLia«:ZAKWTRZCIANCE S4; 8 SKLEP P. TOMASZA 

SKOPA W HUMINIE 448; • SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP 

WIELOBRANżOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": •KWIACIARNIA OOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO U; 

•SKLEP SPOŻVWCZO.Ult;SNY W ,GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JOZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁO

WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASINSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻVWCzo.PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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NOWY PUNKT PRIYJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH 

Fiat 126, 1999 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0421719-71-54 po 14.00. 

Seicento, 1999 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0421719-71-54 po 14.00. 

Toledo 1.9 D, 1996 rok, zarejestrowany, 
8600 zł. Tel. 0602-846-985, 042nt9-70-97. 

VW Passat climatronic, 1999 rok, I właści
ciel, bezwypadkowy, salon - sprzedam. 
Tel. 0505-056-590. 

Renault Clio, 1998 rok, l właściciel, salon 
- sprLedam. Tel. 0505-056-590. 

Toyota Yaris, 1999 rok. I właściciel, bezwy
padkowy - sprzedam. Tel. 0505-056-590. 

Vecua B 2.0 CD, 1996 rok, krajowy, zadbany, 
gaz - sprLedam. Tel. 0508-230-961. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy • kupię. Tel. 046/831415-71, 
0501-581-906. 

Absolutnie kuplę każdy osobowy 
cały, uszkodzony łub zniszczony. 
Tel. 0505-945-n2. 

Łada 2l07, 1300 +gaz, 1988 rok 
- sprzedam. Tel. 0663-517-235. 

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

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

Caro Plus z gazem, drugi silnik, blacha 
po remoncie, cena 1600 zł - sprzedam. 
Tel. 0504-538-678 (wieczorem). 

Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

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

Części do Volvo 340D w idealnym stanie 
- sprzedam. Tel. 0504-538-678 wieczorem. 

Cztery koła od Robura z oponami od Stara, 
cena 290 zł - sprzedam. Tel. 0504-538-678 
(wieczorem). 

Daewoo Lanos z wspomaganiem - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na I 26p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię . • 
Tel. 0606-436.,231 

Daewoo Tico, 1998 rok, cena 4500 zł, bez
wypadkowy - sprzedam. Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Lanos Sedan - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Fial 126p, 1987 rok, stan dobry, opłacony, 
ubezpieczony z hakiem niedrogo - sprzedam. 
Tel. 046/831-73-69, 0506-840-122. 

Fiat I 26p, 1990 rok - sprLedam. 
Tel. 046/832-61-37, 0608-628-721 . 

Fiat Cinquecento, rok 1992, poj. 700 cm 
sześciennych + gaz, kolor bordo metalik 
- sprzedam. Tel. 0503-384-451. 

Fiat Ducato 2.5 D, 1991 rok, cena 7500 zł, 
6-osobowy, skr.cyniowy - sprzedam. 
Tel. 0608-634-384. 

Fiat Ducato 25 D, 1995 rok. cena 12900 zł, fur
goo 6-osobowy - sprzedam. Tel. 0608-634-384. 

Fiat Punto I.I SX, 1996 rok, biały, 3-drzwio
wy, cenualny zamek, elektryczne szyby, cena 
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0603-222-013. 

Fiat Punto, pięciodrzwiowy - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 

Fial Tipo, 1992 rok, 1600, gaz, wersja digital, 
elektryczne szyby, cenualny zamek, klimaty
zacja, wspomaganie . kierownicy, cena 4300 
zł, autoalann - sprLedam. Tel. 0605--081-131. 

Fial Uno, 1998 - 2000 rok - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 

Ford Escort 1.6, benzyna 1992 rok, 3-drzwio
wy, srebrny 2950 zł, Rawa Mazowiecka 
- sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Ford Escort 1.6 I 6V, 1993 rok, 5-drzwiowy, 
zielony metalik, cena 3200 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-837-633. 

Ford Escort 1.8 D combi, 1995 rok, cena 
7500 zł - sprLedam. Tel. 0694-745-543 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 

Ford Escort combi 1.6, salon Polska, 1999 
rok - sprzedam lub zamienię na Tico, Uno, 
Cinquecento. Tel. 0501-715-609. 

Ford Mondeo 1.8 TD, Sedan, 1997 rok, 
cena I 1800 zł - sprzedam. 
Tel. 0694-745-543. 

Ford Scorpio 2.0 combi, 1995 rok, cena 
6800 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Golf 19 TOI, VIII 1996 rok, wyposażenie 
- sprzedam. Tel. 0513-905-973. 

Golf m, 1.8, B + gaz, 1992 rok, wyposażony, 
czerwony - sprzedam. Tel. 046/815-22-94 
po 17.00. 

Hyundai Sonata z gazem, 1991 rok, uszko
dzony rozrząd, pełne wyposażenie, zareje
strowany, cena 1700 zł - sprzedam. 
Tel. 0605-100-574. 

Honda Civic, 1990 rok, gaz, cena 3900 zł 
- sprzedam. Tel. 0461831-06-51. 

Kupię absolutnie każde auto powyżej 
1990 roku całe lub uszkodzone. 
Tel. 0503-126-774, 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. 

Lanos 1.5 SE, 1999 rok, pierwszy właściciel, 
garażowany, stan bardzo dobry, gaz + opony 
zimowe, cena !0500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/832-78-41, 0601-754-206. 

Lanos, 1998 rok, Sedan, granat metalik, 
wspomaganie, gaz, 8900 zł - sprzedam 
lub zamienię. Tel. 0606-395-256. 

Lublin I, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-875-821. 

Lublin li 352H, ciężarowy, 1998 rok, 
6-osobowy, cena 5500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/ 815-01-96, 0695-432-010. 

Maluch, 1997 rok, stan idealny - sprzedam 
lub zamienię na poloneza. Tel. 0607-521-398. 

Mercedes 124, 3.0+ gaz, 1991 rok-sprzedam. 
Tel. 046-831-85-71. 

Mercedes 190, 2.0 +gaz, 1988 rok, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0501-715-609. 

Mitsubishi Galant, 2.0, 1996 rok, cena 
9700 zł - sprLedam. Tel. 0694-745-543. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.0461831-84-39, 0501-461-936. 

Omega 2.3 diesel, 1990/ 1991 rok, c. zamek, 
szyber dach, cena 3000 zł - sprzedam. 
Tel. 0661-025-360. 

Opel Agi Ila I.O, 200 I rok, bezwypadkowa, 
serwisowana - sprzedam. Tel. 0604-564-269. 

Opel Astra combi 1.7 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831,84-61, 0603-099-751. 

Opel Astra li, 1.6, Xłl 1997 rok, gaz, 
biały, stan dobry • sprzedam. 
Opel Astra combi I. 7 m (Isuzn}, 1995 rok, cem 
9700 zł, grafit - sprzedam. Tel. 0607-318--047. 

Opel Asua combi I. 7 TD, 1994 rok, czerwo
ny, wsp. kierownicy, c.z., air bag, cena 6700 zł 
- sprLedam. Tel. 0509-4137-633. 

Opel Astra Sedan 1.6, benzyna + gaz, 1997 
rok, klimaty7,3cja, cena I 0600 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-837-633. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, bezwypadkowa - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprLedam. Tel. 0500-262-867. 

Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa, be-LWypadkową - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Omega combi 2.0 t 6Y, 1996 rok, metalik, 
klimatronik, welur, drzewo, 2 x PP, stan bdb, 
cena 12900 ·zł - sprzedam. Tel. 0609-473-367. 

Opel Vecua 1.6, benzyna, 1994 rok, cena 
7500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Opel Vecua combi 1.6 I 6V, 2000 rok, pełne 
wyposażenie - sprzedam lub zamienię na mniej
szy, tańszy. Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra, xn 1999 rok, cena t 8600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Opel Vectra, 1997-1999 rok - kupię. 
Tel. 0606-4 72-251. 

Opony 650/20 z felgami, I szt. 150 zł 
- sprzedam. Tel. 0698-663-278. 

Polonez 1500, 1987 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/815-78-14. 

Powypadkowe kupię. 
Teł. 0605-100-574. 

Przyczepkę 125 X 230 - sprzedam. 
Tel. 0692-309-453. 

Punto I.I , 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

Punto pięciodri:wiowe - kupię. 
Tel. 0601-394-542. 

Punto, 5-drzwiowe - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 

Renault Kangoo 1.4, 2001 rok, I. właściciel, 
wspomaganie - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 

Renault Laguna 2.2 O, 1995 rok, 
granatowy, stan bdb, przebieg 
170000 km, wspomaganie kierowni
cy, centralny zamek + pilot 
- sprzedam. Tel. 0667-745-502. 
Renault Megane l1 1.5 DCi, 2003 rok, SD 
- sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0606-975-932. 

Renault Megane Scenic - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Renault Thalia 1.4, 2001 rok, pierwszy 
właściciel , serwisowany, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0603-588-228. 

Samochód Avia A 31 , rok 1998, kontener 
. - sprzedam. Tel. 046/ 814-62-32. 

Seat Cordoba 1.4, 200 I rok - sprzedam 
lub zamienię na combi powy'Lej 20 tys. zł. 
Tel. 046/815-44-78. 

Seat Cordoba, 1998 - 2000 rok - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Seat Cordoba, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 046/834-81-14. 

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

Seat Ibiza 1.4, XI! 2000 rok, pięciodczwiowa, 
bezwypadkowa - sprzedam lub zamienię na 
Cinquecento, Tico, Uno. Tel. 046/835-33-08. 

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

Seat Inca 1.9 D, 1996 rok, cena 8500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-634-384. 

Seicento Brash I. I, 2002 rok, bezwypadko
wy, pierwszy właściciel, serwisowany 
- sprzedam. Tel. 0600-944-728. 

Silnik SW 400 Leyland, I OOO zł - sprzedam 
lub na części. Tel. 0698-663-278. 

Silnik.i Fiat Cinquecento 700 - sprzedam. 
Tel. 0604-411-878. 

Skoda Felicia 1.3 + gaz, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-030-771. 

Skoda Felicia, 2001 rok, bezwypadkowa 
- sprzedam. Tel. 046/835-33-08. 

Star 11.42, 1991 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0667-133-889. 

Syrena I 04, I 05, R20, boslo - kupię. 
Tel. 0880-559-535. 

Tanio CZC(ści do malucha, Rawa Mazowiecka 
- sprLedam. Tel. 0503-818-654. 

Tavria Zas, 1995 rok, je:i.dżąca, zarejestrowana, 
cena 600 zł - sprzedam. Tel. 046/832-72-62. 

Toyota Corolla 1.4 I 6V, 2000 rok, bezwy
padkowa, cena 16000 zł - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 

Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, bezwypadko
wa, li właściciel - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0504-221-035. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1987 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0508-184-090. 

Toyota Yaris I.O, 1999 rok, full opcja, pierw
szy właściciel - sprzedam. Tel. 0880-353-%6. 

Volvo 340 diesel sprawny, I 00% blacha 
dobra, 2500 zł - sprLedam. 'rei. 0504-538-678 

Motorynkę do małych poprawek silnika 
z dokumentami - sprzedam. Tel. 0888-285-186. 

GARAŻE 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 

Sprzedam lub wynajmę gpraż, os. Szarych 
Szeregów. Tel. 0461837-96-32, 0607-930'.269. 

Garaż do wynajęcia. Tel. 0691-620-837, 
046/837-53-67. 

Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0661-588-671 

Do wynajęcia garaż. Tel. 046/83 7-08-91. 

Sprzedam garaż blaszak w centrum Łowicza. 
Tel. 0502-751-130. 

Sprzedam garaż budowlany na płozach meta
lowy o wym. wys. 2 m, si.er. 2 m, dl. 4 m, 
1000 zł. Tel. 046/837-77-77, 0886-471-980. 

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

Okolice oś. Dąbrowskiego, ul. Świętojańska 
- sprzedam garaż blaszak. 
Tel. 0600-109-22ó po 16.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 024/235-10-48. 

Gospodarstwo 11,41 ha z budynkami. 
Bednary 78. Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., 
ul. Baczyńskiego. Tel. 0502-191-263. 

Działkę budowlaną 2000 mkw., w Strzelce
wie - pilnie sprredam. Tel. 0501-782-451. 

M~zkanie 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 1,7 ha okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-516-966. 

SprLedam 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. 

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 cenLrum Sochaczewa, 
1745 mkw. Tel. 0606-145-365. 

Mieszkanie 83 mkw., cegla, ul. Bolimowska 
+garaż. Tel. 0461837-49-29 po 18.00. 

Działka rekreacyjna o pow. 7560 mkw., 
we wsi Dąbrowa gm. Głowno. 
Tel. 042n 19-22-43 wieczorem .• 

4 ha, Gosławice 2. Tel. 0461838-26-96, 
042/657-41-76. 

Zamienię M-4, 60,54 mkw., os. Bratkowice 
na M-4, ok. 50 mkw. Tel. 0512-963--005. 

Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska 
- bloki. Tel. 0604-172-273. 

SprLedam dwie działki 0,47 i 0,22 ha. 
Tel. 0461837-46-01 po 18.00. 

Mieszkanie 30 mkw., ul. Czajki bi. I b. 
Tel. 046/837-76-27 po 18.00. 

(wieczorem). 

VW Bora 1.6, benzyna + gaz, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

• Działka I, I O ha w Klewkowie, Vj tym bu
dowlana 3000 mkw., 14 zł/mkw. +.8000 mkw. 
rolnej gratis. Tel. 0604-970-429. • 

VW Golf N 1.4 16V SD, 2002 rok, I właści
ciel - sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0606-975-932. 

VW Polo 1.9 SDI, 1998 rok, możliwość ra~ 
cena 14500 zł - sprzedam. Tel. 0512-614-314. 

VW T4 Multivan 1.9 ro, 1994 rok, 
cena 14800 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Volkswagen Caravela 2.5 benzyna + gaz, 
1991 rok - sprzedam. Tel. 0601-160-950. 

Wszystkie części blacharskie i mechaniczne 
do Kia Sephia Shuna - sprzedam. 
Tel. 0605-100-574. 

MOTOROWE 
Motocykl Honda 450 - sprzedam. 
Tel. 0693-126-258. 

Sprzedam CZ-350. Poleruję aluminum 
i kwasówkę. Tel. 0507-431-463. 

Działka rolna, około 2000 mkw., przy 
ul. Poznańskiej, z możliwością budowy, 
wszystkie media. Tel. 0501-926-633, 
022/828-11-67, 022/863-42-55 
w godz. 17.00-22.00. 

Mieszkanie 44 mkw., os. Dąbrowskiego, 
cegła. Tel. 0603-677-139. 

Domek na ogródkach działkowych ,,Niedźwia
dek". Tel. 0461837-74-89, 0504-181-667. 

60 mkw., os. Bratkowice. Tel.-0511-380-095 
po 18.00. 

Mieszkanie 48 mkw., os. Dąbrowskiego 
- sprLedam lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 046/837-69-50. 

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. Tel. 046/837-33-23 
po 19.00. 

REKLAMA -- Sprzedam motorynkę bez papierów. M-3, 48 mkw., os. Konopnickiej, IV piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 

.--------------------------- Tel. 046/838-80-80. 

• 

wiele banków 
w jednym 

Kredyt hipoteczny 
- bez wkładu własnego w CHF 

- bez zaświadczenia o dochodach 
• Kredyty gotówkowe, samochodowe 

• Karty· kredytowe 
• od 500 zł dochodu bez ograniczeń wiekowych 
•Bezpłatne doradztwo • Wybór najtańszej oferty 

Łowicz, ul. Podrzeczna 198 
tel. (046) 837-32-76, 0502-037-725 

e-mail: lowicz@ ro"ekt-x. I 

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

Sprzedam MTZ 82 z przednim napędem, 
stan bdb. Tel. 0692-498-238. 

Sprzedam Komara. Tel. 046/837-33-05. 

Sprzedam motocykl Suzuki GS 500 E, 
1993 rok, 42000 km, stan bdb - pilnie. 
Tel. 0506-225-743. 

Komar Gizmo, 2004 rok - sprzedam. 
Tel. 0511-782-043. 

Sprzedam Simsona, stan dobry. 
Tel. 0600-241-471 po 16.00. 

Motocykl Gilera RVl25, 1988 rok, 1700 zł; 
Simson, 4-biegowy, 1987 rok, uszkodzony 
silnik - sprzedam. Tel. 0241277-70-37. 

Kupię stary motocykl WSK, SHL, MZ, inne, 
stan obojętny. Tel. 046/832-25-83. 

Ogar 200, czerwony metalik, stan idealny, 
cena 650 zł - sprzedam. Tel. 06ć0-618-340. 

MZ ETZ 250 stan bardzo dobry, zarejestro
wany, czerwony. Tel. 0504-413-260. 

Mieszkanie własnościowe 6o,33 mkw., 
os. Bratkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 046/837-01-84. 

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. Noakowsk.iego. 
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, 
046/837-26-23. 

72 mkw., N piętro, gpraż, os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 

24 mkw. Tel. 0505-044-971. 

Mieszkanie 72 mkw„ N piętro, środkowe. 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11, 
0606-225-642. 

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

SprLedam mieszkanie 45 mkw. w Łyszkowi
cach. Tel. 046/838-85-54 (wieczorem). 

Sprzedam działkę 0,64 ha w Stroniewicach 
przy uasie. Tel. 046/838-34-77. 

Działka 1900 mkw., budynek mieszkalny, 
parter I OO mkw., budynki produkcyjno-ma
gazynowe 600 mkw. Tel. 046/838-33-28 
(wieczorem). 

Działka budowlana o pow. 2900 mkw. 
w miejscowości Dębowa Góra. 
Tel. 0698-815-021, 0665-220-393. 

Sprzedam lub wydzierżawię lokal 
na os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852. 

Działka rekreacyjna, Mysłaków nad rLeką. 
Tel. 0665-759-204. • 

3,40 ha, w kwadracie, gm. Kocierzew. 
Tel. 0660-312-451. 

Zamienię 51,50 mkw. w Łowiczu na mni_.$.isze 
do 35 mkw. I piętro, ewęntualnie sprzedam, 
a kupię. Tel. 0507-945-532. 

Sprzedam lub zamienię na mniejsze, ładne 
65 mkw., 3 pokoje + duża kuchnia, spółdziel
cze, własnościowe, os. Kostka, c.o., c. w., 
miejskie. Blok po remoncie, ocieplony. 
Tel. 0605-562-631,, 046/837-68-10. 

Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego, 
bez zaświadczenia o dochodach. Bezpłatne 
doradztwo. Łowicz, ul. Podrzeczna 19 b, 
czynne od 9.00-18.00, le~ 046/837-32-76, 
0502-037-725. 

Dom w Łowiczu. Tel. 0607--096-765 .. 

Dom jednorodzinny, wolnostojący, pow. 210 
mkw., działka 564 mkw., Łowicz, okolice 
ul. Łyszkowickiej. Tel. 0608-054-739. 

Budynek mieszkalny wraz z budynkami 
gospodarczymi. Piaski k.Nieborowa. 
Tel. 046/838-58-38. 

M-2 - sprzedam. Tel. 0502--096-856 po 17.00. 

Kawalerka, os. Tkaczew. Tel. 0461837-95-81. 

Niezabudowana działka ok. 300 mkw. 
w zabudowie szeregowej 
przy ul. Tkaczew (za Wydziałem 
Komunikacji). Teł. 0502-163-270. 
Zamienię mieszkanie własnościowe 48 mkw. 
(2 pokoje), os. Noakowskiego ma większe 
w cegl~, najlepiej na os. Dąbrowskiego 
lub Noakowskiego. Tel. 0601-614-035. 

64 ary, Niespusza Wieś. Tel. 0602-211-613. 

Sprzedam 5 ha, gm. Zduny. 
Tel. 0421717-i\)-35, 0602-637-024. 

Dom w Sannikach. Tel. 024/277-63-06. 

SprLedam ziemię 7 ha, Chruślin 40, 
gmina Bielawy. 

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 2900 mkw., Bolimów, ul. Senatorska, 
media, woda, światło, budynek do remontu. 
Tel. 0602-824-063, 0698-300-751. 

Dom mieszkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 0241277-61-24. 

Kiosk 2x2 (na kasę, parking, magazynek), 
4400 zł. Tel. 0660-331-181. 

Uzbrojone działki budo"[lane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 

Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Głowno - Zabrzeżnia). 
Tel. 0421719-40-45. 

Sprzedam działkę leśną do zabudowy, 
5000 mkw. ewentualnie do podziału. Głow
no, Moczydła 31. Wiadomość: dr Halina 
Sujecka, Łódź, ul. Ozorkowska 1115/94. 
Tel. 042/684-94-87. 

Działkę 3.000 mkw., duży dom, sklepy 
(Głowno). Tel. 0600-612-688. 

Działka 5577 mkw. ogrodzona, media w uli
cy, pod zabudowę, mieszkaniowa, Głowno, 
ul. Kamieńska 15. Tel. 042/719-43-44, 
0509-104-885. 

Dom wolnostojący 280 mkw. wykończony, 
wszystkie media. Głowno, tel. 0421719-35-24. 

Sprzedam siedlisko 1,78 ha, ok. Dmosina. 
Tel. 0508-230-293. 

Sprzedam działkę I. I OO mkw., dom o pow. 
90 mkw., ok. Dmosina. Tel. 0508-230-294. 

Sprzedam dom w stanie surowym, 
pow. 270 mkw., elektryka, woda Lubianków, 
gm. Głowno. Tel. 0421719-37-37. 

Dmosin - dom 170 mkw., 2003 rok, 2 łazienki, 
7 pokoi, kominek, gpraż, działka ziigospodaro
wana 2300 mkw., wysoki standard, cena 
420000 zł. Tel 0501--072--004, 046/874-73-55. 

Działkę w Głownie, ul. Zapolskiej 7 
(1116 mkw.). Tel. 0609-331-105 po 19.00. 

Działkę leśną (pod zabudowę) 5174 mkw. 
(pod Głownem). Tel. 042/7l9-21-18, 
0502-639-668 

SprLedam działkę budowlaną I I S4 mkw. 
w Głownie. Tel. 0421719-35-79 . 

Sprzedam działkę o pow. 4200 mkw. z budyn
kami w miejscowości Rozdzielna, gm. Dmo
sin. Tel. 0421719-26-70. 

Sprzedam działkę w Strykowie koło zalewu. 
1920 mkw. - tanio. Tel. 0510-535-248. 

Sprzedam dom zamknięty, działka 700 mkw. 
Tel. 0421719-61-73 (wieczorem) . 

SprLedam działkę budowlaną 1914 mkw., 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 

Sprzedam lub zamienię dom 184 mkw. 
Tel. 0601-338:&67. 

Sprzedam dom, 2 garaże, stan surowy, częścio
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. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 0602~394365, 046/833-03-60. 
Sprzedam działkę budowlaną 
3000 mkw. na Pasiece Watowskiej. 
Tel. 0607-484-126. 

Sprzedam mieszkanie 60 mkw., Mickiewicza, 
100000 zł z wyposażeniem. Tel. 0601-937-590. 

Sprzedam dom na Zadębiu z działką 
.ponad 700 Ihkw. Tel. 0697-620-406 

Spr'edam 3 ha lasu, Rowiska Nowe 
koło Skierniewic. Tel. 0608-292-251. 

Sprzedam działkę budowlaną 1329 mkw. 
+ projekt, Zadębie, ul. Feliksów, 30 zł mkw. 
Tel. 0510-051-321. 

Sprzedam nowy dom 4 km od Rawy - Bogu
szyce. Wykończony w 70%, działka I, 70 ha 
lub 1800 mkw. Tel. 0512-102-284. 

Sprzedam działkę budowlaną w Mszczono
wie. Tel. 0514-900-389. 

Sprzedam działki budowlane, Mokra Lewa. 
Tel. 046/832-33-43. 

Sprzedam dom, Skierniewice, działka I 030 
mkw., 6 pokoi, 2 kuchnie, garaż, wszystkie 
media. Tel. 046/833-53-23, 0501-581-930. 

Sprzedam działkę rekreacyjną 2 ary przy as
thlcie, cena 2500 zł. Tel. 046/813-82-85, 0694-
693-452. 

Sprzedam plac 13500 mkw., Skierniewice, 
ul. Trzcińska, wszystkie media w ulicy. 
Tel. 0604-225-311. 

Sprzedam segment mieszkalny koło osiedla 
9 Maja. Tel. 046/815-54-68, 0607-173-250. 

SprLedam pół domu, działka 500 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0602-639-8.65, 
0608-525-251. 

Sprzedam działki budowlane, Strobów. 
Tel. 0504-129-855. 

Sprzedam M-4 z garażem i działkę wysoki 
standard w rozliczeniu kawalerka lub samo
chód. Tel. 0660-663-508. 

Sprzedam działkę budowlaną w Białej Raw
skiej 1,60 ha. Tel. 0501-509-162 po 18.00. 

Sprzedam ziemię 4 ha gmina Regnów. 
Tel. 0608-694-572. 

Sprzedam działkę budowlaną 5200 mkw. 
-Aleksandrówka. Wiadomość Rawa 
Mazowiecka ul. 9 Maja blok Im I. 

Sprzedam M-4 67 mkw. w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. 0507-390-982. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

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

Kupię działkę budowlaną na terenie 
Łowicza. Tel. 0506-561-361. 

Kupię działkę w Bolimowie nad zalewem. 
Tel. 00694-272-724. 

48 mkw„ os. Bratkowice. Tel. 0505-044-971 

Działkę w Łowiczu, pow. min. 5000 mkw. 
Tel. 0606-656-898 po 18.00. 

Kupię ziemię: Popów, Strzełcew, 
Łaguszew, Gołeńsko lub 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. zł. 
Tel. 0602-244-081. 

Domek w Głownie, może być do remontu. 
Tel. 0507-053-230. 

Działkę budowlaną lub siedlisko 
niezabudowane w okolicy Głowna. 
Tel. 0603-38-88-71. 

Kupię działkę budowlaną w Skiemie· 
wlcach. Tel. 0608-025-792. 
Dom, segment, duże mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub li piętro. Tel. 0605-239-236. 

Kupię dom, gospodarstwo rolne lub ziemię 
powyżej 2 ha, kl. lllJV,V w okolicach Rawy 
lub Białej Rawskiej. Tel. 0509-730-774. 

Kupię działki budowlane w okolicach 
Puszczy Mariańskiej. Tel. 0606-486-383. 

Kupię działkę budowlaną do 1200 mkw. 
Skierniewice, Rawka lub okolice. 
Tel. 0503-052-104 po 18. 

Kupię mieszkanie w Rawie Mazowieckiej, 
ok. 50 mkw. Tel. 0461815-67-56. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinni>, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie 
róg Klickiego i Napoleońskiej, Łowicz. 
Tel. 0605-578-502. 

Wynajmę miejsca noclegowe. Plac Przyrynek 
11. Tel. 046/837-99-16. 

Poszukuję lokalu handlowego, dobra loka
lizacja, markowa odzież. Tel. 0509-282-211. 

Lokal na biura, gabinety, 60 mkw., 
centrum Łowicza. Teł. 0602-192-463. 
Przyjm~ na stancję. Tel. 046/837-57-77. 

Do wynajęcia kawalerka w Warsz.a.wie. 
Tel. 0603-984-880. 

Do wynajęcia sklep na targowicy 
w Łowiczu z bdb punkcie. Tel. 0605-636-176. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starqńskiego. Tel. 046/837-66-24. 

Do wynajęcia M-4, os. Dąbrowskiego. 
Tel. 046/837-83-86. 

Lokal ~ wynajęcia, około 120 mkw, centnun 
Łowicza. Tel. 0604-908-664, 0461837-58-02. 

Szukam samodzielnego pokoju na 3 miesiące 
(od maja) w centrum lub w okolicy. 
Tel. 046/8'37-96-12. 
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Poszukuję mieszkania dwupokojowęgo 
do wynajęcia, w blokach, parter, I, li piętro 
od I maja lub od I czerwca. Tel. 0607-991-399. 

Wynajmę kawalerkę w budynku prywatnym 
osobie samotnej. Tel. 0604-597-129. 

3-pokojowe firmie, w prywatnym budynku. 
Tel. 0604-597-129. 

Wynajmę pomieszczenie na sklep 
lub na usługi . Tel. 0604-597-129. 

Do wynajęcia pomieszc-.tenia w centrum 
Łowicza na gabinet lekarski lub dentystyc-~
ny. Tel. 0665-028-294. 

Poszukuję lokalu - Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice. Tel. 0602-392-512. 

Lokal na ul Zduńskiej - do wynajęcia. 
Tel. 0503-9n-175. 

Do wynajęcia plac 4500 mkw., magazyn 
200 mkw. Łowicz, trasa 2 - ul. Poznańska. 
Tel. 0889-478-566. 

Wynajmę lokal na biuro lub gabinet 
w centrum Łowicza. Tel. 0600-365-799. 

Do wynajęcia lokal 200 mkw„ parter - calość 
lub część (handel, usługi). Łowicz, 
ul. Podrzeczna 4, tel. 046/837-32-73, 
046/837-42-85. 

Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
lub pokoju w Łowiczu. Tel. 0510-250-687. 

M-3, Sikorskiego, Głowno - do wynajęcia. 
Tel. 0508-230-392. 

Kwatery pracownicze 10 osób - Stryków. 
Tel. 0501-579-477. 

Centrum Głowna - lokal do wynajęcia 
na biuro, usługi. Tel. 042/71O-70-92 
w godz. 19.00-21.00. 

Wynajmę dom w Głownie lub okolicy. 
Tel. 0603-38-88-71. 

Dom na wsi. Tel. 042/719-65-04. 

Kawalerka 25 mkw., Głowno. 
Tel. 0503-028-208. 

Do wynajęcia M-3 48 mkw„ umeblowane, 
Głowno; ul. Skokowskiego. 
Tel. 0421719-16-99, 0505-615-156. 

Do wynajęcia 2 pokoje, Stryków. 
Tel. 0602-802-205. 

Do wynajęcia mieszkanie, Głowno, 
os. Sikorskiego 14. I piętro, 2 pokoje, 
kuchnia. Tel. 0421719-24-43 po 16.00, 
0886-689-666. 

Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw„ 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 

Do wynajęcia lokal na dzialalność gospo
darczą 85 mkw. w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. Tel. 0608-024-207. 

Lokal do wynajęcia 35 mkw. 
na działalność, ul. Jerozolimska 17, 
Rawa Mazowiecka. Tel. 0502-955-459. 

Wynajmę lokal ok. 150 mkw., osiedle Widok. 
Tel. 022/845-65-33, 0501-45-85-33 . 

Do wynajęcia mieszkanie 62 mkw. 
na os. Widok. Tel. 0601-234-262. 

Do wynajęcia w Skierniewicach lokal 
na działalność gastronomiczną lub inną 
działalność 150 mkw. Tel. 0509-849-465. 

Wynajmę lokal w Bialej Rawskiej na działal
ność handlową o pow. 50 mkw. 
Tel. 0504-414-710. 

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej . 
Tel. 0604-272-140. 

Do wynajęcia w centrum Rawy Mazowiec
kiej lokal handlowy 12 mkw., pub 150 mkw. 
Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 
50 mkw., biuro, parking w centrum Rawy 
Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię złom. Tel. 0504-350~1. 

Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

Kupię maszynę stolarską grubościówkę. 
· Tel. 046/830-30-77. 

Kupię używaną konstrukcję tunelu 
foliowego. Tel. 046/838-50-86. 

Przyjmę ziemię z wykopów. 
Tel. 046/838-05-79. 

Kupię beczkę asenizacyjną 
Tel_ 0504--072-526. 

Kupię pralkę używaną Polar Super 
_Automat PS-663, może być uszkodzona. 
Tel. 0607-888-008. 

Kupię łóżko piętrowe. Tel. 0663-587-560. 

Skupujemy używany sprzęt rebabilitacyjno
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, 
laptopy, notebooki - po konkurencyjnycb 
cenach. Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

Sprzedam eternit grubofalisty, fabrycznie 
malowany. Tel. 046/837-92-27 po 18.00. 

Sprzedam wózek wielofunkcyjny. 
Tel. 046/837-01-35. 0694-086-072. 

Sprzedam kwalifikowane nasiona ce
buli. Tel. 022f725-23-67, 0500-747-575. 

Prostowniki od 24V. Tel. 0601-147-655. 

Atestowane szamba betonowe, bloczki 
I Inne wyroby z betonu. Produkcja 
i sprzedaż. Niedźwiada 48, 
tel. 046/838-95-74, 0602-187-651. 

Sprzedam małą elektrownię wiatrową, 
organy Wermona. Tel. 0603-184-796. 

Wyposażenie sklepu - lada cblodnicza. 
szafka chłodnicza, krajalnica, wagi 
elektroniczne Tel. 0693-126-258. 

Strój komunijny, łowicki, chłopięcy. 
Tel. 0696-298-286. 

Wózek głęboki dla dziecka, leżaczek 
samocbodowy, lodówkę. Tel. 046/837-94-59. 

Meble kuchenne i pokojowe oraz kuchnia 
gazowa. ' Tel. 0504-624-502, 0502-549-997. 

__ , --· 
Wyprzedaż: drzwi z PCV i aluminium, drzwi 
wewnętrznych pokojowych, umywalki 
z szafką, Tel. ()602-370-470. 

Sprzedam pilnie maszt flagowy. 
Tel. 0602-370-470. 

Suknia ślubna, wersalka i stolik 
pod telewizor. Tel. 046/837-20-28. 

Heblarko-krajzega. Tel. 046/830-38-37. 

Maks 220, 6 palet - sprzedam. 
Tel. 0606-376-858. 

Maszyny szwalnicze: overlock, dwuigłów· 
ka, stępnówki ; rożno elektryczne 
na 12 kurczaków. Tel. 0888-717-788. 

Spawarka 220/380V, wiertarka stołowa 
220 V, komplet do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 0508-281-605. 

Sukienka komunijna. Tel. 0887-321-067. 

Akwarium. Tel. 0502-469-218 wiec-torem. 

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. 

Sprtedam piec c.o. Kamino 1,3, mało 
używany Tel. 046/838-63-49. 

Sprzedam 2 fotele + fotel dwuosobowy roz
kładany. Tel. 046/837-74-34, 0601-508-927. 

Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywar
ki, (gat 11). Tel. 0510-158-880. 

Sprzedam w~łniak dziewczęcy komunijny. 
Tel. 0885-280-616. 

Sprtedam lodówkę stojącą, wagę elektronicz
ną, regały, ladę. Tel. 0696-567-180. · 

Sprzedam stojaki do sklepu odzieżowego. 
Tel. 0696-567-180. · 

Sprzedam kocioł olejowy Viessman, 
prawie nowy. Tel. 0602-587-341. 

Sprzedam ogrodzenie metalowe. 
Tel. 0661-025-120. 

Sony Ericson T-610. Tel. 0695-922-626. 

Wózek inwalidzki, używany. 
Tel. 046/837-14-26. 

Sprzedam mieszaJkę do mięsa 150 kg, opry
skiwacz plecakowy na silnik (nowy), aku
mulator 45A (używany). Tel. 046/838-33-44. 

Skrzydła okienne - oddam za darmo. 
Tel. 046/839-14-67. 

Maszyny do produkcji skarpet. 
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Sprtedam pustak keramzytowy, 2000 szt.; 
przecinarką kątową; wiertarkę stołową; 
drzwi pokojowe z ościeżnicami . 
Tel. 0600-096-303, 042/659-82-37. 

Sprzedam komunijny strój łowicki, 
kompletny. 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. 

Spr.redam maszynę dziewiarską dwupłytową. 
Tel. 0509-822-437. 

Zbiorniki plastikowe 1000 I na pale
cie - sprzedam. Tel. 0697.Sn-530. 

Sprzedam pilę łańcuchową Sthill. 
Tel. 0886-218-982. 

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Waga sklepowa, regały sklepowe. 
Tel. 0602-171-903. 

Stemple budowlane - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-65. 

Skrzypce - stare. Tel. 0691-265-469. 

Czamy regal + sofa dwuosobowa. 
Tel. 046/838-50-50. 

Sprzedam nową krajzegę. Tel. 0600-953-269. 

Tanio sprzedam 5,70 mkw. glazury. 
Tel. 046/837-67-33. 

Konstrukcja stalowa (szklarnię). 
Tel. 0502-271-951. -

Szlakę - sprzedam. Tel. 0502-271-951. 

Sprzedam motorek dziecinny na akumulator 
Pek-Perego, nowy. Tel. 0606-134-511. 

Sprzedam kompletny wełniak komunijny 
dla dziewczynki. Tel. 046/838-49-15. 

Drewno opałowe. Tel. 0605-224-393. 

Sprzedam krosna. Tel. 0691-865-085 
po 17.00. 

Telefon stacjonarny, cyfrowy ISDN. 
Tel. 0604-559-734. 

Elektryczny odciągacz pokarmu - NUK, 
leżaczek niemowlęcy, stojak do wanienki. 
Tel. 046/863-27-88, 0605-956-894. 

Wózek dziecięcy - tanio. Tel. 046/837-48-83, 
0603-673-950. 

Namiot handlowy 4x4 i 5x2,5 m; barok 
składowy 2,5x2; deski cal; klepkę dębową 
16 mkw., akwarium duże - tanio. 
Tel. 0889-118-420. 

Nokia 7250i, super stan, komplet. 
Tel. 0506-258-564. 

Sprzedam kuchnię węglową, piec do c.o., 
zamrażarkę 20 mleczarską. 
Tel. 046/837-90-16. 

Sprzedam lodówkę niedużą 
ARGO, ceni! do uzgodnienia. 
Tel. 0886-476-766. 

Telefon Sagem MYX.{i, 250 zł. 
Tel. 0600-768-405. 

Piec gazowy marki Buderus. 
Tel. 0695-774-319. 

Akordeon 120 basów. Tel. 0504-199-580. 

Sprzedam witrynę ch.łodniczą, zamrażarkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 

Lodówka + nowy agregat, rower. 
Tel. 046/837-87-52. 

Stylowy komplet wypoczynkowy, mało 
używany. Tel. 0509-897-627. 

• OGLOSZENIA DROBNE 

Sprzedam garaż budowlany 
na płozach metalowy o wymiarach: 
wys. 2 m, szer. 2 m, dl. 4 m, 1000 zł. 
Tel. 046/837-n-77, 0886-471-980. 

Sprzedam wypoczynek 3+ 2+ I , ciemna 
zieleń w kratę, 1200. zl. Tel. 0509-791-220. 

Sprzedam tralki schodowe. 
Tel. 046/837-92-86 po 16.00. 

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0667-115-451. 

Zagęszczarkę 90 kg, wciągarkę warsztatową 
łańcuchowa, przecinarkę stołówą 380 V. 
Tel. 0601-303-279. 

Sprzedam tunele foliowe. Tel. 046/838-60-08. 

Sprzedam albę i sukienkę komunijną. 
Tel. 046/837-12-22, 0608-041-272. 

Komputer, drukarka. Tel. 0503-699-872. 

Sony Ericson T630. Tel. 0693-405-196. 

Łubin słodki Sonet I OO zł/g. 
Tel. 0602-766-034. 

Wózek 2-ezęściowy. Tel. 0505-018-656. 

Stół do ping-ponga. Tel. 0608-354-272. 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Sprzedam Casio CTK-811, ze stacją dysków. 
Tel. 0661-150-273. 

CB radio. Tel. 0694-040-211. 

Sprzedam wózek Elmar 3-1\mkcyjny, łóżecz
ko z szufladą i materacem z włókna kokoso
wego. Tel. 0607-199-099. 

Sprzedam pojemnik plastikowy 
1000 I. Tel. 0604-411-266. 

SprLedam skrqpce lutnicze; harmonię 
3-rzędową, guzikową, 80 basów. 
Tel. 046/831-62-12. 

Sprzedam maszynę elektryczną do szycia, 
wieloczynnościową. Tel. 046/838-92-20. 

Kupię betoniarkę 150 I, równie-; do remontu. 
Tel. 0888-742-148. 

Okna plastikowe i 2 pary drzwi 
balkonowych - tanio. Tel. 0889-125-136. 

Wykrywacz metali (grunt), 680 zł. 
Tel. 0503-629-631. 

Junkers ew 520 do negocjacji. 
Tel. 0660-331-181. 

Sprzedam silnik elektryczny 5,5 kW. 
Tel. 0668-483-254. 

Sprzedam lodówkę Ardo. 'rei. 0668-483-254. 

Suknia ślubna, biała, rozm. 38-40, komplet 
wypoczynkowy zamsz. Tel. 0505-667-099. 

Sprzedam maszyny szwalnicze po likwidacji 
zakładu. Tel. 0606-326-740. 

SprLedam piec miałowy do 200 mkw., 
2003 rok budowy. Tel. 0660-048-076. 

Sprzedam wózek dziecinny. 
Tel. 0502-312-275. 

Sprzedam suknię ślubną. Tel. 0502-312-275. 

Sprzedam maszyny do szycia: 2 overloki 
3-nitkowe, stebnówkę i dwuigłówkę. 
Tel. 0421710-77-19, 0661-274-690. 

Beczki po olejach silnikowych 200 I, 60 I, 
30 I - sprzedam. Tel. 0421719-37-42. 

Meble do sklepu odzieżowo-pasmanteryjno
kosmetycznego. Tel. 0507-053-230. 

Pierze gęsie. Tel. 042/719-56-38. 

L6żko piętrowe duże (sosna) z materacami. 
Tel. 0421719-21-18, 0502-639-668, 

Spr~m Ślęzę sadowniczą, duży kosz. 
Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny 
Bartek. Tel. 042/719-38-47. 

Sprzedam cegłę Siłka wapienno-gipsową 
2000 szt. - tanio. Tel. 0510-535-248. 

Sprzedam piec, c.o. na gaz ziemny, Fakora -
używany, stan bardzo dobry z pompą Grund
fos; wkłady kominowe z kwasówki , średni
ca 100/ 120, mb 20 mb. Tel. 0601-331-135. 

Sprzedam kanapę, dwa fotele - miooowe, 
szafa 3-drzwiowa, ciemny brąz. 
Tel. 046/832-29-39. 

Sprzedam regał mlodzieżowy, komputer 
z biurkiem, wersalkę. Tel. 046/833-97-86 
~o 17.00. 

Najtańsze czyste CD/DVD w Rawie, 
Rynek, wtorek, piątek, sobota. 

Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. 

Sprzedam atrakcyjną suknię ślubną, 
2-częściową, kolor ecru, wzrost 169-172, 
stan idealny, welon, rękawiczki gratis. 
Tel. 0505-026-551. 

Sprzedam kanapę rozkładaną z czarnej skóry 
(bez pojemnika na pościel), lawostól 
podnoszony. Tel. 046/830-21-65. 

Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz sadowni
czy, 1,6 metra. Tel. 0607-317-859. 

Hurtownia odzieży używanej, niesort 
z Niemiec !kg= !euro, Mszczonów. 
Tel. 0603-500-279. 

Sprzedam fortepian antyk, sprawny w dobrym 
stanie. Tel. 046/833-01-63, 0697-999-307. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny 
asortyment i szlak~ przywieziemy 
na miejsce. Tel. 0601-33-88-13. 

Sprzedam drewno opałowe, rąbane. 
Tel. 046/856-95-83, 0509-150-287. 

Sprtedam zlewozmywak dwukomorowy 
biały o wymiarach 60180 cm z baterią 
i syfonem, stan dobry. Tel. 0503-566-102. 

Skradziono dwa niebieskie ule z pszczołami 
w Kurzeszynie z pasieki obok kościoła. 
Bardzo proszę o informację. Nagroda!!! 
Tel. 046/815-49-23. 

Sprzedam olchę opałową na pniu. 
Tel. 046/815-50-78. 

Sprtedam suknię ślubną francuską 
z dodatkami, rozmiar 38. Tel. 0693-497-199. 

Sprzedam tanio wieżę CD'. gramofon, 
kolumny do niewielkiej naprawy, Rawa. 
Tel. 0698-898-708. 

Sprzedam drewno metry. olszowe. 
dużego kasztana na pniu okolice Rawy 
Tel. 0441712-26-64. 

Sprzedam W)posażenie pizzeńi: rożen, 
stół chłodniczy, talerze, ladę sklepową itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Spr~dam parnik, eh.lodziarkę, tregry, 
wóz konny. Tanio!!! Tel. 046/814-44-92. 

SprLedam silnik 230V, 1.5 KW, prostownik 
380V, kamień polny Tel. 0603-064-440. 

Sprzedam agregat prądotwórczy, nowy 
na gwarancji. Tanio. Rawa. Tel. 0601-341-389. 

Sprzedam CB radio Cobra 19DX, stan bardzo 
dobry. Tel. 0609-282-382. 

Sprzedam kamerę NC nieużywaną 
na gwarllncji , 700 zł. Tel. 0601-296-640 
po 15 . 

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Sprzedam suknię ślubną, 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. 

Chałupniczo - szycie i pakowanie. 
Tel. 0510-668-123. 

Kucharka - przyjmie wesela oraz imprezy 
okolicznościowe. Tel. 046/837-84-46. 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0604-270-043. 

Zatrudnię doświadczoną kucharkę 
lub kucharza do pracy w Nieborowie. 
Tel. 0697-997-220. 

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. 

Zatrudnię ekspedientkę z doświad
czeniem w handlu do Sklepu Wielo
branżowego w Łowiczu. 
Tel. 056/493-33-43. 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0602-558-294. 

Poszukuję kierowcy kat. C+E z 2-letnim 
doświadczeniem. Praca na terenie kntju. 
Tel. 0660-677-059 po 15.00. 

Zatrudnię fryzjera, -kę. 
Tel. 046/837-49-21. 

Przyjmę dziewiarza na maszyny 
komputerowe. Tel. 0606-832-571. 

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, 
specjalność: 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 kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0607-267-206. 

Zatrudnię mechanika samochodów 
cię-'.airowych z prawem jazdy kat. C. 
Tel. 0601-297-779. 

Przyjmę do pracy fryzjerkę lub fryzjera 
damsko-męskiego na własny rozrachunek 
prty kosmetyczce. Tel. 0501-011-198. 

Masaż • usprawnianie po udarze, 
dojazd do pacjenta. Tel. 0693-278-958. 

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-180-054. 

Firma zatrudni kierowców z kat. C. 
Tel. 046/830-00-80: 

Zliopiekuję się dzieckiem. Tel. 046/837-63-93. 

Zatrudnię kierowcę kat 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, dwuigłówka. Tel. 0511-971-809. 

Zatrudnię_ szwaczki~ moZ.liwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel. 0600-312-701. 

Avon -zostań konsultanką a otrzymasz teraz 
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek 
i torbę. Na wstępie jeszcze dodatkowy 
prezent. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Sprzedaż perfum - super zapachy, surper zaro
bek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka. 
Tel. 0602-171-903. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-598-480. 

Dobrte szyjące szwaczki - zarobią. 
Tel. 0665-202-1 OO. 

Zatrudnię opiekunkę do 3 dzieci. 
Tel. 0510-124-713. 

Firma zatrudni elektryka, mechanika 
na samochody ciężarowe, kierowcę kat. C, E. 
Tel. 046/837-69-81 godz. 8.00.-16.00. 

Zatrudnię pracownic<i do baru, wiek 
do 35 lat. Tel. 0888-388-164. 

Firma zatrudni kierowców z praktyką 
w transporcie międzynarodowym. 
Tel. 0600-950-755, 0692-411-369 
w godz. 8.00-14.00-

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0608-637-060. 

Młody rencista poszukuje pracy, prawo 
jazdy kat. B. Tel. 0661-677-932. 

Kobieta 27 la~ znajomość obsługi kompute
ra, język angielski, prawo jazdy kat. B, 
doświadczenie w sprzedaży i pracy jako asy
stentka - szuka pracy. Tel. 0696-474-358. 

Zespół rockowy szuka basisty. Próby 
w czwartek wieczorem. Tel. 0601-290-163. 

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego w Wyborowie (bezro
botną, zarejestrowaną w Urzędzie 
Pracy). Tel. 0693-278-953. 

Zatrudnię panią do opieki (popołu· 
dniami) nad 5-miesięcznym dziec
kiem, niepalącą, na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-74-48, 0606-792-731. 

Zatrudnię kierowcę z samochodem 
do rozwożeni~ pizzy. Tel. 0660-733-348. 

Producent skarpet zatrudni pracow
ników na stanowisku dzlewlarza, 
formowaczy I pakowaczy. 
Tel. 0601-332-896. 

Zatrudnię kucharza lub kucharkę do pracy 
w restauracji nad morzem na sezon letni, 
na dobrych warunkach placowych. 
Tel. 0501-489-891. 

Zatrudnię kelnetkę z milą aparycją. szybką, 
do pracy w restauracji nad mor~ w okresie 
lipiec~sierpień, min. wykształcenie średnie, 
mile widziana znajomość języków obcych. 
Tel. 0501-489-891. 

Poszukuję osób chętnych do wspólpracy 
- branży kosmetycznej. Tel. 0692-890-537. 

Ocieplenia budynków, glazura, murowanie. 
Tel. 0887-818-290. 

Potrzebni pracownicy - cieśli. 
Tel. 0698-619-586. 

Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Tel. 0504-011-164. 

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy 
w Łowiczu. Tel. 0510-250-687. 

Zatrudnię kierowcę B, C, C+E. 
Tel. 0698-645-426. 

Transport krajowy, samochody 
z zabudową kontenerową, lzotermicz.. 
ną, cały kraj, korzystne stawki 
na powrotach. Tel. 0600-357-428. 

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E z uprawnie
niami, transport krajowy. Tel. 0601-360-267. 

Młody, wykształcenie średnie - matura, ure
gulowana służba wojskowa, stolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kal B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii do
legliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawodowe; zaświadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 0421719-38-64, 0603-610-884. 

Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-551-060. 

Przyjmę szwaczki do kostiumów kąpielo
wych oraz biustonoszy. Tel. 042/719-36-93, 
0508-718-574, 

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki do szycia 
bluzek i dzianiny. Tel. 042/719-18-43, 
0665-217-483. 

Przyjmę szwaczki (spodnie. żakiety), 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 

Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696'033-527, 0668-206-250. 

Ubojnia zwierz.ąt w Karnkowie zatrudni. 
Tel. 042/719-56-78 9.00 - I O.OO. 

Serwis zatrudni na korzystnych 
warunkach mechaników I elektrome
chanika samochodowego. 
Tel. 0421719-29-37. 

Zatrudnię lakiernika do zakładu sto
larskiego (Głowno). Tel. 0696-033-527, 
0668-206-250. 

Prtyjmę 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. 

Poszukuję wulkanizatora, Głowno. 
Tel. 042/710-74-47. 

Młoda rencistka podejmie pracę w Głownie 
w sklepie (oprócz spożywczego). Może 
być opieka nad dzieckiem. Tel. 0697-714-866. 

Montażystów stolarki otworowej z doświad
czeniem - Głowno. Tel. 0502-761-502 
po 16.00. 

Ekipy montażowe zatrudnimy, bran
ża okienna. Głowno, tel. 0504-156-216. 

Przedstawiciel handlowy - branża okienna. 
Oferty: widoki_glowno@wp.pl. 
Tel. 0502-761-502 po 16.00. 

Handlowiec. sprzedawca, Głowno, branża 
okienna. Oferty: widoki_glowno@wp.pl, 
tel. 0502-761-502 po 16.00. 

Pilnie zatrudnię szwaczki, konfekcja damska 
i dziecięca - stała praca. Tel. 0668-180-601. 

Zatrudnię pracownika do robót remontowo
budowlanych - ocieplanie budynków, 
Głowno. Tel. 0880-542-743. 

Serwis samochodowy zatrudni 
mechanika, lakiernika, blacharza, 
kierownika serwisu. Tel. 0509-690-282. 

Szwaczki z doświadczeniem, tkaniny. 
Tel. 0663-514-363. 

Avon- bez wpisowego. 
SMS/Tel. 0502-616-468, 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 krawęźnika. 
Tel. 0601-699-379. 

Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 

Firma 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 bu
dowlanych (koparko-ładowarka, rów
niarka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Firma zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowła· 
nym i drogowym. Tel. 0461833-98-28 
wew. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat B, C, D, E. 
Tel. 0609-837-100. 
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Możliwość dobrych zarobków dla samodziel
nych i kontaktowych. Tel. 046/855-53-04, 
0692-066-689. 

Zatrudnię przedstawicieli handlowych 
na teren Skierniewic. Tel. 046/832-56-20. 
0661-466-403. 

Zatrudnię szwaczki oraz chalupnic-,Lki. 
Tel. 0692-125-138. 

Firma PPHU „Dach-Met" w Franopolu koło 
Białej Rawskiej zatrudni pracownika, poi.ą
dane umiejętności ślusarz, spawacz, tokarz. 
blacharz, lakiernik. Tel. 046/ 815-92-56, 
0607-091-127. 

Firma zatrudni: murarzy, stolarzy, cieśli, 
ślusarzy, zbrojarq. Tel. 0605-365-367. 

Firma zatrudni inżyniera bądź technika 
budowlanego z uprawnieniami na .stanowi
sko kierownik robót budowlanych. 
Tel. 0605-365-367. 

Potrzebna szwaczka chałupniczka. 
Tel. 0668-157-690. 

Zatrudnię murarzy, tynkarzy. 
Tel. 0886-18-37-75. 

Przyjmę 18 - 24-letnią stażystkę (produ~cja 
papieru toaletowego) Skierniewice, 
ul. Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. 

Zatrudnię kelnerkę, Skierniewice. 
Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię kucharza do pizzerii. 
Tel. 0887-961-081. 

Zatrudnię szwaczki, praso;;,aczkę. 
Tel. 0509-513-707. 

Zatrudnię kobietę lub mężczyznę 
do prac porządkowych w Skierniewi
cach. Tel. 0510-,39-731. 

Przyjmę ki ero w cę z samocbodem 
do rozwozu pizzy w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0668-199-742. 

Przyjmę pracę chałupniczą (oprócz szycia). 
Tel. 046/ 814-67-47. 

Firma okienna zatrudni handlowców 
z własnym samochodem osobowym, 
Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 7. 
Tel. 0461 814-51-21. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-94415, 0608-484-079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka 
komputerowa - tanio. Te\. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela. chr,ty, 
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. 0461837-52-23, 0606-312-048. 

Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. 
Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 

Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749; foto
graf, tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 

Film weselny, komunijny. DVD. 
Przystępna cena. Tel. 0609-996-333. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 

Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. 

NAK Studio Films - wszelkie usługi 
videofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51 , 0888-832-140. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie cyfrowo. montaż 
komputerowy. T•I. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych 
wspomnień! Przegraj pamiątkowe 
kasety wideo na płytę DVD. 
Tel. 0509-620-300. 

Przegram kasety wideo na płytę 
DVD, 24 h. Tel. 0508-132-608. 

Wideo - filmowanie, tanio. Tel. 0608-244-400. 

Wideo - filmowanie, cyfra. tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Wideo Foto. Tel. 0691Hl11-351. 

Foto-Video „Clip", śluby, komunie, stud
niówki , DVD, VHS. Tel. 0606-218-624, 
0661-723-002. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańc-~ie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046/837-19-29. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Usługi hydrauliczne • pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, miało
wych i na 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. 
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Panele podłogowe. ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 

Docieplenia budynków, elewacje, 
wykończenia. Tel. 0509-706-907. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia. 
Tel. 0509-822-409. 

Murowanie, tynki, ocieplenia. 
Tel. 0461815-75-85. 

Zespól wesela. Tel. 024/285-41-08. 

Naprawa i modernizacja komputerów. 
Tel. 0501-036-899. 

Zawiozę do ślubu, tanio - BMW 5, srebrne. 

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

Krycie dachów. Tel. 0604-456-925, 
0608-409-686, 0694-954-243, 
0604-459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-470-514. 

Usługi remontowe i wykończeniowe, tanio, Tel. 046/838-58-12, 0604-973-039. 
Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Kompleksowe remonty mieszkań. 
Atrakcyjne ceny. Tel. 0691-734-544.' 

solidnie, fachowo. Teł. 0500-738-600. Śloby i inne uroczystości _ srebrny Mercedes 
Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., faktu- (okularnik), czarna perła BMW 5. 

Przylącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat. bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 0461837-50-84, 
0601-303-858. 

Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warszawska 94, 

ry VAT. Tel. 0604-173-360, 046/835-31-26 .. Tel. 0665-219-486. 

Usługi hydrauliczne - pełen zakres, faktury 
VAT. Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 0461837-62-99. 

Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. 

Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 

Ukladanie kostki betonowej, granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/83_7-57-28. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mozaikowe. Tel. 0606-428-162, 
0461839-62-3n. 

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrl i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi blacharsk~ekar
skie, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana 
Pawła li 23. Tel./fax 046/837-51-31, 
0509-729-619. 

Rolety, żaluzje, moskitiery - nowo
czesne systemy do każdego typu 
okien, także bez wiercenia. Łowicz, 
ul. Ikara 10. Tel. 0461837-44-25. 

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. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-89 I. 

Układanie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja. Tel. 0600-150-196. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie • „EFEKT". 
Tel. 0600-984-398. 

Cyklinowanie, polerowanie 
- nowoczesny sprzęt Tel. 0694-866-437. 

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 

Profesjonalna inStaiacja sygnalizacji 'Włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru 
wizyJnego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 

Centrum Sprzedaży Rynien I Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańslia 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach blachodachówkę szwedzką i fiń· 
ską, blachy trapezowe, podbitkę i ryn
ny. Świadczymy krycie dachów. 
Tel. 0600-367-696, 046/839-28-60. 

Usługi remontowe i wykończeniowe. Tanio, 
solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 

Kominki - budowa, projekty, 200 
wzorów. Ogrzewanie domów. 
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415. 

Solidne układanie glazury, terakoty, 
murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, 
panele, klinkier. Tel. 046/837-13-91, 
0607-070-420. 

Dachy, pokrycia i obróbki. Tel. 0608-4ll9-686. 

Adaptacja strychów, montaż płyt k/g, 
malowanie. gipsowanie, pailele. 
Tel. 046/837-84-72. 

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691-715-543. 

. Gipsy - malowanie. Tel. 050~33-630. 

Montaż okien, drzwi, bram garażowych, kon
strukcja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 

Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, 
szwedzka, płytki. Tel. 0507-458-670. 

Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, 
szwedzka, płytki. Tel. 0511-098-343. 

Usługi remontowe, glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gładź, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 046/837- 73-99, 0605-562-65 I. 

Układanie kostki • solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-413-669. 

tel. 0698-467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Glazura, terakota. Tel. 046/837-11-51 
po 16.00. 

Panele podłogowe, ścienne; boazeria; 
malowanie; tapetowanie; schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33. 

Beton -·wyburzenia, cięcie, rozbiórka. 
Tel. 0606-192-95 I. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 

Malowanie; gipsowanie. tapetowanie, pane
le ścienne, sufity podwieszane, adaptacja 
i ocieplanie poddaszy, płyty gik - solidnie, 
tanio. Tel. 0600-818-296. 

Remonty - kompleksowo. 
Tel. 0600-614-490. 

Remonty • adaptacje. 
Tel. 0607-196-356. 

Remonty - profesjonalnie. 
Tel. 0691-774-281. 

Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, 
wyceny, kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 
046/837-78-38. 

Glazura, terakota, gipsy, panele, itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Glazura, terakota, gładź, panele - ceny 
do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43. 
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparko-spy
charką. tel. 0604-575-523, 0461837-79-21. 

Nadzory budowlane, oceny technicz
ne obiektów, kosztorysy, projekty. 
Uprawnienia konstrukcyjno-budow
lane, bez ograniczeń. mgr inż. An
drzej Terebiński. Tel. 0505-928-424. 

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź., 
montaż płyt gik, glazura, terakota, panele. 
Tel. 0504-388-696 .. 

Wykończenia wnętrz pod klucz, 
docieplania budynków, referencje 
z rynku miejscowego. Teł. 0602-287-648. 

Glazura, terakota, panele ścienne, 
podłogowe, malowanie - tanio, solidnie. 
Tel. 0602-717-207. 

Dachy - konstrukcje, 'pokrycia, naprawa, 
konserwacja. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 

Balustrady ze st;ili nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 

Wykonuje tynki, roboty remontowo-budow
lane. Tel. 0697-923-472. 

Usługi stolarskie. Tel. 046/837-15-54. 

Wyrób i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557. 

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. 0609-846-316. · 

Remonty i wykończenia Tel. 046/837-01-85, 
0608-8 I 0-953. 

Glazura. -terakota, gładzie, malowanie, 
panele. Tel. 0421710-84-90, 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. 

Elektroinstalacje, domofony, alanny. 
Tel. 0502-140-721. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bezpłatna wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 

Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. 

Układanie glazury, terakoty, gładzie 
gipsowe. Tel. 0609-569-365. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanaliza
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. 

Odnawianie wanien. 
Tel. 0600-979-826. 

Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Tel. 0608-172-838, 
046/832-82-12. 

Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-616-371. 

Tynki wylewki agregatem, kompleksowe 
wykańczanie wnętrz. Tel. 044/724-19-53, 
0605-541-012. 

Tynki, mury, ocieplenia. Tel. 0693-791-487. 

Układanie, cyklinowanje. 
Tel. 0461835-22-56. 

Glazura, terakota, tanio, oolidnie. 
Tel. 0663-999-123. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 

Pranie podciśnieniowe dywanów, wy
kładzin i tapicerek. Tel. 0696-086-527. 

Tanio malowanie, gipsowanie. 
Tel. 0508-809-517. 

Docieplanie budynków, gładź gipsowa, 
płyty KG i malowanie, dokładnie, tanio. 
Tel. 046/832-73-78, 0604-136-932. 

Panele podłogowe, ścienne, terakota, 
malowanie, tanio, solidnie, fachowo. 
Tel. 0694-28-74-47. 

Dach-Kiach, solidny dach na twój dom! 
Szybko, tanio, promocja Tel. 0607-610-786. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidoie. 
Tel. 0505-006-331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-891.092. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-771-238. 

Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, 
akordeon, saksofon. gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 (wieczorem). 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież - kom. 
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg 
Bolimowskiej i Baczyńskiego - środy 
11.00-17.00. 

Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

Naprawa sprzętu komputerowego 
oraz usługi związane z jego obsługa. 
Tel. 0696-803-050. 

Świadczę usługi transportowe - bus. 
Tel. 0606-627-382. 

Zespół muzyczny, wieloletnie 
doświadczenie. Tel. 0606-908-346. 

Zespół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Wymiana pasów na nowe w vertica
lach oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046/830-04-02. 

Zespół muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 

Zespół. Tel. 0500-268-11 O. 
Transport krajowy. Samochód 1,5 t 
+ przyczepa. Razem 24 m3. Faktury VAT. 
Łowicz, tel. 0505-018-655. 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowycJl 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Naprawa: pralki automatyczne, lodówki, 
zamrażarki, ogrzewacze przepływowe, kuch
nie gazowe. Dojazd gratis. Tel. 0603-531-989. 
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 

Zespół - wesela. Tel. 0502-473-091. 

Usługi transportowe samochodem dostaw
czym l,80xl,90x3,60. Tel. 0501-154-218. 

Transport samochodem dostawczym - tanio, 
lub podejmę współpracę. Tel. 0886-300-130. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej. 
Tel. 0461837-73-07, 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. 
Tel. 0510-158-880. 

REKLAMA 

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. Dąbrowskiego bi. 9 m 9, IV p., o pow. 47,65 m2, 

dwa pokoie z kuchnią, przedpokói, łazienka i WC 
Wkład budowlany ustalony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 61.940,00 zł 
./Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni. 
./ 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. 
./ Osoby nabywające mieszkanie w spółdzielni nie wnoszą opłaty notarialnej i skarbowej. ;!: . ł 

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, 0512-443-696. 

Zespół - wesela. Tel. 0605-283-913. 

Limuzyna Lincoln - śluby, przyjęcia, itp., 
8 m długości, telewizor, lodówka, skóra. 
Tel. 0605-305-579, 0697-l46-411. 

Solidne sprzątanie mieszkań, domów, 
mycie okien. Tel. 0606-108-795, 
0608-394-971. 

Instalacje elektryczne. Tel. 050I,129-686, 
046/889-147-329. 

Śluby - BMW 3 -łanio. Tel. 0508-909-732. 

Kredyty gotówkowe, od 500 zł dochodu, 
bez ograniczeń wiekowych. Specjalna oferta 
dla emerytów i rencistów. Łowicz, 
ul. Podrzeczna 19b. czynne od 9.00-18.00. 
Tel. 046/837-32-76, 0502-037-725. 

Renowacja, strojenie pianin. 
Tel. 0461837-92-90. 

Zgubiono telefon Sony Ericson T-61 O. 
Na uczciwego znalazcę czeka nagroda. 
Tel. 0609-500-766. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Komputery - składanie, naprawa, moderniza
cja, instalacje urządzeń i oprogramowanie. 
Tel. 0509-714-737. 

Spawania aluminium. Tel. 0504-065-376, 
Jastrzębia 45. 

Wypożyczam rusztowania warszawskie. 
Tel. 0697-923-472. 

Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-641, 
046/838-70-32. 

Projekty graficzne, przygotowanie do dru
ku, banery, szyldy. Tel. 0461837-09-37 
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

Śluby VW Passat. 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Koronki, aplikacje. Tel. 0509-454-422. 

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 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.mariuszkozlowski.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 lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki
pem Polonez. Tel. 0509-620-300, 
0508-132-608. 

Przeprowadzki. 1el. 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. 9-17. 
Tel. 0461832-29-33, 0602-648-193. 

www.schodyparkiety.pl 

Lawetę wąską do osobowego wypożyczę, 
Rawa Mazowiecka Tel. 0609-473-367. 
Usługi hydrauliczne - nowa technologia, 
miedź, stal, - pełen zakres 
Tel. 046/815-08-38. 

Ocieplanie budynków styropianem i wełną, 
tynki akrylowe, mozaikowe, silikonowe. 
Tel. 0508-745-186. 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i stylowych. Układanie i cyklinowanie pod
łóg. Tel. 0603-200-532. 

Wycinka drzew niebezpiecznych. 
Tel. 0461814-67-47 (wieczorem). 

Dekorowanie sal weselnych. stołów na im
prezy okolicznościowe. Ceny promocyjne. 
Klimaty-Dekoratornia. Tel. 0505-065-572, 
0509-652-676. 

Lukas Bank, gotówka w 15 minut. 
Tel. 0461833-00-85. 

Tanie kredyty, minimalny dochód od 600 zł 
netto, bez zabezpieczeń. Tel. 0512-443-920. 

KOMPUTERO 
-PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

Komputeropisanie. Tel. 0696-803-050. 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie. Tel. 0461833'.I0-79. 

NAUKA 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Prace zaliczeniowe, licencjackie, magister
skie. Tel. 0696-803-050. 

Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 0601-613-963. 

OGLOSZENIA DROBNE 

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. 

Nauczyciel języka niemieckiego - udzieli 
korepetycji - tanio i profesjonalnie. 
Tel. 0691-715-557. 

Język niemiecki - korepetycje. 
Tel. 0508-186-351. 

Korepetycje z języka angielskiego, nauczy
ciel. Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267. 

Matematyka - student UŁ, 90 min./ 25zł. 
Tel. 0606-647-491. 

Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273, 
0461837-34-87. 

Angielski - korepetycje dla szkoły podsta
wowej. Tanio - studentka. Tel. 0698-514-448. 

Matematyka (SP, gim.). Tel. 0697-604-537. 

Język polski - wypracowania. • 
Tel. 0697-658-162. 

Korepetycje z języka niemieckiego 
- tanio. Tel. 0508-051-709. 

Mgr matematyki - korepetycje niedrogo. 
Doświadczenie. Tel. 046/837-53-15. 

Angielski - tanio. Tel. 0461837-18-43. 

Język polski - pomoc przy pisaniu prac. 
Tel. 0608-433-138. 

IMatematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Język rosyjski - korepetycje, wypracowania, 
nauczyciel. Tel. 0461837-31-83, 
0693-398-514. 

Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 

Prace z polskiego, histońi. Tel. 0602-490-715. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
z podręcznika ucznia. Tel. 046 832-65-39, 
0461832-65-18, 0695-610-541. 

Angielski. Tel. 046/833-74-18, 
0509-765-759. 

Angielski, korepetycje. Tel. 0603-646-000. 

Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 0461833-74-31, 0504-688-169. 

Angielski - indywidualnie. 
Tel. 0461833-74-31, 0504-688-169. 

Francuski, korepetycje. Tel. 0888-441-58 I. 

ROLNICZE 

Sprzedam mieszankę, jęczmień z owsem 
w Boczkach Chehnońskich oraz sprzedam 
dużego, 3-lelniego psa, 50 zł. 
Tel. 0501-011-198. 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam warchlaki duńskie, waga 
25-30 kg. Gasik - Niedżwiada. 
Tel. 0504-270-890. 

Ciągnik MTZ80 1990 rok, duża kabina. 
Tel. 0501-254-694. 

Sprzedam jałówkę wysokoclelną. 
Tel. 046/839-2 I -60, 839-21-78. 

Sprzedam bób, odmiana Bizon. 
Tel. 0512-074-580. 

Sprledam bób. Kupię ziemniaki. 
Tel. 0508-819-982. 

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
pieczywa mielonego i kruszu z wafli. Młyn 
w Retkach. Tel. 046/838-73-28, 
046/838-73-45. 

Sprzedam siano i słomę belkowane. 
Tel. 0601-335-514. 

Sprzedam ładowacz cyklop, stan bardzo 
dobry. Tel. 0461839-22-92. 

Sprzedam kombajn do fasoli FMC, ładowacz 
cyklop, mało używany, z kabiną, wózek 
widłowy GPW, ciągnik C-385 z turbiną, 
skrzynki uniwersalki używane, kosiarka 
pokosowa Forshnil. Tel. 024/282-21-85, 
0600-059-824. 

Kupię każdą ilość żyta, sprzedam, zamienię 
otręby. Tel. 0697-536-596. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 0461835-22-7 I. 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-9 I. 

Sprzedam gospodarstwo 12,76 ha 
wraz z budynkami. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam siano prasowane. 
Tel. 0461861-61-66. 

Sprzedam krajzegę jednoosiówkę 
do ciągnika. Tel. 0603-184-796. 

Przywiozę młóto browame 2x 8 t. 
Tel. 0605-629-839. 

Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 024/').77-72-50. 

Sl:Jrzedam rozsiewacz nawozów zawieszany 
N01·2 i opony używane 16,9 x 28". 
Tel. 0461838-72-21. 

Siewnik (25 rurek) - sprzedam. · 
Tel. 0698-334-437. 

Sprzedam konia, powyżej 15 lat. 
Tel. 0461838-68-56. 

Sprzedam słomę, sadzarkę czeską, 
eternit drobnofalisty (nowy). 
Tel. 0606-324-970. 

Sprzedam Kosa do nawozów, motopompę stra
:iacką M800, 1988 rok. Tel. 046/838-11-58. 

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. 0461839-18-53. 

Sprzedam jałówkę cielną . 
Teł. 046/838-43-84. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0461838-47-51. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
(wycielenie: 4 kwiecień). Wicie 74, 
tel. 046/838-40-77. 

Sprzedam dojarkę 2-konwiową, parnik 
elektryczny. Tel. 046/838-57-88. 

Sprzedam C-330, 1990 mk. 
Tel. 046/838-60-79. 

Dwukółkę nową do ciągnika - sprzedam. 
Tel. 0461830-38-37. 

Sprzedam sprężarkę 160 I i głębosza 3 łapy. 
Tel. 0888-144-260. 

SprLedam słomę belowaną ze stodoły. 
Wygoda 31. Tel. 046/838-90-69. 

Przyczepa 6 i, 3-slronny wywrot; rozrzutnik 
jednoosiowy - sprzedam. Tel. 046/839-18-98. 

Sprzedam siano, I pokos. Tel. 046/837-65-72. 

SprLedam mieszankę, jęczmień Stratus. 
Teł. 0600-519-681. . 

Sprzedam kombajn zbożowy Claas Qomina
tor 66 z rozcinaczem, szer. robocza 3,6o m. 
Tel. 0500-041-366. 

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; talerLówka; 
Ursus 1201 - sprzedam. Tel. 0605-996-297, 
046/832-77-27. 

Forschnitt 514; Class Merkator 60; siewniki 
2,5 m, 3 m; Zetor 7045; prasa rolująca - sprze
dam. Tel. 0605-996-104, 046/831-53-88. 

SprLedam jalówk~ na ocieleniu. Chąśno 32, 
tel. 0609-788-366. 

SprlOdam ciągnik MF3060, 4x4, 
klimatyzacja. Tel. 0668-816-945. 

Kupię ciągnik C-330 do remontu. 
Tel. 0603-993-060. 

Spr.redam rury aluminiowe o średnicy I 08 mm. 
Tel. 046/861-05-11, 0608-400-447. 

Sieczkarnia do kukurydzy, jednorzędowa, 
typ Potinger Mex 2 Rotation - sprzedam. 
Tel. 0461838-74-45. 

Sprzedam dojarkę. Tel. 0501-270-197. 

Opryskiwacz sadowniczy, zawieszany, 
stan dobry - kupię. Tel. 046/838-17-63 
(wieczorem). 

Sprzedam młynek do śruty na kamienie. 
Tel. 0461838-63-49. 

Ursus C-360, 1979 rok - sprzedam. 
Tel. 0461838-90-76. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu z cielakiem 
lub bez. Reczyce 33. tel. 0888-104-443. 

Sprzedam bronę talerzową 16 i grabiarkę 
do siana, Pięciosłoneczkowa. 
Tel. 046/838-83-34. 

Sprzedam dojarkę, przyczepę zbierającą, 
dmuchawę. Tel. 046/838-74-74. 

Tanio sprzedam siano i słomę. 
Tel. 0461838-07-16. 

Sprzedam siano, burak, zboże. 
Tel. 0605-679-209. 

Sprzedam śrutownik na kamienie Sztom1. 
Tel. 0887-334-537. 

Sprzedam 8 t pszenżyta. Tel. 024/282-23-12, 
0880-734-314 po 18.00. 

Spr.redam słomę l>eiowaną i pszenicę jarą. 
fel. 046/838-76-29. 

Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 0461838-87-30. 

Sprzedam łubin. Tel. 0461838-83-47. 

Sprzedam kombajn Wistula. 
Tel. 0503-654-884. 

Schładzalnik mleka Alfa Lava! 550 I. 
Tel. 046/838-33-31, 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 kultywator 2, I O m z walem 
strunowym podwójnym. Tel. 046/838-89-09. 

Sprzedam 1 O t pszenżyta. 
Tel. 0461838-64-04, 0888-283-376. 

SprLedam kabinę Sokótka do C-360: 
Tel. 0698-303-992 . 

Sprzedam ciągnik T-25, 1980 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprzedam mieszankę zbożową. 
Tel. 046/838-58-12. 

Sprledam pług 3 grudziądzki, jałówkę 
cielną. Tel. 0600-421-548. 

Bób - nasiona, sprzedam. 
Tel. 0603-161-640. 

Sprzedam 5,37 ha ziemi, przyczepę 4 t 
wywrotka, dojarkę 2-konwiową i słomę 
w kostkach. Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam jałówkę ha wycieleniu. 
Tel. 0888-822-173. 

SprLedam dużą ilość obornika. 
Tel. 046/838-24-22. 

Sprzedam dwa kombajny zbożowe Forsch
nitt 512, cheder 420, 1981 rok i 1987 rok, 
stan bdb. Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-75-17 
(wieczorem). 

Kupię skrzynki plastikowe. 
Tel. 0600-389-324. 

Sprzedam 2,5 t buraku pastewnego. 
Tel. 0500-238-364. 

SprLeda{Tl jałówkę wysokocielną, 
Tel. 0696-698-085. 

Sprzedam dziatkę budowlaną gospodarczą. 
Tel. 0606-281-707. 

Sprledam pszenicę, pszenżyto, d0jarkę 
Alfa Laval. Zduny 157. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam kombajn Anna, 1989 rok. 
Tel. 046/838-76-55. 

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, mieszankę 
zbożową. Tel. 0502-585-456. 

Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788. 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-92-42 po 17.00 

„ 
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To nie romoc·a! 
sz.~s'TKIE LEKI 

- ul. Nie rnęcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

23 .03 .2006 r. 
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u NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami g(:lzetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej_ Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-33-81. 

Sprzedam limit buraczany 45 ~ 
Cukrownia Dobrzelin. Tel. 046/838-72-19. 

Forschnitt E-512 - sprzedam. 
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. 046/838-95-35. 

Limit buraczany - sprzedam. 
Tel. 024/277-96-66. 

Sprzedam dojarkę, stan idealny 
i silnik 5,5 kW Tel. 0661-284--038, 
0461838-43-13. 
SprLedam krowę. Tel. 046/830-39-69. 

Sprzedam żyto. Tel. 046/838-77-75. 

Sprzedam Bizon Rekord Z-058, 1997 rok; 
Urśus 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 siano luzem i słomę w belach. 
Tel. 046/838-92-46. 

Sprzedam C-360; C-330 nowy składak; agre
gat prądotwórczy 38 kWA; kerszera; Stara 
1132; silniki: C-360, MTZ, 914, 1214, Le
iland 6 i 4; opryskiwacz Sepria; opryskiwacz 
polowy 22 m 800 I; części ciągnikowe rói:ne. 
Tel. 0504-475-567-

Sprzedam siano belowane. Zabosów 
Mały 16, tel. 0698-556-743. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin: 
29 marzec. Tel. 046/838-43-06, 
0603-061-820. . 

Sprzedam przystawkę do zbioru kukurydzy 
do Bizona i wiertarkę słupową. 
Tel. 0695-761-300. 

SprLedam prasę Z-224, stan dobry; 
rozrzutnik Tandem 6 t. Tel. 046/838-46-53. 

Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 0889-860-859 _ 

Sprzedam ciągnik C-330 po remoncie z TUR 
(bez prawa rejestracji). Tel. 0601-297-779. 

Siano belowane - sprzedam. 
Tel. 0604-973-885. 

Sprzedam siewnik składak 23 ruri<i_ 
Tel. 0461838-49-97. 

Szamba i płyty gnojowe. Tel. 0509-706-907. 

Sprzedam rolniczą kopari<o-spycharkę 
Białoruś. Tel. 046/838-56-66. 

C-360. 1985 rok, I właściciel, w oryginale 
- sprzedam. Tel. 0461838-40-53. 
0509-83 7-568. 

Sprzedam krowy i cielaki. Likwidacja stada 
Placencja 17, tel. 0665-554-486, 
0602-482-678. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin: 
27 marca Tel. 046/837-47-55 wiecwrem_ 

Sprzedam rozrzutnik Tandem 6 t lub 2-osio
wy; beczkę 3500 I; wagę tonową do b~dla; 
siewnik zbożowy 3 m; plug 5-skibowy. 
Tel. 0660-593-920. 

Pszenżyto jare, siano belowane - sprzedam. 
Bednary 141, tel. 046/837-86-14, 838-60--06. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-11-05. 

Sprzedam przyczepę samozbierajacą 
T072 oraz słomę. Tel. 046/838-78-83_ 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-90. 

Agrokom, ul. Nadbzurzańska 27 
w Łowiczu - skupuje pszenice. 
Tel. 046/837-33-16, 837-42-14. 
Sprzedam beczką asenizacyjną 4000 I 
+ pompę; rozrzutnik 2-osiowy; mieszalnik 
pasz mokrych. Tel. 046/839-10-32. 

Sprzedam Bizon Z-050, 1974 rok, stan dobry, 
opony 80%, nowa kosa, nowa cWodniea, 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 250-35Q I, 
najlepiej Alfa Laval. Tel. 046/838-84-44. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 1000 MTG. 
Tel. 046/838-37-01, 0607-929-060. 

Sprzedam siewnik do nawozu, lej (do remon
tu). Tel. 04"6/83&77-78. 

Sprzedam 15 t pszenicy. Tel. 0602-211-613. 

Części do widlaka elektrycznego WW, 
używane. Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam przyczepę zbierającą do siana 
i zielonek. Tel. 046/838-77-83. 

5 szt. opon 900 -20, kola do przyczepy 6 t 
- spr.redam. Tel. 0606-519-851. 

Przyczepa D47 wywrot i Or1<an 2 - sprLedam. 
Tel. 046/838.36-04 wieczorem. 

Kupię wagę inwentarmwą i tonową. 
Tel. 046/838-89-34. 

Spr..tedam jałówkę_, wycielenie: 7 kwiecień. 
Nowe Grudze 17, tel. 046/838-83-72. 

SprLedam maszt od widlaka, przystosowany 
do ciągnika. Tel. 046/838-72-05. 

SprLedam prasę balansową 5 t. 
Tel. 046/839-13-42. 

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, kopacz
kę ciągnikową. obsypnik do ziemniaków 
5-rzędowy, beczkę asenizacyjną. 
Tel. 046/838-91-56 po 20.00. 

Sprzedam jęczmień jary Stratus. 
Tel. 046/838-72-20. 

SprLedam kamienie polne oraz glebogryzar
kę. Tel. 046/838-73-09. 

Sprzedam słomę jęczmienną prasowaną 
ze stodoły. Dębowa Góra. 
Tel. 024/285-52-63. 

Sprzedam cebulę, wysadkę. 
Tel. 046/838-78-46. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną 
z papierami. Tel. 024/285-29-29. 

Sprzedam limit buraczany 90 t do cukrowni 
DobrLelin. Tel. 0691-769-331. 

Sprzedam jałówki cielne. Jackowice 29. 
Tel. 046/838-78-53. 

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-letnią. 
Tel. 0500-243-428. 

· Sprzedam ciągnik Ursus 3512, 1996 rok 
i wóz konny. Tel. 0461838-88-62. 

SprLedam rozrzutnik rosyjski. 
Tel. 0668-4 72-081. 

Sprzedam siano belowane, pogodne, 
cena 30 zl/l m. Bobrowniki 113. 
Tel. 046/839-63-10 po 14.00. 

Sprzedam C-360, stan bdb. Tel. 0602-364-657. 

Sprzedam krowy i kwotę mleczną, 
likwidacja stada_ Tel. 046/861-25-94. 

Rozrzutnik I-osiowy, 2,5 ' fabryczny, 
cena I 0000 zł - sprzedam. Kocierzew 2. 
Tel. 0506-276-745. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Lipnice 2. 
Tel. 046/838-17-14. 

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. 

Sprzedam mieszankę, owies, pszenicę, kiswn
kę z kukurydzy i siano. Tel. 046/838-45-80. 

Słoma prasowana i kamień polny - sprzedam. 
Tel. 0692-971-544. 

Sprzedam pszenży1o jare, odmiana 
Kargo, zbiór z wysiewu elity, zaleca
ne do wysiewu. Tel. 0602~6-985. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-44-46. 

SprLedam I ha ziemi na Wituszy. 
Tel. 0889-125-136. 

Sprzedam C-330, po remoocie. z wrem, 
be"L prawa do rejestracji, oraz prasę Z-224. 
Tel. 0880-972-321. 

Kupię kosiari<ę rotacyjną w dobrym stanie 
o sLer. 165 cm. Tel. '0241277-48-57 
(wieczorem). 

Sprzedam krowę i jałówkę na wy~ieleniu. 
Tel. 0241277-91-96. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, jałówki, 
byczki po 200-300 kg. Tel. 046/838-11-90. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, pszenicę. 
Karsznice Duże 32, tel. 046/838-13-34. 

SprLedam jałówkę 2-letnią na ocieleniu, 
termin: 15 kwietnia. Tel. 024/277-41-89, 
0692-935-801. 

Sprzedam podbieracz do sieczkami Forsch
nitt E280 C. Tel. 046/838-02-90. 

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 agregat przedsiewny, siewnik 
zbożowy 2 m, suszarnię do zboża 
Tel. 046/838-46-19. 

Sprzedam buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-522. 

Sprzedam żyto, pszenicę paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1988 rok, 10 OOO zl. Tel. 046/838-70-28, 
0661-066-853. 

Sprzedam jęczmień. Tel. 046/839-11-60. 

SprLedam duż.ą ilość obornika, agregat 
uprawowy 2-letni 2,30 m szer., kultywator 
13 zębów, plug 2-skibowy, mocamię 
na prostą słomę. Tel. 0698-535-722, 
024/277-92-40. 

Sprzedam jęczmień jary do siewu - Rodos; 
15 t pszenżyta i przetrząsalko-zgrabiari<ę 
7-gwiazdową. Tel. 0602-216-854. 

SKR Zduny sprzeda: sieczkarnie polowe 
Z-350/3, kosiarki rotacyjne, rozrzutniki 
obornika 2-osiowe, sadzarki, kultywatory, 
rozdrabniacz słomy do Recorda. 
Tel. 046/838-75-43, 046/838-75-98, 
0605-077-4 79. 

Sprzedam sortownik do ziemniaków ręczny, 
stan dobry. Tel. 046/838-02-80. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914, 0502-384-747. 
Sprzedam polski plug 3-skibowy. Łowicz, 
ul. Poznańska 197, tel. 046/837-47-70 po 18-00. 

SprLedam słomę, siano, burak pastewny. 
Zlaków Kościelny 20, lei. 0693-552-192. 

Sprzedam byczki - 2 sztuki, ok. 300 kg. 
Tel. 046/838-75-33. 

Sprzedam żyto. Tel. 046/838-15-18. 

Sprzedam kukurydzę San. 
Tel. 046/838-13-97. 
Kupię słomę: siano, mieszankę i owies. 
Tel. 046/838-13-62. 

Sprzedam owies i jęczmień do siewu, pszeni
cę ozimą. Tel. 046/838-76-95, 0510-256-445_ 

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0513-170-560. 

Owies bezłuskowy, mieszanka, pszenica 
Tel. 0605-224-393. 

SprLedam sadzari<ę do ziemniaków i radełka 
„5" - w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprtedam jęczmień, pszenżyto, żyto. 
Tel. 046/838-77-14, Urzecze 48 . . 

Sprzedam owies. Tel. 046/838_-60-08. 

Ursus C-385, stan dobry. 
Tel. 046/838-25-04, 0889-948-_732. 

Sprzedam oryginalnie prqkręcaną skibę. 
Tel. 046/838-25-04, 0889-948-732. 

Agregat prądotwórczy, nowy, 9 kW, również 
do dojari<i - sprzedam. Tel. 024/285-52-18. 

Sprzedam Class Roland 46. 
Tel. 0695-855-170. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/830-24-53. 

C-330, 1975 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-180-125. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-13-81. 

Sprzedam większą ilość ziemniaków. 
Tel. 0888-310-618. -

Prasa zwijająca Deutz Farh, 1998 rok, 
120xl20 z roto catem. Tel. 0604-078-564. 

Sprzedam ciągnik Ursus C-4011, z silnikiem 
C-360, stan dobry. Tel. 0660-194-465 
po 18.00. 

Sprzedam cyklop, kosiari<ę rotacyjną, śrutow
nik bijakowy, kultywator, pługi, sieczkarnię 
do.kukurydzy I-rzędową Mengela, ori<an 
do zielonek, brony 5, wycinak do kiszonek. 
Tel. 0602-473-422, 0607-666-848. 

Sprzedaż opryskiwaczy polnych, sadowni
czych, kabin, rozrzutnik Tandem. 
Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-14-14. 

Sprzedam słomę prasowaną. Mysiaków 148, 
tel. 046/838-50-31. 

Sprzedam limit buraczany, Cukrownia 
Dobrzelin. Tel. 046/838-72-21. 

Sprzedam $rolownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5 kW. 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam rozsiewacz KOS przerobiony 
na podwieszany, kultywator 14, 
kultywator 16. Tel. 0880-35-3-819. 

SprLedam kultywator z walkiem 2,10 m, 
rozdrabniacz Jemioł. Tel. 0880-353-819. 

I O t kukurydzy paszowej, 5 l jęczmienia 
- sprzedam. Tel. 0602-287-648. 

Sprzedam kosiari<ę rotacyjną czeską, częścio
wo do remontu oraz kosiari<ę konną. 
Tel. 0667-889-428 po 16.00. 

Sprzedam sadzari<ę do ziemnia)<ów, polską. 
Tel. 046 1838-37-74. 

Sprzedam kombajn Z-056, 1981 rok, 
stan barirfzo dobry. Tel. 0606-118--058. 
SprLedam sadzonki truskawki odmiany 
Elkat. Tel. 0509-704-348. 

Sprzedam kwotę mlecmą 9000 kg. trawę 
nasienną Rejgras. kukurydzę do siewu. 
Tel. 0241277-91-85 po 20.00. 

Sprzedam C-330M, 1988 rok, stan dobry. 
Tel. 0694-517-481. 

Trząsalki i zgrabiari<i karuzelowe, śrutownik 
- sprzedam. Tel. 046/837-15-35. 

Przetrząsaczo -zgrabiari<a 5, silnik S320, 
części do sieczkami Forschnit - sprzedam. 
Tel. 0880-099-649. 

Owijarka bel, prasa 120/I 20 walcowa, 
Gruber 2,10 m, 3, m, siewnik do kukurydzy 
- sprzedam. Tel. 0601-297-783. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0603-592-345. 

Sprzedam topole. Tel. 046/837-70-52. 

Sprzedam dojari<ę Alfa Laval, mało używana 
Tel. 046/838-83-33. 

SprLedam sadzari<ę do warzyw. Kompina 12. 

Sprzedam siano, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 

Sprzedam siano belowane i luzem. 
Bednary 134, tel. 0504-011-039. 

Sprzedam słomę w kostkach, okna nowe 
drewniane, kamieó polny, cegłę, kamień 
grubszy. Tel. 0667-118-194. 

Ursus 4512, 1992 rok, stan idealny, prasa 
Z-224/ 1 Sipma, 1997 rok, przyczepa 4 4 
3-stronny wywrot - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 

Zetor 3340 4x4, 1998 rok lub 3320, 1998 rok, 
1900 MTG; prasa Z-224, 1986 rok, 8200 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu 
oraz obsypnik 3. Tel. 046/839-42-01. 

Sprzedam owies, cebulę. Tel. 046/838-12-97. 

Sprzedam opryskiwacz ciągnikowy, I O m, 
brona 3-polowa, ciągnikowa. 
Tel. 046/838-17-21. 

Kupię ciągnik i maszyny rolnicze. 
Tel. 0608-354-272. 

Sprzedam C-330 i siewnik Poznaniak. 
Tel. 0607-809-288. 

Sprzedam mieszankę, słomę i Bąka 
Tel. 046/838-99-25. 

Sprzedam pszenżyto z żytem; słomę 
prasowaną; kabinę Ursus C-360. 
Tel. 046/838-14-53 po 20.00. 

SprLedam Bizon Z056, kultywator, rozsie
wacz nawozów, pług 2. Tel. 0600-335-473. 

Sprzedam przyczepę T -072, I właściciel. 
Tel. 0888-397-320. 

Kupię ciągnik Ursus 3512 lub 4512, Zetor 
2812 lub 3340, przyczepę 6 t T ~53 w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 0604-660-327. 

Kupię sadzarkę do ziemniaków 
podkiełkowanych, typ S-222/2. 
Tel. 046/838-48-12. 
Sprzedam Ursus C-360, prasę zwijającą 
Welgera 120xl20. Tel. 0600-822-089. 

Kupię cebulę i buraczek. Tel. 0695-027-515. 

Sprzedam byli - 2 sztuki, jeden około 300 kg. 
Tel. 046/838-69-72. 

SprLedam dmuchawę do .zboża, plug 4-ski
bowy obrotowy, siewkę do nawozów Ama
zone 603, agregat siewny bierny 3 m, glebo
gryzarkę 2 m, opony 16,9/38 do MTZ. 
Tel. 0600-165-391. 

Sprzedam opony używane 60, tyl. 
Tel. 0503-332-840. 

Sprzedam cyklop niemiecki. 
Tel. 0880-263-570. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-78-0 I. 

Sprzedam C-330, 12500 zł, 1986 rok 
lub MF 235. Tel. 0604-754-415. 

Sprzedam lub zamienię na większy 
rozrzutnik obornika 2-osiowy, stan bdb. 
Tel. 046/838-73-38. 

Sprzedam jałówkę na ocielęniu. 
Tel. 0697-054-347. 

Sprzedam łubin, żółty, szerokolistny. 
Tel. 0605-112-529. 

Do sprzedam 2 jałówki na ocieleniu, 
Bednary 37. Tel. 0601~14-048. 

Sprzedam tunel foliowy 6x30 m; opryskiwacz 
polowy 300 I. Tel. 046/838-64-19. 

Miesz.ankę, pszenicę jarą i pszenżyto 
- sprzedam. Tel. 046/838-60-00. 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-60-00. 

Tanio sprzedam bób. Tel. 0502-370-026, 
046/838-61-19. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Zabostów Duży 34. 

Sprzedam ciągnik rolniczy Embitak Flik; 
maszyna do zbioru ogórków. 
Tel. 046/838-83-14, 0509-208-236_ 

Sprzedam siewnik konny 15, zawieszany 
do ciągnika, 150 zł; dmuchawa do siana 
200 zł. Łyszkowice. Tel. 046/838-88-03. 

Szkółka drzew owocowych, materiał 
kwalifikowany. Tel. 046/838-89-05. 

Sprzedam jęczmień jary do siewu. 
Tel. 0502-281-532. 

SprLedam zbiornik na mleko 320 I. 
Tel. 0691-753-414. 

Sprzedam talerzówkę, 24 talerze i słomę, 
okrągłe belki. Tel. 0695-855-170. 

Sprzedam większą ilość buraków pastew
nych, brukwi. Wiadomość: Sadowo 22, 
gmina llów. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, maszynkę 
do sti'zyżenia owiec. Tel. 0661-464-960. 

Sprzedam jałówkę cielną, Brodne Józefów 11. 
Tel. 024/277-96-34. 

SprLedam ciągnik C-330, 1990 rok. 
Tel. 0696-230-377. 

Sprzedam ziemię 4,5 ha. Chą.<no li. 
Tel. 0509-60 I -728. 

Sprzedam jęczmień Stratus, pszenicę jarą 
Nawra - siewne; śrutownik na kamienie; 
opryskiwacz 400 I. Kupię mieszankę. 
Tel. 046/838-20-29. 

Sprzedam prasę rolującą Class 44. 
Tel. 046/838-20-14. 

Sprzedam kultywator z walem strupowym 
i 2-kółkę do ciągnika. Tel. 046/838-04-79. 

Sprzedam pszenży1o, mieszankę, 
kukurydzę około 50 t. 
Tel. 605-278-719. 
Sprzedam ciągnik C-360, rozrzutnik jedno
osiowy, sadzarkę do ziemniaków czeską. 
Tel. 024/277-35-47. 

Spr.redam limit buraczany cukrowni 
Dobrzelin 64 t. Tel. 0880-406-379. 

SprLedam silnik do C-360. Tel. 0880-653-586. 

Sprzedam byczki od 70-300 kg. Skodę Favo
ri' dwukółkę samochodową, ciągnik Farmo!. 
Tel. 046/838-72-03. 

Sprzedam słomę ze stodoły, burak pastewny, 
topolę. Tel. 0600~85-574. 

Siewnik do cebuli, nowy - sprzedam. 
Tel. 0503-569-473. 

Sprzedam opryskiwacz polowy 
i sadownicze. Tel. 0604-940-429. 

Sprzedam używany śrutownik bijakowy. 
Tel. 0889-431-209. 

Sprzedam mieszankę, pszenżyto, żyto. 
Tel. 0691-715-510. 

Sprzedam opryskiwacz 400 I, pilę 
spalinową Stihl 29. Tel. 0608-l 71-821. 

Sprzedam tunel foliowy 7,5 x 4 m. 
Tel. 0501-630-418. 

Sprzedam pszenżyto j do siewu oraz słomę. 
Tel. 0889-144-638. 

Sprzedam maszynę do robienia sianokiszo
nek, ciągnikową. Tel. 0695-052-734, 
046/838-33-24. 

Kupię przekfadnię do wyciągu. 
Tel. 046/838-30-29. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor
towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77' 0602-232-406. 

Łubin słodki - sprzedam. 
Tel. 042/719-90-44. 

Ziemniaki, sadzeniaki - sprLedam. 
Tel. 0608-388-800. 

Sprzedam owies, jęczmień. 
Tel. 046/874-76-69. 

Opryskiwacze polowe I sadownicze, 
części do opryskiwaczy, belki 
herbicydowe, siewki, środki 
ochrony rośli. Super ceny. Chemfll, 
Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88. 
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. 042/719-56-62, 0603-621-157. 

Sp1Ledam rozsiewacz nawozów, kultywator. 
plug i inne. Tel. 0503-512-388. 

Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę Il. 
Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0697-714-83 7. 

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 plug 3-skibowy, Ori<an i bmny. 
Tel. 042/719-70-29, 0691-538-579. 

Wielorak - sprzedam. Tel. 042/719-57-94. 

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. 

Sprżedam Gruber ścierniskowy 3,2 m, 
2000 rok. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam plug 4-skibowy obrotowy, 
system Wario, 2000 rok. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam plug 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 pszeożyto 7 l Osiny, gmina 
Dmosin. Tel. 046/874-71-56 po 17.00. 

Skup macior. Tel. 0508-566-854, 
0461874-73-66 (wieczorem). 
Sprzedam ładowacz Cyklop, prasę polską. 
Tel. 0503-491-575. 

SprLedam kombajn Bolko, przyczepę 
Jugosłowiankę IL Tel. 042/719-71-35. 

Sprzedam ciągnik ~512 i rozrzutnik 
obornika Tel. 0508-364-849. 

Kupię prasę polską i kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0507-531-998 (wieczorem). 

SprLedam Ursus 2812, 1977 rok, l właściciel. 
Tel. 046/838-24-64. 

Sprzedam krowę - drugie wycielenie, dJnu
chawy poziomą, pionowa, kwotę mleczną. 
Tel. 0607-385-895. 

Sprzedam pług dwuskibowy. 
Tel. 0605-169-610. 

Sprzedam łubin słodki Zeus lub zamienię 
na siano, owies. Tel. 0421710-92-55. 

Sadzari<ę czeską do ziemniaków i przyczep
kę do przewozu zwierząt - sprLedam. 
Tel. 046/874-60-29. 

Hurtownia nawozów, okolice Głowna/Stry
kowa, transport gratis. Tel. 0605-09-70-71. 

Ciągnik Ursus 1604 150 kM , 1985 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0603~37-681. 

Plug ciągnikowy 3 Grudóądz, dwukółkę 
do ciągnika - sprzedam. Tel. 042/719-56-77. 

Mieszankę sprzedam. Tel. 046/874-73-81 
(wieczorem). 

Sprzedam plug 3 obracalna, agregat uprawo
wy 3,30 m, przyczepę samozbierającą do sia
nokiswnek 3 t. Tel. 0661-380-308 po 18.00. 

Opryskiwacze polowe, sadownicze - remon
ty pomp i rozdzielaczy. Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 042/719-44-33, 
0668-158-571. 

Sprzedam Kos, zgrabiari<ę piątkę. 
Tel. 0501-143-734 po 14. 

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-39-06. 

Prasa zwijająca New Holland, siewniki zbo
żowe, praetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe, 
Grubery 9 i 11 graczek, kosiarka rotacyjna, 
siewki do nawozu, pługi dwuskibowy 
obrotowy i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 
Tel. 0604CI91-027. 

Sprzedam: opryskiwacz sadowniczy Turbi
no 1000 I, Ślęza sadownicza 1000 I, C-360 
Ursus, siewka sadownicza rzędowa, rozdrab
niacz sadowniczy do gałęzi, wózek elektrycz
ny wysokiego· podnoszenia W-1200, skrq
dlo, palety sadownicze. Tel. 042/719-81-66 
od 8.00-17.00. 

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, 
przyczepę wywrot. Tel. 0601-348-854. 

Sprzedam sadzari<ę czeską, kopaczkę 
ciągnikową. Tel. 0501-398-475. 

Sprzedam siewnik, kultywator, opryskiwacz 
ciągnikowy. Tel. 0601-434-854. 

Sprzedam pszenżyto mieszankę. 
Tel. 042/719-80-89. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam siano, sianokiswnk~, słomę, 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany, 
Tel. 0694-962-054. 

Kupię silnik Perkinsa (3P). 
Tel. 0601-686-689. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany 
Bolko lub zamienię na Annę. 
Tel. 046/813-75-70. 
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Bello
mond. Tel. 046/831-72-3.5, 0609-229-504. 

Sprzedam siewnik zbożowy i nawozowy, 
kosiarka rotacyjna. Tel. 046 831-55-12, 
0880-727-760. 

Sprzedam korbowód, pompa wtryskowa 
C 360. nowe. Tel. 046 833-14-57. 

Sprzedam siano. Tel. 046 831-20-95. 

Drzewka kwalifikowane: wiśni, czereśni , 
brwskwiń w odmianach. Tel. 0693-598-3'\5. 

SprLedam ładowacz Troll. Tel. 0506-360-053. 

Spr..tedam krowę_ na wycieleniu. 
Tel. 046 838-05-60. 

Sprzedam C 360, składak, bez dokwnentów, 
po remoncie silnika i skrzyni. 
Tel. 046 813-82-85, 0694-693-452. 

Kupię tunele foliowe. Tel. 0501-601-271. 

Sprzedam kroczek karpia, mura i szczupaka. 
Tel. 0606-875-821. 

Sprzedam tanio tokarkę dużą wieloczynno
ściową, wienarkę stacyjną 4,5 KW, 
maszynę do szycia metali, sprężari<ę 
3-glowicową. Tel. 046 831-11-64 po 20_ 

Kupię żmijkę do zboża. 
Tel. 046 831-22-75. 

Sprzedam krowę wysokocielną. 
Tel. 046 831-13-32, 0663-613-456. 

SprLedam T25. Tel. 046 831-13-95. 

Sprzedam ładowacz Ttoll, cena 6700 zł. 
Tel. 0510-734-342. 

Ciągnik Zetor 7211, 1991 rok. 
Tel. 0888-567-063. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1984 rok; cena 6500 zł. Tel. 0510-734-342. 

Sprzedam ciągnik Ursus C 360, stan dobry. 
Tel. 0508-184-090. 

Kukurydzę suchą sprzedam. 
Tel. 046 833-23-21. 

Kupię ciągnik C-360 do I 0000 zl. 
Tel. 0693-551-321. 

Sprzedam siano belowane i żyto. 
Tel. 0697-403-533. 

Sprzedam chwytak do bel (sianokiszonek) 
cena 1700 zl. Tel. 046/815-77-76. 

Sprzedam ciągnik T-25. 1995 r. 
Tel. 046/814-65-52 po 18.00. 

SprLedam obornik kurzy. 
Tel. 046/815-19-87, 0503-672-504. 

Kupię ziemniaki jadalne. Wszystkie 
odmian)<. Tel. 0600-332-799. 

Sprzedam plug podorywkowy, pilę Sthil, 
części do Robra. Tel. 0509-534-117. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany 
,.Anna" oraz sadzari<ę ziemniaczaną. 
Tel. 046/ 815-85-20. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam kozę kotną (koniec marca). 
Tel. 046/837-87-55. 

Sprzedam yorka. Tel. 0461837-57-21. 

SprLedam 4-letnią klacz 
Tel. 046/838-83-21. 

Berneńczyki, szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 

Sprzedam bokserka 12-miesięcznego. 
Tel. 0608-808-904 po 18.00. 

Sprzedam kozy kotne. 
Tel. 024/277-91-82. 

Sprzedam mieszańce po owczari<u podhalań
skim Tel. 0601-790-933, 046/837-20-40 
po 17.00. 

SprLedam Amstaffa 8-miesięcmego. 
Tel. 0600-818-296. 

Sprzedam kury ozdobne i gołębie Mewki. 
Tel. 046/838-70-39. 

15-miesięczny Bernardyn - sprzedam. 
Tel. 0886-537-962 po l 6_00. 

Sprzedam Pekińczyki. 
Tel. 024/252-19-95. 

Oddam 2-letnią sukę Kaukaz, stróżującą 
Tel. 0609-271-934. 

Sprzedam owczarki niemieckie po rodzicach 
z rodowodem. Tel. 0461838-47-78. 

Sprzedam szczenięta Amstaff. 
Tel. 0694-040-211. 

Sprzedam 2-letniego konia, źrebicę. 
Tel. 0887-477-768. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Króliki rasowe sprzedam. 
Tel. 0500-296-173. 

Trzymiesięczne kózki {Głowno - ul. Jodłowa 
przy szrocie samochodowym) - sprzedam. 
Tel. 0696-836-896. 

Collie szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0501-579-477. 

Sprzedam pekińczyki. Tel. 042/719-37-15. 

Yorki szczenięta. 101. 0503-349-308. 

Sprzedam szczenięta Jużaki. 
Tel. 0607-500-181. 

Sprzedam yori<i. Tel. 046/832-65-2S, 
0501-701-740. 

SprLedam szczenięta owczari<a niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Sprzedam rottweilery 6 miesięcy. 
Tel. 0691-284-448. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose 
miniaturowe. Tel. 0606-160-609, 
046/815-15-79. 

SprLedam lub zamienię koziołka 
rejestrowanego. Tel. 046/813-82-85, 
0694-693-452. 

SprLedam sznaucerki rodowodowe. 
Tel. 0606-639-045. 

Kuc Szetland, 7-letni walach. 
Tel. 0601-160-950. 

Sprzedam sukę owczari<a niemieckiego, 
7 miesięcy. Tel. 0609-791-126. 

------- REKLAMA 

SALON 
PIELĘGNACJl 
Psów Łowicz 

. ul. Browa~a 1 Oa 
(na piętrze) 

DOROTA FOKS tel. 0600·18Q.859 
Profesjonalna pielęgnacja psów: 
• strzyżenie, • bymowanie, ; kąpanie, • czesanie, 
• pielęgnacja oczu i uszu, • obcinanie pazurów 
Komfottowe warunki, najwyiszej ld1Sy wyposażenie 
I kosmetyki. TELEFONICZNE UZGADNIANIE WIZYT. 

www.sa!onpsa.ol ..,n 
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DAMSKIE PARTY W TIPES TOPES. Około 120 osób bawiło się w nocy z 18 na 19 marca w klubokawiarni Tipes 
Topes na tanecznej imprezie o wd-z;ięcznej nazwie Dancing Queen. Tańce zakończyły się o 2 w nocy. Główne 
organizatorki imprezy, Ola Brzozowska i Kasia Domińczak, dochód z niej pt7.eznaczyły na salę prób dla mło
dych łowickich zespołów. Bilety dla pań kosztowały 3 zł, dla panów 6 zł. Różnicą w cenie organizatorki chciały 
uczcić ,niedawno obchodzone święto kobiet. Pt7.ez całą noc można było usłyszeć tylko utwory z damskim 
wokalem: od Madonny, Gwen Stefanii po Annę Jantar czy Katat7.ynę Sobczyk. Można było potańczyć także przy 
damskiej kapeli Le Tigre czy Robots in Disguise. 

Kościół ojców pijarów . , . . . . 
Zaproszenie na Swu;to Zyc1a 

Mija właśnie 10 lat od założenia 
Duchowej Adopcji Dziecka poczę· 
tego w łowickim kościele ojców 
pijarów. Z tej okazji, a także z oka· 
zji przypadającego na 25 marca 
Dnia Świętości Życia, w niedzielę 
26 marca w świątyni kazanie wy
głaszał będzie ojciec Stanisław 
Jarosz. 

J est on Definitorem Gene,ralnym Zako
nu Paulinów, a zarazem moderatorem 

ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte
go. Obecna będzie też krajowa animatorl<a 
Duchowej Adopcji Wiesława Kowalska 
z Warszawy. 

Po raz pierwszy przyrzeczenie Ducho
wej Adopcji odbyło się w łowickim kościele 
ojców pijarów podczas rekolekcji wielko-

postnych w dniu 3 kwietnia 1996roku. Naqki 
rekolekcyjne głosił wtedy paulin ojciec 
Krzysztof Kowalski. Na jego ręce przyrze
czenie złożyło ponad tysiąc osób. Od tam
tego cza,sll, w każdąpierwszą niedzielę mie
siąca podczas mszy o godzinie I I.OO każ.dy 
przyjąć może w duchową adopcję jedno 
dziecko. 

Czym jest duchowa adopcja? To modli
twa w intencji dziecka zagrożonego zabi
ciem w łonie matki. Tiwa dziesięć miesięcy 
i polega na codziennym cxhnawianiu jednej 
tajemnicy róiańcowej oraz specjalnej mo
dlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. 
Fragment tej modlitwy bmni: 

P roszę Cię w intencji tego nienarodzo
nego dziecka, które duchowo adopto

wałem, a które znajduje się w niebezpie
czeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 

miłość i odwagę, aby swoje dziecko po
zostawili przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. 

J ak przekonują animatorzy Duchowej 
Adopcji, w Łowiczu Anna Olewicz, mo

dlitwa wstawiennicza innych osób pozwala 
matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosier
dzie, przynosz.ąc pokój ich sercom. Jako 
dar bezinteresowny pomaga też młodym 
ludziom kształtować charakter, walezyć 
z egoizmem, odkrywać radość odpowie
dzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do po
stm:gania miłości i seksu oczyma Boga. DA 
uczy też systematycznej modlitwy i pozy
tywnego działania, pogłębia sens zaniedba
nych praktyk ascetycznych. Moż.e stać się 
też czynnikiem odrodzenia wspólnej mo
dlitwy i iniłości rodzinnej. 

(wcz) 

I FABRYKA OKlfN PCV 

23.03.2006 r. 

Ewangelicy z~praszaiq 
W kaplicy ewangelickiej 
przy ul. Podrzecznej 15 
w Łowiczu, będą miały 
miejsce jutro i w najbliższy 
weekend, transmisje wielkich 
spotkań ewangelizacyjnych 
ProChrist 2006. 

P roChrist to wielka europejska akcja 
ewangelizacyjna. Odbywa się ona 

w Europie co 2-3 lata, polega na satelitarnej 
transmisji wielkiego przedsięwzięcia ewan
gelizacyjnegozjednegomiejscaw Niemczech 
do ponad 1500 miejsc w kilkunastu krajach 
Eur9py. 

W tym roku tym miejscem będzie hala 
olimpijska w Monachilllll. Program przy
gotowywany jest przez ch17.eścijan kilku
nastu ró:żnych wyznań z krajów europej
skich. Zawiera dużo śpiewu, scenki teatral
ne, wywiady ze znanymi ludźmi oraz pm:
mówienia na tematy nurtujące ludzi na każ-

dym miejscu kuli ziemskiej. Owocem tych 
spotkań nie jest przeciąganie ludzi z jednego 
Kościoła do chugiego, lecz osobiste decyzje 
ludzi, dotychczas mało-poważnie traktują
cych lub zupehńe negujących ch17.eścijań
stwo, do rozpoczęcia świadomego życia 
z Bogiem. Dla wielu to jest ich życiowy 
zwrot, w kt.6rym odnajdują prawdziwy cel 
i sens życia 

W przedsięwzięciu ProChrist ró:żnice 
wyznaniowe, instytucjonalne odkładane są 
na bok, chodzi o to, by uświadomić każde
mu, że Chrystus jest odpowiedzią na naj
ważniejsze pytania, niezależnie od koloru 
skóry, paszportu, kultmy czy wykształce
nia 

W Łowiczu punktem retransmiaji będzie 
kaplica ewangelicka w piątkowy, sobotni 
iniedzielnywiecz.ór24,25i26-marca. Wstęp 
wolny! 

Diakon Marcin Pilch 
oraz Monika i Robert Cieślar, WJO/ontarimz,e 

filii parqfii ewangelickiej w Łowiczu 

O uczuciach z animatorami 
W niedzielę 26 marca od godz. 

12 do 16.30 w Boczkach w gminie 
Kocierzew odbędzie się spotkanie 
obecnych i przyszłych animatorów 
grup Odnowy w Duchu Świętym. 

T ematein spotkania.będzie „Świat lwiz
kich uczt1ć ", a dokładniej - uczucia 

w naszym życiu, rozeznawanie jak odróż
nić uczucia od emocji, jakie uczucia mogą 
niepokoić, jak kształtować i jak ulepsz.ać 
uczucia, czym jest wyznanie: ,,kochaj i czyń 
co chcesz'' w świetle psychologii. 

Ks. Witold Okrasa, proboszcz parafii 
w Boczkach i jednocześnie opiekun Qdoo. 

wy w Duchu Świętym w diecezji łowickiej 
mówi, że spotkanie będzie mieć charakter 
otwarty i osoby zainteresowane nie muszą 
się wcześniej zapisywać. 

Zajęcia prowadzić będzie małżeństwo 
- Anna i Łukasz Szalkowscy, absolwenci 
Wydziału Psychologii Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego. Nie będzie to 
pierwsze tego typu spotkanie, w ubie
głym roku przyjeżdżali do Boczek, 
a warsztaty przez nich prowadzone obej
mowały problematykę komunikacji mię
dzyludzkiej, procesów grupowych, psy
chologii rodziny itp. 

(mwk) 

Architektura zapomniana w pałacyku Klickiego 
Na 1 kwietnia na godzinę 17.00-

i nie będzie to primaaprilisowy dow· 
cip - zaplanowano otwarcie wysła· 
wy rysunku Justyny Kocemby-Cie
sielskiej „Architektura zapomnia
na" w pałacu gen. Klickiego przy 
ul. Pałacowej 6 w Łowiczu. 

O rganizatorami wystawy jest Funda
cja Promocja Polskiej Sztuki W spół 
czesnej im.ZofiiiRomanaArtymow

skich oraz Muzeum w Łowiczu. Do nie
dawna malarstwo młodej artystki mo:żna 
było podziwiać w Łowickim Ośrodku Kul-

tmy na wystawie zatytułowanej ,,Architek
tura zapomniana''. 

Inspiracją dla Justyny Kocemby.Ciesiel
skiej były zaniedbane podwórka i oficyny, 
nieremontowane od lat domy i kamienice, 
puste place po starej zabudowie w centrum 
miasta Rysunki z.ootały wykonane tuszem, 
atramentem, sepią, suchą pastelą, Różno
rodność technik pozwoliła młodej artystce 
oddać wielość klimatów i nastrojów archi
tektury zarówno samegoŁowicza,jak i jego 
najbliższych okolic: Maurzyc, Pmny czy 
rodzinnego Bełchowa 

(eb) 

............. ił.Aa.I_._. RUKOSIN· 4 

·tOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (046) 837·63·53 
KUTNO: UL. REJTANA &, TEL. (024) 254-60-02 

Właśnie nadchodzi czas budowy, napraw i modernizacji 
magazynów, przechowalni owoców i warzyw, chłodni. 

3-komorowy SOFTLINE; 5-ko1t1orowy PERFEKTLINE; 5-komorowy Avantgarde 

•Szybyk1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

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

./ KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWO-WĘGLOWJ 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

,rykonujemy 
lnsłalao,Je &o. z 7% M 1 
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

llBJTHERMO-STAN lOWICZ. ul. Napoleońska 12. tel. (046) 837-83-93 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TECHNIKA GRZEWCZA G l 0 W N O. ul. Bielawska 17. tel. (042) 719-15-26 

S,, to obiekty, w których ważnym elementem jest POSADZKA. 

Producent posadzek. przemysłowych oferuje: 
~~~~~~~~-

Dur o bet - preparat do powierzchniowego utwardzania betonu 
Masa PC - do napraw użytkowanych posadzek 

~~~~~~~~~~~~~ 

POLSK zadzwoń pod numer 022 843 37 81 
lub wejdź na strónę www.itbud.com.pl 
„ITBUD" Zakład Nowych Materiałów Budowla~ch Sp. Z o.o . 
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, telJfax 022 843 37 81 lłłw9t pl ----
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Wystawa o sławnych łowiczanach 
N a początku kwietnia, czyli o miesiąc 

później niż i.apowiadano, otwarta w
stanie w Miejskiej Bibliotece Public:mej 
w Łowiczu wystawa nawiązująca do nie
dawno opublikowanej książki o sławnych 
ludziacq związanych z Łowicz.em, zatytu
łowanej „Gdy Polak w Polaku jest Orzeł. 
Rz.ecz o sławnych Łowiczanach". -Chcemy 
przybliży{: mieszkańcom naszego miasta wi
zenmld oraz życiorysy sławnych ludzi, któ
rych nazwiskami nazwane zostały ulice, ieby 
każdy wiedział, co zrobili dla Łowicza-mówi 
Magdalena Pakulska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

nieco obeschną, więcej osób odwiedzi bi
bliotekę. 

Książkę, która stała się przyczynkiem 
do wystawy, po raz pierwszy zaprezen
towano publicznie na sesji Rady Miejskiej 
26 stycznia Wydawcą pozycji jest Wydział 
Promocji Unędu Miejskiego. Pnedstawio
no w niej sylwetki 37 osób: sławnych Łowi
czan, honorowych obywateli miasta i pa
tronów łowickich ulic. 

NICOWCAGE DWA 
Mamy teraz lekką przerwę w łowickim życiu kulturalnym. Po lawi

nie koncertów, spektakli, filmów teraz przyjdzie nam trochę pocze
kać na kolejne lokalne wydarzenia. No, ale ja nadal namawiam Was 

Na wystawie będzie można oglądać zdję
cia oraz i.apo:mać się z krótkimi notami bio
graficznymi min.: Józefu Chełmońskiego, 
kardynała Józefa Glempa, Władysława 
Grabskiego, Jana Pawła II, błogosławionej 
Bolesławy Lament 

do aktywności na niwie artystycznej - oglądajcie filmy (choćby na wideo czy 
dvd}, chodźcie do kina, słuchajcie muzyki na żywo i w domowym zaciszu. 

Przyczyną opóźnienia jest niesprzy
jająca pógoda. Organizatorzy wystawy 
liczą, że gdy zrobi się cieplej i chodniki 

ŁOK 

(eb) 

Czekaiq na wiersze o towiczu 
W związku z przypadającym na 

ten rok 870-leciem Łowicza Łowic
kie Warsztaty Literackie oraz 
Łowicki Ośrodek Kultury zapra
szają do udziału w okolicznościo
wym konkursie poetyckim. 

M ogą wziąć w nim udział wszyscy pi
szący, bez względu na wiek, chcący 

podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uczu
ciami względem miejsca, w którym miesz
kają i żyją, a którym jest Łowicz. Warun
kiem przystąpienia do konkursu jest zgło
szenie 2-3 wierszy w 3 egz. maszynopisu 

(w drodze wyjątku - bardzo czytelnego rę
kopisu) w formacie A4. Zgłoswne wiersze 
nie powinny być wcz.eśniej nigdzie chuko
wane ani nagradzane. 

Wiersze powinny znajdować się w ko
percie opatrzonej godłerp autora W drugiej 
należy dostarczyć dane adresowe autora. 
Prace należy składać do 25 lipca tego roku. 
Dla zwycięzców ufi.mdowane zostaną na
grodyIZeCZO-We. Ich wręczenie odbędzie się 
w czasie wieczoru autorskiego. Wybrane 
utwory będą zamieszczone w okolic:mo
ściowym tomiku. Rozstrzygnięcie konkur
su nastąpi w październiku br. (tb) 

czynne pon-pt B-20 
sob B-15 

tel. 046 837 35 84 

N iżej podpisany jest jednostką uzależ
nioną od sztuki ruchomych obraz 
ków. Bo nie wiem, czy ktoś w to 

uwierzy czy nie, oglądam w tygodniu kilka
naście filmów. Oczywiście, jeśli jest tylko 
taka możliwość, odwiedzam X Muzę w jej 
przybytku, jeśli nie - korzystam z dobro
dziejstwa cywilizacji w postaci nośników 
audiowizualnych lub-prezentującej momen
tami zaskakująco wysoki poziom - platfor
my cyfrowej. To ostatnie rozwiąz.anie jest 
niekiedy ostatnią deską ratunku prawdzi
wego kinomana. CzJ#; filmów, którepo wiel
kim ekranie tylko przemkną i nie mają moż
liwości dystrybucji na rynku audio-videą, 
swoją szansę dostają właśnie w „cyfue". 
„Przeznaczone do burdelu", „W stro
nę morza", „Wilbur chce się zabić", 
„Odessa, Odessa" -to tytuły które miały 
swoją premierę w „Canal+" tylko w ciągu 
kilku ostatnich tygodni. Są to uznane filmy, 
których nie zobaczycie nigdzie indziej. 
A zobacz)rć je należy. Tylko, że przyjem
ność posiadania dekodera, niestety sporo 
kosztuje. 

Jako że na rodzimym ,Jokowskim" afi
szu głównie coś dla młodszej młodzieży 
(„Bambi 2''), młodzież ciut starsza emi-

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

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

"CENTRUM DIABETYKA" 

LICZNE PROMOCJE CENOWE 
BEZPŁATNY pom-iar ciśnien'ia. tętna i wagi 

ŻYCZLIWY I FACHOWY PERSONEL APTEl(J 
SERDECZNIE ZAPRASZA .. . 

gruje w poszukiwaniu propozycji dla siebie 
do kin ościennych. W Skierniewicach pro
ponują film o Janie Pawle II (recenzja za 
tydzień), a w Łodzi . „ wiadomo: dla każdego 
coś dobrego. A ponieważ przed chwilą obej
rzałem film „Pan życia i śmierci" z Ni
colasem Cagem, postanowiłem zrobić 
sobie mini-maraton z gwiazdorem i zaliczyć 
„Prognozę na życie". 
Było to jednak z mojej strony pewne ry

. zyko. Bo aktor, nie zawsze niestety anga
żuje się do udanych projektów. Przykłady? 
Proszę : „Twierdza" „Lot skazańców" 
czy ostatnio „Skarb narodów" do klasy
ki kina z pewnością nie przejdą. Z drugiej 
jednak strony Cage zagrał choćby w „Dzi
kości serca" , ,,Zostawić Las Vegas", 
,,Adaptacji", a więc filmach wybitnych. 
Więc kiedy w obsadzie nie ma megagwiazd, 
a krótki zwiastun filmu nie przytłacza roz
machem i efektami, to na takiego „Cage'a" 
można pójść. No i poszedłem I nie żałuję. 

,,Prognoza na życie" opowiada historię 
Davida Spritza. Mieszkający w Chicago 
czterdziestokilkulatek to na pozór typowy 
amerykański ,,złoty chłopiec". Pochodzi 
z szacownej rodziny (ojciec - :makomity 
pisarz, laureat Pulitzera), ma dobrze płatną 
pracę w telewizji, ma dwoje dzieci, a do nie
dawna blondwłosą małżOnkę. Tylko, że 
Dave oddałby wszystkie pieniądze i pięk
ny apartament, żeby rodzina :mów była ra
zem. Co spowodowało, że pani Spritz po
rzuciła popularnego telewizyjnego synop-

tyka, a dzieci nie chcą z ojcem rozmawiać? 
To,coczyhanakażdegoznas-karierakosz
tem bliskich. Nasz bohater zagalopował się 
we własnych planach, i.apominając, że sąna 
świecie jeszcze inni. Kiedy sobie o tym przy
pomniał, było już za późno. Poza tym Da
wid żył· jakby podwójnym życiem. Przed 
kamerą uśmiechnięty, wyluzowany „pan 
chmurl<a", poza anteną przygnębiony, sfru
strowany, żyjący w cieniu sławnego ojca, 
nieudac:mikod pogody. Dlatego tak rozpacz
liwie szuka porozumienia z otoczeniem, 
za wszelką cenę chcąc być akceptowanym. 
Nic sięjednak nie zmienia - ojciec wciąż go 
ma za nieudac:mika, przechodnie obrzucają 
mięsem (dosłownie), a ż.ona nie chce z nim 
mieć nic wspólnego. Davida nie cieszywięc 
nawet angaż do najpopularniejszego amery
kańskiego programu, bo teraz już wie: pie
niądze, sukces zawodowy to nie wszystko. 
Cage jest w tym filmie :makomity. Z tą swo
ją przybitą, smutną twar:zą jest o krok od 
szaleństwa. Pod pozornym spokojem, po
godzeniem się z rzeczywistością, czuje 
się wulkan, który za chwilę eksploduje. 

W roli seniora Spritza zaprezentował się 
Michael Cane. To jakby skrojony dla nie
go materiał- cynic:mego dżentelrnana, co to 
poznał świat na wskroś, ale nie może odejść 
na życiową emeryturę, bo wciąż musi coś 
naprawiać za swojego pierworodnego. 

Nie ma w filmie Gore'a Verbinskiego 
jakiś faj~rwerków, sztuczek. Ot, rzetelnie 
zrobione dobre, kino. Polecam. (BoB) 

Benefis Miziołka iui w piątek 

M ieszkający w Łodzi a pochodzący 
z Jackowie pod Zdunami F.clwanl 
Miziołek, filokartysta czyli kolek

cjoner kart pocztowych, będzie bohaterem 
benefisu w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zdunach. Pan F.clward jest geologiem, 
w zawodzie przepracował 30 lat zajmując 
się projektami badań geologicznych oraz.do
kumentacją geologiczną w Łódzkim Przed
sittl>iorstwie Ceramiki Budowlanej w Łodzi. 
Ma na swoim koncie wiele publikacji z za
kresu geologii. Znany jest jednak przede 
wszystkim jako kolekcjoner pocztówek 

i kart pocztowych, wśród których znajdują 
się wszystkie karty ilustrujące folklor, kra
jobraz i architekturę Łowicza i powiatu 
łowickiego. Jest też autorem publikacji 
,,Pocztówka Łowicka", która otrzymała 
w 2001 roku tytuł ,,złoty Exhbris Biblioteki 
Łódzkiej", czyli najlepszej książki roku wo
jewództwa łódzkiego, a jego pocztówki wie
lokrotnie były pokazywane na różnych wy
stawach nie tylko na ~ terenie. 

Benefis jest planowany na jutro, 24 mar
ca w GOK 

(tb). 

Baśniowe pastele Marzeny Zacharewicz 

W nadchodzącąsobotę, 25 marca o go
dzinie 15.00 w łowickim muzeum 
otwarta zostanie wystawa malar

stwa Marzeny Zacharewicz, zatytułowana 
,,Mieszkać w baśni". Marzena Zacharewicz 
urodziła się w 1964 r. w Malborku. Obecnie 
pracuje jako grafik w redakcji tygodnika ka
tolickiego ,,Niedziela" w C~howie. Jest 
ilustratorką książek dla dzieci. Współpracu
je z wydawnictwami katolickimi m.in. Wy
dawnictwem Archidiecezji Warszawskiej, 

Postaw na dośwfadtunie 
- jesteśmy na rynku jut 16 lat! 

,,Edycją Św. Pawła" w C~howie a tak
że z wydawnictwami ,,Siedmioróg" i ',,Phi
lips Wilson". Ilustrowała m.in. ,,Apolejka 
i jej osiołek'' Marii Kruger, „O św. Mikoła
ju" ks. Jana Twanlowskiego, „Wiersze dla 
dzieci"- Anny Kamieńskiej, ,,Profesor, kot 
Fąfel i największa rzeczna świecie" i ,,BaJ'ki 
o ziemi i niebie" Marii Nawrockiej. Na wy
stawie w Łowiczu znajdą się głównie ilu
stracje <to wspomnianych publikacj~ two
rzone w technice pasteli. (eb) 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażnwe 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 calą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatycma sekretarka 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowarzysz.enie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz S<>

bót) w godz. 16.00-20.00. 
Punkt pomocy dla ofiar pa.e1llOC)' w rodzinie (siedziba 

ŁSA,,Pasiaczek'', Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla 
na Błoniach), czynny: pn, wt, czw w godz. 16.00-19.00. 

SamopomooowaGrupaAbstynencka,,Niemamocnych" 
wZdunach(siedzibaGOKZduny)-czw.godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przerni
. nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi

cach, czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
lnfonnacja PKP 046-837-63-11 
lnfonnacja o krajowych numerach 118-913 
lnfąnnacja o międzynarodowych numerach 118-912 
Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski:· ' 

- ul. Młynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska 042-719-11-29 

Urząd Gminy Glowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

· Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głowni~: 
Pogotowie ratunkowe 999 alannowy 
Policja 042-719-20-20; 99-7 alarmowy 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 

Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłabla ogólnopolska informacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 . 
Bezplalna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon informacyjno-problemowy 

- Poradnia Leczenia 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 ŁSM 046-837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-lO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5 
ul. Chebnońskiego 31 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-830-22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. 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 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką mędyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowomej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej , 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

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 alannowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład 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.-pt. 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-<:zw. 8.00-18.00, 

pt. 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia" psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: 

pn. 13.00-14.00 
- dennatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- urolog: śr. 11.00-13.00 

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za
kładów Opieki Zdrowoblej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,słoneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ~edest IV" ul. 3 Maja,· 

tel. 046-837-31-11,, 046-837-31-25 
Bełchów: pn.-pt 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek KościUS7.ki 

czynna: pn. wt pt. 9.00-16.00; r:z:.v. 10.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Łyszkowice: czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocienew: pn.-pt 8.00-15.00 
Sobpta: pn.-pt 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, l O.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, ll.J.5, 12.30, 17.00; 
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00; 
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
• Parafia pw. Matki Bo7.ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kościół św. Leonarda: I O.OO, I l.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brrozowskich w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-

- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 
cŻw. 13.00-18.00 

- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn„ śr., pt. 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00 
- okulista: pn„ śr., pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-15.35; 

r::v.v., pt 8.00-15.35 
- ortodonta: pn. I l.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul Sikorskiego 45/47, 
tel.042-719-10-28, 

· czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 
ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 

czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 
Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 
ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 
ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 

czynna: pn-pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 
Apteki w Strykowie: 

ul. Plater 2, tel. 042-7I9-8M1; 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 

Ceny żywności: (dane z 20-21 marca) w Łowiczu 

.ASORTYMENT 

cukier 2.75 . 2,79 2,85 3,00 2,79 2.79 3,00 2,79 2,79 2,75 

mąka szymanowska 1,99 1,79 1,75 2,00 1.75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

chleb 1,09 0,89 0,85 1,10-1,90 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki • 1,19 0,99 1,15 1,00-1,20 1,00 1,00 1,00 - 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,79 · 1,49 1,75 1,20 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 16,00 15,60 15,60 13,99 

wołowe bez kości 18,29 17,50 15,09 

wołowe 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 16,30 17,00-19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 4,99 6,99 6,39 8,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,70 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 9,15 5,80-8,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 4,99 6,35 5,65 5,80 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 ~.19 3,10 3,70 3,70 3,79 

kurczak 3,89 3,59 4,09 4,80 3,99 3,99 4,60 4,29 

filet z morszczuka (kg} 9,99 10,99 12,00-12,50 9,70 9,70 H;oo 11,97 12,50 

makrela w ona 13,99 11.99 11,90 12,70-13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko tłuste w folii 1,38 1,39 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 
masło extra 2,19 2,29. 2,90 3,00-3,40 2,80 - 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 
masło śmietankowe 1,99. 2,25 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 
masło roślinne 1,65 1,39 1,69 1,80 1,59 1,59 1,80 1,70 1.75 1.49 
ole" 2,55 2,85 4,09 4,00-6,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 
jaja (szt.} 0,29 0,28 0,30 2,33-0,36 0,40 0.40 . 0,45 0,36 0,35 .0,23 

twaróg 8,59 . 9,80 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osbb. 

• Malarstwo Mirosława Parysa - wystawa około 30 
prac łowickiego malarza amatora, w tym obrazy wiel
kofonnatowe (o szer. nawet 2 m); czynna do połowy 
kwietnia w powiatowej bibliotece w Łowiczu. 

• Indywidualności - weroisażdwojga artystów z Bie
law: Magdaleny KJeniuk i Ireneusza Plewki. Wy
stawa czynna do połowy kwietnia w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Nieborowie. 

• Malarstwo i tkanina - Adela Szwaja; w Muzeum 
w Łowiczu prezentowane są przede wszystkim pra
ce malarskie i tkaniny ze zbiorów autorki, a 1aki:e 
gobelin ,,Ziemia obiecana" ze zbiorów Centralnego 
Muzeum włókiennictwa w Łodzi. Wystawa czynna 
do końca marca. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046-837-40-01 

Q..wartek, 23 marca: 
• godz. 18.59 

- DKF ,,Bez Nazwy" 
- "Gnijąca panna młoda" 
- komedia animowana 
prod. angielskiej 
Animowana historia, któ-

rej akcja toczy się w XIX wie
-ku. Młody męŻ<:zyzna przez 
przypadek trafia do świata 
zmarłych, aby poślubić pewną 
nieżyjącąjużdziewczynę. Tymczasemjegoprawdzi- . 
wa żyjąca narzeczona bardzo za nim tęskni . .. 

Piątek-niedziala. 24-26 marca: 
• godz. 17.00 

- ,,Ja wam pokat.ę" 
- komedia romantycma 
prod. polskiej 
Ciąg dalszy przygód Judy

ty - bohaterki filmu i książki 
„Nigdy w życiu!". Adam wy
jeżdża na kilkumiesięczny staż 
zagraniczny. Tymczasem Tosia 
pragnie, by jej rodzice się po
godzili. W sieć intryg wciąga nie tylko dziadków, 
ale także najlepszą przyjaciół}<ę Judyty - Ulę. 

ul. Kolejowa li , 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.-pl 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 23.03. 
pt. 24.03. 
sob. 25.03. 
od~. 26.03. 
po. 27.03. 
wt. 28.03. 
lr. 29.03. 

Kopernika 19 
Kopernika 19 
Swoboda 17119 
Swoboda 17/19 
Swoboda 17.' 19 
Swoboda 17119 
Swoboda 17119 

tel. 042-719-20-12 
tel. 042-719-20-12 
tel. 042-719-44-66 
tel. 042-719-44-66 
tel. 042-719-44-66 
tel. 042-719-44-66 
tel. 042-719-44-66 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.! 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dn·ia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz.26.03. Stryków, ul. Plater 2 tel. 042-719-80-41 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

Kino w Głownie 
ul. Kopernika 37, tel. 046-710-72-2'6 

Piątek-nied>ie!a. 24-26 marca: 
• godz. 17.00, 1830- „Tylko mnie kochaj" 

- komedia romantycma prod. polskiej 

w Głownie i Strykowie 

3,00 2,85 3,30 2,69 
1,90 1,75 2,00 1,90 

1,10-1,80 1,25 1,40 1,50 
1,00 0,50 Q,60 1,00 

1,30-1,50 1,00 1,50 
16,50 
16,00 

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 6,30 6,50 
12,00 11,30 11,00 
13,00 12,20 12,00 
1,70 1,25 1,50 1,50 
3,00 3,10 2,65 
2,90 2,85 3,20 2,65 
1,70 1,75 1,90 1,70 

3,70-5,00 4,80 ll,00 3,00 
0,20-0,37 0,30 0,35 0,35 

9,00 9,00 9,50 8,50 

23.03.2006 r. 

• godz. 19.00 -,,Ja wam pokai.ę" 
- komedia romantyczna prod. polskiej 

Poniedzia!ek. 27 marca: 
kino nieczynne 

Wtorek-środa. 23-29 marca: 
• godz.17.00- ,,Ja wam pokai.ę" 
• godz- 19.00- ,,Ja wam pokat.ę" 

KRONIKA , 
WYPAD KO W 
_ MJLO~NYCH. 

urotfzi[y się: 
CÓRECZKI 
- państwu Tuchalskim ze Stępowa 
- państwu Pietrzakom z Lipnic 

SYNKOWIE 
- państwu Grabowiczom z Guźni 

•SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZ· 

KIM ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 17.03.2006 r. 

jaja fermowe 15 szt. 3,50 
jaja wiejskie 15 szt. 4,50 
buraczek czerwony kg 1,80 
cebula kg 1,20 
czosnek główka 0,70 
jabłka kg 2,00 
kapusta kiszona kg 2,20 
kapusta pekińska szt. - 1,90 
marchew . kg 2,50 
ogórki zielone . kg 4,50 
papryka czerwona kg 9,00 
pieczarki kg 5,00 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 9,50 
por szt. 0,80 
sala ta szt. 3,00 
seler kg 3,00 
rzodkiewka pęczek 2,50 
włoszczyzna pęczek 2,20 
ziemniaki kg 1,20 
miód 0,91 24,00 
kapusta główka 2,50 
koperek pęczek 2,00 
natka pietruszki pęczek 2,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 21.03.2006 r.) 

Żywiec wieprzowv: 

• Kiernozia: 3,30 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,50 zł/kg + VAT 

• Domaniewice: 3,20 zł/kg + VAT 

• Ziewanice: 3,20 zł/kg + VAT 

• Mastki: 3,40 zł/kg+ VAT 

• Różyce: 3,30 zł/kg+ VAT 

• Wicie: 3,40 zł/kg + VAT 

Żywiec wotowv: 

• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,20 zł/kg+ VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg+ VAT; 

• Skowroda Południowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,60 zł/kg 
+VAT; jałówki 4,00 zł/kg +VAT; 

• Domaniewice: byki 4,90 zł/kg + VAT; 
krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg +VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg +VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,90 zł/kg+ VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 21.03.2006 r.) 

• robotnik gospodarczy - staż, • sprzedawca 
- kasjer, • piekarz, • szwaczka, • pizzerman, 
• sprzedawca - ogrodnik, • pracownik do działu 
reklamy, • pracownik do pracy w gospodarstwie 
rolnym, • przedstawiciel handlowy, • pracownik 
do młyna z prawem jazdy kat. T, • sprzedawca 
do salonu tel. komórkowej, • kierowca kat. C 
+ E św. kwalifikacji, • zastępca kierownika, 
• pracownik biurowy- przygotowanie zawodowe, 
•sprzedawca -przygotowanie zawodowe, • cie
śla - przygotowanie zawodowe, • robotnik bu
dowlany - przygotowanie zawodowe, • inspek
t91" ds. BHP, • kelner - przygotowanie ~wodo
we, • murarz - tynkarz. • psycholog, • magazy
nier/sprzedawca • główna księgowa • fryzjer 
damsko-męski • kierowca kat. C • elektryk/ 
elektronik • pracownik do obsługi maszyn • kie
rowca kat. B z własnym samochodem • technik 
mechanik i technik elektryk • magazynier/kie
rowca kat. B • pracownik linii produkcyjnej 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Koszykówka - 8. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

Sukces iuniorów Księiaka 
• STARf I Lódź- UMKS KSIĘŻAK 

Łowicz 78:83 (18:20, 17:23, 22:24, 21:16) 
Księżak: Bartosz Włuczyński 32 (7x3), 

Maciej Siemieńczuk 13 (3x3), Michał Wój
cik 11 (lx3), P17.emysław Duranowski 11 
i Filip Gołda oraz Adam Kowalik 6, Bole
sław Mostowski 4, Adrian Dyszkiewicz 3 
(lx3) i Mateusz Marszałek 3 (lx3). 

Najwięcej dla Startu: KrzysztofRydlew
ski 22 i Adam Białkowski 20. 

Sędziowali: Arkadiusz Góra (Zduńska 
Wola) i Michał Chrakowiecki (Łódź). 
Łódź, 18 marca. Bardw ważny mecz 

WY.iazdowy mieli do rozegrania juniorzy 
Księżaka w Łodzi. Rywalem był łódzki 
Start, a stawką zapewnienie sobie miriimum 
drugiego miejsca w lidz.e i awans do rozgry
wek centralnych. W rundzie zasadniczej 
Start dwa razy pokonał Księi.aka, a w play
offraz wygrali łowiczanie. Teraz młodzi ko
szykarze powtórzyli ten wynik. Zagrali 
świetny mecz i pogrążyli swojego rywala. 
Wygrali 83:78 i zapewnili sobie już drugie 
miejsce, ale na pewno będą walczyć o mi
strzostwo. Aby tego dokonać muszą poko
nać u siebie ŁKS, który: prowadzi w tabeli 
bez porażki. 

Trener Cezary Włuczyński po spo- Jeszcze raz najskuteczniejszym 
tkaniu w Łodzi był bardzo zadowolony w Księżaku był Bartek Włuczyński. 

ze swojej ekipy. Mecz był bardw wyrów
nany. Rywale zaskoczyli trochę łowiczan 
obroną strefową i indywidualnym kzyciem 
Bartosza Włuczyńskiego. Na szczęść
cie Księżacy bardzo dobrze rzucali z dy
stansu. To było kluczem do zwycięstwa. 
W sumie łowiczanie tralili aż trzynaście „tró
jek''. Siedem razy trafił „Bubuś", a trzy razy 
Maciej Siemieńczuk. Cały zespół zagrał 
bard?-CJ dobrze w obronie i wykazał się cha
rakterem. 

Pomeczutrenerłowiczanstwierdził: Sam 

się dziwię_ jak mogliśmy ten mecz i.ry.grać. 
Mamy najniższy zespół w lidze. W składzie 
nie mamy żadnego zawodnika powyżej 
200 cm. To jest dla nas duże utnJdnienie. 
Zawodnicy muszą nadrabiać braki centy
metrów wolą walki. Ale wychodzi im to bar
dzo dobrze. Ten mecz wygraliśmy dzięki 
dobrej skuteczności. Trafiliśmy trzynaście 
„trójek'', to bardzo dobry wynik. 

W tę sobotl( łowiccy juniorzy zagrają 
w hali OSiR m 1 o godz. 17.00 z łódzkim 
ŁKS. Ten mecz będzie decydował o mi
strzowskim tytule. Jeśli łowiczanie wygrają 
różnicą sześciu punktów to będą cieszyli się 
z mistrzostwa Zostanie jeszcze pojedynek 
w Pabianicach, ale to już raczej tylko formal
ność. (zł) 

Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi żaczek U-12 

Młodsze takie wygrały 
Łowicz, 18 marca. W drugim tegorocz

nym tumitju wojewódzkiej ligi koszyków
ki ż.aczek zespoły UMKS Księżak zmie
rzyły się z rywalkami z MKS Kutno. Tym 
razem obie drużyny najmłodszych „Cente
rek'' odniosły po jednym zwycięstwie i jed
nej porażce. Szczególnie zadowolone były 
tym razem zawodniczki Księżaka n (tre
nerka Anna Kucharek), które pokonały 
MKS II 22: 11. 

•MKS I Kutno - UMKS KSIĘŻAK I 
Łowicz 89:32 (23:9, 17:5, 17:10, 32:8) 

Księżak I: Monika Zimna 17, Paulina 
Guzek 6, Klaudia Czarnecka 4, Anna Czar
necka 2, Martyna Guzek 2, Justyna Kara
sek 1, Nadia Rachubińska, Michalina Pęcz
kowska, Katarzyna Jaros i Elżbieta Siekiera 

Najwięcej dla MKS I: Ala Stępniak 27, 
AlaMichalska 15,AleksandraPodernska 14 
i Beata Wojciechowska 14. 

•MKS II Kutno - UMKS KSIĘŻAK 
II Łowicz 11:22 (2:6, 3:12, 0:2, 6:2) 

W Kutnie obie drużyny Księżaka wygrały fXJ jednym SfXJtkaniu. 

Księż.ak II: Weronika Walisiewicz 10, 
Marlena Małek 6, Marietta Rełek 2, Alek
sandra Wojda 2, Oliwia Gala 2, Aleksandra 
Kucharska, Róża Kosmowska, Oliwia 
Wiechno, Karolina Jarota, Oliwia Haczy
kowska, Magdalena Rząp i Izabela Ziarnik. 

Najwięcej dla MKS: Paulina Dycińska 7. 
• MKS II Kutno - UMKS KSIĘŻAK 

I Łowicz 6:129 (0:34, 2:30, 2:27, 2:38) 
Księż.ak I: Monika Zimna 48, Paulina 

Guzek 20; Anna Czarnecka 18, Justyna 
Karasek 14, Nadia Rachubińska 11, Marty
na Guzek 1 O, Katarzyna Jaros 4, Elżbieta 

Siekiera 4, Michalina Pęczkowska i Klaudia 
Czarnecka. -

Najwięcej dla MKS II: Paulina Dycińska 4. 
•MKS I Kutno-UMKS KSIĘŻAK II 

Łowicz 140:2 (42:0, 39:0, 29:2, 30:0) 
Księżak Il: Marlena Małek 2, Weronika 

Walisiewicz, Marietta Rełek, Aleksandra 
Wojda, Oliwia Gala, Aleksandra Kucharska, 
Róż.a Kosmowska, Oliwia Wiechno, Karo
lina Jarota, Oliwia Hai::zykowska, Magdale
na Rząp i Izabela Ziai;nik. 

Najwięcej dla MKS I: Martyna Bardziń
ska 28, Ariadna Nachyła 22, Ada Tyjewska 
21 i Ala Michalska 21. 

Koszykówka - wojewódzka liga żaków 

Przegrali trzecią kwartę 
•UMKS KSIĘŻAK Łowicz-START 

m Lódź 49:67(16:23,12:10, 4~23, 11:11) 
Księżak: Marcel Ołubek27 (lx3), Łukasz 

Łaziński 11, Błażej Kosiorek 6, Pion; Pta
siński 4, Norbert Major 1, Michał Zieliński, 
Eryk Wideński, Jakub Perzankowski, Ka
mil Lesiak, Jakub Pełka, Tomasz Plichta, 
Damian Balik, Mateusz Kubuj, Marcin 
Kowalczyk i Szymon Wróbel. 
Łowicz, 19 marca. W ostatnią niedzielę 

po raz drllgi w tym sezonie oglądaliśmy na 
parkiecie najmłodszych graczy Księżaka 
występujących w wojewódzkiej lidz.e ko
szykówki ż.aków. Najmłodsi koszykarze 
z Łowicza do tej pory przegrali dwa poje
dynki i tym razem znów musieli przełknąć 

gorycz porażki. Choć możliwe jest, że mecz 
będzie zweryfikowany jako walkower, bo
wiem w ekipie rywali aż czterech zawodni
ków grało z rocznika 1993. 

Podopieczni trenera Adriana El-War
da radzili sobie bardzo dobrze przez dwie 
kwarty z dużo wyższym rywalem. Do prze
rwy łowiczanie przegrywali tylko 28:33. 
Jednak w trzeciej odsłonie na parkiecie poja
wili się gracze z rocznika 1995 i oni zdecy
dowanie odstawali poziomem od przeciw
nika. Łodzianie szybko odskoczyli na bez
pieczną przewagę dwudziestu punktów 
i praktycznie zapewnili sobie zwycięstwo. 
W ostatniej kwarcie Księżak odrabiał straty, 
ale ostatecznie przegrał ten mecz. 

Turniej I. kolejki: MKS I Kutno -Basket 
I Aleksandrów Łódzki 36:27, MKS Il Kut
no - Basket II Aleksandrów Łódzki 17:22, 
MKS Il Kutno - Basket I Aleksandrów 
Łódzki 2:118, MKS I Kutno - Basket II 
Aleksandrów Łódzki 129:3. (p) 
I. MKS I Kutno 4 8 396:64 
2. UMKS Księżak I Łowicz 4 6 235:207 
3. UMKS Księżak II Lowicz4 5 36:336 
4. Mag-Rys Zgierz 2 4_ 189:24 
5.. MKS Il Kutno 4 4 36:291 
6. Basket [Aleksandrów 2 3 145 :38 
7. UKS Jordan Łódź 2 3 108:62 
8. Basket II Aleksandrów 2 3 25:146 

Najmłodsi koszykarze Księżaka prze
grali, ale w Starcie Ili zagrało aż czte
rech młodzików. 

Po raz kolejny przy tej okazji przypomi
namy, że jeśli ktoś chodzi do piątej klasy 
i urodził si~ w roku 1994 i lubi koszykówkę 
to będzie mile widziany w zespole Księża
ka. Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
i w środy o godz. 14.30 w hali sportowej 
OSiR nr 2, ul. Topolowa 2. (z) 

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Na półmetku Grzywacz 
Łowicz, 18-19 marca. W miniony 

weekend w N edycji Łowickiej Halowej 
Amatorskiej Ligi Tenisowej rozegrano dwie 
kolejki spotkań i rozgrywki przekroczyły 
już półmetek. Nadal jedynym zawodnikiem, 
który nie ma no koncie jeszcze porażki jest 
tylko Zbigniew Rojek. Jednak na razie wy
przedza go w tabeli Daniel Grzywacz, któ
ry ma więcej rozegranych spotkań. W ostat
niej kolejce Grzywacz wygrał 2: 1 z Rado
sławem Kucharskim. Zacięta jest walka 
o trzecie miejsce. Teraz prowadzi Arka
diusz Janiak, który wyprzedza lepszym 
bilansem setów Pawła Kuzę. Po dwóch 
wygranych meczach na piąte miejsce w ta
beli awansował Marcin Lesiak, który 
w grupie mistrzowskie wygrał po raz czwar
ty. W meczu z liderem powalczył Grze
gorz Gawroński, którywygrałjednąpar
tię, ale w trzecim decydującym secie był zde
cydowanie słabszy. Nadal bez wygranej partii 
w rozgrywkach powstaje Piotr Czerwiń
ski, który ewidentnie w tym sezonie spisu
je się poniż.ej swoich możliwości. 

W grupie B odbyły się tylko dwa poje
dynki. Tutaj nadal z kompletem zwycięstw 
jest dwóch zawodników i to właśnie ta dwój
ka liczyła się będzie w walce o miejsce 15. 
miejsce w mistrzostwach Łowicza. 

6. koleika- grupa A: Zdzisław Chmielew
ski - Jarosław Krzeszewski 0:2 (1:6, 5:7), 
Zbigniew Rojek - Grzegorz Gawroński 2: I 
(7:5, 1:6, 6:1), Jacek Okoński -PawełKuza 
0:2 (3:6, 4:6), Paweł Zybała - Radosław 
Kucharski 1:2 (6:4, 4:6, 3:6), Daniel Grzy
wacz-KrzysztofGajda2:0 (6:4, 6:1),Arka-

diuszJaniak-PiotrCzerwiński 2:0 (6:4, 6: 1). 
7. kolejka - grupa A: Kuciński - Clunie

lewski 2:0 ( 6: 1, 6:3), Czerwiński -Lesiak 0:2 
(1:6, 3:6), Kucharski - Grzywacz 1:2 (4:6, 
6:4, 1:6),Gawroński-Okoński2:0(6:1 , 7:5), 
Gajda- Janik 1 :2 (1 :6, 7:5, 2:6). 
I. Daniel Grzywacz (2) 7 6 13: 3 
2. Zbigniew Rojek (1) 5 5 10:0 
3.ArkadiuszJaniak(4) 6 5 10:3 
4. Paweł Kuza (3) 6 5 10:4 
5. Marcin Lesiak (9) 7 4 8:6 
6. Krzysztof Kuciński (5) 6, 4 8:7 
7. Grzegorz Gawroński (6) 6 3 8:7 
8. Jarosław Krzeszewski (8) 5 3 6:5 
9. Paweł Zybała (7) 6 2 6:8 

I O. Radosław Kucharski (12) 6 2 6:9 
11. KrzysztofGajda (I O) 5 I 4:8 
12. Jacek Okoński (11) 5 I 3:9 
13. Zdzisław Chmielewski (14) 7 O 2:14 
14. Piotr Czerwiński (13) 5 O 0:10 

6. kolejka grupy B: Paweł Kowalski -
PawełSkuła2:0(6:0,6:1).Awansemmeczz 
7. kolejki: Zbigniew Gajewski - Jakub Wa
rzywoda 2:0 (6:3, 6:3). 
I. Paweł Kowalski (I) 
2. Jan Kuś (I) 
3. Igor Kucharski (3) 
4. Łukasz Walczak 
5. Zbigniew Gajewski (6) 
6. Mariusz Czułek (5) 
7. Grzegorz Stefański ( 5) 
8. Grzegorz Nowicki (9) 
9. Andrzej Bucki (IO) 

10. Jakub Warzywoda (6) 
11. Paweł Sekuła (7) 

5 5 
4 4 
4 3 
3 3 
6 3 
3 2 
3 I 
5 1 
5 I 
6 1 
4 o 

10:0 
8:0 
7:3 
6:2 
8:7 
5:4 
3:4 . 
3:8 
2:8 
2:10 
0:8 

Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - 14. kolejka I/ ligi AMŁ 

Teraz walka w play-off 
Łowicz, 17 marca. W II lidz.e w Ama

torskich Mistrzostwach Łowicza siatkarze 
zakończyli rundę zasadniczą i poznaliśmy 
pary play-off walki o ekstraklasę. W grupie 
A bezkonkurencyjna drużyna Dzi-koś-ci Il 
pokonała 3:0 Jamajkę Brados i zapewniła 
sobie pierwsze miejsce. Teraz drużyna ta 
zmierzy się z podopiecznymi Tomasza 
Czubaka z UKS Ekonomik, którzy w gru
pie B zajęli czwarte miejsce. 

Wicelider grupy A Essato Team w pierw
szym meczu trafia na trzecią ekipę z grupy 
B, czyli drużynę Piotra Słomy z ZSP m l, 
UKS Korabka podtrzymał dobry okres gry 
i po zwycięstwie 3:1 nad ZSL Zduny dru
żyna Pawła Tomczaka awansowała na 
trzecią lokatę i zagra teraz z Iskrą. W tym 
pojedynku na pewno nie ,są bez szans. 

Lider grupy B, który wygrał rundę za
sadniczą bez porażki, Gronki zagrają 
w pierwszym meczu z ZSL Zduny. 

Ekipy z dalszych miejsc (5-7) zagrająjuż 
na pocieszenie o miejsca 9-13. W ten piątek 
pierwsze pojedynki rundy play-off. Począ
tek spotkań o godzinie 17.30 na hali łowic
kiego OSiR m 2 na ul. Topolowej. 

14. lwlejka II ligi AMŁ - grupa A: 
• ZSL Zduny - UKS KORABKA 

Łowicz 1:3 (13:25, 25:20, 19:25, 20:25) 

• STOMED Łowicz - II W Łowicz 
3:1(26:24,24:26, 25:9, 25:21) 

• ANSER II Chąśno - JAMAJKA 
BRADOSŁowicz3:0(25:18,25:21,25:17) 

Pauza: ESSATO TEAM. 
I. Anser-Dzi-koś-ć II (I) 12 34 35:4 
2. Essato Team Łowicz (2) 12 27 29: 14 
3. UKS Korabka Łowicz (4) 12 20 24:21 
4. ZSL Zduny (3) 12 18 22:21 
5. IILOŁowicz(5) 12 IO 47:28 
6. Jamajka Brados Łowicz (6) 12 10 17:31 
7. Stomed Łowicz (7) 12 7 13:33 

14.' lwlejka II ligi AMŁ - gnpa B: 
•ZATORZE AVENAŁowicz-DZIE

CIAKI GRONIA Łowicz3:0(25:14,25:22, 
25:22) 

• ISKRA Łowicz - GOK Zduny 3:0 
(w.o) 

• ZSP 1 ŁOWICZ - UKS EKON().. 
MIK Łowicz 3:0 (25:18, 25:14, 25:20) 

Pauza: GRONKI Łowicz. 
l. Gronki Łowicz(!) 12 33 35: 12 
2. Iskra Łowicz (2) 12 25 29: 17 
3. ZSP I Łowicz (3) 12 22 28:20 
4. UKS Ekonomik Łowicz (4) 12 18 25:22 
5. GOK Zduny (5) 12 13 17:26 
6.ZatorzeAvenaŁowicz(6) 12 12 15:24 
7. Dzieciaki Gronia (7) 12 3 5:33 

Zbigniew Łaziński 

O problemach w1 na· Blichu 
Łowicz, 16 marca. Ponad stu nauczy

cieli wychowania fizycznego ze szkół pod
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgim
nazjalnych z trenu objętego nadzorem Skier
niewickiej Delegatury Łódzkiego Kuratoriwn 
Oświaty wzięło udział w Konferencji po
święconej problęmom Wychowania fizycz
nego„ Organizatorem Konferencji był 
ZSP m 2 RCKU na Blichu, Skierniewicka 
Delegatura Łódzkiego Kuratorium Oświa
ty, Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz 
Urząd Miasta w Łowiczu. Gospodarzami 
Konferentji byli: ZSP m 2 RCKU Łowicz, 
Gimnazjum nr 1 w ŁoWiczu oraz Szkoła 
Podstawowa m 1 w Łowiczu. 

Cele spotkania nauczycieli to przede 
wszystkim: podkreślenie wychowawczej 
roli zajęć z wychowania fizycznego, zaini
cjowanie trwałej wymiany doświadczeń 
zawodowych, poszukiwanie efektywnych 

metod pracy, zaprezentowanie dorobku 
i działalności UKS oraz sposoby tworzenia 
planów wynikowych. 

Oprócz wysłuchania krótkich wystąpień, 
nauczyciele mogli obejrzeć koleżeńskie lek
cje tańca, lekcje w terenie i lekcję na pływal
ni. Taka forma konferencji na pewno jest 
bardzo potrzebna nauczycielom, którzy chcą 
dzielić się swoją wiedzą i chętnie mówią 
o swoich problemach w pracy. 

O konstruowaniu planów wyniko
wych i o celach mówił Jacek Szwa
rocki, który na co dzień prowadzi zaję
cia z metodyki w-fw Kolegium Nauczy
cielsl9m w Łowiczu. Podkreślał on rolę 
i znaczenie oceny z wychowania fizycz
negą, która ma działanie mobilizujące na 
ucznia, jeśli jest stawiana sprawiedliwie 
i czytelnie. 

Zbigniew Łaziński 
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WÓJT GMINY DOMANl~WICE 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny - . . 

NA SPRZEDAZ niżej wymienionych -NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOSCI 
położonych w Domaniewicach przy ul. Klonowej 

Lp. Numer działki Powierzchnia w mz Cena wvwoławcza w zł Wadium w zł 
1. 1606/5 673 12.000,00 1.200,0Ó 
2. 1606/6 683 12.000,00 1.200,00 
3. 1606/7 683 12.000,00 1.200,00 
4. 1606/8 683 12.ąoo,oo 1.200,00 
5. 1606/9 680 12.000,00 1.200,00 
6. 1606/10 680 12.000,00 1.200,00 
7. 1606/11 637 13.000,00 1.300,00 
8. 1606/12 866 15.000,00 1.500,00 
9. 1606/13 839 . . 14.000,00 1.400,00 
10. 1606/14 807 1~.000,00 1.300,00 
11. 1606/16 931 15.000,00 1.500,00 

1. W/w działki zlokalizowane są na terenie powstającego niewielkiego osiedla budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego i usług . Działki mają poprawny kształt i dojazd drogą o powierzchni gruntowej. 
Uzbrojenie w wodę i energię elektryczną. 

2. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 27200, prowadzonej przez Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu. W/w nieruchomości wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej 
ograniczonych praw rzeczowych i wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu. · 

3. Na obszarze przedmiotowych działek nie obowiązują ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy., 
Według ewidencji gruntów w skład w/w działek wchodzą użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne kl. V. 
Z tego względu sprzedaż w/w działek podlega ustawie z dnia 15 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592). 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, 
w kolejności podanej wyżej: 
godz. 9.00 ·działki nr 1606/5, nr 1606/6, nr 1606/7, nr 1606/8, nr 1606/9, nr 1606/10, nr 1606/11; 
godz. 13.00 ·działki nr 1606/12, nr 1606/13, nr 1606/14, nr 1606/16. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej wyżej wysokości, 
najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2006 r. na konto Urzędu Gminy BSZŁ O/Domaniewice 
52 9288 1037 1980 0329 2000 0040. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu. 

6. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 
7. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, 

pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. 
8. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się , 

w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. 
1 O. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać 

w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, pok. nr 1, tel. 046 838-35-22. .... .,, 

SKUP ZŁOMU 
• stalewego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM /(\ ŁOWICZ V ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 R328 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• • 

NAJNIZSZA CENA 

Cil©[i)Q)[b CiJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

Sprzedaż miodu 
z własnej Pasieki 

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

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

23.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

FIAT Cinquecento 900 80000 

FIAT Cinquecento 700 1997 czerwony 113 ooo 3 4600 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 granat metalik 7 530 5 
I 

26000 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26000 

FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22800 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95300 4 11500 
UWAGI: 11\laściciel, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: invnobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96 OOO 4 3 500 

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: instalatja gazowa, hak holowniczy, Sljoy atenniczne, Sljoy sterowane elektrycznie, lusterl<a sterowane elek!Jycznie, fotele podgnewane 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 z VAT 
. 1.000 kg lada.vności , długa skrzynia ładunkowa 

'-'Przyjmujemy samochody używane do komisu '-' Odkupujemy samochody używane 
'-' Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601 283 421, 046 837 9516, 046 837 37 10 
ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 

POLMOBLICH, Łowicz~ ul. Blich 34 ~ 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne t:« 
•węgiel "„~~o 
•miał "~" ~ 
• koks st~'fł 
• groszek EKO "~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-301 

[dkj~J~b~IA 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ •studnie kanalłzacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
~ •stropy terlva C? • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
(!-=1'1 • bloczki betonowe 
1,.L __ j ,I • pustaki zasypowe 

•nadproża 

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

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

lntemet: http://www.wlnkhaus.com.pUslb 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

OKNA TYPOWE OD llĘll 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka 

ŁOWICZ, ul. Długa 2. tel. 046 830 20 89, 
046 830 21 53 
www .skokstefczyka.pl 
infolinia: O 80 I 600 I OO lub 058 782_93 OO 

ril©Cil©lb~ 

NAWOZY 
awtowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 toWicz, Jastrzębia 95 "' 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 
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Podsumowanie sportu w powiecie łowickim za rok 2005 

Uhonorowano sportowców· Ziemi towickiei 
Łowicz, 13 marca. Tradycyjnie już 

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu pod
sumowano sportowy rok 2005. Tym raz.em 
W)'TÓŻ!Jionych z.ostało. nagrodami indywi
dualnymi 32. młodych sportowców z ośmiu 
klubów, a listami gratulacyjnymi uhonoro
wano ich trenerów: Mieczysława Szymaj
dę (UKS Bl~skawica), Cezarego Włu
czyńskiego, Krzysztofa Placka i Pawła 
Dolińskiego (wszyscy UMKS Księż.ak), 
Artura Balika (Pelikan), Gerarda Szu
lena i Marcina Michałka (obaj LKJ Ga
bon Walewice), Jacka Szwarockiego 
(AZS KN Łowicz), Roberta Chojnow
skiego (UKS Pałac Nieborów), Adama 
Pioruna (UKS Pijarski) i Daniela Bogu
sza (Łowicki Klub Karate-do Tsunami. 
Wyróżnieni także zostali Zbigniew Ku
czyński i Paweł Doliński (obaj Powiato
wy SZS) oraz Andrzej Myczka (Powia
towe Zrzeszenie LZS), którzy odpowie
dzialni są w powiecie łowickim za sport ma-. 
sowy. 

• UKS BŁYSKA W/CA Domaniewice: 
- Zbigniew Bródka: 8. miejsce na dy

stansie 1500m,9-500m, 17- lOOOmoraz 
12 miejsce w wieloboju w Mistrzostwach 
Europy w Turynie; 3 miejsce na 500 m, 
3. na 1000 m oraz 3. w sztafecie na dystan
sie 5000 m w Mistrzostwach Polski Senio
rów w Opolu; 2miejscena500 m, l. miejsce 
na 1000 m, 2. miejsce na 1500 m, 2 miejsce 
na 3000 m i 2. miejsce w wieloboju w Mło
dzieżowych Mistrzostwach Polski Junio
rów w Opolu; 9. miejsce 500 mi 4. miejsce 
w sztafecie na dystansie 5000 m na Uniwer
sjadzie w Insbrucku; posiada aktualnie klasę 
mistrzowską i jest członkiem kadry narodo
wej w short tracku. 

Łyżwiarze i lekkoaUeci UKS Błyskawi
ca Domaniewice. 

-Łukasz Fabjański: 4. miejsce na dy
stansach 500 m, l OOO m, 1500 m i w wielo
boju w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w Opolu; 3. miejsce w sztafecie na 
dystansie 5000 m w Mistrzostwach Polski 
Seniorów; posiada aktualnie I klasę spor
tową. 

-Anna Kolos: 6. miejsce na dystansach 
500 m, 800 m i l OOO m oraz 8. miejsce na 
1500 m oraz 6. miejsce w wieloboju w Mi
strwstwach Polski Juniorów w Sanoku. 

- Karolina Burzyńska: 7. miejsce na 500 
m, lOOOm, 1500miwwielobojuwMistno
stwach Polski Juniorów w Sanoku. 

- Marzena Kędziora: 4. miejsce na 800 
m, 8 miejsce na 500 mi 1000 m oraz 5 miej
sce w wieloboju w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Sanoku. 

-Joanna Bródka: 5. miejscena500m, 
6. miejsce na 1500 mi w wieloboju w Mi
strzostwach Polski Juniorów w Sanoku. 

- Mariusz Woźniak: 3. miejsce na 100 
m i 300 miejśce w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Kielcach; 
6. miejsce w biegu na l OO m w Małym Me
morialeJanuszaKusocińskicgo w Kielcach; 
posiada II klasę sportową. 

- Anna Kowalska: l. miejsce w Mi
strzostwach Polski Zrzeszenia LZS w rzu
cie młotem w Pile; l. miejsce w rzucie mło
tem w Ogólnopolskich Igizyskach Zrzi:SZJ!
nia LZS w Kielcach; 12. miejsce w rzucie 
młotem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Warszawie. 

-Łukasz Milczarek: 2. miejsce w rzu
cie młotem i 6. miejsce w rzucie dyskiem 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Kielcach, 7. miejsce w rzucie 
młotem w Małym Memoriale Janusza Ku
socińskiego w Kielcach;posiadaIIklasęspor
tową. 

Pingpongiści UMKS Księżak'sięgnęli 
w tym roku po brązowy medal Mi
strzostw Polski UKS. 

•UMKS KSIĘŻ4K Łowicz: 
- Dagmara Włuczyńska: czołowa za

wodniczka w województwie w kategorii 
kadetek; członkini kadry ŁZK.osz, podsta
wowa zawodniczka i czołowy strzelec roz
grywek prowadzonych przez ŁZKosz. 

- Marek Słoma: czołowy zawodnik 
drużyny juniorów UMKS Księżak, która 
zajęła l. miejsce w wojewódzkiej lidze ko
szykówki juniorów i awansowała do roz
grywek centralnych. 

- Bartosz Włuczyński: czołowy za
wodnik chużyny juniorów UMKS Księżak, 
która zajęła I. miejsce w wojewódzkiej lidze 
koszykówki juniorów i awansowała do roz
grywek centralnych; wstał ,,królem strzel
ców'' ligi wojewódzkiej. 

- Piotr Zabost czołowy zawodnik dru
żyny UMKS Księżak, która zaję_ła l. miej
sce w wojewódzkiej lidze koszykówki ju
niorów i awansowała do rozgrywek central
nych 

-Adrian Dyszkiewicz: kapitan i czoło
wy zawodnik drużyny kadetów UMKS 
Księżak, którazajęla3. miejscewwojewódz
kiej lidze koszykówki kadetów. 

- Przemysław Duranowski: czołowy 
zawodnik drużyny kadetów UMKS Księ
żak, która zaję_ła 3. miejsce w wojewódzkiej 
lidze koszykówki kadetów. 

- Piotr Podsędek: 2. miejsce w Półfi
nałach i 3. miejsce w Finałach Druźynowych 
Mistrzostw Polski UKS w tenisie stołowym, 
l. miejsce w chużynowych mistrzostwach 
szkół podstawowych województwa łódz
kiego SZS; I. miejsce w I i 9. miejsce 
w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyj
nym młodzików. 

Koszykarze UMKS Księżak Łowicz. 

- Ksenia Włuczyńska: 2. miejsce 
w Półfinałach i 3. miejsce w Finałach Druży
nowych Mistrzostw Polski UKS w tenisie 

. stołowym, 2. miejsce w chużynowych mi
strzostwach szkół podstawowych woje
wództwa łódzkiego SZS; 3. miejsce w I 
i 2. miejsce w II Wojewódzkim Turnieju Kla
syfikacyjnym młodzicz.ek 

- Marzena Osowska: 3. miejsce w Fi
nałach Drużynowych Mistrzostw Polski 
UKS w tenisie stołowym, 2. miejsce w dru
żynowych mistrzostwach szkół podstawo
wych województwa łódzkiego SZS; 6. miej
sce w I i 4. miejsce w II Wojewódzkim Tur
nieju Klasyfikacyjnym młodziczek. 

- Hubert Marszałek: 2. miejsce w Pół
finałach i 3. miejsce w Finałach Prużyno
wych Mistrzostw Polski UKS w tenisie sto
łowym, 17. miejsce w I i 9. miejsce 2 II Wo
jewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym mło
dzików. 

-Wiktoria Guzek: 2. miejsce w Półfina
łach Drużynowych Mistrzostw Polski UKS 
w tenisie stołowym, 5. miejsce w I i 6. miej
sce w Wojewódzkim Turnieju Klasyfika
cyjnym młodzików. 

•PELIKAN Łowicz: 

- Konrad Wisiński: napastnik dru
żyny Pelikana występującej w lidze wo
jewódzkiej „Kuchara"; przy jego udziale 
drużyna zdobyła l. Il!iejsce w lidze okrę
gowej „Górskiego" OZPN w Skierniewi
ce uzyskując awans do ligi wojewódz
kiej,jest najlepszym strzelcem zdobywa
jąc aż 34 gole; efektem bardzo dobrej gry 
chłopca było powołanie go do kadry wo
jewództwa i występ prżeciwko druży
nie woj. podlaskiego. 

- Kamil Mitrowski: Obrońca druży
ny Pelikana w)'stępującej w lidze woje
wódzkiej ,,Kuchara"; Przy udziale tego 
zawodnika zespół zdobył 1. miejsce 
w lidze okręgowej „Górskiego" OZPN 
Skierniewice uzyskując awans do ligi wo
jewódzkiej; największym sukcesem było 
powołanie do kadry województwa łódz
kiego, w której obecnie jest podstawo
wym zawodnikiem, wraz z kadrą uczest
niczył w Mistrzostwach Polski, w któ
rych udział brały najlepsze reprezentacje 
wojewódzkie. 

- Marcin Domalewski: napastnik dru
żyny Pelikana występującej w lidze woje
wódzkiej ,,Michałowicza"; przy jego udzia
le drużyna zdobyla 5. miejsce w lidze woje
wódzkiej ,,Kuchara", zdobył 11 goli w 12 
meczach; przyczynił się do zwycięstwa dru
żyny w halowym turnieju o Puchar Mar
szałka Województwa Łódzkiego i został 
wybrany najlepszym zawodnikiem tych 
zawodów. 

Trener Artur Balik i jego młodzi piłka
rze z KS Pelikan. 

- Rafał Zieliński: bramkarz drużyny 
Pelikana występującej w lidze wojewódz
kiej ,,Michałowicza"; przy jego udziale z.e
spół zdobył 5. miejsce w lidze wojewódz
kiej ,,Kuchara". 

- Ariel Jarosz: obrońca chużyny Peli
kan występującej w lidze wojewódzkiej 
,,Michałowicza"; przy jego udziale zespół 
zdobył 5. miejsce w lidze wojewódzkiej ,,Ku
chara''; przyczynił się do zwycięstwa dru
żyny w halowym turnieju o Puchar Mar
szałka Województwa Łódzkiego. 

• LKJ GABON Walewice: 
- Maciej Burza: 28. miejsce w Między

narodowych Z.awodach WKKW, 35 miej
sce w Ogólnopolskich Z.awodach WKKW, 
4 miejsce w Mistrzostwach Polski Junio
róww WKKW, l. miejsce w Mistrzostwach 
Regionu Łódzkiego w WKKW, 3 miejsce 
w Mistrzostwach Regionu Łódzkiego 
w skokach przez ~zkody. 

- Marcelina Gawrońska: 2. miejsce 
w Mistrzostwach Regionu Łódzkiego 
w WKKW w kat. Juniorów, 6. miejsce 
w Mistrzostwach Regionu Łódzkiego 
w skokach przez przeszkody w kategorii 
juniorów młodszych. 

• UKS PIJARSKI Łowicz: 
- Kacper Piorun: l. miejsce w Druży

nowych Mistrzostwach Polski Seniorów, 
l. miejsce w Półfinhlach Mistrzostwach Pol
ski Juniorów, 2. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, 3. miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Płocka Seniorów, I. miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Łódzkie
go Juniorów. 

•AZS KOLEGIUM NAUCZYCIEL
SKIEGO Łowicz: 

- Łukasz Wróblewski: 2. miejsce 
w Mistrzostwach Makroregionu Centralni
go w biegach przełajowych młodzików 
i 3. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu 
Centralnego w biegu na I OOO m młodzików. 

Lekkoatleci z AZ.S KN Łowicz. 

łowicki był złoty medal wywalczony przez 
reprezentantki Gimnazjum nr l Kompina 
(nauczyciel w-f Andrzej Rybus) w tenisie 
stołowym. W tej samej konkurencji srebrny 
medal wywalczyły zawodniczki GP Łysz
kowice (nauczycielka w-fSylwia TrYzno ). 
Drugie miejsce w rejonie wywalczyli po
nadto pingpongiści GP l Kompina. 

Przed rokiem w finale mistrwstw woje
wództwa łódzkiego SZS reprezentanci Gim
nazjum Nr 2 w Łowiczu (nauczyciel w-f 
Radosław Zyga) wywalczyli pierwsz.e 
miejsce, a w tym roku koszykarzom 

- Patryk Pomianowski: 3. miejsce z ,,Dwójki" udało się znowu stanąć na po
wFinaleKrajowymCzwartkówLekkoatle- dium zdobywając brązowy medal mi
tycznych w Warszawie na l OOO m, l. miej- strzostw województwa łódzkiego. 
sce w cyklu zawodów „Czwartki Lekko- Bardzo dobrze w turnieju piłki ręcznej 
atletyczne" w Skierniewicach. zaprezentowali się uczniowie Pijarskiego 

• UKS PAŁA.C Nieborów: Gimnazjum Królowej Pokoju. ZespółGrze. 
_ Kamila Pach: 3. miejsce w Mistrzo- gorza Zwolińskiego okazał się najlep-

stw h Wi · ództw Łódzki J . . szym w turnieju rejono~ a w finałach 
ac ha~: a h, 

1 
eg~ uruo~w województwa łódzkiego, rywalizując już 

:W~ c h Wi~czn~ ·~w J - · tylko z ,,zawodowcami'', wywalczył szó-
. .s ac OJeW a. e~o. u- ste miej_sce, 

ruorow w szac?ach szybkich, _3. rn_ieJ~ce Nową propozycją dla dziewcząt był 
w półfinale Mistr:ostw Polski Juruorow w tym roku turniej mini piłki nożnej, w któ
w szachach klasycznych. rym reprezentantki Gimnazjum w Doma

niewicach (nauczyciel w-f Mieczysław 
Szymajda) triumfowały w zawodach re
jonowych oraz zajęły także szóste miejsĆe 
w województwie. 

Drugie miejsca w rejonie zajęły zespoły 
reprezentujące Gimnazjum w Domaniewi
cach(nauczyciel w-fMieczyslaw Szymaj
da) w turniejach unihokeja dziewcząt 
i chłopców, drugie w rejonie były koszykar
ki z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu (nauczy
ciele w-f Aneta Walkiewicz), z drugim 
miejscem powrócili z zawodów rejonowych 

Szachistka Dominika Pach i jej trener takżesiatkarzeGirnnazjumwNowychz.du
z UKS Pałac - Robert Chojnowski. nach(nauczycielkaw-fMagdalenaStęp-

niak) i piłkarze Gimnazjum m 3 w Łowi-
• W WICKI KLUB KARATE-DO TSU- czu (nauczyciel w-f Paweł Tomczak). 

NAMI: Natomiast trzecie miejsca zajęli: GP l 

- Wojciech Podleśny: druga lokata 
i tytuł wicemistrza Polski w kategorii junio
rów młodszych w karate. 

• POWIAWWY SZS Łowicz: 
- Igrzyska Młodzieiy Szkolnej: 

W tym roku żadnej drużynie z.e szkół 
podstawowych powiatu łowickiego nie uda
ło się wywalczyć medalu w mistrzostwach 
województwa łódzkiego. Najbliżej były re
prezentantki Szkoły Podstawowej nr 3 
w Łowiezu w finale Wojewódzkichlgizysk 
Młodzieży Szkolnej vy czwórboju lekko
atletycznym. Podopieczne Sławomira 
Kannelity po zajęciu drugiego miejsca 
w rejonie zajęły miejsce czwarte w rywali
zacji wojewódzkiej. 

W finałach WIMS startowały także ping
pongistki ze Szkoły Podstawowej m 4 
w Łowiczu (nauczyciel w-f Paweł Doliń· 
ski) zajmując ostatecznie siódme miejsce. 
Zresztą ekipa „Czwórki" (nauczyciele w-f 
Beata Kucińska, Justyna Rybus, 
Paweł Doliński i Artur Balik) podtrzy
mała znakomitąpassę kolejnych zwycięstw 
w klasyfikatji generalnej szkół podstawo
wych powiatu łowickiego wygrywając 
w tej klasyfikacji po raz jedenasty z rzędu. 
Reprezentanci SP 4 w tym roku zajęli 
w zawodach rejonowych: drugie miejsca 
w turniejach piłki ręcznej i koszykówki 
dziewcząt oraz trzecie miejsca w sztafetach 
pływackich i piłce ręcznej chłopców. · 

Na podkreślenie zasługują także drugie 
miejsca w Rejonowych IMS zespołów: 
SP 7 Łowicz w minikoszykówce chłopców 
(nauczyciel w-fZbigniew Łaziński), SP 3 
Łowicz w tenisie stołowym chłopców (na
uczyciel w-fSławomir Kannelita) i dru
gie miejsce ekipy SP Nieborów (nauczyciel 
w-fRobert Chojnowski) w turnieju mini 
piłki nożnej dziewcząt. Ponadto trzecie miej
sce w zawodach rejonowych wywalczył · 
z.espół SP 2 Łowicz (nauczyciel w-f Paweł 
Piorun) w sztafecie pływackiej dziewcząt. 
I. SP 4 Łowicz (1) 977 
2. SP 3Łowicz(5) 713,5 
3. SP 2 Łowicz (2) 603 

- Gimnazjada Szkolna: 

Łowicz (nauczyciele w-flwona Rondoś i 
Waldemar Kret) w pływaniu dziewcząt 
i chłopców oraz dziewczęta w piłce ręcznej, 
GP 4 Łowicz (nauczyciel w-f Zbigniew 
Łaziński) w piłce siatkowej dziewcząt, eki
pa dziewcząt z Gimnazjum w Błędowie 
w sztafetowych biegach przełajowych 
I. GP Domaniewice (3) 934 
2. GP I Łowicz (2) 676 
3. GP 2Łowicz (I) 597,5 

- Licealiada Szkolna: 
Dziewczeta: 

O jedyny w tym roku medal w mistrza.. 
stwach województwa łódzkiego dziewcząt 
postarały się ucz.ennice ZSP 4 Łowicz. Pił
karki ręczne prowadzone przez Monikę Pi
lichowską wywalczyły w Piotrkowie 
Trybunalskim trzecie miejsce. Tegorocznym 
sukcesem reprezentantek ZSP 4 było także 
drugie miejsce w zawodach rejonowych 
w koszykówce. 
l. I LO Łowicz (1) 

II LO Łowicz (2) 
3. ZSP 4 Łowicz (4) 

Chłopcy: 

644. 
644 
551 

Największym sukcesem 2005 roku był 
srebrny medal koszykarzy I LO Łowicz 
w mistrzostwach województwa łódzkiego 
SZS (nauczyciel w-fTomasz Piasecki). 
Łowiczanie zresztą mieli zresztą szansę także 
namedal w turnieju piłki ręcznej, ale po zwy
cięstwie w rywalizacji rejonowej nie poje
chali jednak na półfinał WLS do Wielunia. 
Wcześniej lekkoatleci z I W zdobyli po
nadto brąz w tenisie stołowym. 
l. I LO Łowicz (1) 
2. II LO Łowicz (2) 
3. ZSP l Łowicz (4) 

1054,5 
682 
406,5 

(p) 

Największym tegorocznym sukcesem Wicemistrz Polski w karate - Wojciech . 
gimnazjalistów reprezentujących powiat Podleśny i jego trener - Daniel Bogusz. 

., 
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W porównaniu z rundą jesienną w Pelikanie nastąpiły niewielkie zmiany. .. 

Piłka nożna - runda wiosenna Ili ligi , , 
NI p TORZYC SCENARIUSZA 
Znów zima poknyżowała szyki „dowo

dz.ącemu" naszą grupą m ligi - Łódzkiemu 
ZPN. Ale można było przewidzieć, że aura 
nie będzie sprzyjająca i rozegrać (wwrem 
innych grup) choćby dwie koltjki awansem 
jesz.cze jesienią; Teraz przyjdzie piłkanom 
wtjść na bardzo trudne boiska - mróz nie 
odpuszcza, a wolnych terminów niewiele. 
Jeśli więc łowicki Pelikan awansuje dalej 

~ w Pucharze Polski (na co liczymy), przyj
dzie mu niejednokrotnie grać i w środę 
i w weekendy. Gdybyśmy dysponowali 
kadrą dwudziestu równorzędnych graczy, 
to nie musielibyśmy się o to martwić. 
Ale biorąc pod uwagę stan posiadania trene
ra Jacka Cyzio, trzeba powiedzieć sobie 
jasno - tylko opieka niebios może spowo
dować, że będziemy grać w najsilniejszym 
składzie wwiękSzości meczów. Przyjdą ura
zy, kartki i skład będzie daleki od ideału. Jaki 
więc cel zarąl postawił biało-zielonym? 
Poprzeczka jest wysoko zawieszona - obro
na drugiego, gwarantującego grę w barażu 
o II ligę miejsca. 

Czy jest to realne? Tak, choć bardzo trud
ne. Wprawdzie w przerwie zimowej odszedł 
tylko jeden i to nie podstawowy piłkarz 
(Michał Rozkwitalski) ale jednocześnie 

nikt nie zasilił łowickiego klubu. Wynika to 
z oczywistej przyczyny - Pelikan nie nale
fy do krezusów i nie stać go na jakieś spek
takularne wzmocnienia. Już sam fakt, że uda
ło się utrzymać kadrę z jesieni jest sporym 
sukcesem działaczy. Pozostaje liczyć na to, 
że dobrze przygotowani do sezonu do
świadczenie piłkarze, dobrze zniosą trudy 
wyczerpującego sezonu. 

Ale początek wiosny będzie niezwykle 
ciężki. W pierwszym wyjazdowym meczu 
w llawie nie zagrają: Robert Wilk i Kamil 
Goryszewski (obaj za kartki) oraz wraca
jący do ·zdrowia po urazie Maciej Wysw
grodzki. O tym, ze brak popularnego 
„Wilczka" jest dla Pelikana kwestią zasad
niczą nie muszę nikogo przekonywać. Bez 
naszego lidera ,,Ptakom" gra się ciężko. Te
raz dojdąjesz.cze absencje etatowych ,,mło
dzieżowców". Jak sobie poradzą ich zmien
nicy? Sparingi pokazały, że forma Grześ
ka Cipińskiego, Marcina Kosiorka czy 
Kuby Kaźmierczaka była nierówna Któ
ry z nich zagni w wyjściowej jedenastce? 
A może łowicki szkoleniowiec da szansę 
młodszemu z Bolimowskich - Konra
da? Cyzio liczy, że do pełnej dyspozycji 
wróci Artur Serocki też nie trenujący kil-

ka tygodni. Zresztą - jakakolwiek wyrwa 
w składzie może mieć poważne skutki. Ki
biców martwi też słaba postawa obrony 
w test-meczach. Traciliśmy sporo goli i to 
z niezbyt wymagającymi rywalami. Trener 
Cyzio twierdzi, że sparingi nie do końca 
oddają fuktyczną dyspozycję, choć na pew
no w niektórych meczach irytowała niedo
stateczna mobilizacja defensywy. Liczymy, 
że dobrze przepracowany okres przygoto
wawczy pozwoli dojść do wysokiej formy 
Radosławowi Kowalczykowi-tonanim 
będzie spoczywał obowiązek strź.elania goli. 
Nie martwiłbym się z kolei o dyspozycję 
Bogdana Jóźwiaka, Zbyszka Czerb
niaka czy Krystiana Bolimowskiego -
jestem przekonany, że będą wraz z Wilkiem, 
Robertem Romanowskim, Arturem 
Serockim czy Tomkiem Styszko de
cydować o obliczu Pelikana. 

Niżej podpisany jest jak zwykle jest opty
mistą Mimo ciężkiej sytuacji finansowej 
,,Ptaki" nie złożą broni. Na t>rzekór tym, 
którzy marzą żeby klub przestał istnieć, bia
ło-zieloni ponownie zagrają w m lidze. 
I postarają się dla swoich wiernych kibiców 
utrzymać drugie miejsce! Czego im wszy
scy (?Jfyczymy. Bogusław Bończak 

Piłka nożna - przygotowania KS Pelikan do rozgrywek Ili ligi 

Towarzyskie ·derby dla tęczy cy 
•PEI.IKANL>wicz-GÓRNIKŁęczy- kosz przyjechał do Skierniewic na próbęge-

ca 2:3 (1:1) neralnąprzed ligąi to on może być bardziej 
1:0 - Robert Wilk (34), 1:1- Igor Sobal- zadowolony. 

czyk (38), 1 :2 - Łukasz Laskowski (53), 2:2 Zagraliśmy niezłe spotkanie, tyl!«J nie wy
- Radosław Kowalczyk ( 65), 2:3 - Marcin lwrzystaliśmy wielu sytuacji - tak czwartko-
Janicki (83). Wy pojedynek ocenił trener Jacek Cyzio. 

Pelikan: Romanowski (46 Gospoś) - Od początku mecz miał dość wyrówna-
Goryszewski,, Czerbniak, Styszko (11- ny przebieg. Łowiczanie grali trochę za bar
Wilk), Gawlik - Cipiński (46 Konrad Boli- dzo chaotycznie i stąd przez pierwszy kwa
mowski), Znyk, Jóźwiak (70 Jędrachowicz), drans bramkarz Górnika nie miał okazji in
Krystian Bolimowski - Kaźmierczak (46 terweniować. W 11. minucie plac musiał 
Kosiorek), Kowalczyk opuścić Ton;iek Styszko, na =z.ęście uraz 

Skierniewice, 16 marca. Bardzo miło okazał się niegroźny i Tomek już wraca do 
wspominam swojąpracę w Łowiczu. Są tu- treningów. Podobnie rzecz ma się z Artu
taj znakomici kibice i działacze i zawsze • rem Serockim, który już w tym tygo
z będę trzymał kciuki z.a drużyną Pelikana.. dniu ćwiczy z pełnym obciążeniem. Powoli 
No, chyba, że będzie się poty/wł z prawa- zajęcia rozpoczyna Maciej Wyszogrodz
dzonąprzez mnie ekipą - mówił po meczu ki. W naszej sytuacji kadrowej takie infor
niegdyś szkoleniowiec biało-zielonych, macje muszą cieszyć. Oby tylko kontuzje 
a obecnie Górnika Łęczyca -Wiesław Bań- omijały łowiczan, a będzie dobrze ... 
kosz. To niezwykle sympatyczne, że ten Pierwszy gol w tym meczu padł w 34. 
doświadczony trener w takich superlaty- minucie. Faulowany za linią pola karnego 
wachwypowiadasięołowickimklubie. Ale był Radosław Kowalczyk, a pięknym 
już na boisku nie ma sentymentów. Bań- uderzeniem z rzutu wolnego popisał się 

Robert Wilk. Niedługo potem w podob
nych okolicznościach z trafienia cieszyli się 
górnicy. Strzelcem bramki nowy nabytek 
Bańkosza - Igor Sobalczyk. 

Po przerwie, w 53. minucie na indywidu
alnąakcjęz.decydowałsięŁukasz L.askow
ski, któcy ładnym strzałem z dlugi róg nie 
dał szans Rafałowi Gosposiowi. ,,Ptaki" 
odpowiedziały w 65. minucie. Krystian 
Bolimowski podał do nie obstawionego 
Kowalczyka i ten wyrównał. Chwilę póź
nitj faulowany w polu karnym był Marcin 
Kosiorek. Do karnego podszedł Bogdan 
Jóźwiak i nie zdoła! pokonać golkpiera ry
wali. Potem sytuacje bramkowe miał Ko
walczyk, raz nawet posłał futbolówkę do 
siatki ale gol nie został uznany. W 83. minu
cie nie wykorzystane sytuacje się zemściły. 
Marcin Janicki głową ustalił rezultat 
spam ginu. 

A więc towarzyskie derby dla Łęczycy. 
Jak będzie w lidze? Okaże się już- nieba-
wem ... 

BoB 

23.03.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Kadro KS Pelikan • wiosno 
• Bramkarn: 

I. Gospoś Rafał 
2. Romanowski Robert 
•Obrońcy: 

3. Czerbniak Zbigniew 
4. Gawlik Piotr 
5. Goryszewski Kamil 
6. Serocki Artur 
7. Styszko Tomasz 
8. Znyk Łukasz 

• Pomocnicy: 
9. Bolimowski Konrad 

10. Bolimowski Krystian 
11. Cipiński Grzegorz 
12. Jędrachowicz Maciej 
13. Jóźwiak Bogdan 
14. Kaźmierczak Jakub 
15. Plichta Przemysław 
16. Wyszogrodzki Maciej 

• Napastnicy: 
17. Kosiorek Marcin 
18. Kowalczyk Radosław 
19. Papuga Jakub 
20. Wilk Robert 

17.01.1982 
28.03.1972 

16.04.1974 
03.10.1981 
05.08.1985 
24.04.1971 
27.03.1974 
07.09.1981 

13.11.1988 
23.04.1983 
13.02.1986 
ll.03.1988 
17.07.1970 
04.02.1987 
07..08.1980 
29.01.1986 

25.04.1986 
01.06.1973 
12.08.1987 
21.07.1969 

PRZYBYU: 
Grzegorz Cipiński i Przemysław 

Plichta (z rezerw), Konrad Bolimowski 
i Maciej Jędrachowicz (z juniorów). 

UBYLI: 
Michał Rozkwitalski (ŁKS Łódź), 

Marcin Salamon (WartaSzrem),Andr7.ej 
Grzegorek, Sylwester Knera i Prze
mysław Pomianowski (wszyscy do re
zerw). 
DZIAŁACZE: 
Prezes: Janusz Białas, wiceprezes ds. 

organizacyjnych: Krzysztof Haczykow
ski, wiceprezes ds. piłkinoinej: Jacek Ha
czykowski, wiceprezes ds. młodziefy: 
Jolanta Papuga, c:złonkowie:zazządu: Bo
gusław Bończak, Wiesław Dąbrowski, Ma
rek Koper, Wojciech Pionm, Antoni Szalec
ki, Grzegorz Wojciechowski i Krzysztof 
Więcek, dyrektor klubu: Władysław Kor
dialik, trener: Jacek Cyzio, trener II: Ro
bert Wilk, kierownik drufyny: Andrzej 
Miziołek, lekarz: dr Antoni Szalecki i odno
wa biologiczna: Piotr Gołaszewski. 

Terminarz Ili ligi -wiosno 2006: 
17. 26.03.06 Ni 14.00 Jeziorak llawa - Pelikan Łowicz 
18. 2.04.06 Ni 11.15 Pelikan Łowicz - Wigry Suwałki 
19. 8.09.06 So 15.30 Dolcan Ząbki - Pelikan Łowicz 
20. 15.04.06 So 16.00 Pelikan Łowicz - LKS Łomża 
21. 22.04.06 So 17.00 Hurtap-Górnik Łęczyca - Pelikan Łowicz 
16. 26.04.06 Śr 17.00 Pelikan Łowicz - KSParadyż 
22. 30.04.06 Ni 11.15 Pelikan Łowicz - Unia Skierniewice 
23. 3.05.06 Śr 15.00 MZKS Kozienice - Pelikan Łowicz 
24. 617.05.06 SIN Pelikan Łowicz pauzuje. 
25. 13-.05.06 So 17.00 MKS Mława - Pelikan Łowicz 
26. 21.05.06 Ni 11.15 Pelikan Łowicz - Legia Il Warszawa 
27. 26.05.06 Pi 17.00 Znicz Pruszków - Pelikan Łowicz 
28. 31.05.06 Śr 17.00 Pelikan Łowicz - Ruch Wysokie Mazowieckie 
29. 3.06.06 So 16.00 Pelikan Łowicz - Gosso-Stal Głowno 
30. 8.06.06 Cz 17.30 Mazowsze Grójec - Pelikan Łowicz 

Piłko noino - tabelo I I I ligi 
I. ŁKS Lomźa (!) 14 40 34-6 13-1-0 8 24 22-3 6 16 12-3 
2. Pelikan Łowicz (2) 14 29 21-6 8-5-1 7 17 13-2 7 12 8-4 
3. Mazowsze Grójec (3) 14 29 30-16 9-2-3 7 16 16-7 7 13 14-9 
4. Goss o-Stal Głowno ( 4) 14 23 21-12 6-5-3 6 11 8-4 8 12 13-8 
5. MZKS Kozienice (5) 14 21 17-20 6-3-5 6 8 6-9 8 13 l l-11 
6. Znicz Pruszków ( 6) 14 20 21-19 6-2-6 7 16 17~4 7 4 4-15 
7. Ruch Wysokie Maz. (7) 14 19 18-17 4-7-3 5 8 7-2 9 Il 11-15 
8. Dolcan Ząbki (8) 14 16 15-23 4-4-6 7 8. 9-9 7 8 6-14 
9. Hurtap-Górnik Łęczyca (9) 14 16 16-16 5-1-8 7 10 10-8 7 6 6-8 

IO. Wigry Suwałki (IO) 14 16 15-32 5-1-8 8 13 13-10 6 3 2-22 
I l. MKS Mława (I I) 14 13 7-19 4-1-9 7 9 6-10 7 4 1-9 
12. Jeziorak Iława (12) 14 12 13-25 2-6-6 7 9 8-14 7 3 5-11 
13. Legia Il Warszawa (13) 14 12 16-22 3-3-8 6 8 8-5 8 4 8-17 
14. KS Paradyż (14) 14 12 13-16 2-6-6 8 10 9-7 6 2 4-9 
15. Unia Skierniewice (15) 14 Il 14-22 2·5-7 9 9 10-15 5 2 4-7 

Po nazwie drożyny w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty, stoswiek 
bramek, ilość Zl1)lCięYtw, remisów i porażek oraz ilość meczów, pwlk:tów i stosunek bramek w 
meczach u siebie i na wyjaz.dach. Mistrz awansuje do n ligi, wu:.emistrz mzgrywa mecz barażoMy. 
a m ligę opuści co najmniej jeden - ostatni zespół (w wypadku awansu 2 zespołów do n ligi). 

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej. członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza 
.Nowy Łowiczanin" s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska. 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57; e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka 
pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski {redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska {sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos, 
Mirosława Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza Błaszczyk, Paweł A. Doliński {sport). Stale współpracuje: nadkom. Leszek Okoń {kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie • 
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Piłka nożna ~przygotowania Pelikana li do rozgrywek IV ligi 

ZMIENNICY NIE DALI RADY 
• ZJEDNOCZENI Stryków - PELI

KAN IILowicz3:1 (1:1) 
I: I - Dawid Ługowski (25). 
Pelikan Il: Jędrzejewski (70 Kocemba) -

Brzózka, Burzykowski ( 46 Przyżycki), 
Olaczek ( 46 Urbanek), Knera - Mikulski 
(46 Zwierz), Michał Plichta (46 Chlebny), 
Cicha! (46 Przemysław Plichta), Grzegorek 
(46 Golis) - Kutkowski (46 Okraska), 
Ługowski. 

Łódź, 19marca. Todrugiwciągukilku 
dni pojedynek obu drużyn. Tym razem 

- zwycięsko wyszli z niego piłkarze ze Stry
kowa, bo choć do przerwy wynik był remi-

sowy, to w drugiej połowie łowiccy zmien
nicy nie dali rady utrzymać korzystnego re
zultatu i Pelikan przegrał 1:3. 

Już pierwsza groźna akcja strykowian 
zakończyła się golem. W 5. minucie uderze
nie z dystansu gracza Zjednoczonych odbi
ja Mariusz Jędrzejewski, ale przy do
bitce był już bezradny. Potem do głosu co 
raz cz.ęściej zaczęli dochodzić łowiczanie. 
Dobre sytuacje mieli Dawid Ługowski 
oraz Paweł Kutkowski i Andrzej Grze
gorek. W 25. minucie Pelikan wykonywał 
rzut wolny. Spryt Ługowskiego, który wy
korzystał ustawianie muru przez rywali 

Młody, ambitny zespół - te cechy to atuty Pelikana li w rozgrywkach IV ligi. 

i mocnym stizałem pod poprzeczkę dopro
wadził do remisu. 

Po przerwie trener Grzegorz Maj
chrzak wprowadził siedmiu nowych pił
karzy i gra biało-zielonych nieco straciła 
na jakości. Fatalne błl(<ly z tyłu zadecydo
wały o tym, że rywal jeszcze dwukrotnie 
cieszyłsięzgola Wpierwszejpołowietomy 
przeważaliśmy, mieliśmy więcęj z gry, mo
gliśmy zdobyć gole. Po przerwie dominowa
ła jedenastka ze Strylwwa i zasłużenie Zl'IY
ciężyła - tak podsumował sparing łowicki 
szkoleniowiec. 

BoB 

Zapraszamy na 19. i 20. kolejkę IV ligi 

Pierwsze mecze pod wodzq 
trenera Maichrzaka 

Kadro Pelikan li ~··wiosno 2006: 
• Bram.karzę: 

l. Jędrzejewski Mariusz 
2. Diaczek Marek 

• Obrońcy: 

3. Brzózka Michał 
4. Cicha! Sebastian 
5. Górski Kamil 
5. Knera Sylwester 
6. Diaczek Lukasz 

• 7. Pómianowski Przemysław 
8. Urbanek Przemysław 

• Pomocnicy: 
9. Burzykowski Jarosław 

1 O. Chlebny Łukasz 
11. Golis Błażej 
12. GrzegorekAndnej . 
13. Kacprowski Tomasz 
14. Plichta Michał 
15. Plichta Przemysław 
16. Zwierz Sebastian 

• Napastnicy: 
17. Kutkowski Paweł 

18. Ługowski Dawid 21.05.1980 
27.05.1984 19. Mikulski Rafał 23.04.1987 
10.08.1986 20. Przyżycki Arkadiusz 11.03.1985 

10.10.1983 
25.12.1984 
22.02.1981 
20.09.1984 
10.09.1982 
13.04.1986 
27.06.1986 

26.02.1986 
19.04.1982 
11.03.1985 
11.09.1985 
25.01.1985 
04.04.1983 
07.08.1980 
16.07.1984 

W zespole występowali będą także piłka
rze z I zespołu. 

PRZYBYU: 
Łukasz Chlebny (Skra Drobin), Bła

żej Golis (Laktoza Łyszkowice), Tomasz 
Kacprowski (Orzeł Nieborów), Rafał Mi
kulski (Czarni Bednary) i ArkadilłSZ 
Przyżycki (Orzeł Nieborów). 

UBYLI: 
Jakub Jędrachowicz (Odra Górzy

ca), Krzysztof Skowroński (wyjechał do 
Anglii), Robert Czarnota, Piotr Sekuła, 
Piotr Szkup, Tomasz Ścibor, Jaro
sław Taftiński i Patryk Woźniak (nie 
podjęli treningów). 
DZIAŁA.CZE: 
Prezes: Janusz Białas, trener II druży

ny: Grzegorz Majchrzak, kierownik dru-
07 .08.1984 żyny: Łukasz Niedzielski. (p) 

lerminarz IV ligi Pelikono Il -·wiosna 2006; 
20. 29.03.2006 
21. 2,04.2006 
22. 5.04.2006 
23. 9.04.2006 
24. 15.04.2006 
25. 23.04.2006 
18. 27.04.2006 
26. 29.04.2006 
27. 3.05.2006 
28. 7 .05.2006 
29. 13.05.2006 
19. 17.05.2006 
30. 21,05.2006 
31. 27.05.2006 
32. 1.06.2006 
33. 4.06.2006 
34. 11.06.2006 

Śr 
Ni 
Śr 
Ni 
So 
Ni 
cz 
So 
Śr 
Ni 
So 
Ni 
Ni 
So 
cz 
Ni 
Ni 

16.00 
15.30 
16.00 
11.15 
16.00 
11.15 
17.00 
17.00 
16:00 
11.15 
17.00 
17.30 
18.00 
16.00 
17.00 
16.00 
16.00 

Pogoń-Ekolog Zduńska Wola - Petikan li Łowicz 
Pelikan II Lowicz - Włókniarz Konstantynów 
ŁKS II Łódź - Pelikan II Łowicz 
Pelikan II Lowicz- MKP Zgierz 
LKS Bałucz - Pelikan U Łowicz 
Pelikan II Lowicz- ZLKS WOY Opoczno 
Pelikan II Łowicz - GKS II Bełchatów 
Warta Sieradz - Pelikan II Łowicz 
Stal Niewiadów - Pelikan U Łowicz 
Pelikan Il Łowicz-Warta Działoszyn 
Sokół-Syguła Aleksandrów - Pelikan Il Łowicz 
Pelikan II Łowicz -Concordia Piotrków 
Pelikan II Łowicz - KKS Kolnszki 
Start Łódź - Pelikan Il Łowicz 
Pelikan II Lowicz- Orzeł Parzęczew 
Włókniarz Pabianice - Pelikan li Łowicz 
Pelikan II Łowicz - Omega Kleszczów 

Piłka nożna - tabela IV ligi 
I. Włókniarz Konstantynów (2) t7 36 25-15 11-3-3 8 22 14-5 9 14 11-10 
2. Concordia Piotrków (I) 17 35 44-22 tl-2-4 9 24 30-12 8 li 14-10 
3.0megaKleszczów(3) 17 35 37-19 11-2-4 8 22 25-7 9 13 12-12 
4. WOY Opoczno (5) 17 30 25-14 8-6-3 9 20 18-6 8 IO 7-8 
5. Sokół Aleksandrów (6) 17 30 23-15 8-6-3 9 14 13-10 8 16 10-5 
6. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (4) 17 29 33-28 9-2-6 8 17 19-9 9 12 14-19 
7. LKS Bałucz(7) 17 29 35-19 9-2-6 9 16 17-8 8 13 18-11 
8. WartaSieradz(8) 17 26 25-16 7-5-5 8 13 14-7 9 13 11-9 
9. Warta Działoszyn (9) 17 22 20-24 6-4-7 9 17 15-10 8 5 5-14 

10. KKS Koluszki (11) 17 21 28-29 6-3-8 9 19 22-11 8 2 6-18 
11. Włókniarz Pabianice (13) 17 21 18-20 6-3-8 8 12 5-3 9 9 13-17 
12. GKS Il Bełchatów (IO) 17 21 23-31 6-3-8 9 l3 15-15 8 8 8-16 
13. Stal Niewiadów (12) 17 20 21-31 5-5-7 9 12 15-20 8 8 6-11 
14.0rze!Parzęczew(l4) 17 20 21-28 6-2-9 8 19 18-6 9 I 3-22 
l5.ŁKSilŁódź(15) 17 17 20-33 5-2-10 9 17 16-8 8 O 4-25 
16. MKP Zgierz (16} 17 17 18-24 3-8-6 9 12 7-11 8 5 11-15 
~7. Pelikan Il Łowicz (17) 17 14 1'2-2' 4--2·11 8 11 7-6 9 1 5-23 
l8. Start Łódź (18) 17 5 14-43 ł-2-14 7 4 6-12 IO 1 8-31 

Planowany na naJbliższ.ą niedzielę mecz 
Pelikana II z Concordią Piotrków Trybunal
ski został, decyzją ŁZPN, przełoż.ony na 
17 maja. Zatem pierwszy pod wodzą trene
ra Grzegorza Majchrzaka biało-zieloni 
rozegrają dopiero w w środę 29 mraca pod
czas wyjazdowego meczu w Zduńskiej Woli 
z Pogonią-Ekologiem. 

WARTA Działoszyn - OMEGA Klesz
czów, STAL Niewiadów - GKS II Bełcha
tów, WOY Opoczno -POGOŃ-EKOLOO 
Zduńska Wola, LKS Bałucz - WŁÓK
NIARZ Konstantynów Łódzki i MKP 
Zgiera- ŁKS Il Łódź. 

GUŁA Aleksandrów Łódzki, WŁÓK
NIARZPabianice-KKSKoluszkii ORZEŁ 
P.arzęczew - START Łódź. 

·Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, 
punkty, stosunek bramek, ilość Z11ry1cięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów 
i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. Mistrz awansuje do III ligi, 

(p) a IV ligę opuszczą co najmniej trzy ostatnie zespoły. 

20. kolejka IV ligi (środa-29 marca 2006 
roku): POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 
-PELIKANIILowicz(środa,godz.16.00), 

WARfASieradz-MKPZgi~ŁKSIIŁódź 

- LKS Bałucz, WŁÓKNIARZ Konstanty
nów Łódzki - WOY Opoczno, CONCOR
DIA Piotrków Trybunalski - STAL Niewia
dów, GKS Il Bełchatów - WARTA Działo
szyn, OMEGA Kleszcz.ów - SOKÓŁ-SY-

Halowe mistrzostwa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów 

19. kolejka IV ligi (przełożono na środe-
17maja2006roku): PELIKANIILowicz
CONCORDIA Piotrków Trybunalski 
(niedziela, godz. 11.15), START Łódź -
WARTA Sieradz, KKS Koluszki -ORZEŁ 
Parzęcz.ew, SOKóŁ-SYGUŁA Aleksan
drów Łódzki - WŁÓKNIARZ Pabianice, 

Dogram wciąż przed Zdunami 

Zapraszamy na 17. kolejkę Ili ligi 

Na poczqtek dę Iławy 
17. kolrjka m ligi {sobota- niedźiel3 

- 25-26 rnwca 2006 rokq): 

Łowicz, 18 marca. Liderem rozgry
wek IV edytji Łowickiej Halowej Ligi Old
boyów ŁLPNP wciąż pozostaje Dagram. 
Zespół Grzegorza Durki tym razem po
konał ekipę VagatuDomaniewice4:1. 

Cenne zwyci<cStwo odnieśli także wiceli
derzy- gracze Oldboya Zduny. Zespół Cze
sława Majchrzaka pokonał tym razem 
Księżaka, ale tylko 3:2 (pomimo, że prowa
dzili już 3:0). Ekipa Grzegorza Wojcie
chowskiego może tym razem mówić 
o sporym szcz.ęściu ... Drużyna Agatomu
Olimpii prowadziła 1:0, dobrze grała, ale 
wygrał jednak Gladiator. 
Najwyższe zwycięstwo odniósł nato

miast drużyna łowickiej Afery, która po 
pokonaniu Kopernika 7:3 awansowała na 
trzecie miejsce w tabeli ŁHLO. 

Przypominamy, że w sobotę 25 marca 
upływa termin wpłacani opłaty startowej, 
która w tym sezonie wynosi 300 zł. 

3. lwlęjka ŁHLO: 

W pierwszym wiooennym meczu pod
opieczni trenera Jacka Cyzio zmierzą się 
w Dawie z Jezioriciem (jak zapewniają go
spodarze boisko będzxie odpowiednio 
przygotowane do gry). Dotychczas łowi
czanie grali z tą drużyną tylko trzy ligo
we mecze: jesienią 2000 w Iławie gospo
darze wygrali 1:0, w rewanżu w Łowiczu 
zwyciężyli także l :O po bramce Rober
ta Stankiewicza, a w sierpniu 2005 
roku na stadionie przy ut. Starzyńskiego 
padł wynik remisowy 0:0. 

JEZIORAKDawa-PELIKANLowicz 
(niedziela - godz. 14.00), HURTAP-GÓR
NIK.Łęczyca-MKS MJawa, ŁKSŁomża
LEGIA II Warszawa, MZKS Kozienice -
GOSSO-STAL Głowno, CERAMIKA Pa
radyż - MAZOWSZE Grójec, OOLCAN 
Ząbki - ZNICZ Pruszków i WIGRY Su
wałki -RUCH Wysokie Mazowieckie. Pau
za: UNIA Skierniewice. • GLADIATORLowicz-AGATOM

(p) OLIMPlA Chąśno2:1 (0:0); br.: Zbigniew 

Sadowski (19) i Zbigniew Mitek(20)-Paweł 
Stryc~ (16). 

Gladiator: Znyk - Sadowski, Mitek, Sta
wicki i Masłowski oraz Kuleta i Wojci~
chowski. 

Agatom: Morawski - Kunikowski, Józef 
Gladki, Strycharski i Czerbniak oraz Krzysz
tofGładki i Sochala. 

• OLDBOY Zduny - KSIĘŻAK 
Lowicz 3:2 (3:0); br.: Wiktor Guzek 2 
(6 i 7) i Mariusz Ochmański (8) - Marcin 
Borcuch 2_(14 i 21). 

Oldboy: Kosmowski - Ochmański, Gu
zek, Tarkowski i Więcek oraz Majchrzak 
i Adamski. 

Księźak: Myssura - Borcuch, Jędracho
wicz, Wysocki i Rachubiński. 

•AFERALowicz-KOPERNIKKier
nozia 7:3 (3:0); br.: Robert Wtlk 2 (2 i 10), 
Krzysztof Haczykowski (8), Zbigniew 
Czerbniak 2 (13 i 18) i Jacek Haczykowski 
2{17 i 23) - Mieczysław Lachowicz (14), 
Andrzej Workowski (22) i Tomasz Wite
czek (24). 

Afera: Godos-ZbigniewCzerbniak, Wtllc, 
Jacek Haczykowski i Olko oraz Krzysztof 
Haczykowski i Koper. 

Kopernik: Dylik - Kret, Workowski, Je
rzy Lachowicz i Mieczysław Lachowicz 
oraz Łysio, Cieślak i Witeczek 

• VAGAT Domaniewice - DAGRAM 
Lowicz 1:4 (0:3); br.: Marek Sękalski (20)
Marek Borkowski (3), Piotr Chlebny (8), 
Grzegorz Durka (12) i Marcin Majer (24). 

Dagram: Wudkiewicz - Durka, Zapisęk, 
Borkowski i Wojtasiak oraz Chlebny, Dy
mek i Majer. 

Vagat: Czajka-Konecki, Sękalski, Krzysz
tof Wawrzyn i Mokrzycki oraz Jarosław 
Wawrzyn i Jarzębski. 
I. Dagram Łowicz (I) 3 7 11-4 
2. Oldboy Zduny (2) 3 6 12-10 
3. Afera Łowicz ( 6) 2 4 8-4 
4. Gladiator Łowicz (7) 2 4 3-2 
5. Vagat Domaniewice (3) 3 3 10-14 
6. Kopernik Kiernozia (4) 3 3 I 1-17 
7. Agatom-Olimpia Chąśno (5) 3 2 4-5 
&. KsiężakŁowH:z (8) 3 I 8-11 

, 
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Piłka siatkowa - 15. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

LZS Retki mistrzem towic1a 
Łowicz, 17 marca. W ostatniej kolejce 

w Amatorskich Mistrzostwach Łm_vicza 
wszystko się wyjaśniło i poznaliśmy mi
strza Łowicza na sezon 2005/2006. W koń
cówce rozgrywek siatkarze LZS Retki nie 
pozostawili cienia wą1pliwości, kto w tym 
roku jest najlepszy. Swoje dwa ostatnie po
jedynki wygrali 3:0 i porazchugi w historii 
rozgrywek sięgnęli po najwyższe trofelllil. 
Pierwszy tytuł mistrza LZS zdobył w N 
edycji ligi w 2003 roku, teraz po trzech la
tach ekipa powtórzyła swój sukces i są 
pierwszą chużyną, która ma na koncie dwa 
tytuły mistrz.owskie. Siatkarze z Retek za
grali bardzo dobm: w ostatnich meczach, 
które decydowały o końcowym sukcesie. 
W środę w zaległym meczu wygrali zlKKF 
BS Głowno 3:0, a w piątek pokonali Księ
:żaka 3:0. Recepta na zwycięstwa jest pro
sta. Solidna i prosta gra w ataku, bardzo do
bra gra w obronie i poprawny odbiór. 
To wszystko w LZS działa poprawnie i stąd Ekipa LZS Retki po raz drugi sięgnęła po mistrzowski tytuł.„ 
sukces. 

Diugie miejsce w tym sezonie przypadło 
dla Rz.emiosła. Ekipa z Głowna do końca 
liczyła się w walce o mistrwstwo i czekała 
na wpadkę Retek. Warto przypomnieć, 
że ,,Rzemieślnicy'' mająjuż na koncie mi
s!l7.owski tytuł z chugiej edycji w 2001 roku. 
Teraz mieli szansę na powtórkę sukcesu 
i niewiele im zabrakło. 

Na podimn załapali się obrońcy mistrza -
Malina Skierniewice. Siatkarze Maliny wy
grali w piątkowym pojedynku z podopiocz
nymi Artura Sadowskiego z UKS Blich 
i ostatocznie uplasowali się na trzecim miej
scu w tabeli. 

Zacięta walka toczyła się o czwartą loka
"' tę. Ostatecznie miejsce to przypadło dla 

TKKF BS Głowno. Tu też można wspo-

mnieć, że ekipa fa była mistrzem Łowicza 
w roku 2002 w trzeciej edycji AMŁ. 

Niestety, nie może się pochwalić takim 
osiągnięciem łowicki Księżak. Nasz TKKF 
gra bardzo nierówno i po raz kolejny zajmu
je w lidZe miejsce poza pierwszą trójką. 
Może zarok uda się stanąć na podilllil. Naj
większym zaskoczeniem tego sezonu jest 
słabalokataDzi-koś-ci. A faktwycofaniasię 
z rozgrywek to duża ujma na honorze tej 
ekipy. Dzi-koś-ć zawsze kojarzyła się kibi
com z solidnością i walką do ostatniej piłki, 
a tu takie zaskoczenie. Ale w przyszłym 
sezonie na pewno zobaczymy te ekipę w 
ekstraklasie, bowiem <bugi zespółpod wodzą 
Bogdana Kośmidra i Witolda Dzika 
ma ogromne szanse na awans. 

Mecz Księżaka z Retkami zakończy1 się już w trzech setach ... 

Na siódmym miejscu zakończyli roz
grywki zawodnicy z TKKF Expandor 
Głowno. Ekipa Eligiusza Zielińskiego gra 
w lidze trzeci sezon i nie możeprz.ebić się do 
czołówki. 

Tabele zamyka UKS Blich, który nie wia
domo czy zagra w lidze w przyszł}m roku. 
Wszystko zalefy od decyzji organizatorów. 
Jeśli liga będzie liczyć dziewięć zespołów, 
to ekstraklasę opuści Aspol, który wycofuł 
się zrozgcywek, a UKS Blich zagra w bara
ż.ach o utrzymanie. 

Sezon w siatkówce amatorskiej jesz.cze 
się nie skończył. Teraz przed drużynami 
puchar ligi, w którym chęć gry wyraziły 
cztery ekipy: LZS Retki, TKKF BS Głow
no, TKKF Księżak Łowicz i UKS Blich. 

Z.aległy mecz z 14. kolejka I ligi. AMŁ: 
• TKKF BANK SPÓŁDZJELCZV 

Głowno - LZS Retki 0:3 (25:27, 23:25, 
17:25) 

15. kolejka Iligi. AMŁ: 
• RZEMIOSLO Głowno-DZl-KOŚ

Ć Chąśno 3:0 (w.o) 
•LZSRetki-TKKFKSIĘŻAKI.owicz 

3:0 (25:20, 25:16, 25:21) 
• MALINA Skierniewice - TKKF 

EXPANOOR Głowno 3:0 (25:17, 25:16, 
25:15) 

• TKKF BANK SPÓŁDZJELCZV 
Głowno - UKS BLICH KIA MOTORS 
Łowicz 3:0 (25:22, 25:15, 27:25) 
l.LZSRetki(l) 15 38 41:12 
2. Rzemiosło Głowno (2) 15 35 38:14 
3. Malina Skierniewice (3) 15 29 35:21 
4. TKKF BS Głowno (5) 15 26 31 :25 
5. TKKF Księżak (4) 15 25 29:24 
6. Dzi-koś-ć Chąśno (6) 15 17 21:34 
7. TKKF Expandor Głowno (7) 15 16 19: 31 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 15 6 10:40 

Zhigniew Łaziński 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 23-29 marca marca 2006 r. 

„Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa". Czwartek - Niedziela 
23 - 26.03.2006r. 

• SYTUACJA ~NOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtuje układ wyżowy, w weekend 

zatoka niżowa. Napływa cieplejsza masa powietrza. 
• CZWARTEK - PIĄTEK: Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, 
okresami do dużego, bez opadów. Widzialność umiarkowana, 
zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków 
zmiennych, przeważnie zachodnich, słaby 
do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + 3°C 
do + 6°C. Temp. min w nocy: - 2°c do - 5°C. 

• SOBOTA· NIEDZIELA: Pochmurno 
z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, 
cieplej. Widzialność umiarkowana, zamglenia, 
w nocy i rano lokalnie 
mgły. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby 
i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 4°C 
do+ a•c. Temp. min w nocy: + 1°c do - 2°c. 

417 

• PONIEDZIAŁEK • ŚRODA: Zachmurzenie umiarkowane, 
okresami duże, miejscami opady deszczu. Widzialność 
umiarkowana, zamglenia, rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 10°C do + 7°C. 
Temp. min w nocy: + 4°C do - 1°c. 
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Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar NŁ 

Zqczynomy w sobotę 
W najbliższą sobotę 25 marca o godz. 

9.00rozpocznie się XIV edycji Tumitju Piłki 
Nożnej Jedenastolatków o Puchar Nowego 
Łowiczanina. W zawodach tych wystartuje 
w tym roku cztema.ście z.espołów, które ro
zegrają najpierw rozegrają eliminacje 
w dwóch grupach, a później odbędą się fina
ły, w których rywalizowały będą najlepsze 

drużyny z obu grup. Trener Henryk Plich
ta podjął decyzję o następującym rozsta
wieniu ekip:~ Jedynka I, Dwójka II, 
Trójka, Czwórka II, Siódemka I, SP Nowe 
Zduny i SP Domaniewice;~ Jedyn
ka II. Dwójka I, Czwórka I, Czwórka Ili, 
Siódemka II, SP Łyszkowice i SP Maski. 

Paweł A. Doliński 

Tenis stołowy- Ili OTK młodzików 

Grał starszy i -młodszy 
Drzonków, 18-19 marca. Młody 

pingpongista łowickiego UMKS Księżak -
Piotr Podsędek po raz pierwszy wywal
czył prawo startu w Ogólnopolskim Tur
nieju Klasyfikacyjnym młodzików. Pod
opieczny trenera Krzysztofa Placka 
w swoim debiucie w fil OTK. zajął w gronie 
czterdziestu najlepszych młodzików w Pol
sce miejsce 33-36. 

Skierniewice, 19 marca. W skier
niewickiej bali sportowej OSiR odbyły się 
wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskie
go Turnieju o Puchar ,,Pneglądu Sportowe
go" i PZTS, a awans do finału tego turnieju, 
który rozgrywany będzie w Gdańsku 
w dniach 8-9 kwietnia wywalczył Mate
usz Podsędek. Zawodnik UMKS Księ
:lak Łowicz (podopieczny trenera Krzysz
tofa Placka) zajął trzeciemiejsce, ustępu
jąc jedynie Dawidowi Urbaniakowi (GUKS 
STS Gorzkowice) i Bartłomiejowi Maczu- Piotr Podsędek pierwszy raz miał oka-
:żakowi (GLKSBurz.aPawlikowice). (p) zję rywalizować w OTK 

Szachy- Indywidualne Mistrzostwa Gminy Nieborów 

Przyżycki obronił tytuł 
Nieborów, 18 marca. Ireneusz 

Przyżycki został ponownie najlepszym za
wodnikiem Indywidualnych Mistrzostw 
Gminy Nieborów w szachach klasycmych. 
Ten dOOwiadczony szachista okazał się naj
lepszym z czternastu graczy, którzy rywa
lizowali od pa7.dziemika do marca w tych 
zawodach (każdy z zawodników miał 
60 minut na partię), a pozostałe miejsca na 
podium zajęli bracia Mateusz i Ptzemy
sław Pach. Sędzia główny i organizator tej 
rywalizacji - Robert Chojnowski (a jed
nocześnie trener w UKS Pałac Nieborów) 
był przede wszystkim zadowolony z do
brej postawy Kamili Pach: Udalo jej się 
znowu sprawić kilka niespodzianek - po-

wiedział. Cieszy mnie także wypełnianie nor
my na V kategorię przez Monikę Dul. Były 
jednak także minusy-najpoważniejszym 1Jyło 
Id/ka orzeczorrych walkowerów. 
Nagrodę dla najmłodszego gracza tego 

turnieju otrzymał Wojciech Białas, a pu
chary i nagrodydlanajl~chwnµyłwójt 
gminy Nieborów - Andrzej Werte. 
1. Ireneusz Przyżycki · 10,5 
2. Mateusz Pach 10,0 
3. Pnemysław Pach 9,0 
4. Robert Bakalarski 8,5 
5. Krzysztof Dul 8,0 
6.KamilaPach 7,0 
7. Dominik Pacler 6,5 

(p) 

Łowicki informator sportowy 
Czmu1ek, 23 man:a: 
•9.30-halasportowaOSiRml wŁowi

czu, ul Jana Pawła 3; Rejonowa Gimnazja
da Szkolna w piłce ręcznej chłopców; 

Pi1fek. 24 man;a; 
• IO.OO - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; turniej' halowej 
piłki nożnej strażaków; 

• 17.30-22.00 - hala sportowa OSiR 
nr 2 w Łowiczu, ul Topolowa 2; meae 
VII edycji Amatorskich Mistnostw Łowi
cza w piłce siatkowej; 

Sobota. 25 marca: 
• 9.00-13.30 - hala sportowa OSiR nr 

1 w ł..owkzu, ul Jana Pawia 3; 1. runda 
XIV edycji Turnieju Piłki Nożnej Jede
nastolatków o Puchar Nowego Łowicza
nina; 

• 14.00-16.00-hałasportowaOSiRnr I 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; 4. kolejka 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ów ŁLPNP; 

• 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów 
U-18omiejsca1-6: UMKS Księżak Łowicz 
-ŁKSŁódź; 

Niedziela. 26 marca: 
• · 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 17. kolej-

ka m ligi tenisa stołowego mężczyzn: 
UMKS Księżak Łowicz - PKTS Pabia
nice; 

Piątek.. 31 macca; 
• 14.00-18.00 - hala sportowa OSiR 

nr 1 w Łowiczu, ul Jana Pawia 3; 2. run
da XIV edycji Turnieju Piłki Nożnej Je
denastolatków o Puchar Nowego Łowi
czanina; 

• 17.30-22.00 - hala sportowa OSiR 
nr 2 w Łowiczu, ul Topolowa 2; meae 
VII edycjiAmatorskichMistnostw Łowi
cza w piłce siatkowej; 

• 18.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul Topolowa 2; Walne bo 
branie Sprawoulawa.e UMKS Księżak 
Łowicz. 

(p) 
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