
Padł wiekowy komin 
w tyszkowicach 

Pamiętaiąc o Nim 
Łowicz pełen będzie 

w najbliższych dniach 
uroczystości upamiętniających 

rocznicę śmierci Jana 
Pawła li. Oto krótki przegląd 
tego,co zostanie 
zorganizowane. 

• Program .Ojciec ŚWięty wśród 
dzieci~ przedstawią w niedzielę o godz. 
20.30 w katedrze uczniowie SP1. Po 
nim, o godzinie 21.37 ma ~się 
uroczysta msza święta pod 
przewodnictwem bp. Andrzeja Dziuby. 
Po mszy plaooNane jest przejście pod 
pomnik papieża. Uroczystości zakończą 
się około godziny 23. 

•ZELNIK U PLJAROw. Spektakl 
teatralno-muzyczny pt ,,Jan Paweł li -
Tryptyk Rzymski - medytacje~ w 
interpretacji Jerzego Zelnika, zobaczyć 
będzie można 4 kwietnia o 18.00 w 
kościele pijarskim w ŁaMc:zu. Jerzemu 
Zelnikowi towarzyszyć będzie grający 
na fletni pana i cymbalacłl Geotgij 
Agratina, profesor Akademii Muzycznej 
w Kijowie, a na organach Robert 
Grudzień. 

• PRZEDSTAWIENIEWSZKOtACH 
PIJARSKICH •• Spotkanie z milością" -
spektakl pod takim tytułem wystawiony 
zostanie w sali gimnastycznej szkól 
pijarskich w niedzielę 2 kwietnia 
o 17.00. Tuż przed nim w pijarskim 
kościele odprawiona zostanie msza 
święta dla mkx:łzieży, tego dnia 
przeniesiona z godziny 11.00. 
Przedstawienie przygotowują 
uczniowie z klas trzecich gimnazjów 
oraz pierwszych liceum. Opierać się 
ono będzie na rozważaniach na temat 
miłości między Bogiem a ludźmi, między 
czlowiekiem a czlowiekiem, wreszcie 
między chłopakiem a dziewczyną. 
Wykorzystane zostaną w nim cytaty 
z nauczania Ojca świętego. 

•SPOTKANIE W SZKOLE NA 
BRATKOWICACH. Okazją do refleksji 
i wspomnień o Janie Pawle li będzie 
spotkanie zatytułowane .Na zawsze 
pozostanie w naszych sercach", które 
w piątek 31 marca o godz. 17.00 
odbędzie się w Zespole Szkól 
z Oddziałami Integracyjnymi na os. 
Bratkowice. Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum przedstawią 
montaż słowno-muzyczny, który 
przeplatany będzie fragmentami nagrań 
dokumentalnych poświęconych Janowi 
Pawiowi li. Po występie uczniów 
planowane jest przejście pod głaz, który 
upamiętnia miejsce papieskiej mszy &N. 
14 czerwca 1999. 

• Fl..M w" l'RÓJCE". Am .Jan Paweł 
Ir z Johnem Voidem w roli Jana PaYttl li, 
obejrzą w Łowickim Ośrodku Kultury 
uczniowie Zespołu Szkól nr 3 
w Łowiczu. Szkola specjalnie zamówiła 
projektję na 2 kwietnia. Przed projektją 
młodzież weźmie udział we mszy 
świętej w kościele parafialnym. 

• WIECZOR POE2JJWLEONARDZIE. 
Na wieczór poezji papieskiej zapraszają 
w poniedziałek 3 kwietnia na godzinę 
18.15 do kościoła ŚW. Leonarda 
w Łowiczu osoby działające 
i sympatyzujące z Kołem Literacko
Naukowym .Supłemenf' działającym 
przy wydziale filologicznym MWSH-P 
w Łowiczu oraz samorząd studencki 
uczelni. Współorganizatorem jest 
ks. Leszek Niewiadomski. W ponad 
godzinnym programie przewidziana jest 
nie tylko poezja papieska, ale również 
Wllj)dllle śpiewanie. 
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Ryszard lebiodo opowiada 
o wyborach no Białorusi 

SZPITAL PROTESTOWAt 

Następnego dnia po proteście "białego personelu" w przyszpitalnych przychodniach panował wzmożony 
ruch. Pacjenci byli informowani o trudnej sytuacji służby zdrowia poprzez plakaty i ulotki. 

Już nie tylko oflagowanie łowickie
go szpitala jest oznaką sporu zbi~ 
wego z dyrekcją. Kolejnym krokiem, 
podjętym w poniedziałek 27 marca, 

-było wykorzystanie przez wszystkich 
pracowników tzw. „białego persone-
lu" dnia urtopu na żądanie. · 

W ten sposób Samodzielny Publicmy 
Zakład Opieki Zdrowotnej pracował 

tego dnia w takim trybie, jak w święta Do 
pracy pnyszli tylko ordynatorzy i lekarze 
pehriący dyżur. Nieczynne były przychod
nie ZOZ, odwołano planowe zabiegi. 

Z kwitkiem odeszło z przychodni wielu 
pacjentów. Większość jednak tego dnia wcale 
nie planowała pnyjścia do przyszpitalnych 
przychodni: karcliologicmej, chirurgicznej, 
neurologicznej, rehabilitacyjnej i psychia
tiycmej, gdyż dowiedziała się o proteście 
z mediów. - O to nam również chodziło, nie 
chcieliśmy jakoś .szczególnie utrudniać życia 
pacjentom - mówi Waldemar Grabowski, 
przewodnicz.ący Ogólnopolskiego Związ
ku Zawodowego Lekarzy w Łowiczu. 

Reaktje pacjentów były róine. - PrzyS'zli
śmy z Gabrysią na kontrolę poobijanej ręjd 
i czekamy już z godzinę, a zanosi się na t.o, że 
poczekamy jeszcze następną Dowiedzieliśmy 
si{, żet.o dlatego, że wcwraj nie było plano
wych wizytisffł!idzisiajjestwięcej asób. Trze
ba zrazumieć ... - powiedziala nam nast.ępne
go dnia po proteście Agnieszka Przybysz -
mama 6-letniej Gabrysi. dok na str. 6 

O rozłamie w PSL 
Prezes zarządu krajowego PSL 
Waldemar Pawlak i Janusz 
Wojciechowski - eurodeputowany, 
niegdyś z PSL, spotkali się w miniony 
wtorek 28 marca w Domu Ludowym na 
ul. Pijarskiej z grupą ponad 50 
członków partii z powiatów: 
łęczyckiego, kutnowskiego, 
skierniewickiego, zgierskiego 

Burmistrz poszedł po rozum do głowy 

i łowickiego. 

B yli to pnede wszystkim członkowie 
zarządów powiatowych, gminnych, 
wójtowie, radni. Spotkanie było prze

znacwne wyłącznie dla członków Stronnic
twa. Takie spotkania Pawlak odbywa w ca
łym województwie. 

Spotkanie miało na celu uspokojenie na
strojów wśród członków partii spowodo
wanych różnicą zdań w sprawach progra
mowych między Pawlakiem i Wojciechow
skiin. 23 kwietnia w Łodzi odbędzie się zjazd 
nadzwyczajny. dok na str. 2 

AKUMULATORY 
ŻEWWE 

OPONY ·FEWI 
PROSTOWANIE FBLG 

95-015 GlOWNO, łlL Sikorslftgo 31 
tel/fax (42) 719-00-99 ....... ........,.-.at! 

Po raz pierwszy od dawna 
radni nie będą musieli 
wyrywać Ryszardowi 
Budzałkowi pieniędzy na 
budowę lokalnych dróg. 
Tym razem burmistrz 
proponuje coś sam, nie 
czekając na scysje na 
sesji. 

U chwałę w sprawie wielomilionowych 
zmian w budżecie na ten rok będą 

omawiać i przyjmować radni miejscy na 
dzisiejszej sesji, 30 marca. Zmiany są spo
wodowane tym, że złoż.one praez ratusz 
wnioski na dofinansowanie z unijnych fun
duszy budowy wielu ulic w Łowiczu nie 
z.ostały zakwalifikowane do realizacji. O jt'r 
den z nich ratusz nadal walczy, ale drugi na 

pewno już trzeba spisać na straty. Inwesty
tjew tegorocznym budżecie miejskim opie
rały się na tych wnioskach, a więc wymaga 
on wprowadz.enia istotnych zmian. Ryszard 
Budzalek zaproponował wykonanie kilku 
dodatkowych ulic. Radni opozycyjni nie 
ulcrywająjednak, że ich ocz.ek:iwaniasą więk
sze oraz narzekają, że mają mało czasu na 
omówienie propozycji. 

Istotnie, gdy przed dwoma tygodniami 
NŁ pytał bun:nistna co zamierza zapropo
nować w sytuacji, kiedy rachuby na unijne 
pieniądze spełzły na niczym, Ryszard Bu
dzalek ani słowem o budowie dróg nie wspo
mniał, choć dokładnie po to, by się tego do
wiedzieć, szedł do niego dziennikarz NŁ. 
- Wszystko jest na gorąco analizowane i na 
bieżąco ustalane - tłwnaczy dziś burmistrz. 
- Teraz jest taki gorący okres, dlatego wcze
śniej nie infonnowa/iśmyo konkretnych pro
pozycjach zmian w budżecie. - Budzałek 

twierdził wówr:ms, że :zmiany będąpolega
ły tylko na zwiększeniu dotacji dla Zakładu 
Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie 
dróg oraz że więcej pieniędzy wstanie prz.e
maczone na wykup gnmtów. 

Co więc jest w obecnych propozycjach? 
• budowa drogi w ulicy Sobockiej i Gra

nicmej za 220 tysięcy złotych. Na tych uli
cach ma być ułożona nawierzchnia z beto-

nowej kostki na odcinku od ulicy Sobockiej 
do ulicy Granicznej oraz w samej ulicy Gra
nicmej do połączenia z istniejącą nawierzch
nią utwardzoną, 

• budowa chodników w ulicy Nowej za 
45 tysięcy złotych. Kwota ta ma zapewnić 
sfinansowanie wykonania chodników roz
pocz:ętych w ubiegłym roku i połączenie 
z chodnikami w ulicy Kaliskiej, oprócz tego 
w budżecie jest zapisane 80 tys. zł na tę 
ulicę, 

• budowa ulicy Oczykowskiego i Kli
meckiego za 150 tysięcy złotych. Kwota ta 
ma zapewnić dokończ.enie prac rozpoczę
tych w ubiegłym roku w ulicy Klimeckiego 
od strony ulicy Cebrowskiego i połącz.eoi.e 
z ulicą Łyszkowicką oraz wykonanie ulicy 
Oczykowskiego na odcinku Klimeckiego
Łyszkowicka, 

• budowa ulicy Jordana za 160 tysięcy 
złotych. Za tę kwotę ma być wykonana 
kanalizacja ciesz.cz.owa oraz nawierzchnia 
drogi z betonowej kostki, na odcinku od ul. 
Armii Krajowej do Zagrodowej, 

• budowa drogi w ulicy Poprzecznej za 
150 tysięcy złotych. Planowana kwota ma 
pbzwolić na wykonanie odcinka ulicy Po
pnecznej od utwardronej nawierzchni uli
cy Dedala w stronę ulicy Bolimowskiej. 

dok nastr. 3 
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NA CELOWNIKU ·OLSZTYN Trzeci raz ale nadal warto 
9 uczniów Zespołu Szkół Ponad

gimnazjalnych w Zduńskiej Dąbro
wie wywalczyło najlepszy zespo
łowy wynik na okręgowej Olimpia~ 
dzie Wiedzy i Umiejętności Rolni
czych, która odbyła się 24 marca 
w Warszawie. Do szczebla cen
tralnego olimpiady awansowało 
aż trzech uczniów. W Olimpiadzie 
wzięli udział także uczniowie Bli
chu, którzy wywalczyli trzecie 
miejsce zespołowe, a szczebla 
centralnego awansowało dwoje. 

Niebawem kolejna tura 
szkoleń o wypełnianiu 
wniosków powierz.chniowych ·w kwietniu koncentrujemy się na uzu--= pełnianiuwiedzyrolnikówna temat 

wypełniania wniosków powierzch
niowych - mówi kierownik łowickiego od
działu Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ali
na Kosiorek. Wkwielniu~się32tego 
typu szkolenia, zdecydowanie mniej niż 
w roku ubiegłym, ale i wnioski s1dadane są 
już po raz txzeci. Pracownicy ODR spo
dziewają się, że najwięcej pytań dotyczyło 
będzie map geodezyjnych,któreAgencjaRe
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dołącza w tym roku do wniosków po
wierz.chniowych wysyłanych do rolników. 

dok. ze str. 1 

Do chwili obecntj wnioski te jeszcze nie 
dotarły do odbiorców. Na mapach rolnicy 
bc;dą musieli zaznaczyć swoje działki. 

Wszelkie wątpliwości w kwestii wy
pełniania wniosków gospodarze będą 
mogli rozwiać na następujących szkole
niach: 3 kwietnia w Urzędzie Gminy 
w Łyszkowicach o godzinie 13., 5 kwiet
nia w Szkole Podstawowej w Kalenicach 
o godzinie 13., 6 kwietnia w świetlicy 
w Trzciance również o godzinie 13., 
w tym samym czasie szkolenie odbę_dzie 
się też w domu ludowym w Pilaszkowie, 
7 kwietnia również o godzinie 13 .w domu 
ludowym w Zamiarach, a 1 O kwietnia 
o 12. w remizie OSP we Wrzeczku. Ko
lejne terminy szkoleń w innych c7.C(Śeiach 
powiatu zostaną niebawem ustalone. 

· (eb) S ukcesobydwóchs:zkółnaszczeblu~ gowym. w którym startowało ponad 
dwustu uczniów z więcej niż dwudziestu 
s:zkół rolniczych z terenu województw ma
zowieckiego, łódmego i świętokrzyskiego, 
potwierdza wysoki poziom kształcenia 
przedmiotów zawodowych w obu szko
łach. Ucmiowie w każdym z bloków mu
sieli wykazać się wiedzą teoretyczną, roz
wiązując test złoż.ony z ()() pytań w czasie 
jednej gOdziny oraz wiedz.ą praktyczną 
w czasie wykonywania trzech zadań prak
tycznych. 

Uczestnicy olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ze Zduńskiej Dą
browy; po sukcesie na szczeblu okręgowym. 

O rozłamie w PSL 

W tym roku bardzo dobrze wypadł ZSP 
w z.duńskitj Dąbrowie. W bloku agrobiznes 
najlepszy wynik osiągnęła Ewelina Paw
łowska, uczennica klasy N Technikum 
Ekonomicznego (przygotowywała ją na
uczyciel Zofia Rosa). Na 120 możliwych 
do zdobycia punktów zdobyła l 07, najwię
ctj spośród wszystkich uczestników olim
piady. W bloku produkcja zwiernµ pierw
sze miejsce zajaj: ucz.eń klasy Il Technikum 
Weterynarii Michał Brzozowski. Nie jest 
wyjaśniona jeszcze do końca sprawa awan
su na szczebel centralny uczennicy klasy N 
TecłmikumRolniczego Moniki Kluski,któ-

ra zajęła czwarte mitjsce w bloku produkcji 
zwierz.ęcej . Szkoła oprotestowała ten wy
nik i komiaja, na razie ustnie, odpowiedziała, 
że protest ten uwzgli:cdni, kwalifikując ją do 
grona laureatów, którzy wystartują na~ 
blu centralnym. Michała jak i Monikę przy
gotowywała nauczyciel Bogumiła Łaniecka 
Wartym zauważenia w przypadku Zduń
skiej Dąbrowy jest także piąte miejsce 
w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo 
domowe uczennicy klasy II Technikum 
Weterynaryjnego Kingi Kluski - siostry 
Moniki. 

Ucmiowie Blichu wypadli w tym roku 
nieco gorzej niż reprezentanci z.duńskitj 
I>ąbrowy. Do War.m>.wypojechało ich sied
miu, startowali w pic:_ciu blokach tematycz-

nych. Uczennica klasy N Technologii 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego Ka
rolina Koszela 7.ajęła pierwsze miejsce 
w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo 
domowe (przygotowywała ją nauczyciel 
I wona Bogusiewicz-Kuś). W bloku mecha
nizacja rolnictwa trzecie miejsce 7.ajaj: uczeń 
klasy N Technikum Mechanizacji Grze
gorz Pietrzak (przygotowywał go nauczy
ciel Stanisław Pietrzak). Pozostali ucmio
wie uplasowali się na dalszych pozycjach, 
nie dają.;ych szans na start na olimpiadz.ie 
centralnej. Ta odbędzie się 9-10 kwietnia 
na Uniwersytecie Warmińsko - Mazmskim 
w Olsztynie. Nagrodami bc;dą indeksy do 
szkół wyższych. 

(tb) 

L iderzy musieli odpowiadać na kłopo
tliwe pytania dotyczące podziału par
tii i wyodrębnianiaz nitj PSL Piast, do 

czego dąży Wojciechowski. - Z sali padały 
zdania, że nikt nie chce podziałów w PSL, że 
osłabi to parli{. Dopingowano obu Lider6w, 
by wykmzystali różnice zdati do konstruk
tywnego budowania wspólnego programu -
powiedział nam prezes powiatowego za
IZąduPSL Paweł Bejda. Pawlak ani Wojcie
chowski nie zapewnili jednak, że mają wolę 
dalszej wspólnej pracy w jednej partii. 

Dyskusja prowadzona była za zamknię
tymi <h:zwiami, zza których dawało się sły
szeć:zdanwowane gb>y,slawiają.x:Z31Zllty 

orozbijanieruchn ludowego-aleislawiają.x: 
pytania o sprzedaż siedziby PSL w War
szawie przy ul Gtzybowskiej, przy czym 

Noimlodsze Sanniki 
debiutuią 

Oleiniczak chce przywileiów dla geiów 
30 marca o 15.30 w GOK w Sannikach, 
najmłodsza grupa ?.espołu Regionalnego 
Pieśni i Tańca ,,&mniki" wystąpi 
dla mitjscowego Koła Gospodyń 
Witjskich oraz Klubu Seniora. 
Dla tmcerzy z tej grupy będzie to 
pierwszy publiczny występ. Grupa jest 
dość liczna, w próbach uczestniczy około 
10 par. Więks:z.ość z nich to gimnazjaliści, 
ale są też pojedyncze osoby ze szkoły 
ppdstawowej. Do zespołu należą od 
września, do tej pory ich przynależność 
do zespołu ograniczała się do udziału 
w próbach, które odbywają się 5 razy 
w miesiącu. Pierwszemu koncertowi 
zaw~ towarzyszą duże emocje, 
bo to prawdziwy „chrzest bojowy''. 

Poseł SLD z naszego okręgu 
wyborczego Wojciech Olejniczak 
daje coraz więcej argumentów do 
ręki tym, którzy zastanawiają się, 
czy powinien on po następnych 
wyborach nadał sprawować ten 
mandat. 

U nas, w Łowiczu i okolicy, pokazuje 
się w kościele, rozdaje medale stra

żakom, sponsoruje szkoły. W Warsza
wie ustawił się 27 marca wraz z homo
seksualistami przed klubem, w którym 
się zbierali, popierając ich bunt przeciw
ko oddaniu lokalu prawowitemu właści
cielowi. Jego prawo? Po części tak· niech 
się poseł Wojciech Olejniczak ci.ęściej 
określa, że reprezentuje interesy gejow-

Rak rezygnuie 1 f unkcii 
przewodniczqcego 

O odwołaniu radnego Kazimie
rza Raka z funkcji przewodniczą
cego komisji rewizyjnej, decydo
wać mieli radni na sesji Rady Po
wiatu Łowickiego w środę 29 mar
ca, już po zamknięciu tego nume
ru Nowego Łowiczanina. Zaraz po 
głosowaniu nad odwołaniem, od
być się miał też wybór nowego 
przewodniczącego. 

R adny niezależny Kazimierz Rak zło
żył rezygnację z pełnienia tej funkcji 

na poprzedniej, lutowej sesji. W rozmo
wie z nami wyjaśnia przyczyny tego kro
ku. Jedną z przyczyn, obok trudności we 
współpracy z zarządem powiatu, jest 
sprawa z ponad 3-hektarową działką, 
którą Rak kupił w roku 1999 jako pa
stwisko (jako pastwisko sprzedawał 
działkę skarb państwa, pod takim mia
nem figurowała ona w rejestrze gruntów 

i na mapach geodezyjnych w starostwie.). 
Radny płacił za nią podatek rolny i wy
stąpił też o dopłaty bezpośrednie, który 
to wniosek przyjęty został bez zastrze
żeń. Dopiero po sporządzeniu precyzyj
nych satelitarnych map fotometrycznych 
okazało się, iż kupiony teren nie jest pa
stwiskiem, a nieużytkiem z groblą i frag
men~em stawu. Dziś sprawę, mimo iż rad
ny żadnej' dopłaty nie wziaj:, w związku 
z podejrzeniem o próbę wyłudzenia do
płat, wyjaśnia policja. 

- To ja czuję się pokrzywdzony - mówi 
radny. - Padłem ofiarą bałaganu w »y
dziale geodezji łowickiego starostwa. Jed
nak jak sam mówi, jako przewodniczący 
komisji rewizyjnej nie może dalej piasto
wać tak odpowiedzialnego stanowiska, 
w sytuacji kiedy ta sprawa nie została 
jeszcze wyjaśniona. Rak nadal będzie 
pracował w tej komisji jako jej członek. 

(wcz) 

skiego lobby. W warszawce to jest nawet 
modne. ale wyborcy mają prawo to oce-
niać. 

Jednak poseł. ba! -wicemam.ałek Sej
mu Wojciech Olejniczak. nie ma prawa 
podważ.ać prawomocnego wyroku pol
skiego sądu, który nakazuje lokal opróż
nić. Jego 7Jlehowanie pod ,,Le Madame" 
(Madame to po franeusku pąnż, tyle że 
ro&ajnik powinien być żeński (/a), a jest 
męski (Ie)- to wiele mówi o charakterze 
lokalu) jest skandalem. Przyczynia się do 
tworzenia specjalnych przywilejów dla 
homoseksualistów - do których ich lob
by uzurpuje sobie prawo. 

Jeden z in1emautów tak to skomentował 
wportaluonet,kilkagodzinpo„występach" 
wicemarsz.alka: Z tego co wiem, to gtje,les-

kronika~ 
policyjn~· · 

• 23 marca na ulicy Nałkowskiej w Łowi
czu, około godziny 21, ni=iani sprawcy ob
lali fuibami i substancjami niewiadomego p<>
chodzenia elewację piywatnego budynku na
le-żącego do RyS7Jll'da K. Właściciel nieru
chomości ocenił straty na około 700 zło
tych. 

• 23 marca policja otrzymała zgłoszenie 
o słownym, wielokrotnym znieważeniu pm:z 
osadz.onego w z.akladzie Karnym w Łowiczu 
Malka B. fimkcjonariusm służby więziennej 
Anny B. 

• 23 marca Prokuratura Rejonowa w Łowi
czu zastosowała wobec 22-łetniego Michała 
Ż. z gminy Chąśno środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu 
opus=nia kraju. Męż.czyzna jest podejrze
wany o to, że w cz.erwcu ubieglego roku "'Pll
ścił do obiegu kilka fałszywych banknotów 
o nominale I O złotych. Jest to kolejne 7.a

trzymanie w tej sprawie. 

• 24 marca policja otrzymała zgłoszenie 
włamania do domku letniskowego w PUW<ach 
w gminie N'ieborów. Do włamania mogło dojść 

bijti ilp. 080bydąbyć1iaklowmlemrów
ni z innymi.~ tym razem chcą, by 
byk> inaa.ej? 

lmy dodał: Bardm bym c:h:iala od tego 
komomika uzysbć odpowiedź na pyta
nie, cz;y 8liYbf miał wymlCić na ulicę eti. 
mieowaną rodzinę z mieszkanja, to też by 
lak namawiał do skutku i nie wyrzucał siłą, 
czy raczej wezwał iwystępołicji i eksmisję 
po f.lR$l wykonał? Bo tam by nikt znany 
nie blokował jego czynności. Ponadto· na 
udaremnienie czynności komornika jest ar
tykuł w kodeksie karnym. Mamy prawo 
i sprawiedliwość równe dla równiejszych? 

Działania Olejnic:zaka przyczyniają się 
do tego, że możemy mieć. Przy czym tymi 
równiejszymi bc;dą homoseJc;ualiśc. 

W(Jjciech Waligórski 

23 łub w nocy z 23 na 24 marca Nieznani 
sprawcy, po sforsowaniu ~iecz.eń, ukradli 
butlę gazową o wartości około l OO złotych na 
szkodę Elżbiety J. 

• 26 marca około godziny 11 doszło do 
kradzieży samochodu osobowego marki Cinqu
ecento z okolic kościoła Dobrego Pasterza -
ulicy Papieskiej w dzielnicy Bratkowice. Wla
ściciełka pojazdu, która w momencie kradzie
ży uczestniczyła w mszy świętej, Maria M., 
=cowała stratę na około 2 tysiące złotych. 

• 26 marca około godziny 17 w Polesiu 
w gminie Łyszkowice dwaj będący pod wpły
wem alkoholu sprawcy: Piotr K. i Marcin B. 
z Łowicza, zaatakowali mieszkańca Polesia Ja
nusz.a F. Podczas bójki praed domem wyrwali 
przewód telefoniczny oraz grozili pobiciem, 
co W7.budzilo u pokrzywdzonego masadnione 
obawy. Powodem scysji były nieporommienia 
na tle rodzinnym. 

• 28 marca o godzinie 16.40 w kiosku 
z gaz.etami na osiedlu Dąbrowskiego ni=iani 
sprawcy wyklrz.ystuj~ nieuwagę spi:z.edawczyni 
ukradli karty telefoniczne o wartości około 
700 złotych. 

• 28 marca policja została poinformowana 
o nagłym zgonie 69-letniego Tadeusra K. 
w domu przy ulicy Poznańskiej w Łowiczu. 
Lekarz uznał, że śmierć nastąpiła z przyczyn 
naturalnych. 

• W okresie od 23 do 28 marca marca 
policjanci ratizymali jedenastu nietraeźwych 

kierownictwo partii miało doprowadzić do 
nadużyć finansowych. Pawlak uspokajał, że 
nadużycia nie miały mitjsca, a sprawa jest 
wyjaśniona. 

Inne pytanie dotyczyło aktualnych roz
mów z Prawem i Sprawiedliwością o wtj
ściu PSL do iządtL Pawlak odpowiedział, że 
tego nie wyklucza. Pozoslałe pytania doty
czyły np. dopłat do mleka, zmian w ordy
nacji wyborczej, pomysłu ograniczenia ka
dencyjności wójtów do dwóch. Spotkanie, 
które rozpoczęło sięprzed godziną 18, skoń
czyło się o godzinie 21. (tb) 

T rogiczne wyprzedzanie 

J edna osoba poniosła śmierć, druga 
w st!nie krytycznym paewie:z.iooa ~ 
slala do S2pi1ala w ł.owiC2ll w wyniku 

tragicmego wypadku, do którego doszło 
w środę 22 marca około godz. 21.40 w Nic,}
dźwiadzie na trasie m 2. \Wtswagm Golf 
kierowany przez 24-letniego Piotra K. 
z Poznania z.delZył się czołowo z TIR-em 
z naczepą marlci Renault Magmun, kiero
wanym przez 47-lelniego Gl7.egorza D. Ze 
wstępnych ustaleń policji wynika, że plZY
czyną wypadku był manewr wyprzedza
nia innego pojazdu przez Volkswagena,~ 
rykierującypróbowałwykonaćnałukudro
gi. W wyniku zderzenia pojaz.dów śmierć 
na mitjscu poniósł pasażer Volkswagena -
27-lelni Piotr M. z Olsztyna. Ranni są też 
obaj kierujący pojazdami. Bardzo ciężki był 
stan kierowcy Golfa, ale obecnie już się po
prawia 

Z uwagi na obrażenia UC7.Ćstnik:ów wy
padku, policja nie mogła pizeprowadzić ba
dania alkosensorem na mitjscu, od poszko
dowanych pobrano więc krew. 

(mwA;) 

rowerzystów oraz jednego nietrzeźwego kie
rowcę ciągnika rolniczego marki Ursus. 
23 marca na rowerach ratrzymano: 38-let
niego Roberta O. w Bielawach (badanie alkcr 
sensorem wykaz.ało 1,13 mg/dm3 alkoholu), 
44-letniego Stanisława G. w Janowicach 
w gminie Nieborów (1,09 mg/dm' alkoholu), 
24 marca 56-letniego S1anisława Sz. w Qnu
ślinie w gminie Bielawy (1,0 mg/dm3 alkoho
lu), Władysława K. w Łaźnikach w gminie 
Zduny (1,34 mg/dm3 alkoholu), 25 marca 
28-letniego Marcina D. w Chruślinie w gmi
nie Bielawy (0,58 mg/dm3 alkoholu), 43-let
niego Stanisława P. w Sapach w gminie Do
maniewice (1,27 mg/dm' alkoholu), 26 mar
ca 43-letniego Krzysztofil B. w Zielkowicach 
w gminie Łowicz (0,92 mg/dm3 alkoholu). 
28 marca 59-letniego Sławomira R. w Stru
gienicach (0,96 mg/dm3 alkoholu), 60-let
niego Jana W. w Wejscach (0,89 mg/dm' al
koholu), 37-łetniego Andrzeja M w Kompi
nie (0,70 mg/dm3 alkoholu) i 36-letniego 
DarillS7.a B. w Zdunach (0,73 mg/dm3 alko
holu). Nietne'Lwego kierowcę jadącego cią
gnikiem Ursus - 43-Jetniego Mirosława D. 
policjanci z.atrzyma1.i w Złakowie Borowym 
w gminie l.duny (0,67 mg/dm3 alkoholu). 

Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komemkl Powiatową Po
licji w ł.cwiczu. 
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 



nowy WWICZANIN 

Tym razem 
kobieta 
Kolejny kandydat 
na sekretarza miasta 
Nową kandydaturę na stanowi

sko sekretarza miasta przedstawił 
radnym burmistrz Ryszard Budza
łek. Uchwała w sprawie powołania 
na to stanowisko Anny Czubak ma 
być głosowana na dzisiejszej, 
czwartkowej sesji Rady Miejskiej 
w Łowiczu. Czy ta kandydatura ma 
szansę powodzenia i czy radni opo
wiedzą się za powołaniem sekre
tarza? Wiele wskazuje, że tak. 

M ożna tak wnioskować z przedse
syjnych wypowiedzi radnych 
opozycyjnych wobec burmistrz.a, 

których głosami ochzucono wcz.eśniej kan
dydaturę byłego wojewody skierniewickie
go Jerzego Olejniczaka. Jednoznacznego sta
nowiska w tej sprawie w chwili zamykania 
tego numeru Nowego Łowiczanina opozy
cja jeszc:ze nie wypracowała -Nie byłem na 
spotkaniu z kandydatką, ale z opinii innych 
radnych wiem, że zaprezentowała się zcle
cydowanie lepiej w porównaniu z po
przednim kandydatem - powiedział nl)m 
radny Dariusz Mroczek. Jednocześnie 
podtrzymał swoje stanowisko w spra
wie powoływania sekretarza. - Cały czas 
uważam, że najlepszym rozwiązaniem -
jeśli nie jest to osoba z urzędu - jest nie 
powoływać sekretarza przed zakmicze
niem kadencji. -

Spytana o opinię o kandydatce radna 
Anna Bieguszewska nie kryje, że zauwa
żyła wiele atutów u niej: - Bardzo dobre 
jest na przykład to, że zna język angielski, 
pracowała w kadrach, więc ma doświad
czenie w podfjmowaniu decyzji, które do
tyczą bezpośrednio pracownik/Jw. Będzie
my na sesji mieli jeszcze bardzo dużo py
tań, np. o wizję miasta - powiedziała nam 
radna Bieguszewska. Jednocześnie za
pewniła, że radni opozycY.ini nie mają złej 
woli i nie chcą utrudniać burmistrzowi 
pracy nie powołując sekretarza. - Nie o to 
chodzi, żeby powiedzieć „nie - bo nie". 
Musimy podejść obiektywnie do każdej 
kandydatury. Poprzedni kandydat od razu 
nam się nie podobał. W tym przypadku 
osoba zaprezentowała się dobrze, nie za
uważyliśmy buty na pierwszym spotka
niu, jak to było z panem Olejniczakiem -
powiedziała radna Bieguszewska. 

dok na str. 5 

Gmina Kocierzew 

Drogi zrobią latem 

G mina Kocierz.ew Południowy ogłosi
łaprzetargnamodemizacjędróggmin
nych, która polegać będzie na tzw. 

powierz.chniowym utrwalaniu popu.ez po
łożenie warstwy wyrównującej i grysu ba
zaltowego. Przetarg odbędzie się 5 maja, 
a planowany termin wykonania prac zamy
ka się w przedziale od 15 czerwca do 30 
lipca. W tegorocznym budżecie gminy Ko
cienew do modemizacji przewidziano na
stępujące drogi: Osiekl-800metrów, Osiek 
ID - 2.150 m, Kocienew Północny-400 m, 
Gągolin Południowy-Ostrowiec - 2.500 m. 

(mwk) 

Gmina Bolimów 
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dok ze str. 1 

Burmistrz poszedł po rozum do głowy 
T yle inwestycji drogowych. Ponadto birr

mistiz proponuje m.in. zwiększyć o 50 
tysięcy złotych ilość pieniędzy na zakup 
komputerów w związku z wdrożeniem 
pierwsz.ego etapuelektronicmego obiegu do
ktrrnentów, o kolejne 50 tysięcy złotych 
zwiększyć rezerwę ogólną i celową z prz.e
znaczeniem na wydatki niepr:zewidziane 
w budżecie miasta oraz o 200 tysięcy zwięk
szyć dotację dla 7.akładu Usług Komunal
nych na utrzymanie dróg w mieście. W roz
dziale budżetu dotyczącym gimnazjów ma 
nastąpić zwiększenie wydatków o kwotę 
67.700 zł, w tym 35 tysięcy złotych miało
by być pnemacwne na remont spękanych 
ścian w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 
oraz wydatki bieżące w kwocie 32.700 zł, 
w tym wynagrodzenia i pochodne 24 tysią
ce złotych z pizeznaczeniem na dodatkowe 
zajęcia sportowe - piłkę nożną. Wyjaśniając 

radnym podczas komisji wicebtrrmistiz Ma
ciej Mońka powiedział, że pieniądze te mają 
być faktycznie wykorzystane na opłacanie 
trenerów młodzieżówki Klubu Sportowego 
,,Pelikan" zanim nie zostanie przy klubie 
utworzony Uczniowski Klub Sportowy, 
który będzie mógł otrzymać dotację bezpo
średnio z miasta. 

Radni będq chcieli 
więcei 

Propozycje burmistrza pewnie nie 
wszystkich zadowolą. - Chcielibyśmy jesz
cze dołożyć jakąś inwestycję. B~o tym 

mówić na spotkaniu klubu radnych jeszcze 
przed sesją- powiedział nam radny Krzysz
tof Olko. Radny Dariusz Mroczek zauwa
ża, że w propozycjach nie ma na przykład 
modemizacjikinanaPodrzecznej. -Napew-

nobędziemymieliteżinneuwagidotęjuchwa

ly, ale za wcześnie, żeby o tym już teraz mó
wić - dodaje. Może jeszcze poczekać aż bę
dzie można rozdysponować nadwyżkę .. ? 
(chodzi o nadwyżkę budżetową z roku 2005 
- przyp. red.) - zastanawia się też. Klub 
radnych opozycyjnych wobec btrrmistrza, 
jeszcze przed sesją, będzie chciał wypraco
wać w sprawie zmian wspólne stanowisko. 
-Oczekiwania społeczne są wi{ksze ... -mówi 
radna Bieguszewska. - Nie jestem bardzo 
zadowolona z tych zmian, dlatego wstny
małam się od głosu na Komisji Budżetu 
i Finansów. 1Jim bardziej, że materiały do
staliśmy w ostatnifj chwili i nie było czasu, 
żeby dokładnie je przeanalizować. Na sesji 
na pewno będziemy zastanawiać się nad za
proponowanymi przez bunnistrza inwesty
cjami - powiedziała nam Bieguszewska. 
Drugą osobą, która wstrzymała się podczas 

Czasy się zmieniają ... Na pierwszym planie pozostałości wyburzanego komina, w tle po lewej stronie nowe 
budynki fabryki Altana Pharma. 

Łyszkowice 

STARY KOMIN WYBURZONY 
Ponad 40-metrowy komin starej, 

od lat nie działającej kotłowni, na te
renie należącym do łyszkowickiego 
zakładu farmaceutycznego Altana 
Pharma, został w czwartek 23 mar
ca wyburzony przez specjalistyczną 
ekipę pirotechników ze Szczecina. 

l udzie, którzy pracowali wiele lat temu 
w starym za/dadzie Polfa, prawie pła

kali z sympatii i przyzwyczajenia do komina. 
Był on częfoiąŁyszkowic. Mieszkańcy mogli 
trąfić do Łyszkowic na przykład z lasu pa
trząc na komin-powiedziałnamPiotr Klim
kiewicz z Łyszkowic. - Szkoda komina ... 

ale nie byłjużpotnebny. .. -mówi innymiesz- Komin był wybudowany w 1862 roku, 
kaniec Łyszkowic. na potrzeby działającej tam niegdyś cukrow-

Komin był wybirrzany na dwa razy. Naj- ni i mierzył 42 m wysokości. Był jednym z 
pierw został ,,złamany'' na wysokości oko- trzech kominów w Europie o takiej wyso
ło 20 metrów, a potem wybirrzona została kości, wybudowany był z cegieł i był pnez 
jego dolna c::nef;ć. - Cała idea ll'.Yburzania kominiarzy określany jako komin o tzw. 
po/egalanatym,żeładunkill'.Ybuchowemialy naturalnym cugu. Komin był postawiony 
na tyle osłabić węzły komina, żeby zawalił się na balach dębowych. Pomimo tego jednak 
pod własnym ciężarem. Dlatego dobraniem nie był wp~y do rejestru zabytków. - Nie 
ladunkńw ll'.Ybuchowych musiała zająć się mieliśmy go w naszym spisie budowli pod 
specja/istycznafirmazodpowiednimiupraw- ochroną.konserwatorską, więcwłaścicielnie 
nieniami i zezwoleniami - dowiedzieliśmy musiał~opozw0/enienaro'Zbiór
się od Tadeusza Milesy z powiatowego Wy- kę. Może i ten komin byłby istot1p1 jaka zaby
działu Architektoniczno-Budowlanego, któ- tek, gdyby tworzył z innymi zabudowaniami 
ry przyglądał się przygotowaniom do wy- jakąś całość. Sam komin nie czyni sprawy. .. 
bur z a n i a. -powiedział nam Marian Rożej ze skiemie-

głosowania tego wniosku na posiedzeniu Ko
misji Budżetu i Finansów w dniu 23 marca 
był lider klubu opozycyjnego wobec burmi
strz.a Grzegorz Michalak. 

- Według mnie zaproponowane przez bur
mistrza zmiany idą w dobrym kienmku i są 
w formie, która powinna zadowolić wszyst
kich - mówi z kolei proburmistrzowski rad
ny Krzysztof Górski. -T-f.Ydajesię, że uchwa
ła przejdzie w takięjformie,jakttzaakcepto
wała tydzień przed sesją_ komisja budżeto
wa. Ja nie będę proponował w tęj uchwale 
zmian, według mnie jest OK. (mak) 

lepiei późno 
nii wcale? 

Przyzwyczailiśmy sięjuż, że Rada Miej
ska w Łowiczu mus~ wbrew burmistrzowi 
Budzałkowi, przeforsowywać decyzje 
o budowie kolejnych ulic, których miesz
kańcy od lat toną w błocie. Tym razem bur
mistrz zaskoczył i sam wreszcie uznał, że 
może w tej dziedzinie wykazać się inicja
tywą. To dobra zmiana, lepsza na koniec 
kadencji niż w ogóle. 

Gorzej, że na naszych oczach dokonuje 
się inna, odwrotna: przyzwyczajeni byli
śmy, że Ryszard Budzałek zapytany - od
powiada, bo tak powinno być. Tym razem 
burmistrz zakpił sobie z czytelników, nie
prawdziwie informując, mimo, że dokładnie 
o to był pytany, na co zamierza pnezna
czyć pieniądze, których nie będzie potrze
ba na „europejskie" projekty. Takich „odpo
wiedzi" nie powinno być wcale: ani w<:ZI>

śnie, ani późno. Wojciech Waligórski 

By dały im żyć 
Módlmy się za nienarodzone 
dzieci, gdyż to Bóg jest dawcą 
życia - apelował podczas 
niedzielnych kazań w kościele 
ojców pijarów w Łowiczu ojciec 
Stanisław Jarosz - paulin, 
moderator ruchu Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 

J ego wizyta w Łowiczu była formą 
uczczenia dziesięciolecia istnienia tej 
akcji w łowickim kościele pijarskim jak 

i przypadającego dzień wcz.eśniej Dnia Świę
tości Życia. Duchowa Adopcja założona 
została w pijarskim kościele podcŻas kwiet
niowych rekolekcji wielkopostnych w 1996 
roku. Nauki rekolekcyjne głosił wtedy inny 
paulin- ojciec KrzysztofKowalski, a na jego 
ręce przyrzeczenie złożyło ponad tysiąc osób. 
Od tamtego cza.su, w każdą pierwszą nie
dzielę miesiąca, podczas mszy o go
dzinie 11.00, każdy przyjąć może w du
chową adopcjęjedno dziecko. 

W ostatnią niedzielę w pijarskim kościele 
obecna była też, nie po raz pierwszy zresztą 
w Łowiczu, krajowa animatorka Duchowej 
Adopcj~ Wiesława Kowalska z Warszayvy. 
To ona właśnie przedstawiła zebranym na 
czym polega owo przedsięwzięcie, opowie
działa o świadectwach ludzi, którym tamo
dlitwa odmieniła życie. 

Konkurs na wielkanocne ciasto 
F inna zadbała o to, żeby w promieniu wickiejdelegattrryWojewódzkiegoKonser

kilkudziesięciu metrów nie było żywej watora Zabytków w Łodzi. 
duszy. Tego wymagały względy be-zpieczeń- Pomimo tego, że komin był w coraz gor
stwa. Samo wybtrrzenie trwało tylko chwi- szym stanie technicznym, do wybirrzenia 
lę.Podspecjalnąmatą,którąkominbyłowi- go należało założyć więcej ładunków wy
nięty na wysokości około 20 metrów, zde- buchowych niż przy innych tego typu bu
tonowane zostały ładunki wybuchowe. Od dowlach. Pirotechnicy, którzy obejrzeli ce
strony wschodniej - drogi w kierunku Skier- gły, z których komin był wybudowany 
niewic - powstał w wyniku wybuchu klin stwierdzili,żekrusząsięonemniejniżwcze

i po chwili komin ,,złożył się". Słychać było śniej przypuszczano. Komin był wybirrza
głuchy huk udenenia gruzu o ziemię, pod- ny na dwa razy również z tego względu, 

niosły się tumany ktrrzu bezpośrednio przy żeby drgania po upadku na ziemię nie były 

Duchowa adopcja to bowiem modlitwa 
w intencji dziecka zagrożonego zabiciem 
w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i po
lega na codziennym odmawianiu jednej ta
jemnicy różańcowej, oraz specjalnej modli
twyw intencji dziecka i jego rodziców. Treść 
modlitwy jak i foldery informacyjne, czy 
treść modlitwy dla par spodziewających się 
dziecka, rozdawane były po każdej mszy. 

W artościowy sprzęt AGD wygrać 
można za upieczenie jednego led
wie ciasta. Musi to być jednak cia

sto naprawdę wr.jątkowe, gdyż rywalizo
wać będzie z innymi podobnymi wypieka
mi. Taką szansę daje organizowany pnez 
Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie 
a objęty patronatem pnez bolimowskiego 
wójta, konkurs na ciasto wielkanocne. 

L • „A• I• • „ „..A · ~ 

Wanmkiem uczestnictwa jest dostarcze
nie w dniu 7 kwietnia do godziny 11.00 do 
GOK upieczonego pnez siebie ciasta, które 
na miejscu ocenią fuchowcy i smakosze. Już 
o godzinie 13.00 tego samego dnia będziemy 
się mogli dowiedzieć, która z gospodyń, 
a może gospodarz, jest najlepszą kucharką 
w gminie Bolimów. kominie, a po kilku minutach zaczęły ktrrso- zbyt duże i nie przeniosły się na inne oko-

,, _ -.. _ . f~! , waćciężaró"'.'.~-~oqcer,., . ~ li~e?udynki. (mak) 
,.._.._, ~......,„„_ ... _ - --- .----. ........... -~--~ .... .::. •~ł„ 1 

Modlitwa taka może być podjęta przez 
każdego, komu nie jest obojętny los dzieci 
poczętych, ale zagrożonych w swym ist
nieniu pnez egoizm lub strach dorosłych. • 

Wstrząsające świadectwa dwóch kobiet 
z Łowicza i okolicy, które dokonały aborcji, 
a potem odnalazły przebaczenie w Bogu 
i zaangażowały się w ruch Duchowej Ad
opcji, zamieszczamy na str. 29. (wcz) 

-. · ' ~ t''L. f'\ ~ ..... Pe. )i~ ,, ,., - '~' ' ł L 'i,. .fł.1 !! 1t.. r 1. ~..1. )l .J. 
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e Gmina Kiernozia , 

BUD ZET PRZY J~TY JEDNOGtOSNIE 
Jednogłośnie 

i bez dyskusji przyjęty 
został na sesji 
Rady Gminy Kiernozia, 
w środę 22 marca, 
budżet tejże gminy 
na rok 2006. 

J akpowiedziałwójt.l.enonKaźmien:zak, przyjęty dokument nie jest budi:etem 
maneń. Jest skromny, ale :za to <btosowa
ny do obecnych realiów, pozwoli :zatem na 
funkcjonowanie gminy i spłatę wcz.eśniej
szych zobowiązań, a także na i.achowanie 
miejsca w kolejce do środków pomocowych 
na inwestycje drogowe. 

Mowa o wniosku na budowę ponad 
14 km dróg, które gmina chciała pnebudo
wać w tym roku. Wniosek na to zadanie 
złożony z.ostał do Urzędu Marszałkowskie
go w Łodzi, w ramach programu pomoro
wego ZPORR Z powodu ogranicwnej ilcr 
ści pieniędzy projekt zakwalifikowany zo
slałdo IIBt.yrezerwowej, istniejejednakmoż
liwość uzyskania pieniędzy, gdyż wystę
pają oszczędności na przetargach. 

Radni gminy Kiernozia opowiedzieli się za budżetem jednogłośnie. 
Również dyskusji podczas sesji nie było. 

W Ol\'.)1711Sołectwie nie ma ani kawa/ka drogi 
asfaltowej, a podkreślić~ iż jest to naj
lepsm wieś jeśli chodzi o płatność podatku 
gruntowego - argumentował wójt Pozosta
łe inwestycje drogowe odbywać się będą 
w Jer.rewie, Tydówce i Chruślach. 

budowę Stacji U2rlatniania Wody w Woli 
Stępowskiej - 260.000 zł i kredytu :zacią
gniętegow kiemozkimoddzialeBanku Spół
dzielczego w Gostyninie. Żródłem pokry-

cia deficytu będą wolne środki, które na ker 
niec grudnia wynosiły 510.279 zł, pożycz
ka z WFOŚiGW na termomodemizację bu
dynlai urzędu gminy - 95 tys. zł oraz kredyt 
bankowy na budowę dróg - 738.294 zł. 

N a inwestycje w budżecie przeznacz.o
no 1.596.860zł,zczegonainwestycje 

drogowe 1.279.360 zł. Kwota 738.294 złto 
środki własne gminy zabe-zpieczoae na bu
dowę dróg w ramach programu ZPORR 
Za 536.066 zł zrealizowane zostaną inwe
stycje drogowe w Lasocinie - 737 m, Jerze
wie - 560 m, Chruślach -628 mi Tydówce -
1.340 m. Łącznie zrobionych zostanie 
3265 m dróg gminnych. 5 tys. zł z.ap~ 
wano ponadto na przygotowanie do reali
zacji przyszłych inwestycji drogowych -
pieniąW.e te posłużą na opracowanie tech
niczne, wykonanie map oraz koszty pozwcr 
leń i uzgodnień. 
Kwotę 25 tys. zł przeznaczono na przy

gotowanie do realizacji budowy oczyszczal

ni ścieków: opracowanie dokumentacj~ per 
zwolenia, ~enia, lokali2acj~ na kom
puteryzację urzędu gminy 15 tys. zł i na 
termomodemizację budynku łego"ż urzędu-
119 tys. zł. Za 158.500 zł zakupiona z.osta
nie scena z zadaszeniem na potrzeby im
prez masowych. 

(m.z) 

30.03.2006 r. 

Gmina Bielawy 

Nowo studnio i wodociąg 

W tym roku rozpocznie się 
budowa studni głębinowej 
w Walewicach, na którą 

zarezeiwowano w projekcie budżetu 
gminy Bielawy na 2006 rok ponad 
80 tys. zł. Dotychczas wykorzystywane 
dwie studnie o głębokości 50 m 
są już zapiaszczone, piach 
dostaje się do filtrów. 
Zgodnie z opinią geologa, 
studnie nie kwalifikują się 
do remontu, należy więc wybudować 
nową. Ponadto 52 tys. zł 
z.agwaranta.vano też na wymianę 
złóż odżelaziaczy na statji uzdatniania 
w00y w Starym Waliszewie. Dzięki 
tym zabiegom jakość wOOy w tym 
rejonie gminy powinna się znacznie 
poprawić. 

Zaplanowano jeszcze rozbudowę 
sieci wodociągowej Bielaw 
z podlą:::zeniem do sieci wsi Rulice. 
Na ten cel w projekcie budżetu 
zaplanowano 28 tys. zł. 4 tys. zł 
posłużą na polączenie sieci 
wodociągowej Stary Waliszew 
z siecią wodociągową Skubiki, 
aby w razie awarii w00y 
można bylo skorzystać 
z wodociągów na terenie 
gminy Głowno. 
(eb) Wartość całego projektu to 2.954.427 zł, 

z czego gmina wyłożyć musi z własnego 
budżetu 295.817 zł, reszta to pieniądze 

z dotacji funduszu i budżetu państwa. 
W ocz.ekiwaniu na skierowanie wniosku do 
reali:zacji gminaz.agwarantowala w budżecie 
natenrokśrodkiwłasne,abyniestracićmiej

sca na liście rezerwowej. - Jeśli nawet nie 
będzie to dotacja 85-procentowa, a na przy
kład 50-procentowa i tok jest to dla nas wiel
ki prezent i szansa na rozwój - powiedział 

wójt 

Dochody gminy Kiernozia na rok 2006 
wynoszą 5.534.611 zł. Dotacje i subwencje 
to kwota 3.474.806 zł, co stanowi 62,78% 
dochodów, dochody własne to kwota 
2.059.805 zł - 37,22"/o. 

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

W ocz.ekiwaniu na rmpall7.enie wniosku 
gmina nie rezygnuje jednak w tym roku z 
inwestycji drogowych. Wśród 3 km drógdo 
realizacj~ znajdzie się wreszcie także budo
wa asfu.ltu w Lasocinie. - Jak do tej pory 

Wydatki to 6218.184zł. Pr7.ewaga wy
datków nad dochodami wynosi 

683.573 zł, jednak ogółem brak pieniędzy 
w roku 2006 wyniesie 1.343.573 zł, gdyż 
ten rok to równiei; spłaty pożyczek i kre
dytów zaciągniętych w 2005: pożyczki 
z Wojewócl:OOego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarld. Wodnej w Łodzi na 

Solory no szpitalu do końca kwietnia 
Do końca kwietnia zainstalowa

ne mają zostać na budynku łowic
kiego szpitala kolektory słoneczne, 
służące do podgrzewania wody 
z wykorzystaniem ciepła promieni 
słonecznych. 

Z organizowany 3 lutego przetarg wy
łonił wykonawcę tych7.e robót, któ
rym będzie firma F.cothenn Sp. z o.o. 

z Łowicza. To właśnie ona złożyła najkcr 
rzystniejszą ofertę - jej cena wynosi 
158.926,36 zł brutto. W trakcie postępo
wania przetargowego wpłynęło pięć ofert, 
spośród których żadna nie została od
rzucona. Najdroższa była oferta firmy 
Rapid z Białej Podlaskiej, wynosząca 
206.482,68 złotych. 

Umowa z łowicką firmą mającą realizo
wać inwestycję, podpisana została 5 marca 
Wkrótce podpisane mają zostać przez łcr 
wickie starostwo umowy na współfinanso
wanie inwestycji z Eko Funduszem oraz 
Wojewócl:OOm Fundusz.em Ochrony Środ«>
wiska. 

Termin realizacji inwestycji upływa 
z dniem 30 kwietnia. 

Kolektory mnontowane na dachu szpi
tala służyć będą przede wszystkim pod
grzewaniu wody, choć wykorzystywane tei; 

będą do podgrzewania wody w kaloryferach, 
co pozwoli zmniejszyć koszty ogrz.ewaaia 
olejowego. Jak mówi dyrektor łowickiego 
szpitala Jacek Chyliński, zamontowanie ser 
larów przynieść może jednostce 100 tysil(Cy 
złotych osz.czędno.ści rocznie. (wcz) 

Jakie remonty w tym roku 
WltceJ o 450 tysltcY złotych niż 

w ubiegłym roku zamierza wydać 
na prace NlllOntaw8Łowlcka Spół
dzielnia Mieszkaniowa. Łącznie 
w 2006 roku remonty współdziel
czych budynkach mają kosztować 
2 miliony 750 tysięcy złotych. Co 
Zostanie więc wykonane? 

~„ godnie z przyjętym w ubiegłym roku 
!.r. wielolelnim .(»'Ogl8IIlell termomoder
nizacji, koJ:q>leksowo docieplonych mam
stać siedem bloków na następujących osie
dlach: Tkaczew4, 7 i 8, ~20 
i 21 oraz Bradcowice 5 i 7. ~tenno
modemizacja tych budynków będzie kosz
t.owała około 1 milion 300 tysil(Cy złotych. 

Roboty~ wykonywała skierniewicka 
fuma budowlana WlKAM. Pm:tug na te 
roboty został rozstrzygnięty już w lutym 
tego roku. 

Znacma kwota - ~oło 200 tysięcy zł«>
tych - ma być przeznaczona na wymianę 
drzwi wejściowych do budynków. Oprócz 
wymiany drzwi i okien na półpiętrach, 
w klatkach schodowych, w docieplanych 
budynkach, wymienionych ma zostać 
97 drzwi w następujących budynkach: na 
osiedlu Konopnickiej 6, 7 i l O, os. Dąbrow
skiego2. 4, 6-8, 10, 14i 15,os.~ 

go 7 i 8, w budynku przy Starym Rynku 
9/10 (obole zakładu fotograficznego p. Ko
teckiej-Lewy), os. Bratkowice 1, 2. 12- 19, 
27, 34, 42, budynki przy 11 I istopa<ła 1 i 4, 
blok przy 3 Mąja 2 i l ł Listopada 5. 

Na malowanie klatek scbodowych (wraz 
z wygładzaniem ścian i umpelnianiem ubyt
ków) przeznaczono 320 tysięcy złotych. 
Większość malowań będzie ptzeproWad?.0-
nych na osiedlu Bratkowice, w budynkach: 
12, 15, 16 do 19 oraz w budynku numer 
14 na osiedlu Dąbrowskiego. Podobnie jak 
w ubiegłych latach 500 tysięcy złotych jest 
przemaczonenadofinansowanielokatorom 
zwrotu c~ kosztów wymiany stolarki 
okiflmej. 

W śród innych robótnależymw.ględnić 
roąioczęcie wymiany wodomierzy 

w części budynków na osiedlu Bratkowice 
w Łowiczu. Wymianie lub legalmicji będą 
podlegać te wodomiei7.e, w przypadku któ
rych minął lub minie w najbliiszym czasie, 
okres legalizacji. Pl7eznaczono na ten cel 
1 oo tysil(Cy złotych i w pierwszej kolejn«>
ści wymianie będą poddane wodomierze 
w blokach od munem ł do 20 na Bratkowi
cach. Wśród robót drogowych należy wy
mienić poloi.enie asfu.ltu na osiedłowtj dro
dze w szczytach bloków 1, 3 i 5 na osiedlu 
Dąbrowskiego oraz utwardzenie parlcingu 

na tyłach bloku 20 na tym samym osiedlu. 

WłasnagJUpBrobolników,z~ 
do spt)ktijelni .zaldack1 Remomowo

Budowłanego, ma w tym roku wylwnać n>

boty :za ~ kwo1ę okok> 1 miliona zło
tych. Główne prace będą polegały na~ 
daniu now)'di chodników (z kDslki i z płyt 
bet<nlwych), napawiaoiu slarych (wymia
na uszkodzooych płyt i układanie chodnika 
na noWt;j podbudowie) oraz organizowaniu 
i utwardzaniu zatok parkingowych. Nowe 
chodniki z betonowej kDslki ułożone zosta
ną między innymi wzdłuż bloków o nume
rach 5 i 6 na osiedłu Stanyńskiego, ciąg 
pieszy wz.dłużbłoków 5, 6, 7, 8 i 9 na osie
dlu Noakowskiego, przed blokiem llUIIICI" 1 
na Bratkowicach. Pyty chodnikowe zosta
ną ułożone min. przed blokiem 8 i9naosie
dlu ~·Nowe utwm:dmne mięj
sca parkingowe powstaną między innymi 
w szczycie budynku m 1 na osiedlu Ko
nopnicka, przed blokiem24 na.Dąbrowskie-
go powslani.e zatoka padcingowa, podoboie 
przed blokiem 29 i 30 oraz pomiędzy bloka
mi 4 i 5 na osiedlu Bratkowice. Brygada ma 
się również zająć wykonaniem docieplenia 
stropodachów na blokach 4 i 5 na os. Sta
tzyń$.iego oraz l i 2 na osiedlu Dąbrow
skiego. 

(mak) 

Ili Liceum Ogólnokształcące 
__ im. Stefana Wyszyńskiego , 

w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6 
tel. (046) 837-42-96 

pożyczki i lokaty 
w SKOK Stefczyka SALETRA 

SALETRZAK 
MOCZNIK PROWADZI NABÓR 

DO KLAS PIERWSZYCH . 
• lingwistyczno-humanistycznej 

• przyrodniczej 
• informatyczno-biznesowej 

DRZWI OTWARTE 
odbędą się 5 kwietnia 2006 r. 

w godz. 12.00-16.00 
ZAPRASZAMY R-424 

ŁOWICZ, ul. Diuga 2, tel. 046 830 20 89, 
046 830 21 53 
www .skokstefczykapl 
infolinia: O 80 I 600 100 lub 058 782 93 OO 

• nawozy inne t:' 
·• węgiel "~"'~o 
• miał "~" ~ 
• koks s'"-it-?'fl 
•groszek EKO ~~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-301 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 

BlfłłlB• PAllPiell 
łowia, ul Krakowska 1, tel. 830 07 69, 505 006 331 . 
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Tym razem kobieta 

P ozytywnie o kandydatce wyraża się 
również radny Krzysztof Olko: - Jest 
pewnasiebie, nieź/ezaprez.entowalasię 

podczas spotkania. .. Zdania są podzielone, 

TYLKO NAZWY SĄ tADNE 
ale ta kandydatura ma szansę przyjęcia -
powiedział nam trzy dni przed czwartkową 
sesją, 

Anna Czubak ukończyła studnia magi
sterskie na Wydziale Ekonomiczno..Socjo
logicmym Uniwersytetu Łódzkiego - kie
runek ekonomika i organiz.atja handlu za
granicznego. Ponadto dokształcała sięwtzw. 
fonnach pozaszkolnych, ukończyła między 
innymi seminarium ,,Efektywne ~ 
nie personelem", brała udział w szkoleniach 
z zakresu reformy ubezpieczeń społecznych 
oraz szkoleń bankowych - ,,NowOC7.eSlly 
menedżer bankowy'', ,,,system zabezpieczeń 
banku" i inne. W 1996 roku ukończyła też 
Studitnn Bankowość i .z.arzą.lzanie. 

Posiada 20-le1ni staż pracy. Od 1986 roku 
pracuje w Banku Gospodarki Żywnościo
wej, sprawając od 1995 roku fimkcję na
czelnika Wydziału Organiz.acji Pracy w Od
dziale Regionalnym BGż w ł..OOzi. Na tym 
stanowisku odpowiada min. za regulamin 
organizacyjny i jego aktualizację, także za 
redukcję kosztów eksploatacyjnych. Spra
wowała nadzór nad funduszem wynagro
dzeń, prowadziła sprawy zwią7.ane z za
trudnianiem pracowników, zajmowała się 
także planowaniem i 1Ig311izowaniem do
kształcania zawodowego pracowników, 
koordynowała działalność szkoleniową 
w regionie łód:z.kim. W okresie 2003-2005 
była specjalislką ds. rozwoju kadr, szkoleń 
i organizacji w Oddziale Regionalnym Ban
ku Gospodadci Żywnościowq w ł..OOzi. 

(mak) 

Gmina Chąśno 

Niemożliwość wyjechania samo
chodem Renault Megane z błota na 
ul. Bursztynowej w Łowiczu była tą 
kroplą, która przepełniła szalę go
rycz.y kilkorga mieszkańców jedno
rodzinnych domów na Bratkowi
cach, od 2 • 3 lat zamieszkujących 
na nowo powstającym osiedlu. Kola 
samochodu całkowicie ugrzęzły 
w błocie w środę 22 marca po po
łudniu. Zdesperowany właściciel 
auta zdecydował się o fakcie tym 
powiadomić policję, niestety samo
chód musiał na noc zostawić na 
drodze. Rano wydobył go stamtąd 
dźwig Zakładu Usług Komunalnych. 

N ie wiem, gdzie my mieszkamy, chyba 
w buszu-mówi kobieta, która w środę 

pomagała wydostać inny, mniejszy po
jaz.d. Pokazuje przeciętą rękę i stłuczone 
kolano. Kurtki i buty osób, które rów
nież w tym pomagały, są tak zniszczone, 
ż.e nie wiadomo, czy będą sięjeszcze do 
czegoś nadawać. 

- Mieszkamy tu od 2003 roku, wiele rze
czy robimy~ wias'9"'I zakresie, bo z mia
st.em nie możemy dojść do porozumienia -
mówi Izabela Wojtyś. - Drogo mpłaciliśmy 
m dzialki, /dóre nabyliśmy od Urzędu Mia
sta i powinniśmy mieć zapewniony doja:zd, 
bo to jest obowiąz,ek miasta. Pobudowali-

Prawie 2 miliony na inwestycie 
Budżet gminy Chąśno przewidu· 

je na ten rok wydatki inwestycyj
ne na poziomie 1,7 mln złotych przy 
dochodach wynoszących prawie 
4,55 mln zł. - Biorąc pod uwagę 
wysokośćdochodów,budże~któ
ry udało nam się skonstruować na 
ten rok, jest bardzo dobry· powie
dział nam wójt gminy Chąśno Ro
man Łaziński. Na sesji w czwar
tek 23 marca radni gminy przyjęli 
budżet jednomyślnie. 

B udż.et przewiduje dochody - 4 mln 
546 tys. zł i wydatki w wysokości 

5 mln 278 tys. zł. Różnica, czyli deficyt 
budżetowy, wynosi 735 tys. zł. Skhlda się 
na niego pożyczka w Wojewódzkim F\Ul
duszu Ochrony Środowiska na termomo
dernizację budynku mieszczącego Szkołę 
Podstawową w Błędowie - 180 tys. zł, 
kredyt pomostowy zwią7.any z budową 
świetlicy wiejskiej w Niespuszy - 295 tys. 
zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 
260 tys. zł. 

Szczególną uwagę w budż.ecie gminy na 
ten rok zwraca wysokość pieniędzy prze
znacwnych na inwestycje. Jest ich :znacz
nie więcej niż w latach ubiegłych, w sumie 
I mln 715 tys. zł. Najwięcej pieniędzy zare
zerwowano na drogi- 450 tys. zł . .za pienią
dze te wykonana zostanie droga Goleń-

Domaniewice 

sko ·Sierżniki o długości ok. 1,5 km oraz 
wykonane z.ostaną mniejsze prace w samym 
~e,np. droga wzdłuż boiska spor
towego, czy przebudowa chodników. 

380 tys. zł radni przeznaczyli na budo
wę świetlicy wiejskiej w Niespuszy, 
z czego 295 tys. zł gmina otrzyma z Unii 
Europejskiej. Kolejne 337 tys. zł p=a
czono na dokończenie budowy sali 
gimnastycznej w Mastkach, 225 tys. 
zł na termomodernizację budynku miesz
czącego szkolę podstawową w Blędo
wie. Na prare modemiz.acyjneiremontowe 
w czterech strażnicach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Przemysłowie, Chą
śnie II, Karsznicach i Błędowie, gmina prze
:maczyła w budżecie 90 tys. zł. 

Dalsze mniejsze kwoty radni przezna
czyli w budżecie m.in. na: remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Sierżnikach -
35 tys. zł, wymianę lamp oświetlenio
wych w Goleńsku przy trasie Łowicz -
Kiernozia - 30 tys. zł, realizacjępierwSL.ego 
etapu prac nad planem zagospodarowania 
gminy Chą,5no - 30 tys. zł, wykonanie do
ktnnentacji rozhiódó i budowy sali gimna
stycznej przy 2'.espole S:zkół w Błędowie -
20 tys. zł, zakup oprogramowania i nowych 
komputerów dla Urz.ędu Gminy - 20 tys. 
zł, wymianę okien w budynku mieszkalnym 
dla nauczycieli w Błędowie - I O tys. zł. 

(tb) 

Działki budowlane no sprzedaż 
24 kwietnia odbędzie się prze

targ na sprzedaż jedenastu dzia
łek budowlanych przy ul. Klonowej 
w Domaniewicach. 

Wb ylikaz ~wiado·~ek ~y bystromł d~ ~u-
czn~ IllOSCl na e m

temetowej Unędu Gminy oraz na 
tablicach ogłoszeń już na początku lutego. 
Cena wywoławcza sześciu działek o po
wieizchni 673 - 683 mkw. została określona 
na 12- 15 tys. zł w zależności od powierz.eh
.ni.. W projekcie budżelu gminy na ten.rok 

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za
planowano dochody w wysokości 50 tys. 
zł. Gmina liczy jednak, ż.e uzyska wyższą 
kwotę z ich sprzedaży, gdyż zainteresowa
nie kupnem jest duże. Działki zlokalizowane 
sąna terenie powstającego niewielkiego osie
dla budownictwa mieszkaniowego jednoro
dzinnego i usług. Ulica Klonowa położona 
jest za kościołem parafialnym, niedaleko za 
budynkiem dawnego pm:dszkola w Doma
niewicach, w otoczeniu lasu. Przewidziany 
jest dojazd drogągruntową, Działki są Ulbro
jone w wodę i energię elektryczną. - (eb) 

Samochód utknął w błocie na Bursztynowej 

Po lewej „Nowe", po prawej „Stare" Bratkowice - a pośrodku błotna kąpiel. 

śmy domy i choć mamy domy i garaże. to 

nierazniedasiędonichdojechoć.Nrektórzy 

rad:zą sobie tak, że samochód zostawiają 
pod blokami lub pod kościolem. Na takie 
praktyki niechęmie pattajednakmieszkań.. 
cy pobliskich bloków, bo wielu z nich ma na 
osiedlowych parlcingach .~oje" upatrz.one 
miejsce.Mieszlańcówosiedladomkównie

którzy traktl.tjąjak obcych. 
Osoby, z którymi rozmawialiśmy, nie 

oczekająna razie od miasta kostki czy asful
tu, ale np. kamienia, leszu lub czegokolwiek, 
co umożliwiłoby im przejście lub przeje
chanie do swoich domów. -Zrobiliśmy chod
nik i wysypywaliśmy ~ wias'9"'I zakresie 
piach iżwir. Po tymzrobilosi,ę_ bagno-mówi 
Danuta Ucz.ciwekzul Braterskiej. Dodaje, 
ż.e w podobnym stanie są wszystkie ulice 
na tym osiedlu. Nieprzyjemnie jest też iść 
ulicąBł. Bolesławy l..ament, bo choć jest ona 
bardz.ouczęszczana, toniemananiej oświe
tlenia 

M ies:zkańcy są rozgory=i, ż.e na ich 
dotychczasowe monity nikt nie re

agował. W sieipniu ubiegłego roku 13 osób 
z powstającego osiedla wystosowało pi
smo do burmistrza Ryszarda Budzałka, 
w którym sygnalizują najpilniejsze po-

tneby - wycinanie chwastów na nieza
gospodarowanych działkach i „ulicach" 
oraz konieczność poprawy nawierzchni. 
Ponieważ nie otrzymali odpowiedzi, 
w paź.dzierniku pisali drugi raz. Niepo
koiło ich zapadanie się studzienek kanali
zacyjnych i brak oświetlenia na części 
osiedla. Odpowiedź od Pawła Gawroń
skiego, naczelnika Wydziału Spraw Ko
munalnych w łowickim ratuszu otrzymali 
opatrzoną datą 29 grudnia. W bardzo la
konicmej formie naczelnik informuje, ż.e 
koszono tereny będące własnością UIZę
du Miejskiego, położone między osiedlem 
Bratkowice a ul. Braterską i uzupełniano 
nierówności na drogach dojazdowych. 
„Jednocześnie nadmieniamy, że w bieżą
cym roku wyknnano również projekt oświe
tlenia ulicznego i zasilania komunalnego dla 
całego osiedla domków jednorodzinnych" -
pisze Gawroński. z pisma wynika też, ż.e 
urzędnicy ~się starać na bie:ląco monito
rować sytuację na osiedlu. 

Z.daniem mieszkańców tej ~miasta, 
tego monitoringu nie na, bo gdyby był, sa
mochody nie grzęzłyby w błocie. 

Pytany o s)1tuację na ,,Nowych Bratko
wicach" Gawroński mówi, ż.e żadne działa-

nia dora7ne nie poprawią nawiern:hni wy
tyczonych tam ulic. Jest tam bardz.o wyso
ki poziom wód gruntowych - 60 - 80 cm, 
a na prowadz.one budowy dojeżdżają ci~ 
kie pojazdy, ważą:e nawet 30 ton. Po tym, 
jak ugrzązł tam samochód, na ul Burazty
nową skierowana została równiarka. Efekty 
jej pracy były widoczne krócej niż dobę. -
Jedyne wyjście to l.ltw<.urkenie, ale na to po
trzebny bylhy pociąg tłuc:mia-mówi naczel
nik, dodaj~ że ulica ma410m długości i 6 m 
szerokości. - Będziemy tam prowadzić do
raźnedzialania, ale nic więcej niedasi,ę_zro
bić. 

W chwili obecnej mieszkaćna,,PlacuPa
pieskim" nie jest więc :żadnym przy

wilejem Ludzie, któny kupili od Urz.ędu 
Miejskiego wytyczone tam działki czują się 
lekceważ.eni przez ratusz, na osiedlu panuje 
bałagan. Latem rosną chaszcze, a jesienią 
i wiosnąjest uciążliwe błoto. Wiele ulic 
nie ma oświetlenia, na żadnej z ulic nie ma 
tabliczki z nazwą. A nazwy są piękne: 
Bursztynowa, Szafirowa, Szmaragdowa, 
Turkusowa, Diamentowa i inne. Nieste
ty, na razie tylko te nazwy mogą ich cie-
szyć. 

Mirosława Wolska - Kobierecka 
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SZPIT l PROTESTOWAt 
Siadami starożytnych 
Greków 

S polkaniem laureatów konkursu wraz 
z opiekunami, w Szkole Podstawowej 
w Popowie w gminie Łowicr., zakoń

czyła się tnecia edycja powiatowego kon
kursu mitologicznego pod tytułem ,,Śladami 
starożytnych Greków". W tym roku wy
różniono ażosiemosób. ImiejscezajęłaEwa 

JablońskazSPwSeligowie,IImiejsceDiana 

Kucińska z SP Domaniewice, fil miejsce 
Michał Bursa z Pijarskiej Szkoły Podsta
wowej w Łowiczu, IV miejsce ex aequo za
jęli Magdalena Wilk z SP Seligów oraz Zbi
gniew Kazimierski z SP Bocheń, V miejsce 
Łucja Uczciwekz SP 3 w Łowiczu, VI miej
sce Przemysław Wilk z SP Seligów oraz 
VII miejsce Aleksandra Jarota z SP W N~ 
wych Zdunach. 

N ie wszyscy pacjenci jednak podch~ 
dzili ze zrozumieniem do protestU. 

- Tak, wiem że wczorąj było nieczynne. To 
niech teraz dyrekt.or tutaj stanie i przeprasza 
pacjentów za to, że muszą dłużej czekać ... -
powiedział nam ocz.ek:ujący na swoją kolej
kę w przychochri chirurgicznej starszy męż
CZJ'7Ila. Oficjalnie dyrektor łowickiego W Z 
Jacek Chyliński popiera protest białego per
sonelu, ale pieniędzy na podwyżki dla leka
rzy i personelu nie ma. - Zapomniałam 
o proteśde i niepotrzebnie byliśmy z dziad
kiem wczorąj. Zamiast wizyOi u lekarza do
staliśmy ulotkę i ... jesteśmy dzisiaj. Górnicy 
dostali podwyżki, to i lekarzom należy się. 

Nie zarabiąją nąjgorzej, ale tyle czasu mu
sieli się uczyć -powiedziała nam mieszkan
ka Łowicz.a, która pomagała dotrzeć do le
kami swojemu wiekowemu ojcu. 

Ile więc :zarabia młody lekarz w łowickim 
Slł'italu? - Czystęj pensji ma około tysiąpa 

złotych Owszem, mażezarobićiponaddwa, 
trzy tysiqpe, ale to przy powiedzmy 15 dyżu
rach w miesiqpu. Ja sam, nienajmłodszy,je
stern teraz po 24-godzinnym dyżurze, a mam 
ich po kilka w miesiqpu - powiedział nam 
ordynator Grabowski. Pielęgn.iarlci :zarabiają 
znacznie mniej - otrzymają pensję po (i()()-
700 złotych ,,na rękę''. 

W przychodniach 
ogólnych trzeba było 

przyimo ać 

Poniedziałkowa akcja objęła całe woje
wództwo łódzkie. Podobny protest, ale 
o zasięgu ogólnopolskim, planowany jest 
w piątek 7 kwietnia Lekarae oraz związki 

Specjaliści no dyżurach w PUP 

U stalony został harmonogram dyżu
rów na kwiecień i maj specjalistów 
z łowickiego z.akładu Ubezpiecz.eń 

Społecmych, U~ Skaibowegoorazrad
cyprawnego, które odbywają się w Punkcie 
Infonnacji Zawodowej przy Powiatowym 
Utzędzie Pracy przy ul Stanisławskiego 28 
w Łowiczu w pokoju 23. Osoby bem>bot
ne mogą tam bezpłatnie uzyskać informacje 
z zakresu zagadnień związanych z powyż
szymi urz.ędami oraz prawa pracy. 
· Ze specjalistą ZUS będzie można spo
tkać się w następujących terminach: 19 i 26 
kwietnia oraz 24 i 31 maja w godzinach od 
10.00 do 11.00. Ze specjalistą z U~ Skar
bowego można spotkać się w terminach: 
19 i i6 kwietnia, 24 i 31 maja oraz 21 i 28 
czerwca w godzinach od 12.00 do 15.00. 
Radca prawny przyjmuje w każ.dy wtorek 
wgodzinachod8.00do9.00. (mak) 

Błędów 

zawodowe chętnie o proteście informują 
i równie chętrńe uprz.edzają, ż.eby tego dnia 
starać się nie korzystać z P1ZYS7ł'italnych 
przychochri. -Protest dotyczy przede wszyst
kim szpitalnictwa, ale Okręgowa Rado Le
karska zaapelowała, żeby częściowo włą
czyli się do protestu również lekarze z niepu
blicznych ośrodków zdrowia - mówi ordy. 
nator Grabowski. Protest miał polegać na 
tym, że w ośrodkach zdrowia, w których 
jestdwóchlekarzy,jedenmiałrniećtegodnia 

wolne - skorzystać z urlopu na żądanie. 
- Owszem, protestowaliśmy i solidaryzowa
liśmy się się z lekarzami ze szpitali, ale po
dobnie jak wszyscy inni lekarze rodzinni 
z Łowicza przyjmowaliśmy chorych. Odkia
daliśmy na następny dzień np. wypisywanie 
wniosków do sanatoriów, ale jak ktoś przy
szedł chory, to został przyjęty - powiedział 
nam Sylwester Tworek z NZOZ „Wigor" 
przy·ulicy Świętojańskiej. 

-Akurat tenprotestdotyczyłprzede~
kim lekarzy przyszpitalnych, którzy chcą 

między innymi podwyżki pensji. Ja w NWZ wiczu, które zakończyły się podpisaniem 
jako taki.ej pensji nie mam, tylkn kontrakt, na · protokołu rozbieżności. Wobec braku moż
który się zgodziłem. Nie protestowaliśmy liwości znalezieniu pieniędzy na podwyżki 
czynnie, ale sytuacja, jaka wyniknę/a w po- przez dyrekcję z.decydowano się prowadzić 
niedziałek wystarczyła za pięć protestów na dalsze negocjacje poprzez struktury związ
raz ... - powiedział nam Wojciech Pietrzak kówzawodowychnaszczebluregionułódz
z NZOZ ,,Medyk". Tego dnia bowiem kiego. 
w jego przychochri awarii uległ aparat EKG 
oraz USG, dwie pielęgniarki i lekarlca były 
na zwolnieniu chorobowym. 

P rzypomnijmy, że łowiccy związkow
cy z Ogólnopolskiego Związku Za

wodowego Lekarzy oraz Związku Zaw~ 
dowego Pielęgniarek i Położnych, podobnie 
jak pracownicy służby zdrowia w całej Pol
sce, domagają się zwiększenia wynagrodze
nia zasadniczego pracowników służby zdro
wia o 300/o oraz wzrostu nakładów na sys
tem ochrony zdrowia Rozmowy na szcze
blu wojewódzkim i centralnym rozpocz.ęły 
się w tej sprawie już pod koniec stycznia 
W lutym biały personel Slł'itala prowadził 
ro:zmowy również z dyrekcją ZIJZ w Ło-

W perspektywie 
nawet straik 

Jeśli protestujący lekarze nie otrzymają 
od rządu gwarancji, że ich postulaty zostaną 
spełnione jeszcze w tym roku, to nie wy
kluczają strajku - poinformował w ponie
działek szef Ogólnopolskiego Związku Za
wodowego Lekarzy w regionie łódzkim Sła
womir Zimny. Lekarze twierdząjednak, że 
odejście od łóżek pacjentów to ostateczność, 
ale zaostrzeniem może być np. niewypisy
wanie druków zwolnień L4 oraz kart sta
tystycznych. Podobny protest odbył się 
około 8 lat temu. (mak) 

Konkurs polegał na rozwiązaniu trudne
go, składające się z 41 pytań testu. Łącznie 
próbowało go rozwiązać 41 uczestników, 
wyłonionych wcześniej w etapach szkol
nych konkursu w 16 szkołach podstaw~ 
wych z powiatu łowickiego. Spolkanie lau
reatów odbyło się 15 marca. (mak) 

Popów 

Szkolno historio dębu 

N a powitanie wiosny, 21 marca, dzieci 
z prz.edszkola w Popowie i uczni~ 
wie tamtejszej Szkoły Podstawowej 

irnieniaJózefuChełmońskiego obejrzały hu-
morystycznąimcenizacjęekologicmo-przy

rodniczą pod tytułem ,,Historia dębu", 
' w wykonaniu uczniów s:zkoły, którzy mają 

zajęcia w teatrzyku „Czarodziej". Imceniza
cja przygotowanazostala pu.ezJoannę Gotz
kiewicz i Pawia Karlikowskiego. (mak) 

ROSNĄ MURY SĄDU. Zza ogrodzenia placu budowy u zbiegu ulicy Kaliskiej i Końskiego Targu coraz bardziej 
widoczny jest wznoszony tam budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. Jak zapewnia nas 
dyrektor Sądu Okręgowego w Łodzi Zbigniew Chablewski, rozpoczęta pod koniec ubiegłego roku budowa, mimo 
bardzo ostrej i długiej zimy, postępuje niemal zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowym. Budimex-Dromex 
wykonał już piwnice, obecnie wznoszone są ściany pierwszej kondygnacji, jednocześnie fJwa doprowadzanie instala
cji. W tym roku planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego, a więc wstawione zostaną okna, a mury 
zostaną zadaszone. Jeżeli inwestor - a jest nim Sąd Okręgowy w Łodzi - będzie miał do dyspozycji więcej pieniędzy, 
możliwe jest zwiększenie zakresu planowanych na 2006 rok prac. Budowa ma trwać 3 lata. 

GOK Nieborów 

Można zapisywać się 

na angielski 

G rninny Ośrodek Kultury w Nieboro
wie wciąż jesz.cze przyjmie osoby 
chętne do nauki języka angielskiego 

metodą Callana, naśladującą naturalny pro
ces przyswajania mowy przez człowieka. 

Obecnie w GOK uczą się dwie grupy -
młodsza licząca 12 osób i starsza, dziewię
cioosobowa W grupie starsz.ej znajdują się 
studenci, młode osoby jUż pracujące, do
kształcające się itp. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tyg~ 
dniu, we wtorki i piątki. Młodsza grupa ma 
zajęcia od 16.00 do 18.00, starsza od 18.00 
do 20.00. Koszt jednej godziny to w grupie 
do 10 osób to 6 złotych. 

(wcz) 

Dzień wiosny z atrakciami 
Amazonki zapraszają na badanie i odczyty 

„Walcz o życie, o nadzieję, osie
bie" -pod taką nazwą odbędzie się 
organizowany w naszym mieście 
po raz pierwszy kongres o tematy
ce profilaktycznej, dotyczący wal
ki z chorobami nowotworowymi. 

rządu rodnego", dra Adama Rogowskiego -
Tylmana chirurga i onkologa pt „Wykry
wanie i profilaktyka nowotworu jelita gru
bego" oraz dra Mariusza Gorzenia, psycho
loga z Łodzi, którego wykład dotyczyć bę
dzie mastektomii jako krytycznego zdarze
nia życiowego. 

wadzane będą w specjalnym autobusie -
rnannnobu5ie,który stanie na wewnętrznym 
dzied:zjńru Urzędu Miejskiego przy Stmym 
Rynku. Pierwszego dnia przyjmowania za
pisównamammografięc~przeprowadze
nia badania zgłosiło ponad 50 kobiet 

Koncert, wycieczki i topienie 
symbolu zimy-Marzanny-to atrak
cje, które czekały na uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w Błę
dowie w pierwszy dzień wiosny 
21 marca. 

P ostaraliśmysię, byuczniowiemieliczas 
zorganizowany na tyle ciekawie, by 
pozostali w szkole lub pod opiela/. 

nauczycieli i nie decydowali się na wagary 
- powiedział nam dyrektor placówki Zbi
gniew Mostowski. 

Na wycieczki wyjechały tego dnia dwie 
grupy. Pierwsza złoż.ona z uczniów klas Ilb 
i Th gimnazjum była w oczyszczalni Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowi
czu, gdzie zapoznawała się z technologią 
wykorzystywaną w procesie oczyszcza
nia. Odwiedziła także Radio Victoria ił~ 

wicki oddział Archiwum Państwowego 
Miasta Stołecznego Warszawy. Druga 
grupa uczniów klas trzecich gimnazjum 
wzięła udział w dniu otwartym w~ 
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Ło
wiczu po czym zwiedzała centrum Ło-
wicza. 

Uczniowie, którzy zostali w szkole, 
wzięli udział w topieniu kukieł wyko
nanych wcześniej przez siebie Marzann, 
żegnając w ten sposób zimę. Nie był to k~ 
niec atrakcji, bo o godz. 11 rozpocz.ął się 
koncert siedmiu uczniów Państwowej Szk~ 
ły Muzycznej w Sochaczewie, którzy wy
konali utworzy muzyki klasycznej na 
skrzypcach, akordeonie, pianinie oraz klar
necie. Koncert bardzo się podobał i został 
przyjęty przez młodzież bł~wskiej szk~ 
ły gorącyn;ri brawami. 

O rganizatorami kongresu są: ~ 
wstały przed dwoma laty Łowic
ki Klub Amazonek oraz Urząd 

Miejski. Kongres odbędzie się w Łowickim 
Ośrodku Kultury 19 kwietnia - tego same
go dnia, w którym do ł.Ówicza przyjeżdża 
mammobus, w którym przez cały dzień 
pmiprowadzane będą badania w kierunku 
raka piersi. 

Wykłady rozpoczną się o godz. 17.00, 
ich zakończenie planowane jest o godz. 
18.40. W programie spotkaniaprz.ewidzia
no prelekcję dra .Krzyszlofu Michalaka, gi

(tb) nekologa, pt. ,,Rak sutka i nowotw<Xy na-

Do wzięcia udziału w kongresie łowickie 
Amazonki zapraszają wszystkie osoby za
interesowane. Nie tylko kobiety, które cho
rowały lub chorują na raka piersi, ale też 
opiekujących się nimi członków rodzin, 
zwłaszcza mężów. Mile widziane będą oso
by, które chciałyby się dowiedzieć czegoś 
więcej nie tylko o nowotworach sutka, ale 
także innych narządów. 

P rzypomnijmy, że tego samego dnia 
- 19 kwietnia - sto mieszkanek Ło
wicza i powiatu łowickiego w wie

ku od 50 do 69 lat będzie mogło skorzystać 
z 002pJalnej niamioografii Badania irz.epro-

w:
Związku z tak dużym zaintere
sowaniem powzięto starania 
o przedłużenie pobytu mam-

mobusu w Łowiczu. Jeżeli eh~ badania 
zgłosi więcej niż sto kobiet istnieje możli
wość przeprowadzenia badań także kolej
nego dnia, tj. 20 kwietnia Dodatkowo prze
badanych zostanie wówczas 50-60 pań. 

Zapisy na mammografię przyjmują pa
nie ze Stowarzyszenia Łowicki Klub Ama
zonek w poniedziałki, środy i czwartki 
w godz. 10-12 pod nr tel. 837-76-60 
oraz w godz. 16-17 pod nr tel. 837-7 4-89, 
a także pod nr O-a89-7o-41-82. 
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Nie do śmiechu 

Wojewoda zwiedzał szkołę pijarską oprowadzany przez · dy
rektora Przemysława Jabłońskiego. Jak widać, to co zoba
czył wprawiło go w dobry nastrój. 

Wicewoiewodo w szkołach piiorskich 
i w redokcii NŁ 

J estem pod wraieniem - mówił 
:zaraz po zwiedzeniu łowickich 
szkół pijarskich wicewojewo

da łódzki Witold Gwiazda, który od
wiedził Łowicz w czwartek 23 mar
ca Jak powiedział, oferta tej placów
ki jest czymś nowym w tym zna
cz.eniu, że S7i:ola ma zupełnie inny, 
swój własny, oparty na pijarskich 
wwrcach, model kształcenia. - Mo
del, który przynosi efekty. jeśli się 
weźmie pod uwagę wyniki egzami
nów. 

Jego z.daniem, szkoła pijarska jest 
te'źdowodemnato,żemożnakształ

cić i wychowywać dzieci oraz mło
dzież w inny sposób, całościowo. 
W przypadku tej placówki napraw
dę można mówić o wychowaniu 
w szkole. Wizyta pu.ekonala go też, 

iż szkoła katolicka, takajakpijarska, 
może być placówką nowoczesną 

i dobrze wyposaWną, 
Wojewoda oprowadzony został 

po szkole pu.ez dyrektora Pnemy
slawa Jabłońskiego oraz rektora ło
wickich pijarów, ojca Andrzeja Pil
cha. 

Po opu.w:zeniu szkół pijarskich 
wojewoda poszedł na chugą stronę 
ulicy, by odwiedzić redakcję Nowe
go Łowiczanina. W rozmowie 
z dziennikarzami podkreślał, że Ło
wicz :ma i często tu bywa Nasze 
miasto postrzega jako miejsce, które 
ze względu na licznie reprezento
waną architekturę sakralną i układ 
mbanistyczny ma swój klimat. 
Nazwał Łowicz ,,małym Krako-

wem". (wa:) 

Byliśmy już świadkami 
sytuacji, w której 
zamontowana w jednym 
z ośrodków zdrowia 
naszego powiatu winda, 
mająca wwozić 

do obiektu osoby 
niepełnosprawne, 
zamykana była na kłódkę. 

W ośrodku w Kiernozi podja7.d 
dla niepełnosprawnych 

prz.ez całą zimę przypominał tor sa
neczkowy. Dla kogo łowickie staro
stwo montuje lll7ąd:zenia słu:żą:e po
konaniu barier architektonicznych -
dla niepełnosprawnych mieszkań
ców gmin, czy dla lekarzy, którzy 
muszą spełnić ten wymóg, aby pod
pisać kontrakt na rehabilitację? 
Dla Narodowego Funduszu z.dm... 
wia w Lodzi opisany przez nas 
stan rzeczy może być przyczyn
kiem do zerwania kontraktu. 

- Taki ładny podjazd wstał zro
biony przy naszym ośrodlru zdro
wia, tyOw że calą zimę nie był od
śnieżany - tymi słowami radny 
z terenu gminy Kiernozia Wiesław 
Bogucki zwrócił się do administra
tora NZOZ w Kiernozi lekarza 
MarcinaGudaja Sytuacjamialamiej
sce na sesji rady gminy Kiernozia, 
z.organizowanej w środę 22 marca 
Na budowę pochylni dla niepełno
sprawnych przy NZOZ w Kierno
zi powiat łowicki wydał pod koniec 
ubiegłego roku 42 tysiące złotych. 

Właściciel NZOZ odpowiedział 
na sesji, że opady śniegu były 
w tym roku tak duże, że po prostu 

woduniespelnianiawarunków likwi
dacji barier architektonicznych i opi
sane przez pana przypadkj mogą być 
właśnie przyczynq rozwiązania lwn
traktów -mówi Nowemu Łowicza
ninowi necznik prasowy łódzkiego 

_ _,r-.,-... NFZ Błażej Torański. Jego zdal'liem 
· nieodśnieżanie pochylni jest przeja

wem braku wrażliw~ w stosun
ku do ludzi cierpiących i niepełno
sprawnych, dla których pokonanie 
jednego nawet stOpnia schodów to 
wielki wysiłek fizyczny. -Me chciał
bym używać słowa skandal, ale na 
pewno takiedzialanie jest nieetyczne 
- mówi Torański Uważa on też, że 
skoro starostwo wyłożyło pienią
dze na budowę UI7ądzeń dla osób 
niepełnosprawnych, winno zatem 
użyć środków nacisku, aby były one 
dostępne i należycie utrzymane. 

Według słów jednego z radnych ta właśnie platforma nie była 
przez zimę odśnieżana. 

rowanie nieruchomościami, utrzy
manie należytego stanu obiektu leży 
w cał~ po stronie administratora 
Mówi o tym wyraźnie artykuł 3 
punkt 3 umowy zawartej między 
starostwem a kiemozk:im lekarzem 
Jeśli mieszkańcy zauważyli zatem, 
iż platforma nie jest odśnieżona, 
winni się z tym zgłosić do lekarza, 
którymaobowiązekzadbaćojejod

śnieżenie i ponieść wszystkie zwią
zane z tym koszty. 

My zrobiliśmy wszystko, aby 
warunek do podpisania unw

łiY na rehabilitację został spełniony 
i aby zapewnić ludności gminy Kier
nozia świadczenie tych usług i doko
naliśmy tego za niemałą kwotę. Resz
ta należy już do administratora, kJI>. 
ry ma obowiązek utrzymać unądze
nie w należytym stanie - mówi czło
nek zarządu łowickiego starostwa 
Waldemar Osica - W roku ubiegłym 
rozwiqzaliśmy trzy kontrakty z~ 

Z a naszym pośrednictwem 
necznik prasowy NFZ prosi, 

aby mieszkańcy zgłaszali takie spra
wy do działającego w ramach fi:ur
duszu Rzecznika Praw Pacjenta 
MałgOIZaty Zalewskiej (bezpośred
ni numer telefonu do rzecznika: 
0-42-275-41-44, numery do biura 
rzecznika 0-42-275-41-40, ewentu
alnie końcówka-41, -43 lub skróco
ny nwner 042-94-88). 

Wojciech Czubatka 

------------------------- REKLAMA -
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uprzejmie informuje naszych Klientów, ii 

W li LO takie tłumy 
jego pracownicy nie byli w stanie • z dniem 1 kwietnia 2006 

Ponad 200 osób, uczniów 
ostatnich klas szkół gimna
zjalnych oraz ich rodziców, 
przyszło w czwartek 23 mar
ca do li Liceum Ogólnokształ
cącego im. Mikołaja Koper
nika w Łowiczu, by zapoznać 
się z ofertą edukacyjną szko
ły. 

N ajpierw odbyło się spotka
nie na sali gimnastycznej 
szkoły. Dyrektor Tadeusz 

.żaczek przekonywał zebranych, że 
atutami II LO są: wyspecjalizowa
na kadra pedagogiczna, dobra haia 
lokalowa, internat, stołówka szkol
na, nowocześnie wyposażona pra-

cownia komputerowa i biblioteka 
Uczennica klasy Ilb Rozalia Dą
browska poprowadziła prezentację 
multimedialną, w której zawarte 
były informacje na temat treści kszlał
cenia i możliwości, jakie daje nauka 
w klasach o konkretnych nachyle
niach. W roku szkolnym 2006/2007 
będą to: humanistyczne, matema
tyczno-infonnatyczne, biologiczno
chemiczne i językowe. 

GOOciepospotkaniumoglidowi~ 

dzieć się o szkole ,;z pierwszej ręki" 
od jej uczniów i nauczycieli, w cza
sie zwyczajowego zwiedzania bu
dynku, z możłiw~ą zajrzenia do 
wszystkich sal lekcyjnych i pracow
m. (th) 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 

odśnieżać tej pochylni. ż.artobliwie 
dodał, że skoro zima może zasko
czyć drogowców, może te'ź zasko
czyć służbę zchowia 

- Postawa lekarza lxirdzo mnie 
oburzyła - powiedział nam po kier
nozkiej sesji obecny na niej rndny 
powiatowy Krzysztof Dąbrowski. 
- Starostwo wydało niemałe pienią
du, aby z podjazdu mag/o korzy
stać spo/eaeństwo. Dąbrowski za
powiada, iż sprawę nieodśnidanej 
pochylni poruszy na najbliższym 
posiedzeniu komisji rewizyjnej rady 
powiatu. 

C o na to wszystko właściciel 
obiektów, czyli łowickie staro

stwo? Jak infomruje nas Anna Ka
sińska, inspektor w wydziale geo
dezji, odpowiedzialna za gospoda-

• kolorowego NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 

KONKURENCYJNE CENY 
IM<9ŁOWICZ ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 

IREDmG-
mlnlmalnv dochód od 500 zł 

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

·OPROCENTOWANIEJUtOD12'A 

f1:!i'1I !:!:!:I:~ I! :111:~1J ~ 1i'i M111 1:!:1I~ 1 1 rn 
Kredyty i pożyczki hipoteczne! 
Łowicz, Al. Sienkiewicza 34, tel. M6 837-39-88 

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

ulegną zmianie ceny za usługi 
wywozu nieczystości stałych i płynnych 

Obecne stawki nie były aktualizowane od 2002 r., a koszty związane z transportem, 
jak i opłaty za utrzymanie wysypiska znacznie wzrosły. W związku z powyższym prosimy 
naszych Klientów o przybycie do naszego biura w celu podpisania nowych umów 

9 
Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja 

- = w edukacji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11 

ZAPRASZA NA KURSY: 
> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(klasa 2 i 3), 

> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

> operatorów stacji LPG, 
> kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
> pracownik magazynu, 
> transport zwierząt, 
> palaczy c.o., 
> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
> obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
> drwali - operatorów pilarek, 
> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z., 

wykładowców na kursach, 
> dla kandydatów na wych<NiawriJw i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
> krawiec - szwacz, 
> bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
> wikliniarstwa, 
> kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
> księgowości komputerowej, 
> obsługi komputerów -zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
> obsługi kas fiskalnych, 
> higieny - minimum sanitarnego, 
>bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kuTSu przez powiatowe urzędy pracy -po spelnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-«i 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 
NAJNIŻSZA CENA 

Cil©Cil©lb~ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

Cil©ITl©lb ~ 
NAWOZY 

awtowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 
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ZUK robi 
Bortnowskiego 

P racownicy :zakładu Usług 
Komunalnych w Łowiczu 
rozpoczęli pierwsze 

w tym roku prace przy budowie 
kanaliz.acji, mimo i:e jes7.e7.e 
temperatury bywają minusowe, 
pIZeZ co grunt jest zmarznięty 
i utrudnia to prowadz.enie robót. 
Jako pierwsze zadanie, ZUK 
zaczął wykonywać kanalizację 
desz.cwwą w ulicy Bor1nowsk:iego 
na os. Generałów. Prace ruszyły 
w minionym tygocbńu, 
pocz.ąwszy od skrzyżowania 
z ulicą Skotnickiego. Wykonywana 
kanalizacjamamiećdługość 
185 metrów. z.ostanie ona 
zakończona za trzy - cztery 
tygocbńe, przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Potem grunt, w którym kopano, 
będzie zagęszczany, by w końcu 
ułożyć na długości 272 metrów 
ulicy Bor1nowskiego nawierzchnię 
z betonowej kostki brukowej 
o szerokciści 6 metrów. Chodnik 
nie jest planowany. Kanalizacja 
oraz nawierzchnia ulicy ma zostać 
skończona do końca sierpnia tego 
roku. ZUK za swoją pracę 
otrzyma 253 tys. zł. (tb) 

Gmina Bielawy 

Nikt nie chce 
starego Storo 

M irno obnii:enia ceny 
samochodu Star 244, 
który chce sprzedać 

jednostka OSP w Bielawach 
do 23 tys. zł, nie udało się 
go sprzedać w drugim 
przetargu, który miał się odbyć 
16 marca. Został odwołany, 
gdyż nikt nie wpłacił wadium. 
Przypomnijmy, i:e OSP 
w Bielawach sprzedaje Stara, 
gdyż pod koniec stycznia 
otrzymała nowy samochód 
po:żarniczy typu średniego 
marki Ford Transit, 
ze zbiornikiem na wodę 
o pojemności 2,5 tys. litrów. 
Nowy wóz jest już 
zarejestrowany i ubezpieczony, 
czeka tylko na wprowadzenie 
dp przydziału bojowego. 
Kosztował 340 tys. zł. 
Na jego zakup gmina pozyskała 
dotacje z Zarządu Głównego 
Związku OSP 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

30.03.2006 r. 

Muszlo mo być gotowa w maju 
Kotłownia już działa, 

prace wykończeniowe 
w budynku są w toku, pra
ce na widowni czekają 
dodatnich temperatur -
tak w skrócie można opi
sać stan robót na muszli 
koncertowej na łowickich 
Błoniach. Wykonawca za
pewnia, że obiekt będzie 
gotowy do końca maja, 
przed juwenaliami. 

siedz.ące, nasypano ziemię, pod
nosz.ąc nasyp i zwiększając spa
dek, co wpłynie na komfort ogląda
nia występów na scenie. Umożliwi 
to też zamontowanie większej ilości 
miejsc siedzących niż było do tej 
pory, bo aż 950. Udało się taki:e 
przed mrozami zalać fundamen
ty, na których będzie oparta kon
strukcja podtrzymująca dach nad 
widownią. Będzie to dach brezen
towy, naciągany przed występa
mi. Zrezygnowano z pokrycia 
blaszanego ze względu na wibracje, 

Jakby kanałem płynęły mydliny.„ Woda w kanale Kostka w ubiegłym tygodniu była daleka 
od przezroczystości. 

N aczelnik Wydziału Inwesty
cji łowickiego ratusza Gize.
g01z Pełka powiedział nam, 

i:e fuma Proinwest z Łodzi prowa
dz.ąca prace na muszli, dobudowała 
już za kopułą muszli koncertowej 
budynek przylegający prostopadle 
do istniejącego budynku zaplecza. 
Znajdzie się w nim dodatkowa gar
deroba dla artystów, sala spotkań 
(ewentualna garderoba), sanitaria
ty, pomieszczenie gospodarcze 
oraz kotłownia - w sumie blisko 
80 m2• W kotłowni jest już usta
wiony piec olejowy, który będzie 
ogrzewał zarówno nowy, jak 
i wcześniej odremontowany bu
dynek muszli, w obu fuma wyko
nała już instalację c.o. Ogrzewa
nie to zastąpi ogrzewanie elek
tryczne, do tej pory stosowane. 
W nowym budynku trwają prace 
wykończeniowe, min. układanajest 
g1amra. 

AGROS NOVA 
ZNOWU POD LU~Ą 

Nowy budynek stanął tuż za 
muszlą koncertową, mieści 

m.in. kotłownię i garderoby. 

jakie towarzysz.ą temu materiałowi 
w czasie koncertów. Prace na wi
downi rozpoczną się, jak ma nadzie
ję Gtzegorz Pełka za kilka dni, gdy 
tylko przyjdzie ocieplenie i zej
dzie zalegający śnieg. Firma ma 
zakończyć prace na muszli w po
łowie maja. 

'

o, coplyniewkanaleKostka., nie 
pochodzi z procesu produkcyj

nego Agros Nova - powiedział nam 
naczelnik Wydziału Spraw Komu
nalnych łowickiego ratusza Paweł 
Gawroński na temat zanieczyszczo
nej wody w kanale Kostka. Mimo 
to inspektorzy ochrony środowiska 
znowu zainteresują się zakładem. 
Dlaczego? 

Faktycznie, woda w kanale Kost
ka, jak sprawdzaliśmy w środę 
22 marca, była w jego odcinku po
wyi:ej zakładu czysta, poniż.ej za
kładu, na wysokości ul. Kalisk:iej,już 
mętna, z kilkoma tłustymi plamami 
na powierzchni. Gawroński w śrcr 
dę 22 marca przeszedł wzdłuż ka
nału, od mostku na ul. Kaliskiej do 
zakładuAgrosNova i mostku na uli
cy Powstańców, majdującego siępo
wyi:ej niego. Wizji dokonał z pra
cownikiem wydziału ochrony śrcr 
dowiska ze starostwa powiatowe
gowŁowic:zuJanemJakimowicz.ern. 

Ten powiedział nam, i:e dokonana 
przez nich wizja nie wykazała, by 
w kanalemajdowałysię zanieczysz
czenia pochodzące z procesu pro
dukcyjnego zakładu. 

Gmina Bielawy 

- Zaczęły się roztopy, woda spły
wającada kanału niesieze sobą róż
ne rzeczy, w tym osady i substancje 
ropopochodne, kt/Jre można było za
uważyć na powierzchni. Część 
z nich na pewno pochodzi z placu 
Agros Nova - twierdzi jednak Ja
kimowicz. Gawroński dodaje, że 
wezbrana woda w kanale poru
szyła osady, w których znajdują 
się różne zanieczyszczenia. One 
też sprawiają, ze woda staje się 
mętna. 

Wizja dokonana wzdłuż kana
łu sprawiła, i:e mimo braku podej
rzeń o celowe zanieczyszczanie ka
nału, poinformowany o tym został 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, który obiecał dokonać 
na terenie Agros Nova kontroli, 
w celu sprawdzenia poprawności 
fimkcjonowania instalacji kanaliza
cyjnej. Wiadomo jedriakjuż, i:e kon
trola będzie miała w dużym stopniu 
na celu zmotywowanie kierownic
twa zakładu do wywiązania się 
z obowiązku, jakie WlOŚ nałożyło 
na zakład w roku minionym, naka
zując zainstalowanie trzech separa
torów do wyłapywania zanieczysz-

czeń, jakie mogą trafić z kanalizacji 
desz.cwwej do kanału Kostka. Na 
chwilę obecną zakład wykonał je
den z separatorów, budowa pozo
stałych dwóch powinna zostać za
kończona w okresie wakacyjnym 

(tb) 

Zimą 1I7.eba było wstrzymać pra
ce na widowni, ze względu na niskie 
temperatury i opady śniegu, nie
mniej jednak pracownicy fumy 
zdemontowali wszystkie miejsca 

Inwestycja kosztuje w sumie 
ponad 1,1 mln złotych, z czego 
75% finansowanych jest ze środ
ków Unii Europejskiej, a H>"lozMi
nisterstwa Gospodarlci- na zagospo
darowanie zdegradowanych obsza
rów miejskich. (tb) 

aau -
Firma BAUMIT Sp. z o.o. należy do jednego z największych producentów 
materiałów budowlanych w Europie - koncernu Schmid Industrie Holding, 
W związku z planowaną realizacją budowy 

-I 
baumit.com 

kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu, 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA 
NA STANOWISKO: 

ZAKRES 080 I Ó I POWI ŚCI: 
• całościowa kontrola procesów produkcyjnych m.in. w zakresie: surowców, półproduktów, 

wyrobów gotowych, prawidłowości procesów technologicznych, 
• wykonywanie badań i analiz z wykorzystaniem udostępnionego sprzętu i środków badawczych, 
• kontrola realizacji ustalonego programu badań jakościowych, uzgadnianie i modyfikacje programu, 
• optymalizacja procesów produkcyjnych w zakresie wykorzystania personelu produkcyjnego 

i laboratoryjnego, stosowanych metod badawczych i systemów ich oceny, 
• współpraca z kierownikami wydziałów produkcyjnych i innych komórek organizacyjnych w zakresie 

zapewnienia wymaganych parametrów jakościowych, 

Ambitne plany pod znakiem zapytania 
• udział w opracowaniu i wdrażaniu Zakładowego Systemu Kontroli Produkcji 

- weryfikacja i wdrażanie procedur, 
- kontrola ich realizacji i ewentualne modyfikowanie, 
- nadzór nad dokumentacją Zakładowego Systemu Kontroli Produkcji - Księga Kontroli Produkcji 

• współpraca w zakresie certyfikacji, uzyskiwania wymaganych dopuszczeń i badań dla produktów, 
W ubiegłym roku powstały 

w gminie Bielawy plany eko
modemizacji wszystkich bu
dynków stanowiących wła
sność gminy i położonych 
w Bielawach. 

Z miana systemu grzewczego na 
ekologiczny z wierzbą krze

wiastą, jako materiałem grzew
czym, miała wpłynąć na znaczne 
ograniczenie kosztów ogrzewania. 
Przedszkole, szkoła podstawowa 
oraz gimnazjum w Bielawach 
ogrzewane są olejem. Co roku jest 
to wydatek rzędu 120 tys. zł. 
Do tego dochodzi budynek Urzę
du Gminy, który ma jeszcze stare 
kotłownie węglowe. Tutaj jeden 
sezon grzewczy to około 60 tys. zł. 
Wstępne szacunki mow1ą 

o oszczędnościach do 50% kosz
tów ogrzewania rocznie: zamiast 
180 tys. zł gmina wydawałaby 

90 tys. zł, dzięki czemu w miarę 
szybko zwrócić miałyby się kosz
ty inwestycji. 

Koszt inwestycji oszacowano 
na ponad 4,5 mln zł. Gmina liczy
ła na pozyskanie piepiędzy unij
nych oraz z Narodowego i Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, a ponadto z Ekofun
duszy czy tzw. mechanizmu nor
weskiego. Na chwilę obecną nie 
wiadomo jeszcze, które środki uda 

się pozyskać, a których nie. Aby 
inwestycja ruszyła, gmina musi 
pozyskać minimum 80% pienię
dzy z zewnątrz, w innym wypad
ku nie będzie jej stać na realizację 
ekomodernizacji. - Zastanawiamy 
się, czy uzbieramy odpowiednio 
wysokąpulę pieniędzy. Jeżeli nie -
będziemy musieli zrezygnować 
z inwestycji - mówi wójt Kubiń
ski. 

(eb) 

o imp ·odę ekologia ą 
a pośrednictwem Ośrodka 
DoradztwaRolniczego w Ło
wiczu można zgłosić chęć 

udziału w rolniczej olimpiadzie eko
logicznej, choć zasadąjest, i:e zgło
szenia przyjmowane są bezpośred
nio w Łódzkim Ośrodku Doradz-

twa Rolniczego w Bratoszewicach. 
Pierwszy etap olimpiady ,,Ekologia 
i ochrona środowiska" odbędzie się 
7 kwietnia Mogą w niej sprawdzić 
swą wiedzę zarówno uczniowie, jak 
i rolnicy. 

(eh) 

• poszukiwanie nowych możliwości rynkowych, przygotowanie i prowadzenie projektów nowych produktów, 
udział w obsłudze reklamacji, 
wymiana informacji z Laboratorium Centralnym w Austrii, 

• odpowiedzialność za jakość procesów produkcyjnych i produkowanych wyrobów, 
• raportowanie o podejmowanych działaniach. 

wykształcenie wyższ.e techniczne {preferowany kierunek chemiczny), 
• znajomość języka niemieckiego, 
• samodzielność w działaniu, inicjatywa i kreatywność, 
• zdolność analitycznego myślenia, 
• precyzja i terminowość w realizacji przydzielonych zadań, 
• dobre zdolności interpersonalne i zdolność kierowania zespołami ludzkimi, 

wskazane doświadczenie zawodowe, 
• znajomość technik informatycznych, biegła obsługa komputera 

ZAPEWNIAMY: 
• stałą, opartą na zachodnich wzorcach pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego, 
• atrakcyjne wynagrodzenie. 

Prosimy o przesyłanie swoich dokumentów z zamieszczoną klauzulą o Ochronie Danych Osobowych 
do dnia 14.04.2006 na adres: 
Baumit Sp. z o.o., ul. Wronia 59, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr ref„„„.lubpiotrkow@baumit.pl 
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. 

R 
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ZADBAJ O PUPILA 
W SALONIE FRYZUR 

W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy w Łowiczu po
wstały dwa salony pielę
gnacji psów, nieoficjalnie 
mówi się, że ma powstać 
jeszcze jeden. 

tis przy zamówieniu kąpieli lub 
strzyżenia. W początkowej fazie 
rozwoju firmy właściciele nastawili 
się na zakup dobrej marki sprzętu 
dozabiegówpielęgnacyjnych. Więk

szość z umówionych wizyt odby
wa się w domu czworonożnych 
pupili. Cena zabiegów jest bardzo 
zróżnicowana. Sttzyż.enie na mokro 
małego psa kosztuje od 40 do 60 zł. 

- Nie spodziewałam się tak duże
go zainteresowania. W pierwszym 
tygodniu funkcjonowania salonu 
miałam minimum dwóch klientów 
dziennie- mówi właścicielkachugie
go salonu dla zwierząt domowych 
przyul. Browarnej. Właścicielka od 
zawsze miała psy w domu i starała 
się samodzielnie o nie dbać. Przed 
20 laty, w trakcie wizyty u rodziny 
w Finlandii, miała okazję odwiedzić 
tego typu salon psiej urody. Pomy
ślała wówr=.s, że chciałaby kiedyś, 
gdy czasy się zmienią, otworzyć 
taki sam w kraju. Teraz jej marz.enie 

N ie wiem <:zy na łowickim rynku 
"YStar<:z.Y mitjsca na dwa sa

lony, na pewno zabraknie go dla 
trzech - mówi Jolanta Wille, prowa
dz.ąca pierwszy salon. Działający od 
września ubiegłego roku ,,Modny 
Pupil", czyli salon urody dla psów 
i kotów w Łowiczu przy ul. Jana 
Pawła Il, doczekał się już rywala. 
W ubiegłym tygodniu pierwsi klien
ci skorzystali z usług Salonu Pielę
gnacji Psów Doroty Foks przy ul. 
Browarnej. Oba punkty oferują nie
mal identyC'l'lle usługi, bo wykonu
jip:usługi pielęgnacyjne zwielzątdo

mowych. Jolanta WtllciDorotaFoks 
skończyły jednoc.ześnie kms pierw
szego stopnia stizyżenia, tcymowa
nia i pielęgnacji psów, uprawniający 
do używania tytułu groomem. 

się ziściło. Dorota Foks musi wyczesać nawet najmniejszy kołtun, mimo to york nie ucieka spod grzebienia. 

Do uruchomienia działalności 
zdopingował Dorotę Foks jej pies -
sznaucer, o którego musi dbać. Jest 
to rasa, która oprócz strzyżenia 
i czesania wymaga również try
mowania, czyli usuwania pod
szerstka. Sznaucery oraz inne rasy 
szorstkowłose nie gubią sierści tak 
jak inne psy, tylko trzeba im ją 
wyczesać. Oprócz tego jej salon 
oferuje kąpiele, czyszczenie oczu 
i uszu oraz obcinanie pazurów. 
Nie myje natomiast psom zębów, 
gdyż wychodzi z 7.ałożenia, że nie 
jest to czynność skomplikowana 
i jest to obowiązek właścicieli zwie
rząt. - Dziś czeszę yorka, dosyć 
zaniedbanego. Nie był czesany 
od 4 miesięcy. Właścicielka zosta
wiła go w moich rękach na półtortj 
godziny, a sama poszła na wkupy
mówi Dorota Foks. 

Co o tych zabiegach myślą czwe>
ronogi? Wiedzą, ale nie powiedzą. 

Pierwszy z uruchomionych 
w Łowiczu gabinetów dla zwienąt 
mieści się w zielonym domku przy 
ul. Jana Pawła II. Właścicielami 
,,Modnego Pupila" są Jolanta i Piotr 
Wilk. - Olu-es zimy był ciężki, bo lu
dzie boją się, abypsysięniep~
biły po kąpieli, i:zy po ostrzyżeniu. 
MUTI() to udało nam się zyskać kilku 
stałych klientów. Liczymy, że wiJ:!:e.j 
klientów udanamsięzdoby{; na wio
snę - mówi Jolanta Wilk. Salon ma 
kilku klientów, którzyrozumiejąpo-
117.ebę zadbania o swojego pupila. 
Są to głównie właściciele sznaure
rów, yorków i pudli, a także długe>
włosychkundli. Pomocy w salonach 
urody dla zwienąt szukają zwykle 
w~cieledługowłosych czworono
gów. Najpopularniejszymi usługami 
są zatem kąpiele oraz strzyżenie 
zwierząt. W „Modnym pupilu" 
można liczyć także na obcięcie pa
zurów oraz czyszczenie uszu. Te 
ostatnie zabiegi wykonywanesągra- Sznaucer z dokładnie wyczesaną brodą w salonie ,,Modny Pupil" będzie się doskonale prezentował. Eliza Błasuzyk 

PCK 

W kwietniu pobór krwi 
no Storościńskiei i w szkołach 

O d poniedziałku 3 kwietnia pobór krwi powróci 
po zimie na ul Starościńską. Jak powiedziano 
nam w łowickim biurze Polskiego Czerwonego 

Krzyża, nie będzie już potrzeby, by odbywał się on 
w pomiesz.czeniac przychodni przy ul Kaliskiej. Zo
stał on tam zorganizowany na począ1łcu roku, gdy oka
zało się, że niska temperatura pnesz.kad7.a, by odby
wał się w ambulansie, który przysyła do Łowicza Re
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lodzi. Ambulans będzie mowu parkował przy biu
rze PCK przy ul Starościńskiej, a pobór krwi będzie 
odbywał się w każdy poniedriałek od 9 do 12. 

Po zimowej przerwie ambulans ruszy w objaz.d 
do szkół średnich na terenie miasta i powiatu łowickie
go, gdzie oprócz pełnoletnich uczniów krew oddawać 
będą mogli także inni dawcy. Pojaz.d pojawi się najpierw 
19 kwietnia pm:d budynkiem Mazowieckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycme>-Pedagogicznej w Łowiczu 
w Alejach Sienkiewicza (już po raz drugi, akcja jest 
organizowana w porozumieniu z samoaądem uczelni), 
21 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej, 25 kwietnia w 'lb
spole Szkół Poaadginmazjalnych na Blichu, 26 kwietnia 
w ZSP nr 1 przy ul. Podrzecznej, 27 kwietnia w ZSP 
nr 3 przy ul. Powstańców. 

We wszystkich wymienionych miejscach krew bę-
dzie można oddawać w godz. 9 - 12. (tb) 

OKNA z owa 
Jedyne okna, które w badaniach Związku "Polskie Okna i Drzwi" spełniły 
wszystkie wymagania techniczne i formalne! 

:: ~w J>olSte • szybe llEIUIOUNE I ,O GRAltSł 

• $zYbJ zeSpolone o~ pmnjkalności cieplnej U= 1.0 
• znacą:e łl1'lniejszenie łcosltów ogrzewania 

:: promocja tyło do 30 kwietnia 2006 

Najczęściej polecane okna ... KRAKOWSKIM 
TARGIEM 

*szczegóły w salonach spr.z.edażv do33% 
ŁOWICZ, ul. Nowy Rynek 26. teł. 046/ 837 49 43 
SKIERNIEWICE, ul. Senatorska 25~ tel. 046/ 833 22 21 

~ 
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Noilepsi z wiedzy . . . 
pozormcze1 

A nna Fabjańska 
uczennica Szkoły 
Podstawowej w Gaju -

Wojewodz.y, Kamila Ulatowska 
z Gimnazjum w Starym 
Waliszewie oraz Mateusz 
Wójcik z Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych 
w Zduńskiej Dąbrowie będą 
reprezentować powiat łowicki 
na eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
.Młodzież zapobiega 
pożarom". Odbędą się one 
w dniu 11 kwietnia w ZSP 
w Bełchatowie. 
Eliminacje powiatowe odbyły 
się 22 marca w Zespole Szkól 
na Blichu, przybyło na nie 
56 uczestników ze szkól 
podstawowych, 
giminazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
z powiatu łowickiego, 
które zakwalifikowały się do 
tego etapu w wyniku eliminacji 
gminnych. Uczestnicy turnieju 
rozwiązywali test, a następnie 
odpowiadali na pytania ustne. 
Trudność była zróżnioowana 

w zależności od wieku 
uczestników konkursu i nie 
należały one do prostych. 
Wśród uczniów szkól 
podstawowych drugie miejsce 
zajął Paweł Janus z SP nr 2 
w Łowiczu, trzecie Jakub 
Fijałkowski z SP w Bąkowie 
Górnym. Wśród 
gimnazjalistów drugie miejsce 
zajął Tomasz Janus 
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, 
trzecie Rafał Detuga 
z Gimnazjum w Kompinie. 
Wśród uczniów szkół średnich 
drugie miejsce zajął Łukasz 
Sędal z I LO w Łowiczu, 
a trzecie Kamil Liwarski z ZSP 
nr 3 w Łowiczu. 
Eliminacje zostały 
zorganizowane przez Zarzą! 
Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych 
w Łowiczu oraz Komendę 
Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Łowiczu, 
przy współudziale szkoły na 
Blichu. 

ODO Pl.AST 

IUI 
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totalna • 
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robimy miejsce na nową kolekcję 
11-e 

Brandtex ShopKodan ul. Powstańców 6, tel. 046 839-44-06 

ŁOWICZ • 
UL.NAPOLEONSKA12 
(wjazd od ul. Klickiego. obók CPN) 

• MEBLE SYSTEMOWE 
·SYPIALNIE 
• MEBLOŚCIANKI 

tel. (046) 837-35-11 
·MEBLE WYPOCZVNKOWE 
- MEBLE KUCHENNE 
·MEBLE BIUROWE "' 

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22 

tel. (046) 837-43-90, tel./fax (046) 837-48-61 

ogłasza konkurs ofert 

NA WYKONANIE . 
PRAC BUDOWLANYCH 
W BUDYNKU KOTŁOWNI 

przy ul. Powstańców 1863 r. nr 12 
wlowiczu 

./ Wszelkich informacji na temat zakresu 
prac i warunków wymaganych do przedstawienia 

oferty udziela dział techniczny. 
./ TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 

W DNIU 15 KWIETNIA 2006 R. 

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU 

zatrudni 
PSYCIOllGA 

na etat tunllctanarlusza 
Warunki: 
• wiek do 35 lat 
• wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• dobry stan zdrowia 
• niekaralność kandydata 
• obywatelstwo polskie 
• mile widziany odbyty staż podyplomowy zawodowy 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Zakład Kamy w Łowiczu, ul. Wiejska 3 

tel. 0-46 830-97-10 (kadry), fax 0-46 830-97-05 

30.03.2006 r. 

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Droga krzyiowa i rekolekcie 
Droga krzyżowa ulicami 

Korabki i modlitwa w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła li po
przedzi tegoroczne rekolek
cje wielkopostne w parafii 
Matki Bożej Nieustającej Po
mocy w Łowiczu. 

D roga krzyż.owa ulicami osiedla 
rozpocznie się w piątek 

31 marca o godz. 20.00 w kościele 
przy ul. Brz.ozowej. Na razie nie 
zdecydowano, którędy przejdą 
wierni, bo w dużej mierze z.ależ.eć 
to będzie od warunków atmosfe
rycmych. 

w sobotę l kwietnia o godz. 20.00 
w kościele na Korabceopawiooa bę
dzie msz.a św. o beatyfikację Ojca 
Świętego pohµona z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego. Czuwanie 
w modlitwie łąlzie do godz. 21.37. 

W niedzielę, 2 kwietnia rozpocz
ną się rekolekcje, które trwać będą 
do środy 4 kwietnia Nauki głosić 
będzie ks. Jakub Sz.w.eśniak - kai»
lan ośrodka dla dzieci niewidomych 
w Laskach pod Warszawą. W nie
dzielę nauki na mszy o godz. 8.00 
adresowane będą do dorosłych, 
o godz. 10.00 - do dzieci i młodzie
ży, o godz. 12.30 - do dorosłych, 

o godz. 20.00 - do wszystkich para
fian. Na 2.llk:ońc7.enie ostatniego na
bożeństwa wystawiony będzie pro
gram artystycmy w wykonaniu 
młodzieży, po którym do godz. 
21.37będzieczuwaniemodlitewne. 

W poniedziałek, wtorek i środę 
(3-4-5 kwietnia) nauki prowadzone 
będą według na.stępują:ego banner 
nogramu: godz. 9.00-dorośli, 10.30 
- ucmiowie szkół podstawowych 
z wyjątkiem VI klas, 12.00- gimna
zjaliści i uczniowie klas VI, 16.00 -
rekolekcje w kaplicy w Cliąśnie dla 
wszystkich parafian, 18.00 - nauki 
dladorosłychwŁowicm.- (mwk) 

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza 

Rekolekcie 1 ks. Wiśniewskim 
W dwóch tenninach -odrębnie 

dla uczniów szkół średnich 
oraz dla uczniów szkół podstawo
wych, gimnazjów i dorosłych para
fian - odbywać się będą tegoroczne 
rekolekcje wielkopostne w parafii 
Chrystusa Dobrego Pasterza w Ło
wiczu. Pierwszy cykl nauk trwać 
będzie w dniach29- 31 marca, chugi 
odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia, 
rekolekcje w obu terminach prowa
dzić będzie ks. dr Hubert Wiśniew
ski - probosz.cz parafii w Nieboro
wie. 

Nabożeństwa odbywać się bę
dą według następującego hanno
nogramu: 

• poniedziałek, 3 kwietnia -
o godz. 8.30 i 10.00 - nabożeństwa 
i nauki dla dorosłych, o godz. 11.15 
- nabożeństwo z nauką dla uczniów 
szkół podstawowych, godz. I 2.30 -
nabożeństwo pokutne ze spowie
dzią dla gimnazjalistów, godz. 16.30 
i 18.00 - dla dorosłych; 

• wtorek, 4 kwietnia - o godz. 
8.30 i 10.00 dla dorosłych, o godz. 
11.15 - nabożeó&wo ze spowiedzią 

dla uczniów szkół podstawowych, 
12.30 - nabożeństwo z nauką dla 
gimnazjalistów, godz. 16.30 i 18.00 
- dla dorosłych; 

• środa, 6 kwietnia - o godz. 
8.30, 10.00, 16.30 i 18.00 - nabo
żeń&wa dla dorosłych, wspólne na
bożeństwo dla uczniów szkół pod
stawowych i gimnazjalistów na za
kończenie rekolekcji o godz. l 1.15. 

Spowiedź dla dorosłych parafian 
odbywać się będzie w godz. 8.30-
11.00 oraz 16.00 -19.00. 

(mwk;) 

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

SYNTEX Sp. z o.o. w Łowiczu · 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku 

KIEROWCA 
Idealny kandydat to osoba: Pozostałe wymagania: Najlepszym kandydatom 
• Posiadająca doświadczenie zawodowe • Prawo jazdy kat BC oferujemy: 

na podobnym stanowisku • Aktualne świadectwo kwalifikaqi • Szansę rozwoju 
• Posiadająca umiejętność do pizewozu towarów powyżej 3,5 t zawodowego 

organizacji pracy. • Znajomość j. angielskiego • St.ale wynagrodzenie 
• Sumienna i wyl!wała w wykonywaniu lub francuskiego będzie w oparciu o umowę o pracę 

powierzonych zadań. dodatkowym aMem • System motywacyjny 

Oferty zawleraJące list motywacyjny ona CV prosimy składać osobiście 
w sekretariacie flnny przy ul. Powstańców :1863 t. nr 12 w l.owlczu. 

Prosimy o dopisanie na końcu oferly następującej klauzuli: 
.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartyr;h w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych OS-Obowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)" ~ 

Ma u rzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601 -261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R c 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

!Oli@gli11 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

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

ZAPRASZA 

PRAWAJ'AzoY 1'j 
KAT.A,B,B+E 
Rozpoczęcie kursu: 

7. 04. 2006 r. godz. 15. OO 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ~ 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 
informuje, że w dniu 30 marca 2006 roku 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Kocierzew Płd. nr 83 
na okres 21 dni został wywieszony 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
Wykaz obejmuje nieruchomość rolną 

niezabudowaną w Gągolinie Południowym ~ 
"' 

'Pt/<OA.fOCJA 
BLACHA TRAPEZOWA 
OCYNKOWANA 1 m2 

• 12,50 zł brutto 
BALE SOSNOWE SUSZONE 
MAX-BUD Łowicz, ul. Jana Pawła li 132 

tel. (046) 837-0740, 0601-790-933 R-4SS 
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• Gmina Domaniewice 

BUDZET JEDNAK BEZ DROGI 
Nie zdołali przekonać większości 
radnych gminy Domaniewice 
przedstawiciele wsi Skaratki, 
którzy na sesji Rady Gminy 
27 marca wnioskowali 
o wprowadzenie do budżetu 
na ten rok budowy asfaltowej 
drogi we wsi Skaratki Pod Las. 
Budżet w niezmienionym, 
a zaproponowanym przez wójta 
Mirosława Grzegorza Redzisza 
kształcie, został zaakceptowany 
przy jednym głosie przeciwnym 
i dwóch wstrzymujących się. 

W listopadzie, przy pierwszych pracach nad bu
dżetem, były przymiarki do wprowadzenia bu

dowy drogi Skaratki. Pod Las. Wnioskuję zatem, aby 

z powrotem wrócić do tych planów i wprowadzić tę 
inwestycję - mówiła radna Krystyna Burzyńska. Kilku 
mieszkańców Skaratek pojawiło się na sali obrad, kilka 
dni wci:eśniej, 22 marca, złożyli protest w tej sprawie 
w Urzędzie Gminy Domaniewice. W ich imieniu głos 
zabrała Wiesława Wojda z.e wsi Skaratki Pod Las. -Jed

no gospodarstwo jest ciągle podtapiane, do szkoły nie 

można wtefść w czystych butach, często trzeba je wycią
gać ręlwma z błota - dowodziła. Dodatkowym argu
mentem byłby fukt., że w momencie wybudowania dnr 

Tofliński pokaże Nepal 
Radosław Tafliński, podróżnik z Domanie

wic, który od kilku lat przemierza świat ro
werem i nie tylko, zaprasza w poniedziałek 
3 kwietnia na godz. 19 do Gminnego Ośrod
ka Kultury w Domaniewicach na otwarcie 
wystawy fotografii z ubiegłorocznej, jesien
nej podróży do Indii i Nepalu i na pokaz slaj
dów oraz filmu, jaki tam nakręcił. 

N a wystawie zatytułowanej ,,Ludzie i przyroda 
Nepalu" pokazanych wstanie około 120 foto
grafii wykonanych prz.ede wszystkim w Nepa

lu. Podróżnik został zmuszony do powstania w tym 

kraju gdy okazało się, że nie uda mu się otrzymać wizy 
wjaz.dowej na teren okupowanego przez Chińczyków 
Tybetu. Dzięki temu niepowodz.eniu miał jednak bar
dzo dużo C7llSll na podróż.owanie rowerem po Nepalu. 
Wędrował w okolicach stolicy kraju Kathmandu, Pho
kary, wokół dwóch ośmiotysięczników Annapurny 
i Dhoulogiri, uczestniczył w spływie po górskiej rz.ece 

Tńsuli, jeździł na słoniu i spotkał się oko w oko z noso
rożcem w parku narodowym Chitwan.. 
Żniwo pobytu w Nepalu to ponad 7 tysięcy zdjęć 

wykonanych zarówno cyfrowo, jak i tradycyjną meto
dą - na slajdach. Na wystawie pokazane zostaną też 
tradycyjne stroje nepalczyków, flagi buddY.iskie, maski 
obrzędowe, biż.uteria, misy dźwiękowe a nawet noże 
Ghurków. 

Wystawa będzie trwać do końca kwietnia. Pod
różnik już teraz zaprasza na jeszcze jeden pokaz 
slajdów, który odbędzie się w sobotę 22 kwietnia, 
także o godz. 19. 

rok zaplanowano 1 OO tys. zł na prz.ebudowę sieci 
wodociągowej, wymianę azbestowych rur właśnie 
w Skaratkach, a także 80 tys. zl na zakup autobusu, 
którym dowożeni będą uczniowie do szkoły w Ska
ratkach. 

Radna Burzyńska proponowała więc nawet, aby 
odłożyć na przyszły rok remont wodociągu. - Na 
wodociąg zaplanowane jest tylko 1 OO tys. zł, zaś 

1 km drogi kosztował będzie około 300 tys. zł, 

a w Skaratkach do zrobienia jest 1,5 km drogi, stąd 
potrzeba około 450 tys. zł-wyjaśniała sekretarz Zofia 
Sut- Wszystkie inwestycje były doldadnie analizowa

E'!!~~tmJ:·- ne i rOdni nie zdecydowali się z żadnej zrezygnować. -

Taki samochód w sam raz nadaje się do jazdy wyboistą drogą gruntową do Skaratek Pod Las. 

Innym pojazdom jest trudniej. 

gi, trasa autobusu szkolnego zostałaby 
znacznie skrócona. Pieniądze na budowę 
drogi mieszJr.ańcy proponowali przesunąć 
z zaplanowanej modernizacji trz.ech od
cinków: SIIzebieszew-Stroniewice, Rogóź
no Pierwsze oraz Reczyce. 

Sekretarz gminy Zofia Sut tłumaczy
ła mieszkańcom Skaratek, że gmina prz.e
znaczyła w tym roku na modernizację 
dróg asfaltowych poprz.ez położenie no
wej nakładki łącznie 770 tys. zl, z cz.ego 
400 tys. zl pochodziło będzie z.e środ
ków własnych gminy, 370 tys. zl z ko
mercyjnego kredytu, który gmina zamie
rza zaciągnąć. Pieniądze te pozwolą 
wykonać „dywanik'' na długości 7,8 km. 
- Ratujmy to, co już mamy zrobione, bo 
za jakiś czas trzeba będzie te drogi bu
dować od początku. Nie pakujmy się 
w jedną drogę, która nas utopi - opono-

Wiesława Wojda 

Krystyna Burzyńska 

wał sołtys Strz.ebieszewa Grz.egorz Bia
łek. Radna Białek zbijała argumenty za
znaczając, że w Skaratkach Pod Las nie 
ma jeszcz.e drogi, podczas gdy w innym 
rejonie gminy drogi asfaltowe zdążyły 
się już zużyć. Tadeusz Gajda, były po

seł PSL zadeklarował osobistą pomoc 
gminie w realizacji inwestycji drogowej 
w Skaratkach. - Wykorytuję drogę wła

snym spychem, na całej długości, a gmi
na niech nawiezie kamienia jako podbu
dowę pod drogę, która powstanie w przy
szłości - zapewniał. 

Mieszkańcy Skaratek podkreślali, że 
większość inwestycji dotyczy Doma
niewic, podczas gdy ich teren jest po
mijany. Nie zgodził się z tym między 
innymi radny Sławomir Sałek wskazu
jąc, że Skaratk:i to drugie centrum gminy 
po Domaniewicach. W budżecie na ten 

Co zaplłl•owallO 
Oprócz wspomnianych wyżej inwestycji, na ten 

rok zaplanowano ponadto zakup sprzętu informa
tycznego z oprogramowaniem do Urzędu Gminy za 
20 tys. zł, wykonanie specjalistycznej zabudowy 
samochodu poż,amiczego Star 244 za 20 tys. zł, tzw. 
karosacji, przygotowanie dokumentacji planowanej 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Domaniewicach 
wraz z ciągiem żywieniowym za 30 tys. zl. W tym 

roku przebudowana i rozbudowana zostanie sieć 
kanalizacyjna w Domaniewicach za 750 tys. zł, 
z czego 150 tys. zł pochodzić ma z.e środków wła
snych gminy, zaś 600 tys. zł z pożyczki z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go
spodarki Wodnej w Lodzi. Zaplanowano ponadto 
budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Akacjowej 
w Domaniewicach oraz we wsi Skaratk:i Pod Rogóź
no za 20 tys. zł oraz modernizację oświetlenia ulicz
nego w Rogóźnie I i Il, a także na odcinku Krępa
Rogóźno Błota łącznie za 45 tys. zł. 

Większość domaniewickich radnych wybrała jed
nak modernizację trzech dróg asfaltowych łącznie na 
odcinku niemal 8 km zamiast budowy jednej 
1,5-kilometrowej. Ogółem dochody budżetu gminy 
Domaniewice zamkną się kwotą 7.312.986 zl, zaś 
wydatki ustalono w wysokości 8.383.461 zl, z cz.e
go na inwestycje zaplanowano 1.839.000 zł. źródła
mi pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 
1.070.475 zł oraz przypadających do spłat rat po

życzek długoterminowych w wysokości prawie 
300.000 zl mają być: kredyt w kwocie 370 tys. zł, 

pożyczka wynosząca 600 tys. zł, a także 400 tys. zl 
nadwyżki budżetowej. 

(eb) 

Pan Miziołek i iego pocztówki 
Były stoliki niczym w przytulnej kawiarni, 

było ciasto i herbata, byli zaproszeni goście 
i publiczność, była w końcu oprawa wizual
na i muzyczna całego przedsięwzięcia, któ
re sprawiły, że - choć dyrektor GOK w Zdu
nach Halina Anyżka upiera się, aby spotka
nia nie nazywać benefisem - przez cały czas 
miało się wrażenie, iż uczestniczymy w ta
kiej właśnie imprezie. Tym bardziej, że jeśli 
jakaś osoba na benefis zasługuje, to jest nią 
na pewno bohater piątkowego wieczoru 
(24 marca) - filokartysta Edward Miziołek. 

\ 
~ zawodową rozpoczął w 1960 roku w .zakła

dzie Geologiczno-Technologicznym „Geocerkon" 
w Konstantynowie Łódzkim, w którym przepracował 
ponad 30 lat prz.echodz.ąc prz.ez różne stanowiska -
geologadokumentatora, głównego geologa zakładu oraz 
kierownika całej firmy. Prz.ez kilkanaście lat był też 
Miźiołek m.in. rzeczoznawcą i biegłym do spraw opi
niowania opracowań geologiCZllych. 

Obecnie na emeryturze, w pełni poświęcić się może 
swojej pasji. Ulubioną~ zbiorów stanowią dawne 
widokówki łowickie. Od kilku lat filokartysta prowadzi 
też rozpoznanie rodowodu Miziołków, wywodząc 
korzenie swojej rodziny z.e Stępowa, obecnie w gminie 

F ~~~ 
ilokmtysta - pod tym tajerrmiczym mianem kryje 

(tb) się kolekcjoner kart pocztowych. Niby nic - mógł- ' ego wszystkiego dowiedzieć się mogliśmy podczas 

by ktoś powiedzieć, tymc7.asem jest to prawdziwa pasja Bohater spotkania Edward Miziołek opowia- piątkowego spotkania Posz.czegółne części życio-

życiowa pana Edwarda, który zbiera m.in. karty o te- dał o swoim życiu. rysu przedzielane były odpowiednimi wstawkami - na 

matyce łowickiej, ilustrujące folklor, krajobraz, archi- przykJad ~ o pracy zawodowej zilustrowana była 

tekturę Łowcza i Ziemi Łowickiej, posiada też olbizy- terenie: w Łowiczu, ałunach czy Nieborowie. Edward utworem ,,Do roboty", a ta poświęcona pasji życiowej, 
mi zbiór widokówek o tematyce papieskiej i wiele, wie- Miziołek jest łodzianinem, jednak urodził się i wycho- jego konikowi, poprzedz.ona piosenką „Wio, koniku". 

le innych. Dodać przy tym trz.eba, że na aukcjach ceny wał w Jackowicach, stąl właśnie miejscem spotkania Podczas śpotkania wystąpiły Wesołe nutki emery

pocztówek przekraczają nieraz ponad 3 tysiące :zło- był zduński GOK. Pytana 0 okazję dyrektor GOK-u tów, Wrws, Joanna Gałka-Walczykiewicz, szcz.ególnie 

tych. zawiesza głos. - W zasadzie bez okazji - mówi. - Po spodobała się publiczności ilustrująca czasy studenckie 

Chylą:: czoła pu.ed kilkutysięcznymi zbiorami filo- prostu z sympatii, szacunku i podziwu dla bohateraspo- bohatera piosenka Agnieszki Osieckiej „Okularnicy'' 

kartysty powiedzieć też ttzeba o jego olbrzymiej wie- tkania - dodaje. w wykonaniu dziewcząt skupionych przy zduńskim 
~ztegozakresu. Jestbowiemautoremksiążki,,Pocz- w iecz.órpoprowadzony był w ten sposób, iż ko- GOK. 

tówka Łowicka", która w roku 2001 otrzymała ,,złoty lejne etapy życia Miziołka poznawaliśmy za Wiele ciepłych słów pod adresem bohatera spotka

ExlibrisBibliotekiŁódzkiej" czyli tytułnajiq:mejksiążki sprawąjego opowieści. Urodził się 1lutego1935 roku nia przekazali goście, np. Marek Wojtylak, który był 

roku nasz.ego województwa Swoje artykuły publiko- w Jackowicach Prymasowskich. Po ukończ.eniu Szko- redaktorem jego książki, czy Andrz.ej Chmielewski 

wał też w wielu czasopismach, ro.in. w specjałistycz- ły Powszechnej i Liceum Ogólnokształcącego w z.du- z łowickiego muz.eum, który także jest filokartystą. Na • 

nym piśmie ,,Filokartysta" nach w 1954 roku złożył pomyślnie egzamin na Wy- spotkaniu obecne były władz.e miejskie, powiatowe 

Któż zresztą nie ma &lwarda Miziołka? W latach dział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego - i gminne, a także prZY.iaciele z łódzkiego Stowarzysze-

1984-2006 naliczyć można aż 34 wystawy jego zbio- kierunek geografia Pięć łat później uzyskał tytuł magi- nia Autorów Polskich i przedstawiciele łódzkiej 

1 TÓ . Z kt~ bardzo~fk:l,~0 -~~ Sf.Qł,~~i~ . , 1 •• '..0 ,._ • biQli~te_ki_··-,,'\• 
__ __.j ~ .......... - -----~~~:.A ~__.. .......... ~-...:~ ~~~ 
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Jak nie zostałem 
plantatorem 

KIZYSZTOf~-1.łlKLAS ,r ~ ' 
SPOZA \(,. 
KADRU 

T o się nam w polityce porobiło. 
Nasza demokracja ciągle jest 
jeszcze świeża i nie zdążyliśmy 

się chyba przyzwyczaić, do takich ma
newrów, jakie obserwujemy od paru 
miesięcy, a konkretnie od ostatnich 
wyborów. Na szczęście w gospodar
ce nikt zanadto nie majstruje i wszyst
ko toczy się normalnym torem. Tak się 
przynajmniej wydaje. Zaś awantura na 
szczytach władzy zakończy się za
pewne tym, że rząd zostanie zrekon
struowany, część dotychczasowych 
ministrów będzie musiała ustąpić, żeby 
pulą stanowisk obdzielić Samoobronę 
i PSL, a tak stworzona koalicja może 
zapewnić w miarę stabilne rządzenie 
aż do kolejnych wyborów czyli do je
sieni roku 2009. Główny rozgrywający 
na polskiej scenie politycznej, Jarosław 
Kaczyński, zapewne doskonale wie, co 
robi. Tak niezbędne przewietrzenie kra
ju pewnie do spółki z Platformą byłoby 
niewykonalne, o czym doskonale wia
domo było zaraz po wyborach. Zbyt 
wiele osób za dużo ma na sumieniu. 

P ozostaje więc wierzyć, że rzą
dzącym teraz i w najbliższej 
przyszłości nie zabraknie deter

minacji i uczciwości, by w kraju poza
miatać. Trochę się obawiam o styl rzą
dzenia w polskim rolnictwie przez An
drzeja Leppera, ale .pożyjemy - zoba
czymy". W każdym razie życzę mu już 
teraz, żeby za jego kadencji nikt nie blo
kował dróg i nie wysypywał ziarna na 
tory. Na wsi, także łowickiej, jego rady
kalne zachowanie ma wielu zwolenni
ków. Mnie osobiście jego maniery zbyt 
przypominają niektórych prominentów 
z okresu PRL-u, których określało się 
słowami .wicie - rozumicie", zmiksowa
nych z wymyśloną przez Tadeusza 
Dołęgę-Mostowicza postacią Nikodema 
Dyzmy. Już teraz jednak widzę, jak 
przyszły minister i wicepremier będzie 
tłumaczył polskiej wsi, że niewiele jest 
w stanie zrobić, bo blokuje go swoim 
gorsetem przepisów Unia Europejska, 
a on tego przecież nie przeskoczy. Sam 

siebie też pewnie nie przeskoczy, ale 
może warto mu dać tę szansę. 

N aprawianie kraju z pewnością 
nie będzie zadaniem łatwym 
i prawdę powiedziawszy naj

bardziej powinno dziwić i irytować za
chowanie spadkobierców Gierka i Ja
ruzelskiego, którzy są na tyle bezczelni, 
że znów mają gotowe recepty na de
mokrację i dobrobyt. Komuna zostawiła 
kraj w stanie totalnego rozkładu, moral
nego i ekonomicznego. Naprawianie tego 
bałaganu było (i jest nadal i jeszcze dłu
go będzie) zadaniem bardzo trudnym 
i zapewne był czas, w którym reformy 
Balcerowicza były jedyną deską ratun
ku na wygrzebanie się z potwornego 
dołka. Nie mogłem zgodzić się jedynie 
z drakońskimi kosztami zaciągniętych 
wcześniej kredytów przez rolników, 
choć każde dziecko, nawet miejskie, 
wiedziało, że w rolnictwie potrzeba kil
ku lat, by zainwestowane pieniądze 
zaczęły się zwracać. Odczułem to wte
dy na własnej skórze, bo też wziąłem 
taki kredyt (wydawało mi się wówczas, 
że .po godzinach" będę plantatorem), 
ale na szczęście mogłem dług szybko 
spłacić z dziennikarskiej pensji. I praw
dę powiedziawszy szczerze współ
czułem tym wszystkim, którzy możliwo
ści takiej szybkiej spłaty nie mieli. 
A z chęci zostania plantatorem szybko 
się wyleczyłem. 

W
iększość z nas na politykę 
patrzy poprzez pryzmat swo
jego codziennego bytu i trud-

no się temu dziwić. Ale też szlag ludzi 
trafia, gdy co chwila dowiadują się 
o jakichś złodziejskich aferach wśród 
tych, którzy powinni służyć przykładem, 
nie wspominając o służeniu społeczeń
stwu. Dlatego zaufajmy tym, którzy Pol
skę chcą naprawić, bo co do intencji 
wybranego przez nas Prezydenta i jego 
brata nie mam najmniejszych wątpliwo
ści. Nawet jeśli z układu sił politycznych 
w Sejmie wynika, że będą z konieczno
ści musieli posiłkować się drużyną Lep
pera. 

30.03.2006 r. 

CZY PROVIMI 
ZECHCE . NA MAtSZYCE? 
Grupa Provimi Petfood, zajmu

jąca się produkcją karmy dla psów 
i kotów, interesowała się na 
początku roku uruchomieniem 
działalności w budynkach po daw
nej paszarni przy ul. Klickiego 
w Łowiczu. 

Z zamiaru ulokowania w tym miejscu 
produkcji zrezygnowano jednak, 

z powodu słabego skomunikowania terenu 
dawnej paszami z drogami krajowymi. Fir
ma Provimi Petfood prz.ewidywala natęże
nie ruchu wyDOS?.ąCe około 60 samocho
dów cięż.arowych dziennie. Tak liczny ta
bor przejeżdżałby przez centrum miasta, 
a następnie ulicą Klickiego. Dojazd od stro-

Dowcy ze „Medyko" 
·i Zduńskiei Dąbrowy 

Z akończyła się trzecia edycja konkursu 
krwiodawczego ,,Młoda krew ratuje 
życie" organizowanego na terenie pc>

wiatu min. przez~ główny Polskiego 
Czerwonego Kizyia. Wzięły w niej udział 
dwie S7koły średnie, w których krew odda
wali pełnoletni uczniowie. 

We współzawodnictwie ud7jał wz.iął Ze
spół Szkół Pooadgin:mazjaln w Z.duńskiej 
Dą!:rowie,gdziena 142 pełnoletnich uc:zniów 
krew oddało 108 uczniów dając wynik 
49,7 litra płynu życia oraz II Liceum Ogólno
kształcące w Łowiczu, gdzie na 112 pełnolet
nich uczniów krew oddało 84, co dało 
38,6 litra. IlOOć oddanej lawi i dawców była 
lic-zooaod prź.dziemika oo kOOcamaica. Wyni
ki zostmą ~ oo łóctzkiego 2.3!2'ądu 
PCK i :zeslawiooe z wynikami, jakie uzyskały 
inne S"lkoły śnmie z wąjewództwa ~· 

W ubiegłym roku w finale okręgowym 
konkursu II LO zajęło pieiwsze miejsce, 
a drugie Zduńska Dąbrowa 

ny ul. Bolimowskiej byłby niemożliwy, 
z uwagi na niski wiadukt kolejowy. 

Firmawycofulasięwięcostateczniezuru
chomienia produkcji pizy ul Klickiego, ale 
jeszcze nie zrezygnowała z Łowicza. W lu
tym rausz zaproponował Provimi Polska 
ulokowanie produkcji na terenach inwesty
cyjnych pizy ul. Małszyce. - Ulokowanie 
produkcji w tym miejscu nie bę4zie powodo
wało konieczności wjazdu do centrum mia
sta. Owe (j() samochodów dziennie dojedzie 
do terenów inwestycyjnychzjeżdżajqpz trasy 
Wa=wa - PO'UIOń ulicą Annii Krajowej 
lub od drugiej strony - ul. Płocką - mówi 
JZeCZnik Urzędu Miejskiego w Łowiczu, 
Robert Stępniewski. Miasto cz.eka obecnie 
na odpowiedź Provimi. 

Gmina Sanniki 

Dyrektor generalny Provimi Petfood Ja
roslaw Andrzejewski poinformował, że pro
pozycję zagospodarowania terenu w Łowi
czu wysw:ięła spółka Provimi Rolimpex -
do której należy dawna pwamia, zamkni~ 
ta ponad rok temu. Provimi Petfood poszu
kiwała terenów inwestycyjnych w centrum 
Polski. Nie wiadomo zatem czy zadowolą 
ją tereny pizy ul Malszyce. 

Przypomnijmy, że firma chciala mucho
mić w Łowiczu p:odukcję (j() tys. ton kar
my suchej oraz 50 tys. ton kminy mokrej. 
Docelowo Provimi Petfood chce w takim 
z.akładzie zatrudniać 70 osób - i to mimo 
tego, że produkcja ma być w pełni zautoma
tyzowana. 

(eb) 

Starania o pieniqdze podięte 
Sześć wniosków o dofinanso

wanie tegorocznych inwestycji 
w gminie Sanniki złożonych zosta
ło w Urzędzie Marsz<iłkowskim 
Województwa Mazowieckiego 
i w Narodowym Instytucie Fryde
ryka Chopina. 

P ierwszy z nich opiewa na 250.000 zł, 
a dotyczy wykonania spinki wodocią

gowej między miejscowościami Osmólsk: 
i Sanniki. Gmina stara się o pieniąW.e na ten 
cel z Mazowieckiego Programu Wyrówny
wania Szans Obszarów Wiejskich. 

Dwa wnioski związane są z remontami 
planowanymi w S7kołach podstawowych 
w Brzezi i w Osmolinie. Koszt prac wC>sn:»
linie wyoieść ma 120.000 zł, z czego połowa 
pochodzić łęizie z budż.elu gminy. Remoot 
w BIZezi będzie o połowę tańszy, bo ma 
kosztować (i().000 zł, ale gmina ~ swoich 
środków zabezpieczyła również połowę. 

inwestycji drogowych w Brzezinach 
i Osmólsku. Ponieważ Rada Gminy z.decy
oowala nie dzielić tej inwestycji na mniejsz.e 
~złożonownioski o dofinansowanie ich 
oo WąjewódzkiegoFUllduszuOchrmyGnm
tów Rolnych w Warszawie. Łącznie gmina 
clrialaby pozyskać na ten cel 50.000 zł 

Kolejny, największy kwotowo wniosek 
związany jest z pracami w puku w Sanni
kach, opiewa na 2 mln zł z.ostał on złożony 
do Ministerstwa Kulimy poprz.e2: Narodo
wy Instytut Fryderyka Chopina. Gmina 
z.decydowała się go złożyć, ponieważ nie 
może w tym roku rozpocząć remontu 
w pałacu. Zanim prace w budynku rusz\, 

konieczne jest pu.eniesienie stamtąd przed
szkola do nowej siedziby, a ta inwestycja 
planowana jest na lata 2006-2008. 

(tb) Kolejne dwa wnioski dotyczą planowanych 

Jakjużwcześniejpisałiśmy, wpukucho
pinowskim planowanesąnasadz.enia, całość 
będzieogrodz.ona. Ma tam również powstać 
muszla koncertowa, aleje, kwietniki, boiska, 
kort tenisowy i parkingi. (mwf9 

ul. Powstańców 1863r. nr 6 IECHlllU 
99-400 Łowicz 

l 

AfASKICH 

31 
1 • resztki materiałów - 6 zł za kg 

1 •spodnie w li gatunku -10 zł za sztukę 
Kupując 4 sztuki spodni zapłacisz 30 zł!!! 

~ WYPRZEDAż: piątek 9.00-17.00, sobota 9.00-14.00 

Miejsce: magazyn firmy KODAN • wejście od ulicy Powstańców 

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.!fax 042 719-64-04, 0506-98-57-83 Ę 

a: 

Dyrekcja ZSP nr 2 RCKU 
Szkoła na Blichu 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
gimnazjalistów i rodziców na 

. ZE9' 
IWAlRTY 

I ElEmDIECHlllU POJAZDOWI 
Slelll lllenlcli 

Łowicz ul. Stary Rynek 8 ·zakład Poznańska 120 

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

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

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

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

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 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
w k_tóryfT!_J)rzyjmuj<J; p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

SPECJALISTA GASTROENTEROLOG 
Maria Sobolewlb-Skomra- środy w godz. 16.30-19 

PSYCHIATRA 
Eltbleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witołd 'f.Wclt- codziennie w godz. S.10 

(10-12 116-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

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

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

dr n. med„ KARDIOLOG, SPECJALISTA ClłORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz l<a,lclos - co drut wtorek w godz. 16-18 

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

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

dr n. med., SPEC.IAUSTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowski-Tylman - piątki w ~odz. 16-19 

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

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobayński 
iPEc.JAusTA POŁOżNcrwA 

I GINEKOLOGI ·--· 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

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

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

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
ftNC-BIELECli& 

Przvjecia: 
• poniedziałek, środa, piątek: S00-1200 i 1530-1700 

• wtorek, czwartek: 900-1200 

r 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 ~ 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00 -17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 

\._ Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~~ 

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

GABINET CHORóB SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

towicz. ot. Noakowtkielo t/ł9 
wtorki, piątki 1600-18 

Głowno, ul. WJ911ńs1d191 I (za Szpitalem) 

poniedziałki 9"-1100
, czwartki 1500-1700 

Tel. 0-602-276-728 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

PIOTR CZYŻ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

WOJCIECH FLORCZAK 
specjalista fizjoterapii i terapii manualnej 
• usuwanie bólu kręgosłupa - nastawianie 
• korekcja wad postawy 

(skrzywienia kręgosłtipa u dzieci i młodzieży) 
• zabięgi z fizykoterapii 

(krótki termin oczekiwania, przystęP,ne koszty zabiegów) 
• w sprzedaży: żele, ściągacze, stabilizatory, 

pasy lędżwiowe i inne art ortoped czne 

Lek. med. Marek Lasota 
specjalista chirurgii urazowe! I ortopedii 

wtorek 16.00-18.00; tel. kom. 604-614-709 

Lek med. Małgorzata Sembrat 
specjalista chorób Skóry I medycyny pracy 
czwartek 16.00-18.00; tel. kom. 501-524-439 

Lek. med. Włodzimierz Jaworowski 
specjalista chorób nerwowych I akupu'*łury 

piątek 16.00-18.00; tel. kom. 601-191-210 

Dr n. med. Andrzej Sadowski 
specjalista rehaltilitacjl cbór6b narządu rucha, 

Pierwsza sobota miesiąca 10.00-13.00 

Dr n. med. Sławomir Stawicki 
specjalista kardiologii, adiunkt AMU w Warszawie 

Druga sobota miesiąca 10.00-12.00 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.~18.00 

POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

Gabinet Lekarski 

WIESŁAW BIELECKI 
leka.n 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) 

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~ 

GABINET lARYNGOLOGlaNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

Łowicz, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-1600, tel. 0-608-239-777 a: 

dr n. med. 

MARCIN FAFLIK 
specjalista 

chirurg onkolog 
st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób 
Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w lodzi 

Academos, Iłowska 113, tel. 837-38-30 
ooniedziałek, godz. 15.30 R~· 

DR MED SIA WOMiłł 
KACZOR 

specjalista reUD1at.olog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
sr. 16.00-18.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

Łowicz, Topolowa 30 

tel. 046-837-07-70 
0-506-01-00-05 ~ 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70 

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

MASAŻ LECZNICZV NA FOTELU MASWĄCYM ·GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE GŁOWY R-82..o 

DYPLOMOWfltlY MISTRZ 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

REfiLIZOJE RECEPTY 
ZE Zrt IZl<fi z N.F. z. 

POLECA SZKŁA Z ANTYREFLEKSEM 
IDEALNE PitZED KOMPUTEREM I ZA KIEROWtilCfi 

Pl.fł STfltlCH KLIEtlTÓW • R8Blf SO/o 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 

(vis a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO) 
ZAPRASZAMY R-111.,,j 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RóG PIĄTKOWSKIEJ) 
TEL. 042 7-107-400 

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapii manualnej, 

refteksoterapll l laseroterapll 
• zwalczymy ból pleców i klęgoslupa, glowy, stawów, !WJ kulszowej, 

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

CODZIENNIE, godz. 17.30-18.30 
GŁOWNO, ul. Wojska Polskiego 10 

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

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

REKLAMA 13 

~~.HQ~l~~NIA ~ 1 Budownictwa w Łowiczu 
= OFERUJE PAŃSTWU 

u-1"J • studnie kanalizacyjne: 
~ - szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
tr=i==IJ • stropy teriva 
~ •kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 

DJ •bloczki betonowe 
• pustaki zasypowe 
•nadproża 

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

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

lntemet: http://www.wlnkhaus.com.pUslb 
0 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

MIALES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPtATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

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

• odszkodowanie bylo niewspółmierne do wyrządzonej ~ody 

ZGLOS SIĘ Prowadzimy sprawy; 

O S 
które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

D NA (046) 851·10.94, kom. 0604-693-723 ~ 

oru 
profesioulftł 

E 
z towaru własnego lub powierzonego) 

• weselnych • bankietowych 
• przyiec okolicznosciowych • 1 innych 
• stołow • stołu w1ejsk1ego • kosc1oła 

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

KREDYTY 
SYLWIA KOŚKA GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
diagnoza, terapia, od 1.500 zł do 60.000 zł 

dzieci, młodzie!, dorosli 

Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-569 

PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE „ 

• umowa z NFZ • wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

ORTOOO'tJA KOOSULTACJE 
lfKSTOd. 'łtOllOWSKIPA\\ft 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (ó-46) 837-44-12,11! 
0501-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16.., 

>~ CHOROBY SERCA. 
U>~ TĘTNIC I ŻYI:. g: 13 Specjalista Kardioc.hlrurg 

~ dr mec1. MIROSŁAW BITNER 
( o Adiunkt Kliniki KardlOcłlirurgH AM Łódź Im. sterlinga 

Nai PRZYJMUJE: środy w godz_ 16_00-18.00 
.... ŁOWICZ, os_ Noakowsklego 3/39 R-2•s 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

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

BEZPŁATNE 

95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
99-400 ŁOWICZ, UL. DŁUGA 20 D 

tel. 0-696-016-005 R-136 

ZATRUDN,IĘ 
SPRZEDAWCOW 

CV PROSZ{ PRZESYIAĆ 
na nr faksu: 24 269-22-44 

R1:r.J ,~sri:~m 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

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

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

HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
przy trasie Łowicz-Skierniewice 

Tel. 0501-074-060, tel.lfax 0461837-61-09 R 

D A-lilO Sp.z o.o. Łowicz ul. Małszyce 2dJ2e 
(0-46) 837 -36-82, jan.modzelewski@damo.com.pt 

ROLBYD poleca/ 
·LOSZKI WYBff!!.! 

hodowlane ~/lJ. 
• JAŁOWICE ZDROWOTNOSCI 

cielne, hodowlane • ht ~ 
tel. 052 327..00.61, fax 052 322·72·75, kom. 0608-686-667 
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To nie romoc·a! 
ł.! .4c" '"" 

... 
. . 

wsrtS'TKIE „lEKI ·. 

- ul. Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! · 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

~ EQllS'r__. „ ::::::~~~· -=„·-::ł po~nlectzłjlki~· ~-~~ 

t} . EKO-RLA RATYll"/o / !'<·. 
~ ~ BIURO HAN ST zl tel. 0·509DUJWE Łowicz ul Mo t """" •268, o-4&-a3

5 owa 20 0-37-41 
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~ 

CAT.~ ~EWNIAMv: 'ERJNG 
~ wspaniałą wykwalifik ~ po~iłki .palce lizać" JW~~ą ~bsługę, 

dwie sale (sala w1e1sk1 stół 
~ p~ękne udekoro~~~~~:i-i sala jadalna) 

mepowtarzaln · · 
1 

Tel. (046} 837~ I mUą atmosferę ~ , osowM1s, osoS-911-215 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

WtADYStAW ZNYK nt20-2006J 
W la4ysław Znyk urodził się w Chą

śnie Il 17 maja 1920 r. w rodzinie 
chłopskiej. Jego rodzicami byli Franciszek 
i Marianna. Miał czlllrech braci. Po ukoń
czeniu mcoły powsz.echnej ciężko praco
wał w gospodarstwie rodziców przygoto
wują;: się do zawodu rolnika. 

1 WIZ.eśnia 1939 r. Niemcy hitlerowskie, 
i ich sojusznicy komuniści ze Stalinem na 
czele 17 wu.eśoia, zdradziecko napadli na 
Polskę. Każdy z pięciu braci Znyków za
angaż.owałsię w d:nalalność podziemia nie
podległościowego 'EN'lrAK. Władysław 
został zaprzysiężony w kwietniu 1940 roku 
do Zwią2'ku Walki Zhrojnej, w 1942 roku 
przekształconego w AK - i przydzielony 
do drużyny Stanisława Klimkiewicz.a ps. 
„Hazard". Przybrał pseudonim „Władzi.a". 

Początkowo kolportował prasę konspi
racyjną - ,,Biuletyn Informacyjny''. Po od
powiednim przeszkoleniu, wraz z drużyną 
został wcielony do plutonu m 35, którym 
dowodził st sierż. Józef Kępka ps. ,)eż''. 
Pluton ten był specjalnie przygotowany do 
pnyjmowania nocnych zrzutów lotniczych 
z Anglii. Zrzutowisko miało kryptonim 
,,Kilim" i było usytuowane w rejonie Chą
śna W marcu i wneśniu 1943 roku Włady
sław brał udział w pnyjęciu dwóch zrzu
tów lotniczych. Pierwszy =it został prze
wieziony po pewnym czasie z prowizo
rycznych schowków do stodoły w zagro
dzie Znyków, tam przepakowany do 
skrzyń i przesłany dalej. 

W maju 1944 roku Wladyslaw Znyk :z.o.
stał aresztowany przez łowickie geslllpo i prz.e
wieziony na Pawiak do Wll!S2.3wy. Torturo
wany na pu.esłuchaniach nie wydał nikogo. 

O d 4 lipca 1944 roku do 31 stycznia 
1945 roku był więźniem obozu kon

centracyjnego w Gross-Rosen. Wiele lat 
upłynęło z.anim zabliźniły się rany z.adane 
przez wrogów. Gdy odzyskał trochę sił, zajął 
się gospodarstwem. Był inwigilowany przez 
U!7ąd&zpieczeństwaPublicmegowł.owi

czu. 
Po wojnie osiadł w rodzinnym Chąśnie, 

w 1949 roku zawarł związek małżeński 
a w 1950 roku kupił gospodarstwo rolne. 
Obowiązki w gospodarstwie dzielił z bar
dzo aktywnąpracąspołeczną. W 1947 roku 
był zaangażowany w tworzenie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chąśnie II, 

GOKZduny 

tam został wybrany najpierw na zastępcę 
nac7.elnika, potem skmboika, a następnie na 
prezesa. W 1955 roku wstąpił w szeregi 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 
W 1958 roku został radnym Gminnej Rady 
Nanxlowej w Chąśnie. Było to niezwykłe 
jak na ówczesne czasy, jednak jesz.cze więk
szym zaskoczeniem dla władz obyło to, że 
na pierwszym posiedzeniu rady został 
wybrany jej pu.ewodnic:zą;ym. Siało się to 
wbrew wytycznym powiatowego komite
tu PZPR, slllnowisko to było z.arezerwo-

wane wyłącznie dla jej członków. Siał się 
wówczas celem ataków. Sam wspominał, 
że w tym czasie z urzędu powiatowego 
dochodziły go słuchy o tym, że mówiono 
otwarcie: „Uwai.ajcie na Chąśno tam jest 
akowiec". Gmina jak i jego praca była pod
dawana nieustannym kontrolom W kolej
nych wyborach, w 196 l roku, partia zadba
ła, by na terenie gminy wystawić „odpo
wiednich" ludzi, nie został tym razem wy
brany do rady, przegrałjednym głosern. Wła

dysław Znyk był jednak do roku 1986 kil
kakrotnie jeszcze wybierany do Gminnej 
Rady Nanxlowej. Od 1958 roku po zawią:
z.aniu Kółka Rolniczego był jego skatbni
kiem, potetp prez.esern do 1975 roku gdy 
powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych. 
W 1961 rokuzostałprezesernkornitetuZSL, 
fimkcję tę pełnił z przerwami przez dwie 
kadencje i aktywnie udzielał się do roku 1990, 
był honorowym prezesem tej organizacji. 

Dzień ksiqik~ dziecięcei 
przez tydzień, a nawet dluiei 
W związku z przypadającym na nie

dzielę 2 kwietnia Międzynarodo
wym Dniem Książki Dziecięcej, w ponie
działek 3 kwietnia rozpocznie się w biblio
tece działają;:ej w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Zchmach i trwają;:y do końca miesią

ca kiermasz, na którym już od 70 groszy 
będzie można zakupić książki dla dzieci. Bę
dzie on czynny w godzinach 10-18. Do 
wyboru będzie kilkadziesiąt ró:żnych po
zycji dla dzieci w wieku przedmcolnyrn, 
jak i 7.e mcoły podstawowej, ceny wszyst
kichksiąż.ekhl<dąhurtowe. Tegosarnegocb:ria, 
w poniedziałek oraz we wtorek 4 kwietnia, 
bibliotekę odwiedzą uczniowie klas O ze 
wszystkich mcół podstawowych na tere-

nie gminy. Celem ich wizyty będzie poma
nie biblioteki. 

Przez da1sz.e dni tygodnia: środę 5 kwiet
nia, czwartek 6 kwietnia i piątek 7 kwietnia, 
biblioteka z,aprasz.a do siebie dzieci na godz. 
15. Czekać na nie będą konkursy i zajęcia 
dotyczące przeczytanych popularnych ba
jek i baśni, a dla zwyci~w nagrody. 

Na koniec, w niedzielę 26 kwietnia, dzieci 
klas 0-m będą mogły wziąć udział w pu.ed
stawieniu teatralnym ,,Przygody rycerz.a 
Szaławiły'', w wykonaniu artystów scen 

łódzkich. Wtedy także odbędzie się losowa
nie nagród wśród tych dzieci, które wypeł
nią kupony konkursowe otrzymane przy 
zakupie książek. (tb) 

Chór „Echo" rozpoczyna sezon 
N iedawno Chór Seniora ,,Echo" re Stry- kach. Trwają ostatnie ustalenia co do reper

kowa świętował jubileusz dziesięcio- tuaru, z którym wystąpią strykowscy se

lecia. Powspominali, podsumowali, a obec- niorzy. Wiadomo na pewno, że będą to czte

nie sąjuż pochłonięci przygotowaniami do ry utwory. Do swojego pierwszego wiosen

Przeglądu Chórów i Zespołów Emerytów, nego występu chór ćwiczy jak zwykle pod 

który odbędzie się 25 kwietnia w Kolusz- k:ierownictwernMarkaNowickiego. (ljs) 

Po powstaniu przetwórni owocowo
warzywnej w Łowiczu został wybrany na 
pierwszym walnym z.ebraniu prezesem za
ło7.onego przy niej kola plantatorów. Funk
cję tę pełnił jedną kadencję. w latach póź
niejszychzrezygnowałzdzialalności w kole 
i został wybrany do Rady Nadz.orczej Spół
dzielni Ogrodniczo-Pszcz.elarskiej w Łowi
czu, gdzie pracował do 1990roku. Wiatach 
60-tych był członkiem zanądu Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska, angaż.o
wałsięjako pełnomocnikw~maj

dują;:ej się w Chąśnie filii Banku Spółdziel
czego w Kocierzewie i był j~ z osób, 
które walczyły o to, by bank w ChąWe 
z filii pmrodził się w oddział. Udało mu się 
doprowadzić do tego we wrześniu 1982 
roku, został wtedy prezesernzarząłu i fimk
cję tę pełnił do roku 1990. W 1991 roku 
wspólnie z rolnikami z terenu ~pod
jął się założenia komitetu budowy wodocią
gu, był przewodnicr.ącyrn tego komitetu. 

W okresie powojennym był członkiem 
wielu organizacji kombatanckich, 

wśród nich od 1974 roku Zwią2'ku Bojow
ników o Wolność i Demokrację, gdzie pra
cowałw komisji weryfikac)jnej, potem jako 
skarbnik. W 1989 roku aktywnie włączył 
się w organizowanie Związku Żohrierzy 
Armii Krajowej, można śmiało powiedzieć, 

że był współzałożycielem Związku. Był 

jednym z działaczy tej organizacji, która za
biegała o wybudowanie pomnika upamięt
niającego zrzuty lotnicze na zrzutowisku 
,,Kilim". Pomnik został wybudowany obok 
Uu.ędu Gminy w Chąśnie, co roku odby
wają się przy nim rocznicowe spotkania. 
Był wiceprezesem Związku ŻOłnierzy AK 
w Łowiczu 

Władysława Znyka ps. „Władzi.a" odzna
czono Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, 
Krzyżem Partyzanckim, Medalem Oświę
cimskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Me
dalem Pro Mernońa. 

Władysław Znyk zmarł 3 marca 2006 
roku, uroczystości pogrzebowe odbyły się 
14 marca w kościele parafialnym na Korab
ce i cmentarzu kolegiackim w Łowiczu. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘQ! 
Prezes zżAK Oddz. Łowicz 

Kpt. w st. sp. Wojciech Marjański. 
współpraca Tomasz Bartos 

O inseminacji w Kocierzewie 

W środę 5 kwietnia o godzinie 10 
w Urzędzie Gminy Kocierzew od
będzie się szkolenie na temat roz

wiązywania problemów związanych z in
serninacjązwierz.ąthodowlanych. Poprowa
dz.ąjepracownicy Mazowieckiego Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt z Łowicza. 

(eh) 

GOKBo/imów 

Konkurs no wielkanocną palmę 

K onkurs na wykonanie najlamńejszej 
i najokazalszej palmy wielkanocnej 
ogłasza Gminny Ośrodek Kultury 

w Bolimowie. Prace nadsyłać można do 
6 kwietnia wraz z imienną listą wykonaw
ców palmy. Technika wykonania jest do
wolna, z zachowaniem jednak elementów 
tradycji. Konkurs adresowany jest do przed
mcolaków - sz.eściolatków, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 
Bolimów. Jedna grupa przygotowująca pal
mę liczyć może rnaksymalnie 10 osób, każ
da z grup przekazuje na konkurs jedną pal
mę. Prace oceniane będą w grupach wieko
wych: klas O-Ili, IV-VI i gimnazjalnych. 

Podsumowanie konkursu nastąpi ?kwiet
nia o godzinie 12.30 w GOK Bolimów. 

(~ 
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ODESZLI OD NAS (20-27.03.2006 r.) t 20 marca: Henryk Pudłowski, I. 69, Łowicz; 21 marca: Władysław 

Zagajewski, I. 100, Skaratki; Stanisław Jasiński, l.77, Głowno; 22 marca: Mańanna 
Lisiewska, I. 85, Skaratki; Jan Stanisław Kośmider, 1.46, Głowno; 23 marca: Helena 

Fiołek, l. 86; Rogóźno; Władysław Romański,!. 76;.zenobiaStaniecka, 1.71, Głowno; 

Marek Chwedczuk, 1.77, Głowno; 24 marca: Marianna Burzykowska, I. 100; 

25 marca: Marian Kosiarek, I. 65; Marianna Góralska, l.92, Głowno; Stanisław 

Michalak, 1.85, Głowno; 26 marca: Wacław Kaczmarek, I. 78; Leokadia Kosmow

ska, 1.82, Głowno; 'Z1 marca: Stanisław Marcinkowski, I. 78, Głowno. 

ZOFII SZALKIEWICZ 
i HALINIE PĄŚKO 

wyrazy serdecznego współczucia 
z powodu śmierci 

TKI 
składają: 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Centrum Szkół Prywatnych "RAD/X" 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych 

mojego Męża 

ś.P. HENRYKA 
PUDtOWSKIEGO 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
składa żona z rodziną 

Wyrazy współczucia dla Pani JOLANTY KĘPKI 
Radnej Powiatu Łowickiego, Dyrektor Przedszkola Nr 7 

z powodu śmierci 

M~!A .~. 
V-ce Marszałek na Sejm RP 

. WOJCIECH OLEJNICZAK 

Rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, 
którzy uczestn!czyli. w ostatniej drodze mojego Ojca 

ś.,. LUCJANA KALATY 
serdeczne podziękowania 

„10 składa syn z rodziną 

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

H. SKRZJDLEWSKA 
CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 900"1 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę) 

ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00.()0 (czynny całą dobę) 

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przewozy międzparadowe 
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RECYTACJA NIE JEST tATWA Turnie i o Łowiczu 
dla uczniów 

Niewielu, bo tylko 21 młodych 
ludzi Wzięło udział 
w eliminacjach powiatowych 
51. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, 
które oc:fbyły się w Bibliotece 
Powiatowej w Łowiczu 
22marca. 

J eden z organizatorów WojciechMiedzia
nowski złożył to na karby niżu demo

graficznego, ale nie jest to na pewno jedyny 
czyrmik decydujący o zainteresowaniu re
cytacją. Uczestniczyli w nim uczniowie 
z I LO w Łowiczu, ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4. 

Uczestnicy wystąpili w dwóch katego
riach: turnieju recytatorskim oraz turnieju 
poezji śpiewanej. Ich popisy oceniała komi
sja w składzie: Elżbieta Gierasimow, instruk
tor teatralny Konińskiego Domu Kultury, 
Sebastian Kotliński, aktor teatru ,,Dziesi<(Ć 
sif' w Łodzi, a 1akźe Marcin Wartalski, ani
mator, aktor i' instruktor w Łódzkim Domu 
Kultury. Przed ogłoszeniem wyników juro
rzy przekazali uczestnikom konkursu kilka 
cennych uwag o trudnej sztuce recytacji: aby 
zwracać uwagę na wymowę głosek ą i ę, 
które nie powinny być zbyt mocno akcen
towane, radzili też., aby nie stosować zbyt 
długich pauz. Dużą rolę zwracali na kontakt 
z publicznością, aby go osiągnąć należy pa
trzeć na słuchaczy, można też wybrać jedną 
osobę z publiczności, do które kieruje się 
słowa -Najważniejsze jest, aby przed recy
tacją zrozumieć tekst i go przeanalizować. 
Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie: kim 
jestem w tym tekście i co chcępnekazoć? -
mówiła Elżbieta Gierasimow. 

Ludwika Frątczak w otoczeniu akompaniujących kolegów: Jakuba Kaźmierskiego, Artura Siejki i Dawida Adacha. 

W tumiajurecytatorskim przyznano dwie mała Ludwika Frątczak, któraj akompanio- dwika Frątczak. Każda z nich miała okazję 
nagrody, otrzymały je Izabela Kembrowska wali Jakub Kaźmierski, Artur Siajka i Dawid porozmawiać z jurorami, którzy przekazy
i Sylwia Plich. Dodatkowo przyznano trzy Adach. Wyróżnienie otrzymała Sylwia Ry- wali wskazówki do dalszaj pracy analizając 
wyróżnienia: Małgorzacie Kochanek, We- bus. Do eliminacji rejonowych Ogólnopol- wybrane teksty, postawy recytujących oraz 
ronice Marczak oraz Danielowi Wojdzie. skiego Konkursu zakwalifikowały się: Iza- ichdykcję. 

W turnieju poezji śpiewanaj nagrodę otrzy- bela Kembrowska, Sylwia Plich oraz Lu- (eb) 

Po raz pierwszy uczniowie zło
wickich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych zmierzą się w tur
nieju wiedzy o Łowiczu, organizo
wanym przez ratusz z okazji jubi
leuszu 870-lecia miasta. 

P ięć pięcioosobowych drużyn ze 
szkół podstawowych oraz cztery 
ze szkół gimnazjalnych spotkają się 

w środę 5 kwietnia na sali gimnastycznaj 
Gimnazjum nr 1 w Łowiczu o godz 12. 
Każda chużyn odpowie na 4 pytania zwią
zane z historią Łowicza i folklorem Ziemi 
Łowickiaj . Zadania teoretyczne uzupełnią 
zadania sprawnościowe, za które można 
będzie uzyskać dodatkowe punkty. - (tb) 

Do Bedlna po laury 

P o raz kolejny organizatorzy Między
wojewódzkiego Przeglądu Kapel Lu
dowych w Bedlnie zapraszają do wzię

cia udziału w konkursie kapel ludowych, 
który odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia. 

Tak jak w latach minionych, kapele będą 
startować w dwóchkategońach: kapel grają
cych muzykę autentyczną oraz grających 
muzykę stylizowaną, Zgłoszenia przyjmo
wane są przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Bedlnie do 14 kwietnia . 

W minionych latach przegląd wielokrot
nie wygrywała kapela Andrzeja Szymań
skiego, później kapela Edwarda Bednarlra -
obie działające przy Łowickim Ośrodku 
Kultury. Swoje sukcesy odnosiła także ka
pela z Kiernozi, Dziecięca Kapela Ludowa, 
działająca przy Towarzystwie Muzycznym 
im. MikolajaZieleńskiegow Łowiczu. (th) 

Harcerze topili Marzannę 
w Janowicach 

Z okazji nadejścia wiosny, łowiccy 
harcerze z ZHP spotkali się w sobotę 
25 marca w Janowicach koło Bed
nar. Częśćz nich przyjechala do Bed
nar pociągiem, po czym przeszła do 
Janowic, część zaś przywędrowała 
pieszo z Łowicza - były to drużyny 
starszoharcerskie: 22 DHS Meksyk 
i jedna z drużyn próbnych. 

W Janowicach harcerze skorzystali 
z upIZejmości państwa Figatów, któ

rzy udostępnili, a 1akźe w ogrorrmej cz,ęści 
pomogli przygotować, malowniczo poło
żone nad brzegiem rzeki Bzury miajsce spo-

Pałac w Sannikach 

tkania Ponad 50 druhów i druhen z pięciu 
chużynharcerskich i jednaj gromady zucho
wej, najpierw wzięło udział w biegu patrolo
wym, w czasie którego na kolejnych punk
tach zdobywali punkty w postaci kwiat
ków. Ostatecznym celem było odnalezienie 
Wiosny, za którą, przebrała się dh Sylwia 
Matysek z drużyny „No Name". Poże
gnanie zimy nie obeszło się oczywiście 
bez tradycyjnego topienia Marzanny. Do 
Bzury z mostu w Janowicach poleciało 
aż pięć kolorowych kukieł. Na koniec 
odbył się piknik z ogniskiem i pieczony
mi kiełbaskami. 

(tb) 

Koncert, wernisaż i kiermasz 

Z nakomita polska pianistka mieszkają
ca na stałe w Wielkiej Brytanii, Anna 
Maria Stańczyk .grać będzie na forte

pianie, a znana z wielu filmów i seriali (po
cząwszy od kultowego serialu ,,Polskie dro
gi") Maria Gładkowska - recytować pod
czas kolajnego wtymsezoniekoncertu, któty 
odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia o godz. 
14.00 w pałacu w Sannikach. 

Przed koncertem, już od godz. 13.00 
w holu rozpocznie się kiennasz ozdób wiel
kanocnych wykonanych przez miejscową 
twórczynię ludowąBarl>arę Wieczorek oraz 
podopieczne Domu Pomocy Społecznej 
w Sannikach. 

Po koncercie planowany jest wernisaż 
wystawymalarskiaj WojciechaRutkowskie
go. (niwk) 

Dzień otwarty na Blichu 
Od godz. 8 rano w najbliższy wto

rek, uczniowie i nauczyciele Zespo
łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
na Blichu zapraszają na dzień 
otwarty szkoły, skierowany do ab
solwentów szkół gimnazjalnych. 

spu.ęt, m..in. rzutniki mtiltimedialne i tablice 
interaktywne. W pracowniach biologicznych 
odbędzie pokaz i będzie można zobaczyć 
przez miktoskop przygotowane prepa
raty, w pracowniach chemicznej i analizy 
żywności - wziąć udział w ćwiczeniach 
i badaniach, na zajęciach praktycznych 
z technologii gastronomicznej na gości 
czekać będą p~gotowane przez mło
dzież; potra"WY, Odbędzie się także pokaz 
bailnańskfi\'!{t"lłt • 

Apteka uczestriiczy w programach 
"%YSKAJ ZDROWIE" "APTEKA DOBRYCH CEN" 

"CENTRUM DIABETYKA" 

ŻYCZLIWY I FACHOWY PERSONEL APTBI(J N aginmazjalistówbędzieczekaćodrana 
wiele atrakcji, będziemożnaz.obaczyć 
każdą pracownię i salę lekcyjną, w 

tym. wszystk'ie ź sześciu pracowni kompu
terowych, wypąsażonych w nowoczesny , (tb) R'3/ti 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
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TWORCY Z tOWICKIEGO 

Dekoracji medalami dla par, które 
przeżyły ze sobą pół wieku, doko
nał wójt Andrzej Werle. 

W BERLINIE 
Złote Gody w Nieborowie 

P ięć par spośród dziewięciu, jakie 
7.3pI0SZ0ne zostały na uroczystość 
Złotych Godów, zorganizowaną 

w Unędzie Stanu Cywilnego 
w Nieborowie, wzięło udział w tej miłej 
uroczystości w czwartek 23 marca 
Stanisław i Julianna Łukawcy 
z Karolewa, Czesław i Alicja Majchrzak 
z Bednar Ws~ Jan i Aniela Pawłowscy 
z Bobrownik, Władysław i Aleksandra 
Staszewscy z Bednar Wsi 
oraz Antoni i Janina Witkowscy 
z Bełchowa stanęli na ślubnym kobiercu 
pięćdziesiąt lat temu i z tej okazji 
uhonorowani zostali medalami 
za wspólne prz.eżycie 50 lat 
- dekoracji dokonał wójt Andrzej Werle. 
Otrzymali też kwiaty 
od władz gminnych i rodziny 
oraz pamiątkowy dokument 
od kierownika Urn;:du Stanu Cywilnego 
Haliny Strawiak, która celebrowała 
uroczystOOć. Były żyC7.ellia i duż.o 
serdeczności, gdyż półwi=ym parom 
towruzyszyły rodziny, dzieci i wnukowie. 
Tego dnia do urzędu nie mogły przybyć 
cztery pozostałe pacy, które takż.e 
przeżyły re sobą pół wieku. Są to: 
Stanisław i Weronika Bolimowscy 
z Kompiny, Władysław i Władysława 
Dalek z Bednar w~ Stanisław 
i Marianna Dziemdziela z Sypnia, 
oraz Władysław i Marianna Szabla 
z Kompiny. 
(wcz) 

Czworo twórców 
ludowych z Ziemi 
Łowickiej: hafciarka Anna 
Staniszewska z Łowicza, 
wycinankarki Beata 
Rokicka z Zielkowic 
oraz Stefania Borkowska 
z Boczek Chełmońskich 
i rzeźbiarz ludowy 
Wojciech Brzozowski 
ze Sromowa, wzięło udział 
w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych 
w Berlinie w dniach 
8-10 marca. 

W yjechali tam za pOOrednictwem Re
gionalnej Izby Tmystycznej woje

wództwa łódzkiego, jako jej reprezen
tanci. 

Oprócz łowiczan na targach byli 
przedstawiciele innych regionów Pol
ski, ale tylko deleg!lcja z naszej ziemi 
miała możliwość prezentowania na 
głównej scenie targów, dwa razy dzien
nie, na żywo, wykonywanego przez 
siebie rękodzieła. Dlatego też najczę
ściej to właśnie oni byli filmowani przez 
międzynarodowe stacje telewizyjne. 
Łowiczanie oprócz tego, że prezento
wali się na scenie, mieli swoje stoisko 
w jej okolicach, było ono cały czas bar
dzo chętnie odwiedzane. 

- Kolorowe łowickie stroje przyciąga
ły bardzo wielu ludzi, nie tylko gdy two-
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Łowicka grupa twórców ludowych robiła na targach zdjęcia z wieloma osobami, na tym jest z Miss Azji. 

rzyliśmy na scenie, ale przede wszyst
kim, gdy szliśmy po targach oglądając 
inne stoiska - powiedziała nam prezes 
łowickiego oddziału Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych Anna Staniszew
ska, która podkreśla, że wyjazd ten na
leżał do najciekawszych, w jakich uczest
niczyła. 

Rzadko bowiem można spotkać 
w jednym miejscu reprezentantów wie
lu różnych kultur z całego świata, w tra
dycyjnych strojach ludowych. Obok ta
j ów z Tajlandii, byli aborygeni z Au
stralii, Chińczycy, Brazylijczycy, In
dianie z Ameryki Północnej, a z Euro
py Bawarczycy, Szwajcarzy, Francuzi 
i inni. 

(tb) Łowiccy twórcy ludowi w czasie prezentacji rękodzieła na swoim stoisku. 

Przekazać niarzenie o lepszym świecie 
Wystawa ilustracji dla dzieci w łowickim muzeum 

dzie do dzieci-powiedział otwie
rający wystawę dyrektor łowic
kiegomuzemn W.Uerian Warcba
łowski, mając na myśli ocenę 
prezentowanych prac. 

MarzenaZacharewiczjestilu
stratoiką książek dla dzieci i gra-

D o 20 kwietnia oglądać 
można w łowickim 
muzeum wystawę 

malaIStwa ilustratorlci książ.ek dla 
dzieci Marzeny Zacharewicz, 
zatytułowaną ,,Mieszkać w ba
śni". Wernisaż wystawy miał 
miejsce w ostatnią sobotę 
25 marca i przyciągnął nie tylko 
dzieci, ale i dorosłych. -Mnie się 
podoba, a reszta należeć jui. !Ję-

Marzena Zacha- fikiem w tygodniku katolickim 
,J.'liedziela" w Częstochowie. 

rewicz 

Takie i inne bajkowe ilustracje oglą
dać można do 20 kwietnia na wysta
wie w łowickim muzeum. 

Współpracuje z wydawnic
twami katolickimi, na przy

kład z wydawnictwem Archidiecezji War
szawskiej czy z wydawnictwami „Sied
rnioróg" i ,,Philips Wilson". Jak do tej pory 
zilustrowała 21 książek dla dzieci. Mi
strzem ilustracji książkowej jest dla niej 
Józef Wilkoń, ilustrator około 1 OO ksią
żek dla dzieci, z których ponad połowa 
wydana została za granicą. Artystka swo
imi ilustracjami przekazać chce ciepło domu, 
sens pizyja:źni i marzenia o lepszym świe
cie. 
Łowicka wystawa prerentuje pamelowe 

ilustracje rnil(dzy innymi do książek Anny 
Kamieńskiej, księdza Jana Twardowskiego, 
Marii Nawrockiej, Marii Kruger czy niepu
blikowane jesz.cze w formie książkowej ilu
stracje do bajek Jana Christiana Andersena, 
będące jak mówi artystka pokłosiem przy
padającej na ubiegły rok, 200. rocznicy uro
dzin bajkopisami. 

Dla Marz.eny Zacharewicz bajka jest pa
mięcią dzieciństwa spełnionego. Zachęcając 
do odwiedzenia wystawy, ilustratorka za
chęca jednocześnie do czytania bajek, gdyż 
rozbudzają one wyobraźnię i pomagają szu-

/lustracja do bajki nProfesor, kot Fą
fel i największa rzecz na świecien. 

kać w życiu piękna. Autorlra namawia też 
wszystkich do tworaenia swoich własnych 
bajlcowych ilustracji. 

(wcz) 
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ZSZEJ GORZE NA· NAJ 
OBU 
Wyczerpująca siedemna

stogodzinna wspinaczka na 
najwyższy szczyt obu Ame
ryk Aconcaguę (6.962 m 
n.p.m.) w Andach, zwiedza
nie Argentyny i Chile, w tym 
pustynnego płaskowyżu Al
tiplano na wysokości 3,5 tys. 
m n.p.m. - to największe at
rakcje miesięcznego pobytu 
na poł\Jdniowej półkuli sze
ścioosobowej wyprawy, któ
rej członkami byli m.in. trzej 
łowiczanie: Wojciech Marzec 
(zastępca komendanta Huf
ca ZHP Łowicz), przedsię
biorca Janusz Mostowski 
oraz pochodzący z Łowicza, ale 
mieszkający na stale w Biesz
czadach Michał Klażyński. 

P omysł, by wyjechać do Argen
tyny zrodził się w czasie przy

gotowań do ubiegłorocznej wypra-

ERY 
mowego czasu, a także okazją do jący pizedsmak latynoskiego tern
zobaczenia innych gór i nabrania peramentu, z którym później spo
doświadczenia Przygotowania za- tykali się na każ.dym kroku. Dziw
cz.ęl:y się w grudniu i od razunabrały nie to wyglądało w zestawieniu 
szybkiego tempa. 9 lutego sześcio- . z tym, że o godz. l 3 ze względu na 
osobowa grupa znajomych wystar- upały na czas sjesty zamykane 
towała w trwający 13 godzin rejs były na głucho wszystkie sklepy, 
samolotem do stolicy Argentyny pustoszały ulice, otwarte pozo
z przesiadką w Mediolanie. stawały tylko nieliczne bary. 
Oprócz wymienionych osób zwią- Trwało to do godz. 1 7, wtedy 
zanych z Łowiczem, w wypra- życie budziło się na nowo i tętniło 
wie udział wzięli także Marcin aż do godz. 20 lub 21. 
Kruczyk z Sochaczewa (brał też z Buenos Aires pochóżnicy prze 
udział w wyprawie na Pik Lenina), jechali autobusem do miejsco
Basia Szałkowska z Bydgoszczy wości Mendoza, stolicy prowincji, 
oraz Wąjciech Wojciechowicz z War- w której powstaje 60"/o argentyń
szawy. skiego wina. Istotnie, na każdym 

- Zaraz po wylądowaniu w Bu- kroku można było tam spotkać rna
enos Aires przeżyliśmy szok- opo- lowniczopołożonewinnicealbomałą 
wiada Marz.ee. -Znaleźliśmy się na- rozlewnię wina serwującą swój re
gle w pełni południowego lata, z go- gionalny trunek Po wykupieniu po
rącym powietrzem i zieloną trawą, zwoleń na wejście na teren Parku 
kwitnącymi kwiatami i palmami po- Regionalnego Aconcagua, w którym 
wiewąjącymi nad głową, -W stolicy położona jest góra oraz zakupieniu 

Widok z grani szczytowej Aconcaguy (wysokość ok. 6.900 m n.p.m.) na argentyńskie Andy. 

wy na Pik Lenina w Pamir, Argentyny członkowie wyprawy zaopatrzenia, wyruszyli do Punta 
o której pisaliśmy w NŁ, a której spędzili kilka godzin na zwiedzaniu de Vacas, miasteczka położ.onego na 
dusz.ą był Wojtek Marz.ee. Miało to nowocz.esnego centrum. Na ulicach, wysokości 2.300 m n.p.m. Stąd już 
być sposobem °.'.1 wypełnienie zi- wśródludzipanowałrozgardiaszda- pieszo skierowali się w stronę ma-

Zdjęcie grupy w parku w Copiapo (Chile), od lewej siedzą: Wojciech Wojciechowicz, Janusz 
Mostowski, Michał Klażyński, Basia Szałkowska, Marcin Kruczyk i Wojtek Marzec. 

sywu górskiego, w którym położo
ny jest szczyt. 

Szli malowniczą i" bardzo czystą 
doliną rzeki Las Vacas, Latynosi za
skoczyli uczestników wyprawy 
stanowczością w kwestii utrzy
mania porządku na tym terenie. -
Każda osoba wchodząca na teren 
Parku otrzymała dwa foliowe 
worki. Jeden na śmieci, czyli opa
kowania po np. żywności, drugi 
na ... odchody. Worki te trzeba było 
mieć ze sobą w czasie powrotu, 
musiały zostać okazane, inaczej 
groziła kara wynosząca aż I OO 
dolarów. Efekt tak rygorystycznych 

przepisów było widać na szlaku, 
po którym szliśmy: zero śmieci. 
Dzięki temu było bardzo przyjem
nie - opowiada Wojtek Jeszcze 
jedno zaskoczyło członków wy
prawy: na górze były dwa obozy 
założ.one przez argentyński odpo
wiednik Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, a w 
każdym dyżurowali lekarz i ra
townicy. Na Aconcagui można 
było więc czuć się dość bezpiecz
nie. Po trzech dniach marszu do
liną, wyprawa dotarła do bazy 
Plaza Argentyina na wysokości 
4.200 m n.p.m. Kolorytu wędrów-

ce dodawały dwa wynajęte muły, 
które niosły większość wyposaże
nie wyprawy, w sumie cztery 100-
litrowe worlri. 

D o drugiego obozu na wysoko
ści 5.900 m n.p.m, skąd miał 

nastąpić atak na szczyt góry, dotarli 
wszyscy, jednak tylko czwórka naj
modszych zdecydowała się na wej
ście. Pogoda sprzyjała, było słonecz
nie, bez wiatru. Wojtek Marz.ee z.de
cydował się iść z dworna spotkany
mi wcz.eśniej Amaykanami, iffitruk
torarni wspinac7ki - Peterem Chap
manem i Jeffem Wittem. Ich droga 
wiodła przez Lodowiec Polaków. Od 
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miesiąpl nie weszła nią żadna wy
prawa, powodem był śnieg, przy
krywają.:y kilkunastocentywą 

warstwą lód Śnieg ten przy pod
chodz.eniu :zsuwał się powochtjąc, iż 
wspinaczka byłą bardzo niebez
pieczna i niezwykle męcz.ąca. Swoj
sko brzmiąca nazwa lodowca :zosta
ła nadana na cześć polskiej grupy 
(K. Naikiewicz, S. Osecki, W Os
trowski, S. Daszyński), która 
w 1934 roku po raz pierwszy we-
szła po nim na sz.czyt Było to jed
no z największych osiągnięć alpini
stycznych polskich wypraw gór
skich w okresie międzywojennym. 
Trójka, czyli Basia Szałkowska, 
Michał K.laiński i Marcin Kruczyk 
z.decydowałasięiść,,FalszywąDro

gą Polaków", stawiającą znacznie 
mniejsze wymagania sprawnościo
we i techniczne. Polega ona na obej
ściu góry w kierunku zachodnim, 
by dojść do najczęściej wykorzy
stywanego wejścia Pozostałe dwie 
osoby Janusz Mostowski i Wojciech 
Wojciechowicz zeszły do niższych 
obozów. 

drowyczerpuj<µ.Nachy/eniesięga
ło od 3()' nawet do 7()'. Potrzebna 
była ciągła asekuracja, praca cze
kanami, a na nogach raki Ale naj
gorsze dla nas było to, że przez 17 
godzin ataku na lodowcu nie było 
ani jednego miejsca, w którym moż
na byłoby się zatrzymać, usiąść 
i odpoa.ąć. Wdowiec okazalsi,ęcał
kowicie płaski - wspomina Wojtek. 

O siągnięcie wierzchołka An
concagui czyli wysokości 

6.962 ro n.p.m. odbyło się już 
w całkowitych ciemnościach. 
Z tego względu grupa krótko cie-
szyła się z tego, ż.e góra się poddała 
i szybko zaczęła schodzić w dół. 
- Choć w czasie drogi tego nie od
czułem, na su:zycie dało znać o so
bie niskie ciśnienie. Efekt ten spotę

gowany wysiłkiem, jaki włożyłem 
w wejście na górę, mógł być nieprzy
jemny, przez chwilę bałem się nawet, 
że w.snę lub gdzieś si,ęzgubięwciem
nościach - mówi Wojtek. Zejście 
do obozu wybrali najprostsze 
z możliwych, czyli ,,Fałszywą cho
gą Polaków". Zajęło im zaledwie 
3 godziny, a potem był zasłużony 
odpoczynek. 

19 

Lodowiec Polaków był, obok 
wejścia na Biełuchę, największym 
jak dotąd wyzwaniem, przed któ
rym stanął Wojtek. Grupa, w której 

Zdobycie szczytu po opusz
czeniu bazy Plaza Argentina zaję- Zakosztować przestrzeni... Rajd samochodem terenowym po płaskowyżu Altiplano w Chile, w oddali wulkany. 

Wojtek Marzec na tle Laguny Verde, wysokość 4.300 m n.p.m. (Chile). 

był wyszła o 4 rano 24 lutego, do 
szczytu dotarła po 17 godzinach wy
czerpującej wspinaczki, o godz. 
20.41. - Wejście lodowcem było bar-

SI<LEP 
MEBL 
GŁOWNO 

ło więc wyprawie 1 O dni, z czego 
4 wykorzystano na aklimatyza
cję się do wysokości w koltjnych 
obozach. 

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

Po zejściu z gór wyprawa opuś
ciła Argentynę i wyruszyła do Chi
le, tam wędrowcy spędzili kilkana
ście dni na odpoczynku i zwiedza-

KOTł.Y NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWCJ.W(GLOW.,.._-.JT::J 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wylcOllll}emy 
lnstalacJe c.o. z 7% VA1 
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ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93 

GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

niu. Głównym celem była wyżyna 
Altiplano położona na wysokości 
3,5 tys. ro n.p.m, doką!i udali się na 
jednodniową wycieczkę wynajętym 

autem terenowym. Zachwycily ich 
niezwykłe kolory: złoty piach po
krywają.:y równinę, mitjscami tyl
ko porośnięty niską roślinnością, 
błękitne, bezchmurne niebo i wyso
kie na ponad 6 tys. ro n.pm. sto:lki 
wulkanów o białych zboczach, po
krytych śniegiem. Na Altiplano za
trzymali się przy kilku lagunach, 
czyli inaczej słonych jeziorach. Przy 
pierwsztj Santa Rosa, gdzie spotka
li żyjące tam guaako i wigunie, zwi~ 
rzęta o długich szyjach, sprawiają
cych, że są myląco podobne do lam. 
Były również flamingi ż.erujące w 
słonych wodach. Kolejną była La
guna Verde, z czynnymi gorą.:ymi 
źródłami. - Skorzystaliśmy z możli
waści i wzięliśmy kąpiel w tych~ 
dłach. U)isokość 4.300 m n.p.m., 
piękny widok na ~ę, wulkany 
i lagunnę, po prostu coś niesamowi
tego - powiedział Wojtek. - I mimo 
wysoknści i ~ bardżo suche po
wietrze. - Trzeba bowiem wiedzieć, 
ż.e na tym płaskowyżu opady desz
czu to wielka rzadkość. Ostatnią 

atrakcją Altiplano było olbrzymie, 
wyschnięte słone jezioro Salar de 
Maricunga, którego powiem:hnia 
pokryta jest grubą warstwą soli. 

ojtekuważ.a wyprawę do Ar
gentyny i Chile za bardzo 

udaną, szczególnie ze względu na 
zdobycie szczytu Anconcagua i filkt, 
ż.e dwie lepiej przygotowane wy
prawy, które wyruszyły z Polski 
by go zaatakować drogą po lodow
cu, wróciły spod niego na tarczy. 

Dobrze ocenia też turystyczne wa
lory trasy i zetknięcie się z kulturą 
obu krajów. - W wyjei.dzie do Ar
gentny i Chile jedynym minusem jest 
wysoka cena biletów lotniczych. 
Do obu krajów można natomiast 
wjechać !Jez wiz, a ceny są tam po
dobne jak w Polsce - opowiada. 

\\)'prawa do Ameryki odbyła się 
dzięki wsparciu trzech łowickich 
przedsiębiorstw: Krajewski, Budo
wa,Bracia Uihmdc. (th) 

Obóz drugi (5.900 m n.p.m.), na pierwszym planie namiot 
Amerykanów, dalej północna ściana Aconcagui i spływający 
z niej Lodowiec Polaków - droga ataku Wojtka (Argentyna). 

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

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

• śruty sojowe, rzepakowe 
• olej rybny, sojowy 

• dodatki zakwaszające 
• wysłodki buraczane 

• lizawki solne, mineralne 
• inne dodatki paszowe 



20 30.03.2006 r. 

NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN 
Farsę wyborczą na Białorusi obserwował Ryszard Lebioda. Swymi spostrzeżeniami podzielił się z Nowym Łowiczaninem. 

Pochodzący z Łowicza sędzia 
Sądu Okręgowego w Skierniewi
cach Ryszard Lebioda od lat wysy
łany jest jako CJbserwator z ramie
nia Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie na wybory 
w krajach, w których demokracja 
dopiero się buduje, lub jest zagro
żona. Był w Kosowie, byłw ubiegłym 
roku na Ukrainie, a przed kilkoma 
dniami wrócił z Białorusi. Wrócił 
w złym nastroju. Wyprawa do Wi
tebska, blisko rosyjskiej granicy, 
była interesująca poznawczo, ale 
przygnębiająca - pokazała jak bar
dzo prawa człowieka są na Biało
rusi łamane. 

bseiwatorów z ramienia OBWE mia
ło być 400, w tym z Polski 40. Grę 

nerwów z nimi urzędnicy Aleksandra Łuka
szenki zaczęli jeszcze przed wyborami. 
Najpierw kazali czekać na wizy do samego 
dnia wyjazdu, jednej osobie wizy nie dali, 
dwie demonstraCY.inie cofuęli z granicy. To 
było jednak niczym w porównaniu z tym, 
co przygotowano na same wybo.ty. 23-oso
bowa grupaobseiwatorów skierowanych do 
Witebska, w sldad której wchodzili ludzie 
wielu narodowości, w tym 2 Polaków, 4 
Rosjan, wysłannicy z Grecji, Wielkiej B.ty
tanii, Stanów Zjednoczonych, &tonii i inni, 
była świadkiem stosowania procedur, które 
z wyborów czyniły farsę. 

Podstawowym mechanizmem zapewnia
jącym zwycięstwo dyktatorowi była nie
równość szans. Każdy z czterech zareje-

~eszanie biało-czerwono-białej, zwyczajowej flagi Białorusi, jest w tym kraju znakiem opowiedzenia się za wolno
ścią i demokracją. Demonstrujących pod tym znakiem brutalnie rozpędzono po wyjeździe zachodnich obserwatorów. 
Na pierwszym planie, przy grupie demonstrantów, Ryszard Lebioda. 

strowanych kandydatów otrzymał od pań- dziwej kampanii, gdyby chcieć ją na serio zywano jego twarzy i nazwiska, ale ekspo
stwa kWotę równowartości 31 tysięcy do- prowadzić. Szkopuł w tym, że zabroniono nowano barwy, pod jakimi startował i hasła, 
larów na prowadzenie kampanii wyborcz.ej. gromadzić i wykorzystywać więcej pieni1t jakimi się posługiwał. Tego oczywiście nie 
To grosze w porównaniu z kosztami praw- dzy. Kampania kontrkandydatów Lukasz.en- wliczano w koszty kampanii wyborczej. Kto 

ki była więc słabiutka. Dyktatora ~ pro- pok.tywał rachunki za druk, kto zlecał, kto 
mowano na setkach bilbordów i tysią::ach rezerwował miejsce na ulicach - można tyl
plakatów, na któ.tych co prawda nie poka- ko stawiać pytania 

Jeszcze wyraźniej tę nierówność szans 
można było dostrzec w mediach elektronicz
nych. Każdy z kandydatów dostał do dys
pozycji godzinę beą>łatnego czasu anteno
wego na całą kampanię - a prezydent gościł 
na ekranach od rana do wiecwra z racji peł
nionej fimkcji. Tu odwiedzał, tam otwierał, 
gdzie indziej się spotykał ... - kto pamięta 
PRL, ten wie o czym mówimy. 

P o drugie Łukaszenko miał do 
swojej dyspozycji aparat urzędniczy. 

Na 70 tysięcy członków komisji wybor
czych w całym kraju opozycja miała prawo 
do wyznaczenia tylko dwóch (!). Resztę 
stanowili urzędnicy i przedstawiciele roz
maitych oficjalnych, podporządkowanych 
władzy, „organizacji społecznych". Ci lu
dzie wiedzieli, czego się od nich oczekuje -
i nawet tego nie k.tyli. Jeden z witebskich 
urzędników, w rozmowie z Ryszardem Le
biodą z uśmiechem chwalił się, że ma już 

dwudziestoletnie doświadczenie w spraw
nym przeprowadzaniu wyborów. Dwu
dziestoletnie-awięcjeszcz.ezczasówZSRR 

Po trzecie, prawo wyborcze nałożyło na 
obserwatorów wyborów tyle ograniczeń, że 
w praktyce uniemożliwiało im kontrolowa
nie uczciwości zbierania i liczenia głosów. 
Nie wolno było przede wszystkim :znajdo
wać się w pobliżu stołów, przy któ.tych 
wydaje się karty do głosowania, jak i w po
bliżu kabin i urn do głosowania Nie wolno 
było także, jak to sformułowano, „wtrącać 
się w pracę komisji", co inteipretowano tak, 
że obserwatorzy nie mogli przyglądać się 
liczeniu głosów. W komisj~ w której w chwili 
liczenia znala:zł się Lebioda, członkowie ko
misji całkowicie sobą zasłonili stół, na któ
rym liczyli - tak że nie wiadomo było, co na 
nim robią. Obserwatorom zabroniono się 

STEFCZYKA 

Na Białorusi nawet hero nawiązuje do dawnego herbu ZSRR, Lenin na ścianie 
w lokalu komisji wyborczej też nikogo nie dziwi. Gorzej, że i praktyka politycz
na więcej ma wspólnego z komunistyczną dyktaturą niż z demokracją. 

POŻVCZKA 
OD SERCA 
Od 20 lutego obowiązują nowe 

przepisy ustawy „antylichwiarskiej", 
które ograniczają oprocentowanie 
nominalne pożyczek. Obecnie nie będzie 
ono mogło być wyższe niż 22%. Nie 
będzie też można pobierać prowizji 
większych niż 5% pożyczanej kwoty. 
Nie oznacza to jednak, że oferta SKOK 
Stefczyka straciła na swojej atrak
cyjności • wprost przeciwnie. 

SKOK Stefczyka od początku popierał 
prace nad ustawą. W związku z jej wejściem 
wprowadzlt tylko niewielkie, kosmetyczne 
zmiany w cenniku. Od POŻVCZKI OD 
SERCA pobierana jest prowizja, która 
wynosi obecnie 5% i już zawiera w sobie 
opłatę przygotowawczą. Natomiast 
oprocentowanie nominalne może wynosić 
już tylko 11%. Kasa wprowadzlta bowiem 
atrakcyjny system obniżek oprocentowania, 
który zależny jest między innymi od dłu
gości stażu członkowskiego. Dodatkowym 
atutem tej oferty jest ubezpieczenie na 
życie lub od utraty pracy. Ponadto istnieje 
możliwość otrzymania jako bonus linii 
pożyczkowej w wysoko oprocentowanym 
koncie osobistym - do POŻVCZKI OD 
SERCA może więc być przyznana 
,od ręki" atrakcyjna linia pożyczkowa. 

Wszystkie zalety oferty POŻVCZKI OD 
SERCA zostały zachowane - do 20 tysięcy 
złotych może być udzielona bez po-

ręczyciela, potrzebny jest tylko dowód 
osobisty. Dodatkowo gotówkę otrzymuje się 
w ciągu godziny od momentu złożenia 
kompletnego wniosku. 
Ważne jest również to, że wprowadzenie 

nowego cennika nie zmienia nic w dzia
łalności charytatywnej Kasy. Nadal SKOK 
Stefczyka część przychodu z POŻVCZKI 
OD SERCA przekazywać będzie na utrzy
manie domów dziecka w całej Polsce. 
W tym roku została jednak podwojona licz
ba ośrodków opiekuńczo-wychowawczych 
objętych pomocą - teraz wsparcie otrzy
ma 26 domów dziecka w całej Polsce. 

LOKATY 
SKOK Stefczyka proponuje dostęp do 

wielu usług finansowych. Bogata oferta 
depozytowa pozwala na wybór najlepszej 
formy oszczędzania. Dostępne są bowiem 
lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, 
systematycznego oszczędzania i termino
wa, rentierska czy terminowa o stałym, 
progresywnym oprocentowaniu naliczanym 
odrębnie za każdy miesiąc utrzymywania 
środków, jak w przypadku LOKATY 
SKOKOWEJ, której oprocentowanie za 
ostatni miesiąc wynosi nawet 9,6%. 
Ponadto oprocentowanie lokat może być 
podniesione w zależności od długości 
stażu członkowskiego lub wielkości de
ponowanych środków - np. LOKATA 
PARTNER dostępna dla Członków, którzy 
korzystają z usług Kasy od co najmniej 
roku - dla najwierniejszych oprocentowanie 
może wynieść 5,6%. 

RACHUNKI 
OSOBISTE 
SKOK Stefczyka, jako jedna z nielicznych 

instytucji finansowych, koszt obsługi 
rachunków osobistych utrzymuje na tym 
samym poziomie. - Warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż nie pobieramy opłat za wypłatę 
i wpłatę gotówki na konto, koszt rachunku 
Io tylko 4 zł miesięcznie, a oprocentowanie 
wynosi aż 3%. Dodatkowo można bardzo 
tanio zapłacić za rachunki - argumentuje 
Wioletta Neumann specjalista ds. produk
tów SKOK Stefczyka. 

Posiadanie konta osobistego w Kasie 
to niski koszt utrzymania i wiele korzyści 
- m.in. możliwość otrzymania linii po
życzkowej ,od ręki' oraz korzystania 
z kart płatniczych i bankomatowych, dzięki 
którym można bezprowizyjnie wypłacać 
pieniądze z bankomatów i robić zakupy 
w sklepach. Karty te ponadto umożliwiają 
korzystanie z programu SKOK RABAT, 
czyli robienie zakupów z opustem. W każ
dym oddziale można opłacać rachunki 
za np. prąd, gaz, telefon przy mniejszej 
prowizji, niż gdzie indziej -od 0,99 zł. 

Szczegółowe informacje na temat 
oferty Kasy można znaleźć na stronie 
internetowej www.skokstefczyka.pl 
lub dzwoniąc na nr (0-46) 830-20-89 
lub (0-46) 830·21-53 albo odwiedzić 
najbliższy oddział w Łowiczu przy 
ulicy Długiej 2. 

Michał Bukowski 
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Młodzież z Białorusi 
zwiedzała szkoły pijarskie 

Najbardziej podobały im 
się pracownie językowa 

Opozyr:ja nie miała żadnych szans w starciu z pot.ęgą aparatu. GUw
ny jej sztab wybon:;zy mieścił się w tym budynku, za tymi drzwiami. 

i multimedialna, 
wyposażone w telewizor, 
komputer, DVD itp. 
Zaskoczeni też byli 
wyposażeniem klasy 
biologicznej. Pomodlili się 
w szkolnej kaplicy, 
obejrzeli uczniowski 
występ przygotowany 

zbliżać. Oficjalny wynik z tego lo
kalu: 722 głosy na Łukaszenkę, oko
ło 40 na Milinkiewicza, około 50 na 
Hajdukiewicza. 

Po czwarte stworzono możli
wość manipulacji pozostających 
całkowicie poza jakąkolwiek kon
trolą, przez wprowadzenie moż
liwości tzw. głosowania przedter
minowego. Do skorzystania z tej 
formy - a zostawiono na to 5 dni, 
od wtorku do soboty - zachęca się, 
a w praktyce przymusza, przez 
wywieranie nacisku w zakładach 
pracy. Teoretycznie jest to forma 
ułatwienia głosowania osobom, 
które nie mogłyby głosować w nie
dzielę, ale w praktyce w ostatnich 
wyborach, według opozycji, Łuka
szenko ,,zdobył" w ten sposób 
30% głosów. Fałszowanie tak od
danych głosów jest dziecinnie pro
ste, bo przez te dni urny pozosta
ją poza jakąkolwiek kontrolą ob
serwatorów, a pieczętowane były 
dopiero przed niedzielą. Komisje 

nie podawały nawet obserwatorom, 
gdy ci do nich dotarli w sobotę 
18 marca, liczby uprawnionych 
do głosowania i liczby tych, którzy 
już przez minione dni głosowali. 

C zy trzeba dodawać, że mimo 
obowiązku, władze nie dopu

ściły obserwatorów do procesu li
cz.enia głosów w komisji okręgowej, 
do której spływały wyniki z komi
sji obwodowych? I że Ryszarda 
Lebiody wraz z towarzyszącym mu 
ol?seJwatorem z Francji nie wpusz
czono do komisji w koszarach, gdzie 
głosowali żołnierze? I powtórzyć to, 
o czym mówiły obszernie media 
ogólnopolskie, że wszystkich nie
mal aktywistów opozycji areszto
wano pod byle pretekstem w dniach 
poprzedzających wybory? 

-Przygnębiające wrażenie -pod
sumowuje Ryszard Lebioda. I to 
wszystko dzieje się tuż za naszą gra-
nicą. 

Wojciech Waligór.ski 
fotografie Ryszard Lebioda 

z okazji ich przyjazdu, 
odwiedzili bibliotekę, 
gdzie nauczyli się robić 
tradycyjne łowickie 
wycinanki. Co więcej, sami 
zagrali świetny koncert, 
który uczniom z Łowicza 
bardzo się podobał. 

M owa o siódemce 
uczniów z Białorusi, 
którzy we wtorek od

wiedzili łowicką szkołę pijarską, 
a także kościół ojców pijarów, Stary 
Rynek, ratusz, muz.eum i katedrę. 

- Szkoła jest taka nowoczesna -
mówili nam kończą; zwiedzanie pla
cówki. - Bardz,o nam się podoba to, 
że dzieci same sprzątają. To jest na
pruwdęfajne. Dzi{kj temu inaczej od
noszą się potem do otoczenia, sza
nują czystość, bo sami nad niąpra
cowali- mówiły nam Witalisa Uma
niec, Anna Rogowska i Anna Chli-

NA WIELKANO 
m~~.~~z~2~ 

pn.-pt. 8-16 

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 

Młodzież z Grodna w budynku szkoły. 

P rzyjaz.d młodzieży jest do
piero pierwszym etapem 
programtL Drugim będzie 

uczestnictwo w czerwcowym fina
le Parafiady szkół pijarskich, po 
której zorganizowany zostanie 
wspólny obóz. Ostatnim punk
tem programu będzie wizyta pol
skich instruktorów na Białorusi 
i szkolenie tamtejszych pedago
gów. - Chodzi nam o zaszczepie
nie pewnych wzorców, pewnego 
modelu szkoły, nauczania, które 
będzie można przenieść na tamten 
grunt - mówi koordynator progra
mu Michał Araszkiewicz ze. Sto
warzyszenia Parafiada. Jak mówi, 
łowicka szkoła wybrana została 
jako prężnie działająca i widoczna 
na tle innych szkół pijarskich. 
Pobyt młodzieży w Polsce zakoń
czy się wizytą w klasztorze ja
snogórskim. 

stowska. Dodawały, że szczegól
nie podoba im się obecność w szko
le kaplicy i to, że uczniowie mogą 
się pomodlić przed lekcjami, że nie 
zapominają o Bogu, że wiara cały 
czasu może być obecna w ich ży
cm. 

Te słowa dziwnie może brzmią 
w ustach kilkunastoletnich ludzi, jed
nak zdać musimy sobie sprawę, 
skąd dziewczęta przyjechały. Cała 

siódemka wraz z towarzyszącym 
im ojcem Stanisławem Staniewskim 

pochodzi z katolickiej parafii Naj
świętsz.ego Odkupiciela w Grodnie 
na Białorusi. Wszyscy są członka
mi parafialnego z.espołu muzyczne
go ,,Kairos''. Dwóch chłopców to 
Białorusini, reszta jest Polakami. 
Przyjechali dzięki warszawskiemu 
Stowarzyszeniu Parafiada im. Św. 
Józefa Kalasancjusza, założonemu 
przez ojców pijarów. Akcja finan
sowana jest przez zajmujący się 
partnerstwem ze Wschodem fun
dusz Rita 

Dziewczęta, z którymi rozma
wialiśmy, odwiedziły nasz kraj nie 
po raz pierwszy. Chodzą do pol
skiej szkoły utrzymującej kontakty 
z naszym krajem, przyjeżdżają tu 
na przykład na wakacje. Łowicz je 
jednak zaskoczył. W szkolnej biblio
tece próbowały swoich sił w trady
cyjnej polskiej wycinance i niemo
gły się nadziwić, dlaczego elemen
tem ozdobnym wielu wycinanek jest 
kogut. 

(J.1.1'..Z) 

JP G:&rtA~GE®Łódź, Strykowska 131 
rvv-1 (Wyjazd z ł.odzi na Łowicz) 

Od 1981 roku robimy woj salon: 042-611-01-20 pi.i>f. &-1e. sob. 9-14 

P _., .; I • samochody utywa : 042-817-o7-11 ru1e :l~na me. serwla: 042-617-07-17 pn..pl 7-18, aob. 8-14 

holowanie 24h: o-501 206 307 
-~.pl.&C'lllill~CGC!I R-169 

-
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, ro:zbib; skorodowane. 
Tel. 0601-391-405. 

Lakiery samochodowe, materialy lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, cięi>lrowe. 
Tel. 0512-391-051. 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne - kuplę. Tel 046/831-85-71, 
0501-6&1-8o6. 
Auto-<:ąśd Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. t.owlc:za. 
Tel. 046łll38-90-34, 0691-730-162. 

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

Kupię każ.dy samochód (może być rozbity) 
lub w kOOlis do sp2lldariia, powy7tj 1990 roku. 
Tel. 0605~5-882. 

Absolutnie kui:ii. cale I rarb119, polskie 
I zachodltle. te1: 0461831-01-29, 
0601-317-076. 
Opel c.orsa, 1998 rok, 3-drzwiowy, <:zriwony, 
stan bdb - sprzedam. Tel 046/837-88-12. 

Nissan Patrol GR 3.0 IDI. 2001 rok, pełne 
wyposażenie bez nawigacji; BMW 520, 

VWGolfm I.Sar-~ 
Tel. 0601-338-053. 

Passat 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 

Opel Astra 1.4~ 1994 role, batdihack, bezwy
padkowy, granatowy metalik, r właściciel, 
bemyna + gaz, OCIJ3 8400 2ł - spmdam. 
Tel 0886-299-036. 

SamQcbód Lublin 3, 2000 role, duża zabudowa 
3,6x2,lx2,2, stan bdb - sprzedam. 
Tel 0604-293-739. 

P°"""2 Atu Plus - spzedam w całości 
lub na częOCi. Tel. 046/839-21-39. 

·Spr?.edam alufelgi 6-rnmieooe 15" z oponami 
letnimi. Tel. 0887-477-155. 

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

Liaz. 1988 rok, lad. IO ~ st111 dolxy - sixzedanL 
Tel. 046/837-07-40 do 17.00, 046/837-20-40 
po 17.00, 0601-790-933. 

Skrzynię do CC ?OO - spmdam. 
Tel 0504-3~1. 

Nissan Primn 1.6 16Y, 1995 rok, gaz, bogiite 
wyposa:źlloie - sprzedam. Tel. 06@.716-137. 

ŻUie, 1990 rok, 110 tys. Ian - sprzedam. 
Tel. 046/838-47-86. 
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Fml Escort 1.3, 1993 rok - sprz.edam. 
Tel. 0695-384-425. 

Audi 84 1.9 ID!, 1992 rok, cena I 1800 zl 
- sprzedam. Tel. 0509-252-841. 

Fiat 126p, 1996 rok, 1000 zł - pilnie~ 
Bełchów. Tęl 0693-824-703. 

Kupie silnik dwusuw do Wartburga. 
Tel. 0606-902-222. 

Kupę Punto Il Tel 069&604-658. 

BMW 318~ 1.8, 1992 rok - spizedam na części 
lub do remontu, rejestrowany w laaju, pełna 
dokumentacja Tel 0604-454-032. 

BMW 318~ 1.8, 1992 rok, stan bel>, rejesttowa
ny w kraju, pełna dokumentacja - sprz.edam. 
Tel. 0604-454-032. 

Fml Focus 1.8 bmzyna, 199912000 rok, salon 
--spraedam. Tel. 0602-370-470. 

Kia Rio 2001 rok, 16000 z) - sprz.edam. 
i:e1. 0508-359-480. 

Polonez 1.6 + gaz, I 996 rok, stan bdb 
- spzedam. Tel. 0502-155-246. 

Seicento 900, 2001 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-155-246. 

Uno 900, 2001 rok, rodalik - sprzedam. 
Tel 046/837-90-12, ul. Dolna 6, Łowicz. 

VW Golf m 1.6, gaz, wspoolflgilOie. c. :mmok 
- spzedam. Tel. 0600-768-482. 

Daewoo Matiz 900 + gaz. 1999 rok, 
I wlaśclclal - spadam. Tel. 0503-168-408.-

0pel Astra Sedan 1.6, 80 KM, 1996 rok, 
salonowa - sprmdarn. Tel. 0668-421-165. 

Man 8-163, kontener z wiodą, ładowność 3 ~ 
I 995 rok, I rejestracja 1997 rok, 230 tys. km, 
23000 zl brutto - sprzedam. Tel. 0602-17~. 

VW Golf m 1.8 ~ 1992 rok, bogiite wyposaiJ> 
nie, stan bdb, zarejestrowany, 7900 zl 
- sprzedam. Tel 0694-084-039. 

Nissan Sunny 1.4 benzyna, 1991 rok 
- sprzedam. Tel. 046/837-49-06 wi<czoom. 

Spr7.Cdam silnik do Passata 1.6 D + skrzynia 
biegów 5. Tel. 060~17-841. 

Audi A4, 1995 rok + LPG - sprz.edam. 
Tel. 0500-167~70. 

Fiat Marea, 1997 rok, klima, st'Jwis -~ 
Tel. 0500-167~70. 

Ku~auta~. 
Tel O!ioo-161-670. . 

Kuplf kaixlego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167-670. 
Kupę aula jlpońskle. Tel. CJS$.791-220. 

VW Passat combi 1.9 TOI, 115 KM, 2000 rok 
- sprz.edam. Tel 0694-902-825. 

Spr7.Cdam przyc:z.epkę samochodową. 
Tel. 0694-695-075. 

Tico, 1997 rok, gaz, immobilizer - sprzedam. 
Tel. 0665-239-423. 

I 2(Jp, 1996 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 0695-761-320. 

Punto I.I S, I 995/1996 rok, gaz, kolor grana
towy, 3-drzwiowy, stan bdb, cena 5900 zl 
- spr:zedam. Tel 0660-4 I 8-'956. 

rial Uno I.O, bemyna +gaz, 1994 rok, 3-<kzwio. 
iwy, czerwony, cena 4200 zl, nowa instalacja 
garowa; F"l3! Uno 09, benzyna +gaz, 2001 rok, 
granatowy metalik, OCIJ3 10000 z) - sprzedam. 
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

Seicento 0.9, 1999 rok, OCIJ3 7600 zl, niebieski, 
Skoda Felicja, benzyna + gaz, 1998 rok, cena 
7900 zl - sprzedam. Tel 046/863-06-10, 
0694-547-204. 

Opel Astra 1.4, I 992 role, 3200 zl - sprzedam. 
Tel. 0609-104-700, 046/838-84-30. 

s.at Ibi:za 19 s~ 1999 rok, 5-dlZwi. 
wspomaganie, ldimatyZJ>cja - sprzedam. 
Tel 0600-36%23. 

Nissan Smny, 1991 rok, bemyna + 1!11Z 
-~ Tel. 0691-979-284. 

BMW 3 I 8i, 1993 d. w bardzo dobym stanie, 
gaz - sprzedam. Tel. 0502-730-032. 

Tarpa'n SlazynioWiec, w bardzo dobym stanie, 
silnit Fiata, gaz, skrzynia 5-biegowa, planddao 
ocieplana - sprmiam. Tel 0505-102-415. 

30.03.2006 r. 

Opel Calibra 2.0, 1991 role, ABS, wspomaga
nie, przycieimione szyby, automatycma skrzy
nia, czarny metalik, 4700 zl; Remult 19 1.9 D, 
I 990 rok, kolor kości sloniowej, stan dobry, 
1700 zl - sprzedam. Teł. 0241285-09-91, 
0513-756-905. 

Golf Ili, 1993 rok, stan bdb - sprz.edam. 
Tel. 0663-9łl-972. 

Skoda Octavia 1.6, 2001/2002 rok, stan 
idealny - sprzedam. Tel. 046/861-25-51, 
0606-989-475. 

Golf Il, 1989-1991 rok, diesel -~ 
Tel. 0600-335-473. 

Opel Kadett I.~ bemyna + gaz, 1988 rok, 
2500 zł - spmdam. Tel 0506-355-598. 

Fiat Um I.O, 1999 rok, stin idealny - sprzedam. 
Tel. 0509-369-540. 

Całe I uszkodzone • kuplę (Głowno). 
Tel 0606-238-179. 

\blkswagen Bus, 1988 rok, diesel - spzedam. 
Tel. 042!719-56-02. 

Star W200 trójstronny wywrot, 1983/1992 
rok; ż.uk izołrJma, 1984 rok, oba sprawne 
tecbnicznie - spzedam. Tel 042!719-56-55. 

Nissan Miaa I.O, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-212-131. 

Opel Aslra 1.7 TOI, 1995 rok : spizedam. 
Tel 0661-040-027. 1999 rok, ...in.. wyposa7.coie bez nawigacji; 

Hooda avt::I996 rok, sakin, I wWciciel 
- sprzedam. Tel 0602~73-181. 

Fml r"51a I.I, bmzyna, 1995 rok, stlll berdzD 
dolxy, 3-drzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0508-174-505. · Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam. Spzedam przyczqikę samochodową zarejesln>

waoą 2mxl,20mx0,45m. Teł. 0880-353-819. 
Fial 126P, 1990 rok, silnik 1994 rok, stan 
dobry - sprz.edam. Tel 0698-133-175. Golf a 1.9 TOI, 1995 rok - spzecb:n. 

Tel. 0661-040-027. 

~~~-~-80. 
Polonez Caro, 1995 rok, gaz + hak - sprzedam. 
Tel. 0606-376-858. 

Rm3lllt Meg;me oombi, 1.6 16V, gaz, 1999 rok, 
4x podUS"lka, elektryka - sprzedam. 
Tel. 050 I ~58-190. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700, 
lico - sprzedam. Tel. 0604-~79. 

Toyuca Corolla 13 16Y, 1993 rok, st111 bdb 
- sprzedam. Tel. 0506-713-289. 

Fml Escat 1.6 16Y, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-135-491. 

Ki.,ę Star, .lelc:l, Rolu, ŻUk, osobowe. Zlaoo
wanie poja7.dów, zaświad=ia. Naprawy 
cię7.arowych. Tel. 0602-123-360. 

Renault 19, 1995 rok. Tel 046/837-48-83, 
0603~73-950. 

Peugeot 406 2 HOI, 1999 rok, zielona perła, Peugeot 106 I.O, 1995 rok, 5-drzwiowy, spro-
180 tys. km, pełne wyposażenie, 23 tys. z) wadzony, idealny stan - niedrogo sprzedam. 
- sprzedam. Tel 0601-212-523, 046/837~5-14. Tel. 0505-406-307. 

Polonez.a do remontu - kupię. 
Tel. 0889-125-892. 

CC lub Tico - kupię. Tel. 0500420-702. 

Felicia - kupię. Tel. 0500420-702-

Toyota Camry 2.0 ID, 1988 rok, st111 dobry 
- sprzedam. Tel. 046/830-32-70 po 15.00 

Seat Toledo 1.6 benzyna+ gaz, 1993 rok, ni< 
w kraju, st111 dolxy - sp2lrlim. Tel. 050&-032-931. 

Fiat Punto I.I, 1999 rok, gaz, garaż.owany, 
centralny 23lllfl<, alann - sprzedam. 
Tel. 0661-093-840. 

Seat Conloba 1.4, 1994 rok, gaz, I wlaściciel 
- tanio spr""'1am. Tel 0505-099-355. 

Kupię do Passala 20, I 993 rok, pełny wtrysk, 
komputer Digifan Il 037906022AM. 
Tel. 0506-347-287. 

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

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

VW Passat 1.6, 198911996 rok, stan bdb 
- sprz.edam. Tel. 0605-562~5 I. 

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

Skoda Felicia 13, 1998rok. ll0tys.km. 
8300 11 - sprzedam. Tel 044'838-26-40, 
0608-400-023. 

Lancia L)'i>ra I.~ ITD, IX 2000 rok, pelna qx:ja 
- sprL.edam. Tel. 0888-44~79. 

Prqczepka samochodowa, zareJeslrowana 
- sprzedam. Tel. 046/830-38-37. 

Opel Astra Classic 1.4 l 6V ecotec, 1996 rok, 
salonowa, 90 KM, gaz BRC na gwarancj~ oowy 
komputer, wspomaganie, poduszka powietrz
na, c.zamek, autoolann z pilola, weltr, 2 koąilo
ty opon, blokada skrzyni biegów, radio CD 
z MP3 - sprzedam lub zamienię na Polooeza 
z gazem. Tel. 0601~14-049. 

Traflic, 1990 rok, bemyna + gaz, ,..,.,.. 
- sprzedam. Tel 0509-208-502. 

Peugeot 406, 1996 rok + gaz, kupiony w sal<>
nie w Polsce, do drobnych poprawek lakierni-

- czych, około 9000 z) - sprzedam. 
Tel. 046/837~57, 0600-226-%1. 

Opel Vectra 1.7 ID, 1994 rok, zielooy metalik, 
wersja COX - sprzedam. Tel. 0604-274-576. 

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

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

Polonez Caro, 1994 rok, Sian dobry - sprzedam. 
Tel. 0609-024-3%. 

_.Meroedes 124, I 988 rok - sprzedam. 
--re1. 0600-177~3. 

-

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

Fiat Palio Weelcend, 2001 rok - sprzedam. 
Tel. 0691~95-407. • 

Fiat Uno, gaz, 1996 rok, 3-0rzwiowy, <:zriw<>
ny, bezwypadkowy, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

VW Vento, 1993/1994 rok, salonowy, bezwy
padkowy, bogato wyposa7.ony, idealny, 
10900 zl - sprzedam. Tel 0603-511-414. 

Mazda 121, 1991 rok, zarejestrowana, srebrna, 
zadbana, 4600 zł - sprzedam. Tel 0603-511414. 

Renault Megime 1.6 + gaz, 1996 rok, 
bezwypadkowy, idealny, 9800 z) - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

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

126p, 50 tys. km - sprzedam w cal-Ości 
lub na cr,ęści. Tel. 046/837-14-87. 

Peugeot 306 1.6 benzyna, 1993 rok, zielony 
metalik, elektryc2ne szyby i szyberdach, wspo
maganie, alufulgi - sprzedam. Tel. 0500-241-226. 

Tachograf do Sm, skizynie ładunkowe do 1142 
- sprzedam. :ret 0606-519-851. 

Seat Cordoba 1.6, 100 KM, gaz, 1999 rok, 
5-<lrlwiowy, poduszki, ABS, radio nowe, 
kola zimowe, letnie - sprzedam. 
Tel. 0698-677-073. 

Peugeot 306 combi 1.6, 2001 rok, wyposaż<>
ny, salon Polska - sprzedam lub zamienię. 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003. 

Polonez Caro 1.6, 1993 rok, gaz, bak - sprzedam. 
Zabostów Duży JO. Tel. 0606-352-413. 

Sprzedam payczqikę samochodową l ,25x2,25. 
Tel. 0660-93~33. 

Kupię oponę 18/4130. Tel. 0508-559-141. 

Spa.edam opony 175/13. Tel. 0695-855-170. 

Skoda Octavia Rider 1.9 TOI, 160 KM, 
skrzynia &-biegowa, 2004 rok, pełna 
opcja - spaedam. Tel. 0606-735-365. 

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

Fiat Punto, 1997 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/838-58-38. 

Meroedes 124 25 D, 1991 rok - sprzedam. 
Tel 0604-078-564. 

Ford Escort 1.8, I 993 rok, 5-<lrzwiowy 
- sprzedam. Tel 0880-352-991. 

Mondeo combi ID, 1995/1996 rok, zadbany, 
11500 zl - sprzedam. Tel 0601-283-548. 

Części - Ducato, Ford Sierra i Scotpio, Hyuo
dai, Renault 11 D, Renault 5, Polone-z, 125p, 
126p, Lada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- spr.redam. Tel. 0504-199-580. 

Fon! Escort I.BID, 1997 rok, 8000 zl 
- sprzedam. Tel. 0602-491-984. 

126p, 1998 rok -sprzedam. Tel. 046/837-83-11 
po 18.00. 

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

VW Golf Ill, 1993 rok. 5-0rzwiowy, c-mwony 
- spr.redam. Tel. 0603-324-391. 

VW Bora 1.6, benzyna + gaz, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-44~79. 

Audi 84 2.0 combi, 1992 rok, gaz, zarejestro
wany, 12600 zl - sprzedam. Tel. 0605-252-593. 

Fiat 126p, 1992 rok - spr""'1am. 
Tel. 0887-060-181. 

Citroen Xsantia 1.9 ID, I 996 rok, granatowy, 
centralny zamek, elektryczne szyby, podUS"lka, 
wspomaganie, immobilizer, garaż.owany 
- spzedam. Tel. 0606-275-994, 0605-939-222. 

Opel Astra 1.7 ID, 1993 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 046/837-77-25, 0509-065-718. 

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

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

Fiat I 2(Jp, 1995 rok, cz.erwony - sprzedam. 
Tel. 046/837-92-70 po 15.0j). 

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

Fiat Seicento, 2001 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-95, 0692-376-222. 

Renault Laguna, XI 2001 rok, 81 tys. km, zieleń 
migdałowa - sprzedam. Tel 0601-843-435. 

Golf; I 990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 

5ixzedam ixzycz.epę SAM Tel 0608-062-960. 

Spa.edam opooy używane 184134. 
Tel. 0241285-39-73. 

Opel Oirsa, I 998 rok, garaż.owany, w dobrym 
stanie - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 

Spr?.edam przyczepkę samochodową 1,1/1,3, 
zarejestrowaną. Tel. 0607-316-725. 

VW l'a$at oouDi 1.9 TO, 1993 rok - sprzedam. 
Tel 0605-896-130. 

Toyota Avmsis, 1998 rok, ful optja, =ejestro
wana, 17800 zł - sprzedam. Tel 0501-420-280. 

Opel Vectra 1.7 TO, 1996 rok, OCll3 16000 zł 
lub Ford Escort 1.6 16Y, 2000 rok, 12500 zl 
- sprzedam. Tel. 046/863-03-47 
lub 0602-364-657. 

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

VW Transporter T4 2.5 ID, X I 999 rok, długi, 
granatowy, 178 tys. z) - sprzedam. 
Tel. 0241277-86-47 .. 

Mai.da 323 1.7 D, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-286-264. 

Fiat Uno 900, I 999 rok, I właścicie~ 7000 zł 
- sprzedam. Tel. 0660-433-377. 

Opony samochodowe 5 szt, 2on50 
- sprzedam. Tel. 0241277-93-35. 

Fiat I 26p, 2000 rok, przebieg 85000 km 
- sp2IXlaJn. Tel. 0500-617-865 od 17.00 do 20.00. 

Polone-z Caro, 1993 rok, zielony, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-39-15. 

Opel Astra 1.4, 1995 rok, instalacja gazowa 
na gwarancj~ autoalarm, centralny zamek, 
immobili=, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 046/838-59-97. 

Kupię Opel Astra II lub Focus. 
Tel. 0608-354-272. 

Polonez 1.90, I 990 rok, po ranoocie 
- sprzedam. Tel 0608-732-124. 

Tel. 0506-743-378. 

Mercedes 123 2A o, 1983 rok 
- spr.mdam. Tel. 0604-e71·720. 
Grand \\Jyager, 1998 rok, saloo. 
Tel. 0509-208-502. 

VW Jetta 1.8 I 99111992 rok, wspomaganie, 
nowe opony, szyber-<lach. ceotralny zamek, 
3900 zl - sprz.edam. Tel. 046/831-01-29. 

\blvo 460, 20 + gaz, 1994/1995 rok, wspoma
ganie, radio CD, ala!m, 4800 zl - sprzedam. 
Tel. 046/831-01-29, 0608-295-838. 

Meroedes C24, 23 +gaz, 1991 rok, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 046/831-01-29. 

Fiat Seiceoto 900, 1999/2000 rok, bordowy 
metalik, 74 tys. km, II właściciel, bezwypadlro
wy, serwisowany, kpl dokumentów, stan bdb, 
7600 zl - sprz.edam. Tel. 0604-797~. 

BMW 318~ 1990 rok, =ma perta, 4-drzwi<>
wy, I 00 % bezwypadkowy, I wlaściciel w Pol
sce, rok w kraju, stan idealny, 160 tys. km, eld<
tryka lusterek, szyberdach, wspomaganie, 
5400 zl - sprzedam. Tel. 0604-136-566. 

Renault I 9 1.8, instalacja gazowa, 1995 rok, 
zielony metalik, stan bdb, elektty=e: szyby, 
szyberdach, c.zamek, tapicerka welurowa, 
bezwypadkowy, 170 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0510-242-660 

Kupię skrzynię biegów do Skody Favorit 
Tel. 0509-424-431. 

VW Transporter 2.4 D, 1998 rok, stan bdb; 
Mercedes 190E 2.3 benzyna, 1988 rok, skóra, 
pelna elektryka, stan dobry; VW Golf 19 E 1.8 
benzyna, sportowy, 1988 rok, po remoncie 
głównym, stan dobry, 3 drzwi - sprzedam. 
Tel. 0606-818-288. 

Kupię każde auto do 1000 zł. 
Tel. 0603-887~. 

Sprzedaż części używanych: Polonez 
Caro, Fiat Uno, Tipo, Croma. 
Tel. 0603.a87~. ~17-841. 

Opel Astra combi 1.6, 1994 rok, wspomaganie 
kierownicy, 4600 zl - sprL.edam. 
Tel. 0663-513-416. 

Opel Vectra 1.6, 1990 rok, 3600 z) - spizedam. 
Tel. 0663-513-416. 

Opel Astra 1.6, I 992 rok, 3700 zl - sprzedam. 
Tel. 0693-542-137. 

Matiz, 1999 rok, bezwypadkowy, serwisowa
ny, 75 tys. km, 8500 7l - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Renaułt Meg;me RT 1.4 16Y, Xll 2000 rok, me
talik, I właściciel, seiwisowany, idealny, 69 tys. 
km, 19500 zl - sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Punto I.I gaz, I 995 rok, zielony metalik, 
5-dnwiowy, bezwypadkowy, seiwisowany, 
7900 7l - spzedam. Tel. 0606-395-256. 

Astra Sedan 1.4, 1998 rok, zielooy metalik, bez
wypadkowy, serwisowany, salonowy, I wlaści
ciel, 12700 zl - sprzedam. Tel 0668-445-178. 

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

Kupię uszkodzone, stare, skorodowane. 
Tel. 0504-199-580. 

Części do Mazdy 323, 1992 rok; Golf li 
1.6 o, Favorit; Swift, 1988 rok; Kadett; 
Mercedes 115 2-0 o - spaedam. 
Tel. 060!Ml24-415. 

Kuplę uszkodzone, miszczone, stare. 
Tel. 060!Ml24-415. 

Opel Vectra Sedan 1.6 - sprzedam na ~ 
Tel. 0663-975-509. 

Samochód dostawczy Lublin, Fiat Ducato 
- kupię. Tel. 0888-38%50, 0509-075-374. 

CC 700, 1997 rok - sprz.edam. 
Tel. 0604-757-193. 

BMW 730i 3.0 gaz, 1991 rok, pełna qx:ja 
- sprzedam. Tel 0606-726-493. 

Spr7.0dam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0603-332~5 I. 

Fml &axt, 1.3, 1993 rok, 2500 zl - sprzedam. 
Tel. 0513-970-990 po 15.00. 

Fiat Uno 1000, 1997 rok, 5-drzwlowy, 
I właściciel • sprzedam. 
Tel. 0503-16M08. 

Kuplę Cinquecento lub Seicento 
w doblym stanie, nie na handel. 
Tel. 0602-112-431. 

Mazda 323F I .5, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-354-191. 

Polonez Caro, 1994 rok, stan bdb - pilnie 
sprzedam. Tel. 0602-897-%5, 046/830-37-52. 

Fiat Siena 1.6 I 6Y, 1998 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel 0698417-557. 

Opel Tigra 1.4 16V sport, 1997 rok, zlo
tozlelona perła, 90 tys. km, zadbany, 
garażowany, książka pojazdu + pełna 
dokumentacja, 14500 zł - sprzedam. 
Tel. 0512-309-270. 

Polooe-z, 1992 rok, blacha po remoncie, gaz, 
silnik w dobrym stanie, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 022/724-25-92. 

Uno 1.4, wiśniowy, OCIJ3 do trZgodnienia 
- SjXZlldarn. Bolmwniki 216. Tel. 046'838-{i6.91. 

~: Golf 1.6 D - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 

Mercedes 207 - wszystkie cr,ęści - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 

Toyuca Corolla 13 +gaz, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-169-288. 

Hooda Civic 1.4 SX, 1997 rok, 17500 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-859-4%. 

CC 700, 1994 rok, srebrny metalik, 3000 zl 
- sprzedam. Tel. 0693-155-811. 

CC 700, I 994 rok, czawmy - pilnie sprzedam. 
Tel. 0608-190-806. 

Opel Omega 2.0 gaz, 199311995 rok - tanio 
sprL.edam. Tel. 0509-286-655. 

Opel Frootera 28 TOI, podwyżsmny, 1997 rok, 
klimatyzacja, pełna elekttyka, ABS, wspoma
ganie - sprzedam. Tel. 0507-141-870. 

Fiat 126p elegant, 1995 rok; Citroen ZX! 1.4. 
1994 rok; ce. 1996 rok - sprz.edam. 
Tel. 0504-199-580. 

Skrt:ynia Poloneza, [X> 1992 roku - kupię. 
Tel. 0504-199-580. 

Opel Vectra 2.0, gaz, 1994 rok - sprz.edam. 
Tel. 0504-199-580. 

Fiat 126p, 1991 rok, I właściciel, stan bdb 
- tanio sprzedam. Tel. 0608-845-436. 

Suzuki Swift I.O, 1998 role, 8500 zl do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 046/838-90-98. 

Polonez Plus, 1998 rok, g;iz - sprzedam 
Tel. 046/838~5-08. 

Spr=lam T-25; prasę. Tel. 0663-252-589. 

Spmdain kola 19515G'l5 alufulgj do Opla Astry. 
Tel. 0889-590-610. 

Citroen AX Diesel, 1997 rok, stan bdb, 8700 zl 
- sprzedam. Tel. 0887~5-267. 

VW Golf m combi 1.8, 1996 rok, I 0800 zl, 
gotowy do rejestratji - spzedam. 
Tel. 0608-484-651. 

Polooez Caro Plus, 198 rok, niebieski 
- sprzedam. Tel. 0667-349-210. 

Opel Astra combi 1.7 D, 1994 rok, 7000 zl. 
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42. 

Ford Transit 2.5 D, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-934-577. 

VW Polo 1.4, 1996 rok, kiimatyzatja, wspoma
!'l"lie, alatm, =mek. gaz, I <XXXl zl - spzecb:n. 
Tel. 0507-103~20. 

Fiat CC 900, 199697 rok, stan bdb -~ 
Tel. 0606466-899. 

Sprzedam opony 165nOl13; 135/80/12; 
155165113 i felgi do Mali2a. Tel 0692~9-555. 

Fiat CC 700, 1997 rok, stan bel> - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Fiat 126p, 1992 rok, stan bdb - sprz.edam. 
Tel. 0605-535-396. 

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

Mazda 323 1.4, 1990 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0513-160-551., 

Fiat 125p 1500, 1988 rok, stan bdb - sprzedam 
tanio. l.duny k. Lowic2a. Tel. 046/0839-11-78. 

Fiat Punlo 1.7 diesel - sprZ8dam pllnle.. 
Tel 02Al277-64-24 po 20.00. 
Star 1142, 1991 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-48-86, 0691~5-463. 

Fiat Tico, 1997 rok, kolor wiśniowy metalik, 
elektty=e szyby, centralny zamek, blokada 
skrzyni - sprzedam. Teł. 0697~-834 
lub 046/863-28-48. 

Renault Megane 1.4, 1998 rok, salOJl, Polska, 
bezwypadkowy, I wlaścicie~ czarny, 5D, stan 
technicmy idealny, cena I I 800 zl - sprzedam. 
Tel. 0606-396-348. 

rial Uno l.4, 1995 rok, czerwony, gaz, 5 D, 
bezwypadkowy, stan dobry, cena 4500 zl 
- sprL.edam. Tel. 0500-026-841. 

Fiat Siena 1.4, 1998 rok, cmwma, gaz, bezwy
padkowa, stan bdb, zadbana, cena 8900 zl 
- sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

Seat Conloba 1.6 16V, gaz, 1999 rok, pieiwsza 
rejestratja 200 I rok, I właścicie~ srebrny mela
lik, ABS, wspomag;mie, 4x elektryczne szyby, 
centralny zamek, podgrzewacz siedzenia, 
podUS"lka, alann, cena 15400 7l - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Opel Astra 1.4 16Y, 1998 rok, granatowy meta
lik, Sedan, wspomaganie, elektryczne szyby, 
centraloy 23lllfl<, alann, OCIJ3 11800 z) 

- sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Fiat Punto I.I SX, 1998 rok, niebieski metalik, 
elektryczne szyby, ceotralny zamek, I 00% 
bezwypadkowy, garaż.owany - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 

Sprzedam opony 165n0/13, 155/65/13, 
135/80/12, felgi do Matiza. Tel. 0692~39-555. 

Opel Astra O, 1999 rok, I wła.,,,icic~ 
serwisowany, bordo ~ik - spraedam 
Tel. 0600-394-592. 

Skoda Felicia 1.3, I '196 roli, C"J.erwona. 
stan techniczny bdb - sirL.edam. 
Tel. 0668-814-959. 

Fiat Punto 1.2 ELX. 75 kM, 1995 rok, szary 
metalik, 5-<lrzwiowy, centralny zamek, auto
alarm, elektryczne szyby, immobiliser, welur 
- sprzedam. Tel. 0509-453-289. 

Opel Corsa, 1996 rok, 1.4, 5-drzwiowy, gaz, 
wspomaganie, cenlralny zamek, szyberdach, 
2 poduszki [X>wielnne - sprzedam 
Tel. 0602-494-810. 

Seat lbi2'1, 5-drzwioiwy, salooowy - sprzedam. 
Tel. 0602-494-810. 

Daewoo Matiz, 199912000 rok, I wlaściciel, 
zielony metalik, instalacja gazowa, ceotralny 
:zamek, Sian bdb, OCIJ3 8400 z) - sprz.edam. 
Tel. 0696-941-205. 

wv Passat 2.0, gaz, 1996 rok, klimatronic, 
centralny zamek, autoolann, immobilizer, anty
napad, blokada skrzyni, elekttyczne lusterka, 
ABS, 2 x airbag, czarny metalik, stan bdb, cena 
14400 zl - sprzedam. Tel 0668-857-410. 

Kuplę każdy cały i rozbity samochód. 
Tel. 0604-191-186. 

Seat Cordoba 2.0 GTI, gaz, 1994 rok, =my, 
wyposażony - sprzedam. Tel. 046/838-06-29. 

CC 700, 1997 rok, srebrny metalik, g;iz 
- sprzedam. Tel 046/863-06-29, 0604-182-896. 

Mitsubischi Spice Ranner 1.8 16V, 1995 rok, 
elektryczne szyby, szybenladi, c=nek + pilot, 
wspomag;mie, ABS, serwisowany, elektryczne 
podgrzewane lusterka, bezwypadkowy, 
122 tys. km - sprzedam. Tel. 0668-399~. 

Opel Vectra 1.6 16Y, 1998 rok, biały, oombi, 128 
tys. km, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby, 
c.zamek, alarm - sprzedam. Tel 0608-859-067. 

Man 8 -153, 1994 rok, czerwony, o~ 
kontener, 6,IM,4512,45, winda z kół, stan bdb 
- sprzedam. Tel 0606-859-067. 

Fiat Seicento, 1999 rok, instalacja gazowa 
- sprz.edam. Tel 0509-369-540. 

Daewoo Tico, 1998 rok, II wlaściciel, instalacja 
gazowa, stan idealny - spzedam. 
Tel. 0509~21-134. 

Spr7.Cdam przyczepkę. Tel. 046/837-13-81. 

Golf Il, 4 lata w kraju - sprzedam. 
Tel 0602-424-876. 

:żuka, Nysę na gaz, st111 dobry - spzedam. 
Tel. 05~56-084 po 15.00. 

Giler 600RC Enduro, 1990 rok, stan bdb, 
OCll3 6200 zl - sprzedam. Tel. 042f719-26-70. 

Opel Kadett combi I.~ grafi~ 1991/1995 rok, 
I 500 zl - sprzedam. Tel 042!719-35-86. 

ŻUie, 1995 rok, gaz, 2000 zł - sprzedam. 
Tel. 0607-919-577. 

Cinquecento 700, XI 1996 rok, niebie
ski metalik, opony zimowe, alufelg! 
- sprzedam. Tel. 0888-283-372-

Vectra B 2.0 CD, 1996 rok, krajowy, :zadbany, 
gaz - sprzedam. Tel 0508-230-961. 

Seicento 900 SX, 1998 rok, łososiowy, stan 
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0504-013-532. 

Passat combi 1.9 ID, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-845-077. 

Sprzedam felgi aluminiowe 17 z opooami, dwie 
zapasowe opony do Forda, stan bardzo dobry. 
Tel. 0888-443-355 

F"oat 12(Jp, I 999 role, czerwony, I wlaściciel, 
stan ban:łlo dolxy - sprzedam. Tel. 0607-992-135. 

Renault l.aguna 2.0, 1994 rok, gaz, bardzo 
bogiite wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0607-055-738. 

VW Passat combi 1.8, 198611987 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-121-929. 

Maluch, czerwony, 1991 rok, silnik brt:ytwa, 
stan bdb, cena 1000 zl. Tel. 0502-068-704. 

Punto 1.1, sx, 1999 rok. gaz - sprz.edam. 
Tel. 042!719-20-77, 0604-392-876. 

Uno I.O fire, 1997 rok. 5-drzwiowy, gaz 
- sprzedam. Tel. 0421719-20-77. 0604-392-876. 

Ford Fiesta l.3i, 1995/1996 rok, zarejestrowa
ny - sp.-L.edam. Tel. 042(719-20-77, 
0604-392-876. 

Seicento 1100. serwisowany, I wla§ciciel, 
68 tys. km - sprz.edam. Tel. 0692-38-70-28. 

Fiat 126p. 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 042!710-75-37 po 17.00. 

Suzuki Super Carry, poj. 970, ladowność 580 
- sprzedam. Tel. 0693-108-557. 

Volkswagen Passat 1.6, 1981 rok, gaz, hak, 
automat, opłacony, alufelgi 13 z oponami 
165x70 letnie· spzedam. Tel. 0660-870-832, 
0421710-83-71. 

Polonez Truck 1.9, 1m rok - sprzedam. 
Tel. 042!719-17-90, 0602-868-878. 

Star 200, zielony, 1989 rok, wywrot na 3 sttmy 
- sprzedam. Tel. 0421719-92-57. 

Pass!t, 1999 rok, [ właśricieł, salon, pelna opcja, 
bezwypadkowy, cena 25500 zl - sprzedam. 
Tel. 0505-056-590. 

Fiat Punto, 200 l/2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-056-590. . 

Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy 
- kupię. Tel. 046 831-85-71, 0501-581-906. 

Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy 
- kupię. Tel. 0509-228-325. 

Absolutnie CC, Matiz, Tico, Punto - kupię. 
Tel. 0694-28-74-47. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, uszk<>
dzooy lub miszczooy. Tel 0505-945-772. 

Audi 80 20 +gaz, 199Ul995 rok, =ma perla, 
stan dobry, a wlaścicie~ niedrogo - sprzedam. 
Tel. 046 831-73~. 0506-840-122. 

Audi 80 B3, 1.6 benzyna, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 046 831-27-76. 

BMW 316 1.6 + gaz, 1989 rok, OCll3 6500 zl 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 

CC 900, 1992 rok, gaz, stin idealny - sprzedam 
lub zamienię na Poloneza. Tel. 0697~1. 

Cinquecento 900, 1996 -1998 rok - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Citroen C3, 2002 rok, pr7.0hieg 63 tys. km, 
salonowy, klimatymcja Tel. 0503-044-733. 

Części wszystkie do Opla Omega combi tanio 
- sprzedam. Tel. 0687-705-374. 

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

a KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NA UL STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 -RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 

MIEJSKA W t.OWICZU - PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL t.ĘCZVCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 

• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP 

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

KIEGO Wt. YSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP 

P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH 

STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ Z; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 

• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; a SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 

.u MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL RYNEK 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO 

W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP .ABC ..• • P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 

SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP 

WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; • SKI.EP WIEl.OEIRANŻOWY P. KWIATI<OWSKIEGOW ZDUNACH25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "WIEŚCI": •KWIACIARNIA OOBEJA w GŁOMllE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP SPOt'iWCZCMllĘSMY W GŁOWNIE, UL. SIKORSł<IEGO 4; • SKLEPWIEl.08RAH2oWYW GŁOWNIE. UL, HUTA JózEFów 8L 3; a KIOSK PRZEMYst.0-

W'f W &TRYKOWIE Pt.AC ŁUKASlłl&KlEGO 2; •SKLEP Z~-~St.OWYMI W STIM<OWIE, STARY RYNEK. 
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NOWY PUNKT PRZVJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Mcrżliwość zmniany na 126p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Matiz, 199912000 rok, I właściciel, 
cena 7800 zł - sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię, 
Tel. 0606-436-231. 
Daewoo Tico, 1997 rok, gaz, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0509-369-540. 
Daihatsu Charade, 1000 D, 1991 rok, 
5-drzv.iowy - sprzedam. Tel. 0503-384451. 
Daewoo Lanos Sedan - kupię. 
Tel. 0694-2!6-417. 
Fiat 126 etx., 1998 rok, przebieg 66 tys. km, 
właściciel niepalący, jasna zieleń - sprzedam. 
Tel. 0512-195-017, 046 831-27-84. 
Fiat I 26p. I 990 rok - sprzedam 
Tel. 046/814-18-84. 
Fiat 126p, 1987 rok, opłacony, ubezpieczony 
z hakiem, stan dobiy, niedrogo - sprzedam. 
Tel. 046 831-73.{)9, 0506-840-122. 
Fiat Palio Weekend 12, benzyna + gaz. 
2000 rok- sprzedam. Tel. 0607-99496. 
Fiat Punto 12 16Y, 2000 rok, 5 drzwi, 
bezwypadkowy, wyposai.ony - sprzedam. 
Tel. 0603-588-228. 

Fiat Punto Go! 12, 2001 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-105-004. 
Fiat Punto, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 0608-108-139 

Fiat Uoo 1.4, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0604-227-094. 
Fiat Uoo, 5-<lrzwiowy - kupię. 
Tel. 0600-944-728. 
Fon! Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 
3-<lrzwiowy, srebrny 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 

Fon! Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 3-<lrzwio
wy, srebrny, cena 2950 zł, Rawa Mazowiecka 
- sprzedam. Tel. 0606-952-277. 
Fon! Escort oombi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 060&484-651. 
Ford Fiesta I.I, I 990 rok, benzyna + gaz, 
stan dobiy- sprzedam. Tel. 0661-162-575. 
Ford Fiesta 1.8 D, 1996 rok - sprzedam. 
Tel 0502-061-163. 
Ford Focus combi, 1.8 IDI, 2001 rok, 
srebrny metalik, sprawdzooy - sprzedam. 
Tel. 0512-102-339 po 14.00. 
Ford Mondeo 1.8 oomb~ salonowy, cena 
15300 zł - sprzedam. Tel. 0888-~91-85 
lub 046/838-89-17 (wieczorem). 
Ford Scorpio 2.0 DOHC combi, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
FSO Polonez Truck, gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046 833-23-35, 8:00-15:00. 
Golf 1.4, 1992 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0605-133-618. 
Hooda Civic 13, 1985 rok, tanio, okazja 
- sprzedam. Tel. 0506-142-961. 
Hyundai Pooy, 1991 rok, instalacja gazowa 
- sprzedam. Tel. 0603-644-142. 
lsU2u Trooper Jeep 22 IDI, 1989 rok, 5 drzwi, 
długi - sprzedam. Tel 0663432-767. 
Kia Sportage Jeep 2,0 TOI, I 998 rok, 5 drzwi, 
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0609454.{)37. 
Un::ia Lylra 1.9 JID, IX 2000 rok, pełna qltja 
- sprzedam. Tel. 0888-445.{)79. 
Lanos, 1998 rok, granat metalik, Sedan, bezwy
padkowy, wspomaganie, gaz - tanio sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 
Lublin I, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-875-821. 
Lublin Il 352H, ci<:;iarowy. 1998 rok, 6-osobo
wy, cma 5500 zł - spzedarn. Tel. 046 815-01-96, 
0695432-0 I O. 
Łada Samara X, I 992 rok z g;rmn, stm idealny 
- sprzedam Tel. 0607-521-398. 
Mercedes 124 E klasa, 2.5 D, 20V, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0606-975-932. 
Mercedes 124 200E, 1991 rok, cena 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Mercedes 124 3.0 +gaz, 1991 rok - sprzedam 
Tel. 046/831-85-71. 
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel. 046/831-84-39, 0501461-936. 
Nis.wt Primera 2.0 + gaz, elektryka, klimatyza
cja, cena 11700 zł - sprzedam. mo'Lliwość 
zamiany. Tel. 0603-059-587. 
Nubira 1.6, gaz. 1998 rok, cma 8800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804.{)16. 
Opel Agi Ila 200 I rok, cena I 4900 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-564-269. 
Opel Astra 1.8 I 992 rok, części blacharskie 
i mechanic:zne - sprzedam. Tel. 0502-997-862. 
Opel As1ra 1.4 Sedan, I 994 rok, cena 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-8046- I 6. 
~ As1ra I .8 Sedll, 1992 id<, cena 8500 21, bo§t
te wyposażenie - spzedarn. Tel 06QS.506-I 74. 
Opel As1ra combi 1,7 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046 831-84-61, 0603-099-751. 
Opel Astra li, 1.6, Xll 1997 rok, gaz, 
biały, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/814-33-17 po 14. 
Opel Astra canbi 1.7 ID (lsU2u). I 995 rok, cena 
9700 zł, grafit - sprzedam Tel. 0607-318-047. 
Opel Astra, I 997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 
Opel Astra, 1998-2000 rok - kupię. 
Tel. 0695-502.{)28. 

Opel Corsa 1.0, I 998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowaoy - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Opel Corsa, 5-0rzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 
Opel Omega combi 2.0 16Y, 1996 rok, metalik, 
klimatronik, welur, drzewo, 2x PP, stan bdb, 
cena 12900 zł - sprzedam. Tel 0609473-367. 

Opel Vectra 1.6 I 6Y, 1998 ro~ klimatyzacja, 
14900 zł - sprzedam Tel. 0694-745-543. 
Opel Vectra 1.6, gaz, 1"94 rok, 6800 zł 
- sprzedam Tel 0694-745-543. 
Opel Vectra I .8 Sedan, 1993 rok, benzyna + gaz. 
stan bdb - sprzedam. Tel. 046/835-22-23 
po 18.00. 
Opel Vectra combi 1.6, I 6Y, 2000 rok, full 
wyposaż.ona, cena 21500 zł - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Opel Vectra combi 1.8 l 6Y, 1997 rok, automat, 
bogate wyposażenie, sprowadzooy, zarejestro
wany - spr.t.edam. Tel. 0509482-065. 
Opel Vectra, XII I 999 rok, cena I 8600 zł 
- sprzedam. Mcrżliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Opel Vectra, 1994 rok, Opel Vectra, 1996 rok, 
Audi 80, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-748416. 
Opony Dl24, (Tico, 126p), felgi 126p, 
gwarancja - sprzedam. Tel 0603-112-327. 
Palio Weekend, 1999-2001 rok - kupię. 
Tel. 0507-602403. 
Peugeot 206, 3-drzwiowy, 2003 rok, listopad, 
cena 20800 zł - sprzedam Tel. 046/814-42-14, 
046/815-18-69. 
Peugeot 206,1.4, instalacja gazowa, 1998 rok 
- sprzedam. Tel 0509-061-521. 
Peugeot 309 1.4, 1994 rok, cena 6200 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Peugeot comb~ benzyna + gaz. 1993 rok 
- sprzedam. Tel. 0508-602-895. 
Polonez Caro l.6, 1996 rok, cena 2500 zł 
- spu.edarn. Tel 0665-219-878. 
Polooez Caro 1.6 +gaz, 1996 rok, ciemno 
zielony, ospojlerowaoy, centralny zamek, 
immobilizer, alufelgi - sprzedam. 
Tel. 0606-532-136. 
Polooez Caro Plus, I 997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel 046 83145-43. 
Polonez Caro, 1992 rok, gaz. hak - sprzedam 
Tel. 0696-675-718. 
Polooez Truck 19D, slazynia 2,5 m, 1996 rok, 
stan bardm dobiy - pilnie sprzedam. 
Tel. 0668-376-749. 
PowypadcCMe kupit_ Tel 0605-100-674. 
l'rzy=pkę 125 X 230 - spzedam. 
Tel. 0692-309453. 
Przyczepk~ 2-osiową lub 3--0Siową, z hamul
can naja2dowyln lub~ iroże b)t 
do remontu - ~· Tel. 0601-961-399. 
Przyczepkę samochodową i wszystkie części 
do Forda Siena - sprzedam. Tul. 0512-335-579, 
0510-558-711. 
Punto I.I, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik - spr7.edarn. Tel. 0509-732-602. 
Punto, 5-<lrzwiowe - kupię. Tel. 0606-472-251. 
Renault Clio, 1992/1993 rok, cena 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 
Renauh 19 1.4, gaz, 1993 rok, cena 5400 zł 
- sprzedam. Tel. 04<i/834-82-88. 
Renault Qio 12, 2003 rok, listopad - SjX2fdam. 
Tel. 0502-061-163. 
Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, 5-drzwiowy, 
osobowy, bezwypadkowy - sprzedam 
lub zamienię na osobowy nmitjs:zy, tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Renault Kangoo 1.4, 2001 rok, salonowy, 
I właściciel. Tel. 0606-975-932. 
Renault I..agwa 20 + gaz. I 996 rok - spzedarn. 
Tel. 0698.{)24-000. 
Renault Megane Scenic, 1997-1999 rok 
- kupię. Tel. 0692-829-882. 
Renault Megane II, 1.5 DCi, 2003 rok, 5 drzwi, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 
Renault Thalia 1.4, 2001 rok, 2001 rok, 
I właściciel - sprzedam. Tel 0603-588-228. 
Renault 2 ID, rok I 989, cena I 500 zł + opłaty 
- sprzedam. Tel. 0693-713-391. 
Samochód ciężarowy Uaz z przyczepą 
wywrot, zestaw. Tel. 046/838-03-21, 
046/838-03-02. 
Seat O>rdoba 1.4, 2001 rok, cena 21 tys. zł 
lub zamieni~ na combi w tej cenie - sprzedam. 
Tel. 046 81544-78. 
Seat Cordoba, 1998-2000 rok - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0695-502.{)28. 
Seat Ibiza 1.4 + gaz. 2001, 5-drzwiowa, bezwy
padkowa, cma 20700 zl, I właściciel - sprzedam 
lub zamieoię na Cinquecento, Seiceoto, Tico. 
Tel. 046 835-33-08. 
Seat Toledo 1.6, gaz. I 992 rok, cma 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 
Seicento I.I, 1999 rok, bordowy metalik - sprze
dam. Tel. 046 831-24-09 po 19, 0604-077-521. 
Seicento, 1998-2000 rok, bezwypadkowe 
- kupię. Tel. 0606-436-231. 

Vectra 16 16Y, klima, ABS, elektryka, 
wspomaganie - sprzedam. Tel 0667-745-502. 
\blkswagen Caravela 2,5 benzyna + gaz, 
1991 rok - sprzedam. Tel. 0601-1(,().950. 
Volkswageo Golf 1.6, 1993 rok, elektryka. 
Tel. 0603-059-587. 
Volkswagen Polo, 5-0rzwiowy - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 
\blvo V40 2.0 T, 1998 rok, bogate 
wyposażenie, cena 20000 zł - sprzedam 
Tel. 0500-272-055. 
VW Bora 1.6 benzyna + gaz. 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888445.{)79. 
VW ET 28 2.4D, 1996 rok - sprzedam 
Tel. 0509-808-386. 
VW Passat 1.6, 1989/ I 996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel 0605-562.{)5 I. 
VW Passat mmbi 1.9 IDl XII I 995 - 'fJ'2l'darn 
Tel. 0501-742-540. 
VW Polo 1.9 SDl 1998 rok, cena I 4200 zł 
do negocjacji. Możliwość rat i inne auta 
- sprzedam. Tel. 0512.{)14-314. 
VW Polo I.O, I 991 rok, krajowy, cena 3500 zł 
- spr.redam. Tel 046 834-82-88. 
VW T4 Multivan 1.9 TD, I 994 rok, 7 osób, 
14800 zł - sprzedam. Tel 0694-745-543. 
VW Transporter 2.4 D, I 991 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel 0694-745-543. 
ŻUk i20terma + gaz, I 987 rok, kolo Skierniewic 
- sprzedam. Tel. 0697-104-516 po 16. 
Żuka diesel I 994 rok, skrzyniowiec, burty 
alwniniowe - sprzedam. Tel. 0693-791-169. 

MOTOROWE 
Piaggio NSL, atrakcyjny wygląd, 2000 zł 
- spr7.edarn. Sobota Warszawska 12. 
Tel. 0508-743-267. 
Spr<edam motocykl Suzuki GS 500 E, 
1993 rok, 42000 km, stan bdb - pilnie. 
Tel. 0506-225-743. 

Komar Gi1mo. 2004 rok - sprzrllam. 
Tel. 0511-782-043. 
SpzOOan1 motocykl Ymnaha FJ 1200, 1987 rok, 
z Niemiec, 2200 zł. Tel. 0697~745. 
Skuter Aprilla, sprowadzony z Wioch 
- spr7.edarn. Tel 0505-728-221. 
:l.amienię MZl50 na WSK 125. 
Tel 0663-972-937 po 15.00. 
Sprzedam Jawę 350. Tel 0692-789-044. 
Sprzedam Simson do remontu, 4-biegowy, 
1991 rok. Tel. (»2/719-1847. 
Motocykle, skutery, akcesońa, serwis. 
Tel. 0509482-065. 
Yamaha Virago 535, rok I 990, stan bardz.o 
dobiy - sprzedam. Tel. 0506-040-704. 
WSK I 25, stan bard2Xl dobiy, brak 3 biegu. 
z dokwnentami - spzedam. Tel. 0888-285-186. 

GARAżE 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 

Sprzedam lub wynajmę garaż. os. Szarych 
S>:eregów. Tel. 046/837-96-32, 0607-930-269. 
Garaż do wynajęcia. Tel. 0691.{)20-837, 
046/837-53-67. 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0661-588.{)71 

Do wynajęcia garaż. Tel. 046/837-08-91. 
Sprzedam garaż blaszak w centrum Łowicza. 
Tel. 0502-751-130. 
Garaż do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-0043. 
Okolice oś. Dąbrowskiego - ul. Świętojańska 
- spr.redam garaż blaszak. Tel. 0600-109-226 
po 16.00. 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice, za mxjnią, 
Tel. 0605-974-777. 
Sprzedam garaż wlasnościowy z wykupiooym 
gruntem, os. Swoboda, Głowno. 
Tel. 0421259-14-67 po 20.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48. 
Działkę budowlaną 2000 mkw., w Strz.elcewie 
- pilnie sprzedam. Tel. 0501-782451. 
Mieszkanie 3-pokojowe z kuchnią, 
os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. 
ThWi posiadłość 1,7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 
Sprzedam działkę uslugowo-budowlaną, 
Tel. 0607-516-966. Silniki do samochodów osobowych, róine 

- sprzedam. Tel. 0503-384451. 
Skupujemy samochody całe, skorodowane, ~~~t';'.1~1~~16s~ Sochaczewa, 
rozbite powyi.ej 1990 roku. 
Tel. 046/831-06-67, 0608-506-174. Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska 
Sprzedam lub zamienię Cinquecento, 1994 rok, +garaż. Tel. 046/83749-29 po 18.00. 
dopłata. Tel. 0668-529-785. Mieszkanie 30 mkw_, ul. Czajki bi. I b. 
Sp-J.edam lub zamienię Daewoo Laoos z gazem, 
dobrze wyposażony Tel. 0512451-076. 
Fiat 125p, gaz. 1990 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 0663-242489. 
Tavria Zas, I 995 rok. jeżdiąca, 
zarejestrowana, cena 600 zł·- sprzedam 
Tel. 046/832-72-62. 
Tipo, 1988 rok - sprl.edam Tel. 04<i/832-59-59. 
Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, bezwypadkowa, 
li właściciel - sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0504-221-035. 
Toyota Corolla 1.8 D, 1987 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0508-184-090. 
Toyota Yaris I .O, 1999 rok, 5-drzwiowa 
- spu.edarn. Tel. 0880-353-966. 
Nissao Almera diesel, 1996 rok, stan bdb, 
12200 zł - spr7.edarn. Tul. 0887-685-267. 

Tel. 046/837-76-27 po 18.00. 
Domek na ogródkach działkowych 
„Niedźwiadek". Tel. 0461837-74-89, 
0504-18 I -667. 
Sprzedam dwie działki o pow. I 9067 mkw. 
i I 1370 mkw. przy ul. PO'lJlańskiej w Łowiczu. 
Tel. 0461837-08-98 

Sprzedam nieruchomość w Nieborowie. 
Tel. 0602-587-341. 

Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budynko
m~ Bąków Górny 46. Tel. 046/837-33-23 
po 19.00. 
M-3, 48 mkw., os. Konopnickitj, IV piętro. 
Tel. 046/837-83.{)6. 

Mies7Xanie własnościowe 60,33 mkw., 
os. Bratkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 046/837-01-84. 
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Zamieni~ lokatorskie 60 mkw. na mniejsze. 
Tel. 046/837-81-51. 
Mieszkanie 75 mkw., cegła, os. Bolimowska 
- sprzedam. Tel 0508-096-941. 
Spr<edam dom w Łowiczu. Tel. 0608-579-039. 
Kawalerka 16 mkw., własnościowa, w bloku. 
Łowicz, ul. Czajki, tel. 0663-721-342, 
046/837-26-23. 
72 mkw., IV piętro, garaż. os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 
24 mkw. Tel. 0505-044-971. 
Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11, 
0606-225, 642. 
Mieszkanie 51 mkw. przy ul Kwiatowej. 
Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 
Sprzroam mieszkanie 45 mkw. w Łyszkowicach 
Tel. 046/838-85-54 (wieczorem). 
0-Lialka I 900 mkw., budynek mieszkalny, 
parter I OO mkw., budyoki produkcxjno 
-magazynowe 600 mkw. Tel. 046/838-33-28 
(wieczorem). 
Działka budowlana o pow. 2900 mkw. w miej
scowości Dębowa Góra. Tel. 0698-815-021, 
0665-220-393. 
Sprzedam lub wydzierżawię lokal 
na os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852. 
Działka rekreacyjna, Mysiaków nad rzeką, 
Tel. 0665-759-204. 
Zamienię 51,50 mkw. w Łowiczu na mniejsze 
do 35 mkw. I pi'l_lro, ewentualnie sprnodarn, 
a kupię. Tel. 0507-945-532. 
Spr<edam lub zamienię na mniejsze, ładne 
65 mkw, 3 pokoje + duia kuchnia, spółdzielcze, 
własnościowe, os. Kostka, c.o., c.w., miejskie. 
Blok po remoncie, ocieplony. 
Tel. 0605-562.{)31, 046/837.{)8-IO. 
Dorn w l.owiCZlL Tel. 0607-096-765. 
Dom jednorodzinny, wolnostojący, pow. 
2 I O mkw., działka 564 mkw., Łowicz, okolice 
ul. Łyszkowickiej. Tel. 0608-054-739. 
Budynek mieszkalny wraz z budynkami 
gospodan:zymi. Piaski k.Nieborowa. 
Tel. 046/838-58-38. 
M-2 - sprzedam Tel. 0502-096-856 po 17.00. 
Kawaierl<a, os. Tkaczew. Teł. 046/837-95-81. 
Zamienię mieszkanie wlasnościowe 48 mkw. 
(2 pokoje). os. Noakowskiego ma większe 
w cegle, najlepitj na os. Dąbrowskiego 
lub Noakowskiego. Tel. 060!.{)14-035. 
64 ary, Niespusza Wieś. Teł. 0602-211.{)13. 
SpzOOan1 5 ha, gm. Z<lmy. Tel (»21717-59-35, 
0602-637-024. 
Dom w Sannikacb. Tel. 024/277.{)3-06. 
Sp2lldam ziemię 7 ha, Clvuślin 40, gmina 
Bielawy. 
Sprzedam działkę budowlaną. pow. 2900 mkw., 
Bolimów, ul. Semtor.;ka, media, woda, światło, 
budynek do remontu. Tel. 0602-824-063, 
0698-300-751. 
Dom mieszkalny i gospodan:zy (murowaoe). 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 024/277.{il-24. 
Sprzedam działkę o pow. 21 arów w Krępie. 
Tel. 046/838-35-35. 
Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715496. 
Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska, 
bloki - spzedam. 28mienię oa 1miejs:zc lub dcm. 
Tel. 0604-172-273. 
Działka budowlano-inwestycyjna, 8000 mkw. 
w Bielawaclt Tel 046'838-25-93, 0604-235-514. 
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837424. 
Sprzedam budynki na dZiałce 6000 mkw., 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel 0508-324-558. 
SprL.edam działkę rolną. I, IO ha, Sromów 40. 
Tel. 0663-975-509. 
D-.t:ialka budowlaoa I I OO mkw. na obrze-żach 
Łowicza - piękne położenie. Tel. 0502-278-760. 
Spr.redam działkę budowlaną 800 mkw., 
przy ul. Radzieckiej 25, na przeciwko pawilo
nu ,,Zosia". Bliższe informacje: Łowicz, 
ul. Łyszkowicka 46, tel. 050743 I 465. 
Centrum, 39 mkw., 2 pokoje, I piętro, 
po kapitalnym remoncie, cegła - sprzedam. 
Tel. 0661-192-364 po 17.00. 
M4, 58 mkw., parter, os. Noakowskiego. 
Tel. 046/837-54-77, 022/498.{)6-18. 
Sprzedam lub zamienię M-5, os. Starzyńskiego. 
Tel. 046/837-64-55. 
2 pokoje, kuchnia, bloki, 46 mkw„ t.ódŁ 
Tel.0691~. 

Działka rolna 3000 mkw. Tel. 046/830-99-70. 
Sprzedam lokal w centrum handlowym. 
Tel. 0601-303-251. 
1,96 ha w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181.{)67. 
M-3, 62 mkw., os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-70-24, 0608-571-987. 
Dorn blisko Łowicza. Tel. 0697-580-227. 
Działka I, IO ha w Klewkowie, w tym budow
lana 3000 mkw., 14 zł/mkw. + 8000 mkw. rolntj 
gratis. Tel. 0604-970429. 
Sprzedam gospodarstwo I 5 ha, zabudowania 
obszerne, z możliwością powiększenia areałów; 
jałowice i krowy hodowlane. 
Tel. 024/285-34-79. 
Sprzedam mieszkanie 33 mkw., po remoncie, 
Łyszkowice. Tel. 0665499-8 I 8. 
Spzedam dom i 1,5 ha ziemi. 
Tel. 046/838.{)7-87. 
Sprzedam stodołę drewnianą, 
Tel. 0694-805-361. 
Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Wiadomość: Pilaszków 2. 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabloilskiego. 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100454 po 18.00. 
Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Głowno - Zabrzeźnia). 
Tel. 0421719-40-45. 

~ okazji 55. roc.t:nic11 .ślubu 

r/aJa~;m 
najserdeczniejsze gratulacje -~ 
oraz życzenia spokoju, pomyślnosci i zdrowia 

na dalsze lala wspólnego Życia 
i składają synowie z żonami, wnukami i prawnukami 

Działkę 3.000 mkw., duży dom, sklepy 
(Głowno). Tel. 0600.{)12.{)88. 
Działkę w Głownie, ul. Zapolskitj 7 
(1116 mkw.). Tel 0609-331-I05 po 19.00. 
Działkę leśną (pod zabudowę) 5174 mkw. 
(pod Głownem). Tel. 0421719-21-18, 
0502-639-668 
Sprzedam działkę budowlaną 1184 mkw. 
w Głownie. Tel 0421719-35-79. 
Sprzroam działkę o pow. 4200 mkw. z OOdynka
mi w miejscowości Rozdzielna, gm. Dmosin. 
Tel. 0421719-26-70. 

Dom 170 mkw. z działką 2300 m. wysoki 
standard, Dmosin. Tel. 0501-072-004, 
046/874-73-55. 
Sprzedam dom 30 km od Wa!szawy, elcologicz
ny, 80 m powiern:bni mies:zkaloej, 170 m 
powiem:hni zabudowy, działka 1600 m. 
Tel. 0603-388-871. 

Działki, media, okolice Głowna. 
Tel. 0506-402-647. 
Spr<edam działkę, Stryków. Teł. 0510-535-248. 
Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw., 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam działkę 1000 mkw. z budynkami 
gospodarczymi. Tel. 0601-338-867. 
Sprzedam mieszkariie 60 mkw., Mickiewicza, 
100000 zł, z wyposa:imiem. Tel. 0601-937-590. 
Spr<edam działkę budowlaną w Ms=.ooowie. 
Tel. 0514-900-389. 

Sprzroam dom, Skiemiewire, działka I 030 mkw, 
6 pokoi, 2 kuchnie, garaż. wszystkie media. 
Tel. 046/833-53-23, 0501-581-930. 
Spr<edam plac I 3500 mkw., Skierniewice, 
ul. Trzcińska, wszystkie media w ulicy. 
Tel. 0604-225-31 l. 
Sprzedam segment mieszi<alny kolo osiedla 
9 Maja Tel. 046 81542-68, 0607-173-250. 
Sprzroam pól danu, działka 500 mkw. w Skifr
niewicach. Tel. 0602.{)39-865, 0608-525-251. 
Sp2lldam działkę budowlaną w Białej Rawskiej 
1,60 ha. Tel. 0501-509-162 po 18.00. 
Sprzedam ziemię 4 ha, gmina Regnów. 
Tel. 0608.{)94-572. 
Sprzedam M4 67 mkw. w Bialtj Rawskitj. 
Pilne! Tel. 0507-3~982. 
Sprzedam działkę budowlaną 640 mkw, 
wszystkie media, ogrodzona, Bolimów. 
Tel. 046 831-01.{)7 wieczorem. 
Sprzedam działki budowlane na os. Bełchów, 
Dzierzgówek. Tel. 0603-997-160. 
Sp-J.edam mi=kanie 60 mkw, IV piętro+ garaż 
na Widoku. Tel. 046 832-70-48. 
Sprzedam mieszkanie 48 mkw., 3-pokojowe, 
wlasoościowe, N piętro, ul. Kopernika 13. 
Tel. 046 832-58-77 po 18. 
Sprzedam działkę rekreacyjną. ul. Strobowska. 
Tel. 046 832.{)5-50. 

Sprzedam dom na Zadębiu z działką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697.{)20406. 
Sprzedam działkę o powierzchni 4900 mkw. 
Nowy Dwór Parcela Tel 0503408-287. 
Sprzroam M4 z garamn i działką. wysoki stan
dard, w rozliczeniu kawalerka lub samochód. 
Tel. 0660-663-508. 
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckitj. 
Tel. 0608456-588. 
Sprzedam tanio działkę z lasem 2,45 ha, 
w Cielądzu 3,13 ha. Tel. 0661452-303. 
Sprzedam działki budowlane okolice Rawy 
Ma20wieckiej, 2 zł za mkw. Tel. 046 8 I 4-62-97. 
Sprzedam 4 hektary w Kaleniu k. Rawy, dojazd 
asfaltem. Tel. 046 815-10-66, 046 815-19-53. 
SprLCdam IO-letni dom, ładnie wykończony, 
350 mkw., osiedle Widok. Tel. 0603.{)44-142. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię gospodarstwo 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. 0505-044-97 I. 
Działkę w Łowiczu, pow. min. 5000 mkw. 
Tel. 0606-656-898 po I 8.00. · 
Kupię M-2 lub M-3, Łowicz, centrum. 
Tel. 0608-359-373. 
Kuplę ziemi\!: P<>r>ów, Strzelcew, 
t.aguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 
Kupię M4 na os. Sikorskiego w Głownie. 
Tel. 0608-810-953. 

Dorn 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 niezabudo
wane w okolicy Głowna. Tel. 0603-38-88-71. 
Zamienię za dopłatą dom piętrowy 11 O mkw. 
z placem na nmitjs:zy. Tel. <»2171945-92 
po 20.00. 
Kuphp dzlałkę budowlaną 
w Sklemlewicach. Tel. ~25-792. 
Dom, segment, duże miesokaoie 
w Skierniewicach. Tel. 046 833-78-55. 
Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub Il piętro. Teł. 0605-239-236. 
Kupię działki budowlane w okolicach 
Puszczy Mariańskiej. Tel. 0606-486-383. 
~ ziemię lub sad klasy II, IV, gmina 
Sadkowice. Tel. 0500-288-173. 
Kupię mieszi<anie w Rawie Mazowieckitj 
ok. 50 mkw. Tel. 046 815-67-56 wiec:zmm. 
Poszukujemy działek do budowy 
mieszkań, domów w Sklemlewlcac:h. 
Elto-8ud. Tel. 0601-406-406. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 
Lokal na biura, gabinety, 60 mkw„ 
centrum Łowicza Tel. 0602-192-463. 
Do wynajęcia pomi=tia w centrum 
Łowicza na gabinet lekarski lub dentystyczoy. 
Tel. 0665-028-294. 
Poszukuję lokalu - Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice. Tel. 0602-392-512. 
Wynajmę lokal na biuro lub gabinet w centrum 
Łowicza. Tel. 0600-365-799. 
U=iwym - wynajmę kawalerkę, częściowo 
umeblowaną, Tel. 0698-967470 po 17.00. 
I..okaI do wynajęcia w centrum Nieborowa pow. 
50 mkw. + zaplecze, wszystkie media, bardw 
niski czyosz (do uzgodnieoia). 
Tel. 046/838-56-01 po 18.00. 
Do wynajęcia budynek biurowo-mieszkalny 
w ceotrum Łowicza, ul. Stanisławskiego 25a 
Tel. 0609-135407. 
Do wynajęcia pokój. os. Bratkowice, 
tel. 046/837-08-90 po 19.00. · 
Do wynajęcia kawalerka w Warszawie. 
Tel. 0603-984-880. 
Do wynajęcia lokal na sklep lub inną 
działalność. Tel. 046/837.{)3-15 wieczorem. 
Lokal na ul Zduńskiej • do wynajęcia. 
Tel. ~n-175. 
Wydziet7.awię finnie zabudowy, ul. Łódzka 6 
i 8, Łowicz. Tel. 0508-324-558. -
Do wyoajęcia lokal 200 mkw., parter - handel, 
uslugi. Łowicz, ul. Podrzeczna 4, 
tel. 046/837-32-73, 046/83742-85. 
Do wynajęcia wyposai.one mieszkanie 
43 mkw., os. Reymonta. Tel. 046/837-30-98 
w godz 17.00-19.00. 
Do wynajęcia kawalerka, os. Tkac7.ew, parter. 
Tel. 0694-779418. 
Pokój z kuchnią do wynajęcia (młodym, 
pracującym). Tel. 046/83744-50. 
Do wynajęcia M-3 w Łodzi. Tel. 0880-780-m. 
Wynajmę lokal handlowy. Tel. 0601-303-251. 
Wynajmę pawilon drewniany nr I 4 
na targowicy. Tel. 0601-946-325. 
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą 
o pow. 70 mkw. w Bednarach, blisko trasy A2. 
Tel. 0606-817-606, 046/838.{)I-59. 
Kwatery pracownicze I O osób - Stryków. 
Tel. 0501-579477. -
Centrum Głowna - lokal do wynajęcia na biuro, 
uslugi. Tel. <»21710-70-92 w godz. 19.00-21.00. 
Wynajmę dom w Głownie lub okolicy. 
Tel. 0603-38-88-71. 
Do wynajęcia 2 pokoje, Stryków. 
Tel. 0602-802-205. 
Do wynajęcia dla finny 3 pokoje w piywatnym 
budynku (tanie noclegi - IO os6b). Głowno, 
tel. 0698-783-854. 
Do wynajęcia 53 m - bloki. Tel. 0508-230-392. .... 
Sklep do wynajęcia, Głowno. 
Tel. 0600-612.{)88. 
Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią z wygodami, 
w budynku gospoda=ym na okres letni. 
Tel. 0514-691-959. 
Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka, ul. Solidamo§ci 14. 
Tel. 0602-660-360. 



-

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 
85 mkw. w centnun Skierniewic, wszystkie 
media, tanio. Tel. 0608-024-207. 

Lokal do wynajęcia 35 mkw. na działal
ność, ul. Jerozolimska 17, Rawa 
Mawwlecka. Teł. 0502.QSS.459. 

Wynajmę lokal ok. 150 mkw„ osiedle Widok. 
Tel. 022 845-65-33, 0501-45-85-33. 

Finna handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

Pokój do wynajęcia. Tel. 046/833-56-60. 

Do wynajęcia powienchnia magazynowa 
w Skierniewicach. Tel. 046/832-20-28. 

Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Skierniewicach. Pilne. Tel. 05()<)..570-268. 

Szukam lokalu pod działalność. 
Tel. 0668-231-711. 

Wynajmę plac pod działalność gaslronomiC2Jlą 
lub inną 500 mkw. w Rawie nad Zalewem. 
Tel. 0602-449-577. 

Do wynajęcia plac 950 mkw„ magazyn 50 mkw„ 
biuro, parl<ing w cmtrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia PUB „Murowana Piwnica" 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

KUPNO • RÓŻNE 
Kuplę ziom. Tel. 0504-350-641. 

Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

PrZY.imę ziemię z wykopów. 
Tel. 046/838-05-79. 

Kuplę beczkę asenizacyjną. 
Teł. 0504-072~. 

Kupię pralkę używaną Polar Super 
Automal PS-663, mCYi:e być uszkodzona. 
Tel. 0607-888-008. 

Kupię łóżko piętrowe. Tel. 0663-587-560. 

Kupię kozie mleko. Tel. 0606-937-316. 

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229. 

Kupię kontener biurowy. Tel. 0603-38-88-71. 

Kupię weltmeister 80 basów, wiśniowy 
łub czarny, stan dobry. Tel 046 814-22-01. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane ~. mooitory, laptopy, 
notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarantja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

Sprzedam eternit grubofalisty, fabcycmie 
malowany. Tel. 046/837-92-27 po 18.00. 

Sprzedam wózek wielofimkcyjny. 
Tel. 046/837-01-35, 0694-086-072. 

Sprzedam kwalifikowane nasiona 
cebull Tel.~. 0500-747~5. 

AteslDwane szamba ~ bloczkl 
I Inne wyroby z betonu. Produkcja 
I sprzedaż. tilledźwlada 48, 
tel. 046/838-ss-74, 0602-187-651. 

Maks 220, 6 palet - Sfnlldam. 
Tel. 0606-376-858. 

Sukienka komunijna. Tel. 0887-321-067. 

Sprzedam 2 fuleJe + fotel dWUO&Jbowy !02lcla
dany. Tel. 046/837-74-34, 0601-508-927. 

Sprzedam kocioł olejowy Viessman, 
prawie nowy. Tel. 0602-587-341. 

Sprzedam ogrodzmie metalowe. 
Tel. 066 I -025-120. 

Sony Ericson T-610. Tel. 0695-922-626. 

Sprzedam mieszałkę do ~ I 50 kg, opryski
wacz plecakowy na silnik (nowy}, akumulator 
45.A (używany). Tel. 046/838-33-44. 

Maszyny do produkcji skarpet. 
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Zamrażarka produkcji rosyjskiej. 
Tel. 046/837-26-81. 

Dwa nowe okna plastikowe Veka 
o wym 116xll3 cm. Tel. 046/837-35-19. 

Wciągirlca budowlana - sprzedam. 
Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam akwarium narożne z wyposażmiem 
i rybami. Tel. 0663-558-512. 

OSP Osiek sprzeda skrzydła okien 
w Ilości około 300 szt oraz chłodnie 

-jazdową. Tel. 0607-648-748. 

Komoda. Tel. 0880-037-474, 0888-464-071. 

Sprzedam maszynę dziewiarską dwupłytową, 
Tel. 0509-822-437. 

Zbiorniki plastikowe 1000 I na palecie 
- sprzedam. Tel. 0697~n-530. 

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Waga sklepowa, regały sklepowe. 
Tel. 0602-171-903. 

Stemple budowlane - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-65. 

Czamy regal + sora dwuosobowa. 
Tel. 046/838-50-50. 

Sprzedam nową krajzegę. Tel. 0600-953-269. 

Tanio sprzedam 5,70 mkw. glazury, akwarium. 
Tel. 046/837-67-33. 

Konstrukcja stalowa (szldarnlę). 
Teł. 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 I 7.00. 

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 skJado. 
wy 2,5x2; deski cal; klepkę dębową I 6 mkw„ 
akwarium duże - tanio. Tel 0889-1 I 8-420. 

Sprzedam kuchnię węglową, piec do c.o., 
zamrażarkę 20 mleczarską Tel. 046/837-90-16. 

Telefon Sagem MYX-6, 250 zł. 
Tel. 0600-768-405. 
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Piec 'Elf7DW'f marlci Budam Tel 0695-774-3 I 9. 

Sprzedam witrynę chłodniC2ll, zamrażarkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 

Zagęsuzarkę 90 kg; wciągarkę warsztatową 
łańcuchowa, przecinarkę stołową 380 V. 
Tel 0601-303-279. 

Spr:zedam albę i sukienkę komunijną. 
Tel. 046/837-12-22, 0608-041-272. 

Komputer, drukarka. Tel. 0503-699-872. 

Wózek 2-częściowy. Tel. 0505-018-656. 

KOl11JUfa z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Spr:zedam wóz.ek Elmar 3-fimkcyjny, łlf"""2ko 
z szufladą i materacem z włókna kokosowego. 
Tel. 0607-199-099. 

Sprzedam POiemnlk plastikowy 1000 I. 
Tel. 0604-411-266. 

Sprzedam skrzypce lutnicze; harmooię 3-rzędo
wą, guzikową, 80 basów. Teł. 046/831-62-12. 

Kupię betoniarkę 150 I, również do remonlll. 
Tel. 0888-742-148. 

Okna plastikowe i 2 pary drzwi balkonowych 
- tanio. Tel. 0889-125-136. 

Sprzedam regal młodzieżowy, komputer z biur
kiem, weraalkę. Tel. 046 833-97-86 po 17.00. 

Serdecznie zapraszamy do nowo otwar
tego sklepu z ekskluzywną odzieżą 
używaną w Głownie, ul. Czackiego 8 
przy wulkanizacji w podwórku. 
Otwarcie 1 kwietnia 2006 rok, czynne 
od 9.00-18.00. Tel. 0698-7~. 

Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. 

Sprzedam kosiarko - roz.drabniacz sadowniczy, 
l.6 metra. Tel. 0607-317-859. 

Hurtownia odzieży używanej, niesort 
z Niemiec lkg = !euro, Mszczonów. 
Tel. 0603-500-279. 

Spraedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny asor
tyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Sprzedam suknię ślubną francu.ską z dodatka
mi, rozmiar 38. Tel. 0693-497-199. 

Sprzedam parnik, chłodziarkę, tregl)I, wóz 
konny. Tanio! Tel. 046 814-44-92. 

Sprzedam tanio tokarkę dużą wieloczynno
ściową, wiertarkę stacyjną 4,5 KW, maszynę 
do szycia metali, spręiarkę 3-głowicową. 
Tel. 046 831-11-64 po 20. 

Sprzedam lowicki strój chłopięcy. 
Tel. 046/838-49-57. Spr:zedam meble pokojowe, wózek spacerowy, 

Sprzedam wkład ~ooiinkowy z pta.=zan wod- ~8~Mi~ gazowy. 
nym finny Kornak, krótko używany, atrakcyjna 
cena Tel. 0604-230-734 po 17.00. 

Sprzedam nowe efekty gitarowe firmy Boss, · 
Chorus CE-5 250 zł, Digital, Delay DD-6 
- 550 zł. Tel. 0601-226-944. 

Sprzedam suknię ślubną Mariees de Paris mo
del Dakota Biel fO'llll. 40. Tel. 0602-850-872. 

Oddam kamień budowlany za rozbiórkę. 
Tel. 0668-163-SÓI. 

Sprzedam kamień z rozbiórki. 
Tel. 046/838-16-04. 

Sprzedam rusztowanie warszawskie. 
Tel. 0695-774-230. 

Sprzedam sztachety olszowe, podsuswne, 
2,50 zł/łszt. Tel. 0510-700-439, 
Zielkowice I 34 po 16.00. 

Sprzedam strój łowicki, komunijny, 
dla chłopca. Tel. 0696-298-286. 

Sprzedam skrzynki drewniane „ I" - 80 szt„ 
drewniane. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. 

Sprzedam overlock Kingtex, 3-nitkowy 
SH-6003. Tel. 046/837-60-60. 

Nokia 6680, wbudowane dwa aparaty, MP3, 
Simlock JUK. Tel. 0505-406-917. 

Tapczan 1-0SObowy, 100 zł. Tel 0663-721-380. 

Lodówka w dobrym stanie. 
Tel. 046/837-67-50, 0501-068-291. 

Akordeon 120 basów. Tel. 0504-199-580. 

Wilryna chłodnicza. Tel. 0508-324-558. 

Likwidacja sklepu meblowego - wyprzedaż. 
Łowicz, ul. Podrzec2na 4, tel. 046/837-42-85. 

Telefony komórkowe, skuter niekompletny, 
koąJu!er, Komar. Tel 0608-872-100 po 18.00. 

Kuchnia gazowa, lodówko-zamrażarl<a, dwie 
pralki do remontu, lawosłół, lawa, materace, 
fotel, zlew02mywak - tanio spaedam. 
Tel. 046/837-15-61. 

Sprzedam dwuigłówkę drabinkową i overlock 
3-nitkowy. Tel. 050 J-649-072. 

Siatka ogrodzeniowa, I ,50 zł/I kg. 
Tel. 0502-512-939. 

Hurtownia drzwi, parapety, okna, 
materialy budowlane - niskie ceny. 
Teł. 046.'837-04-47, 0509-11J8.621. 

Organy Roland Eł2. Tel. 0504-169-288. 

Sprzedam stół do ping-ponga. 
Tel. 0608-354-272. 

Sprzedam sprzęt naglaśniający 2 X 120W. 
Tel. 046/837-45-72 po 20.00. 

Stemple budowlane, wys. 2, 70 m, 50 szt. 
Tel. 0694-993-102. 

Grzejniki żeliwne. Tel. 046/861-21-78. 

Piec c.o. ogniwo 2 m'. Tel. 0603-440-288. 

170 pustaków - tanio. Tel. 046/837-18-85. 

Sprzedam barak blaszany sza-. 2,20 m, dl. 6 m 
Tel. 0889-990-384. 

Sprzedam fre:z3lkę do met!lu. :rei. 0605-370-015. 

Sprzedam meble z 50 lat kred=, szara. łóżka, 
szafki. Tel. 046/838-73-13. 

Sprzedam wełniak łowicki, duży. 
Tel. 0501-975-192. 

Sprzedam komputer - tanio. Tel. 0886-522-482 
po 17.00. 

Urządzenie do piaskowania felg samochodo
wych (komora, pistole~ koruod). 
Tel. 0508-186-353. 

Sprzedam kredens w dobrym stanie. 
Tel. 0461838-69-34. 

Sprzedam betoniarkę 150 I. Tel. 0888-742-148. 

Sprzedam suknię komunijną (szczupła 
dziewczynka). Tel. 0241277-96-90. 

Sprzedam sadzonki świerków na choinki, 
żywopłoty od 60 cm. Czemiew k. JGemozi. 
Tel. 0608-889-445. 

Nowy wypoczynek z szufladą na pościel 
+ 2 fotele, lóżko dziecięce jednoosobowe 
z materacem 2 m x 0,9 m - tanio. 
Tel. 0241277-72-76. 

Sadzonki wierzby energetycznej - tanio. 
Tel. 0241277-93-35. 

Suknia ślubna, biała, rozm. 38-40, komplet 
wypoczynkowy zamsz. Tel. 0505-667-099. 

Sprzedam piec miałowy do 200 mkw„ 2003 rok 
budowy. Tel. 0660-048-076. 

JGosk ,,Kami" podwójny - sprzedam. 
Tel. 0503-851-515. 

Sprzedam suknię ślubną. Tel. 0502-312-275. 

Sprzedam maszyny do szycia: 2 overloki 
3-nitkowe, stebnówkę i dwuigłówkę. 
Tel. 042!710-77-19, 0661-274-690. 

Meble do sklepu odzieżowo-pasmaoteryjno
kosmetycznego. Tel. 0507-053-230. 

Pierze gęsie. Tel. 0421719-56-38. 

Łóżko piętrowe duże (sosna) z materacami. 
Tel. 042!719-21-18, 0502-639-668. 

Dwuiglówka płaska, zyg-zag Singer, dwu
igłówka drabinkowa Rimolcli, Rygiel pfuff. 
Tel. 0603-107-489. 

Opryskiwacz polowy zawieszany mato 
używany - sprzedam. Tel. 05()<)..171-392, 
0500-007-758. 

Sprzedam cegłę. Tel. 0510435-248. 

Sprzedam tunel foliowy 6'30 m, parnik 
elektrycmy. Tel. 046 833-34-90 po 19. 

Sprzedam regal pokojowy Tur-IV, drut 
ocynkowany, fi - 2,2 nnn. Tel 0506-747-993. 

Sprzedam nowy bojler elektryczny SOL i zle
wozmywak 2-komorowy. Tel. 0506-747-993. 

Sprzedam pompę do wody z sil 4 KW nową, 
bez gwarancji, hydrofor używany. 
Tel. 046/833-24-56. 

Blat ze stali kwasoodpornej, I I0/60. 
Tel 0887-787-692. 

Silnik z paekladnią zębatą, Tel. 0509-729-276. 

Sprzedam kapustę głowiastą i kisz.oną. 
Tel. 0603-470-473. 

Sprzedam kuchnię węglową. 
Tel. 046 831-54-89. 

Sprzedam wózek spacerowy grako i elektrycmą 
maszynę do pisania Tel. 046 832-65-30, 
0504-138-342. 

Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego 3/15, 
ana 600 zł. Tel. 0600-212-849. 

Sprzedam butle do C02 6 kg, rower górski nio
miecki. Tel. 046 833-04-95. 

Sprzedam złewo7mywak biały, dwukomorowy 
o wym ro'80 z baterią i syfonem, stan bardzo 
dobry, niedrogo. Tel. 0503-566-102. 

Sprzedam cztery topole ścięte. 
Tel. 0600-781-964,046 815-16-70. 

Sprzedam organy Antooelli Profesjonał 
2740 ana 300 zł. Tel 046 814-65-76. 

Sprzedam bele dębowe. Teł. 0604-854-955. 

Sprzedam kołmmy, wieżę niewielkiej naprawy, 
matmie rehabililacyjny 70x40 cm okolice Rawy. 
Tel. 044nJ2-26-64. 

Sprzedam pilę spalinową stan bardzo dobry. 
Olszyna okolice Rawy. Tel. 044 712-26-64. 

Sprzedam instałatję gazową, gaźnikową. 
Tel. 0697-705-374. 

Sprzedam tanio dwie używane suknie ślobne 
nmniar 36 i 38. Tel. 0605-125-180. 

Sprzedam segment pokojowy, kolor dąb 
380x210, stan bardzo dotwy. Teł. 0600-344-059. 

Sprzedam regały, lawę, pufę, kanapę naroina, 
biurko fotele, tanio. Okolice Rawy Mazowiec
kiej Tel. 0508-479-970. 

Sprzedam wyposażenie pizzerii: rożen, stół 
chłodniczy, talerze, Jadę sklepową, itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam komputa Althron 800 + 518 RAM, 
FX 5200, dysk IOOG. Tel 0663-489-242. 

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046 838-06-54, 0501-179-357. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Chalupni= - szycie i pakowanie. 
Tel. 0510-668-123. 

Kucharka - przyjmie wesela oraz imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0461837-84-46. 

Apteka w Kutnie pilnie zatrudni mgr/tech. 
farmacji. Atrakcyjne wynagrod7.enie. 
Tel. 0501-358-166 po 18.00. 

Poszukuję przewoźników, stała praca 
na zastaw z naczepą. Teł. 050&-003-207. 

Zatrudnię ekspedientkę z doświadcze
niem w handlu do Sklepu Wielobran
żowego w Łowiczu. Tel. 056/49J..33.43. 

Zatrudnię ekspedientkę ze znajomością kasy 
fiskalnej, pracującą w branży spożywczo-mo
nopolowej. Praca w Łowiczu. 
Tel. 0696-398-832. 

Przyjmę kierowników budów, specjal
ność: 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 mechanika samochodów ciężaro
wych z inwemjazdy kat C. Teł. 0601-297-779. 

Zatrudnię fryzjerl<ę. Tel. 0604-180.054. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 046/837-63-93. 

Zatrudnię kierowcę kal C z doświadczeoiem, 
wiek 25-40 lat. Tel. 0608-059-8 I 7. 

PrZY.imę chałupnictwo: stebnówka, overlock, 
dwuigłówka. Tel. 0511-971-809. 

Zatrudnię szwaczki, możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel. 0600-312-701. 

Avon -zostań konsultanką a otrzymasz teraz 
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek i tor
bę. Na wstępie jesz= dodatkowy prezent 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Sprzedaż perfum - super zapachy, super 
zarobek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka. 
Tel. 0602-171-903. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 

Dobrze szyjące szwaczki - zarobią, 
Tel. 0665-202-1 OO. 

FiJma zatrudni elektryka, mechanika 
na samochody cięż.arowe, kierowcę kat C, E. 
Tel. 046/837-69-81 godz.-8.00.-16.00. 

Zatrudnię pracownicę do baru, wiek do 35 lal 
Tel. 0888-388-164. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0608-637-060. 

Młody rencista poszukuje pracy, prawo 
jax.cly kat B. Tel. 0661-677-932. 

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spo
żywczego w Wyborowle (bezrobotną, 
zarejestrowaną w Urzędzie Pracy). 
Tel. 0693-278.$53. 
Zatrudnię panią do opieki (popołudnia
mi) nad 5-mlesięcznym dzieckiem, 
niepalącą, na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-74-48, 0606-792-731. 

Zatrudnię kierowcę z samochodem 
do f(Yl;Wożenia pizzy. Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię kucharza lub kucharkę do pracy 
w restauracji nad morzem na sezon letni, 
na dobrycb warunkach płacowych. 
Tel. 0501-489-891. 

Zatrudnię kelnerkę z milą aparycją, szybką, 
do pracy w restauracji nad morzem w okresie 
lipiec-sierpień, min. wykształcenie średnie, 
mile widziana majomość języków obcych. 
Tel. 0501-489-891. 

Poszukuję osób cbętnych do współpracy 
- branży kosmetycznej. Tel 0692-890-537. 

Ocieplenia budynków, glazura, murowanie 
- poszukuję pracy. Tel. 0887-818-290. 

Potrzebni pracownicy - cieśli. 
Tel. 0698-619-586. 

Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 
Tel. 0504-011-164. 

Transport krajowy, samochody z za· 
budową kontenerową, lzotennlczną, 
cały kra], kOfZYSłne stawki na powro
tach. Tef. 0600-357-428. 
Zatrudnię kierowa: kat C, C+E z uprawnienia
mi, transport krajowy. Tel 0601-360-267. 

Zatrudnię pracowników, wykształcenie rolni
cze lub ogrodnicze, prawo jazdy kat B 
- teren Łowicza. Tel. 0604-230-734 po 17.00. 
Poszukuję nauczycieli, lektorów językowych. 
Tel. 0503-972-888. 

Dodatko- źródło dochodów. 
Teł. ~17-532. 

Zatrudnię kucharza i kelnera do pracy 
w restauracji. Tel. 0514-806-529. 

Przyjmę kierowcę kal A+B. Hurtownia 
koło Łowicza, tel. 046/838-44-68. 

Podejmę pracę chałupniczą okolice Łowicza. 
Teł. 0667-371-717. 

Handlowca ze znajomością rynku skar
petkowego m.ln. Wólka, Stadion - po
szukuje producent Teł. 0660-205-690. 
Mikrop" Czecby zatrudni doradcę żywienio
wego - pmodstawicieła handlowego. Wymaga
ne wykształcenie wyż:= rolnicze. 
Tel. 0504-184-065, 0504-184-055. 

Mi-Ody, uregulowany stosunek do służby woj
skowej, uprawnienia: wózek widłowy, prawo 
jazdy kat. B,C, T, świadectwo kwalifikacj~ akn>
alna książ=1ca zdrowia - podejmie pracę. 
Tel. 0600-107-177. 

Zatrudnię fry2jerkę lub fry.rjera. 
Teł. 046/837-81-38. 

l.esp6I rockowy szuka basisty. Próby 
w czwartek wieczomn. Tel 0601-290-163. 

22-łelni, własny samochód - podejmie pracę. 
Tel. 0505-728-22 l. 

Zatrudnimy doświadc7.0nych pilotów wycie
czek. BP Nemezis, teł. 046/837-41-63, 
0600-473-185. 

Zatrudnię do pracy w pizzerii (moiliwość przy
uc:renia), pawo jazdy kat B. Tel. rml.-797-678. 

PrZY.imę szwaczki (bielima). Tel 0501-649-072. 

Zatrudnię kierowcę kat C+E, Łowicz i ołcolice. 
Tel. 0608-067-847. 

Zatrudnię kierowcę kat C+E z da!wiadczmiern, 
dobre zarobki Tel. 0604-237-423. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny i kostiu
mów kąpielowych, brakarkę, sprzątaczkę. 
Tel. 0509-240-830. 

PrZY.imę do pracy do pomocy w gospodarstwie 
sprawnego rencistę lub emeryta z zakwatero. 
waniem. Tel. 046/861-13-97. 

Przyjmę do pracy kierownika robót' bu
doWianych z uprawnieniami oraz kie
rowników robót na budowie, mile wi
dzie koszlolyscw.lnie. Teł. 0601-303-235. 

Zatrudnię szwaczki. Tel 0604-500-826, 
0602-241-867. 

PrZY.imę do pracy w ochronie studentów, 
emerytów i rencistów. Tel. 0500-041-363. 

Zatrudnię zbrojarzy ze znajomością rysunku 
technicznego calego kraju. Tel. 0605-171-672. 

Firma zatrudni mechaników samochodowych. 
Tel. 0605-094-165. 

PrZY.imę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 

Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kal C+E 
w transporcie międzynarodowym. 
Tel. 0502-349-083, 0501-373-073. 

Zatrudnię ekspedien~ę z Łowicza do pracy 
w sklepie wielobranżowym, wiek do 35 lal 
Tel. 0508-216-838. 

Młody, wykształcenie średnie - matura, uregu· 
Jowana służba wojskowa, stolarz meblowy 
z paktyką, pawo jazdy kat B - podejmie pracę. 
Tel. 0501-707-657. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowycb kręgosiupa. MEDYK, 
ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: śr. I 6-19, 
sob. 8-14. Informacja i zapisy: 046/862-18-12, 
0509-867-229. Kursy zawodowe; 
zaświadczenia MEN, www.seleota.pl. 

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 042!719-38-64, 0603-610-884. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny. 
Teł. 0602-651-060. 

PrZY.imę szwaczki do kostiumów kąpielowych 
oraz biustonoszy. Tel. 0421719-36-93, 
0508-718-574. 

Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

Ubojnia zwierząt w Karnkowie zatrudni. 
Teł. 0421719-56-78 9.00 - IO.OO. 

Zatrudnię lakiernika do zakładu 
stolarskiego (Głowno). 
Teł. 069&-033-627, 0668-206-250. 
Zatrudnię kierowcę z kategorią B C. Mile 
widziana majomość mechaniki. 
Tel. 0605-046-558 

Poszukuję wulkanizatora, Głowno. 
Tel. 0421710-74-47. 

Montażystów stolarki otworowej z doświad
cmiiem - Głowno. Tel. 0502-761-502 po 16.00. 

Ekipy montażOl!fe zatrudnimy, branża 
okienna. Glowno, 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__głowno@wp.pl, 
tel. 0502-761-502 po 16.00. 

Pilnie zatrudnię szwaczki, konfekcja damska 
i dziecięca - stała praca. Tel. 0668-1 80-(i() l. 

Zatrudnię pracownika do robót remontowo
budowlanych - ocieplanie budynków, 
Głowno. Tel. 0880-542-743. 

Serwis san10Chodowy zatrudni mecha
nika, lakiernika, blacharza, kierownika 
s.wlsu. Teł.. CJ50M;90.282. 

Szwaczki z doświadcz.miem, tkaniny. 
Tel. 0663-514-363. 

Zatrudnię na stanowisko błacharz-Oekarz 
od zaraz i pomoc blacharza, możliwość zareje
strowania na pełen etat Tel. 0694-470-514. 

Zatrudnię krojczego, pomoc krojcze. 
go (Głowno). Tel 066lh140-.268. 
Zatrudnię szwaczki - dzianina, 
praca caloroczna.. Tel 0603-107~. 

Zatrudnię szwaczki - bielizna damska, 
kostiumy kąpielowe. Teł. 0603-107~. 
Avon - bezplatne zapisy, super 
prezenty. TełJsms o.al1-032-348, 
042/719-44-47. 

Avon • atrakcyjne prezenty dla nowych 
konsultanlsk. TełJsms 0696-917.023. 

PrZY.imę pracowników do JlfZYUC2Eflie 
w pizzerii. Głowno, ul. Łowicka 40. 
Tel. 0503-417-273. 

Przyjmę szwaczki (spodnie damskie), 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 

Szwalnia Głowno przyjmie szwaczki - tkanina 
Jeans. Tel. 0889-329-409. 

Zatrudnię cukiernika i pomoc do cukierni. 
Tel. 042!710-72-99. 

Flnna budowlana poszukuje 
podwykonawców do robót brukarskich 
- układanie kostki i krawężnika. 
Teł. 0601-699-379. 

Avon- bez wpisowego. Smsffel. 0502-616-468, 
046/832-74-42. 

Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultan
tek. Smstrel. 0512-115-030. 

Flnna budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
tub ogólnobudowlane do pracy 
na budowle na terenie całego kraju. 
Tel. 046.'833-98-28 -· 18. 
Finna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833.S8-28 
-.11. 
Zatrudnię operatorów maszyn budow
lanych (koparko-ładowarka, równiarka, 
walec). teł. 0603-755-726. 

Flnna zatrudni absolwentów szkól wy
ższych o kierunku ogólnobudowlanym 
I drogowym. Teł.. 046 1133-98-28 wew. 11, 
0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kal B, C, O, E. 
Tel 0609-837-100. -

Zatrudnię szwaczki oraz chałupniczki. 
Tel 0692- I 25- I 38. 

Firma PPHU ,,Dach-Met" w Franopolu koło 
Białej Rawskiej zatrudni praco)Vnika, pożąda
ne umiejętności ślusarz, spawacz, tokarz, 
blacharz, lakiernik. Tel 046 815-92-56, 
0607--091-127. 

Potrzebna szwaczka chałupniczka. 
Tel. 0668-157-690. 

fraca dla 7.dolnycb dla samodzjeinego biznesu 
i pozytywnie zakręconych. E-mail: 
serv.inter@neostrada.pl. Tel. 046855-53-04, 
0692-066-689. 

Zatrudnię murarzy, tynkarzy. 
Tel. 0886-18-37-75. 

Zatrudnię kobietę lub mężczyznę 
do prac porządkowych w Skierniewi
cach. Tel 0510-139-731. 

PrZY.imę kierowcę z samochodem do f(Yl;W07ll 
pizzy w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0668-199-742. 

Zatrudnię szwaczlci, krawcowe do zakładu. 
Tel. 0692-438-565. 

Spóklzielnla Standard zleci~ie 
budynku wielorodzinnego. pro
simy składać do dnia 2006.04.0 . 
Dodatkowe lnfonnacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 046/833-37-47 
lub 0691-319-140. 

Szukam chętnych do wsp6lpracy 
przy spu.erlaży perfum. Tel 0604-227-094. 

Zatrudnię młodą, dyspozycyjną osobę 
w charakterze sprzedawcy - Skierniewice. 
Tel. 0513-770-040. 

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych. 
Tel 0607-089-654. 

Mlkrop Czllchy Zllrudnl doradcę żywie
niowego • przedstawiciela handlowe
go. Wymag- wyksztalcenle wyższe 
rolnlcźe. Kontakt teleforl~ 
0504-184-065 lub 0504-1 
Zatrudnię opidrunkę do dziecka w Skierniewi
cach. Teł. 0697-719-474. 

Zatrudnię I 8 - 24-łetnią stażystkę (produkcja 
papieru toaletowego), Skierniewice, 
Granicma 52. Tel. 046 835-90-83. 

Przyjmę pracę cbałupiiczą, oprócz szycia 
Tel. 0661-151-689. 

Finna okienna zatrudni haodlowców 
z własnym samochodem, Rawa Mazowiecka, 
Pl. Wolnoóci 7. Tel. 046 814-51-21. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfro- wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Teł. 046/837-$4-85, 0608-484-079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompute
rowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. . 

Wideofilmowaoie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie i tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 

Przyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601-439-657. 

Flnna zatrudni kierownika robót Wideofilmowanie KAMA - fotoreportai.e. 
drogowych. Tel 046/833-8&-28 -· 11. Tel. 0461837-75-58, 0604-591-295. 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z UMIENIA NATURAlNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 ·28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 

ZAPRASZAMY NA NOWY 
SEZON TURYSTYCZNY 2006 
"uper wycieczki szkolne 
~ ~spaniałe wyjazdy 
~ dla dorosłych 
~ielone szkoły - bogaty program 

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1/3 li p. 
tel.lfax (046) 837-41-63, 0600-473-185, 0608-467-711 

de ve • I 
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Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749; futograf, 
tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 

Film weselny, komunijny, DVD. 
Przystępna cena. Tel 0609-996-333. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Fotogiafowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-45 l. 

Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. 

NAK Studio Fihns - wszelkie usługi 
wideofibnowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 0461838-70-51, 0888-832-140. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Cyfiowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych 
wspomnień! Przegraj pamiątkowe 
kasety wideo na plylę DVD. 
Tel. 050!Mi20-J00. 
Przagram kasety wideo na plylę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-608. 

Wideo - filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244-400. 

Wideo Foto. Tel. 0696-011-351. 

Foto-Video Clip, śluby, komunie, 
studniówki, DVD, VHS. Tel. 0606-218-624, 
0661-723--002. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel.~19. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A 
do Z Wyr:em gratis. Fakn.y VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Ukladanie glazury, tmlroty, panele, gładź i inne 
wykończenia Tel 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Hydrauliczne uslugl. Tel. 0506--064-122, 
11461837-19-29. 

Tynki gipsowe agiegatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Usługi hydrauliczne • pełny zakres. 
Sprzedat k~~o::l:lowych, miało-
wych I na ek Zakup pilM;a 
z montażam VAn. ~ 9. 
Tel. 046/838-75-63, o6o1-379-355. 

lnstalacje elektryczne, pnylącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Glazura, terakota, gładź, płyta gik. =!owanie, 
boazeria, panele, podlogi, siding, tynki. 
Tel 0502--095-691. 

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

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

Przyląc7.a, elektroinstalacje, pomiary, wide<>
<b"nofony, RlV-Sat, lxam<napęrly, systemy alar
mowe (monitoring). Remonty, hydraulika, 
glazura, terakota, gipsy, panele, stolarl<.a, 
uprawnienia, VAT. Tel 046/837-50-84, 
060 l-303-858. 

Usługi hydrauliczne - pelm 2'lkres, fuku.y VAT. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Elektryk - montaż, naprawa. Tel 0607-725-830. 

Glazura, terakota, gipsy, malowanie. 
Tanio, solidnie. Tel. 046/830-23-51, 
0600-488-382. 

Układanie kostki betonowtj, granitowej 
oraz inne usługi brukar.ikie. Tel. 0604-208-087, 
046/837-57-28. 

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

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe. 

Solidne układanie glazury, terakoty, mwowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691-715-543. 

Gipsy ·malowanie. Tel. ~. 

Tynki, docieplania, posalłzlci, gipsy, szwedzka, 
płytki. Tel. 0507-458-670. 

Tynki, docieplania, posalłzlci, gipsy, szwedzka, 
płytki. Tel. 05LL--098-343. 

Usługi remontowe, glazura, terakota, panele, 
wszelkie 7.abudowy. Adaptacja poddaszy, sufi
ty podwieSllme, gładź, malowanie, S'l3fy, paw
laczie. Wymiana okien i drzwi 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651. 

Układanie kostki • solidnie, dokładnie. 
Konlanncyjne ceny. Tel_ 0604-41U69. 

Krycie dachów. Tel. 0604-456-825, 
0608-40M86, ~3, 
0604459 448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-471Mi14. 
Kompleksowe remonty mieszkań. 
A1ntkcyjw ceny. Tel. 0691-734-644. 
Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul Warszawska 94, 
tel. 0698-467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Glazura, terakot!. Tel. 04<J/837-11-5l po 16.00. 

Panele podłogowe, ścienne; boazeria; malowa
nie; tapetowanie; schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33. 

Belon - wybur7.enia, cięcie, rozbiód<a. 
Tel. 0606-192-95 l. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel 0698-778-366. 

Glazumilc - kompleksowa modernizacja łazie
nek, kuchni, schodów, tarasów, panele 
podłogowe, sufity gi1c. Tel 0602-648-497. 

Malowanie, gipsowanie, tapetowanie, panele 
ścienne, sufity podwiesmne, adaptacja i ocie
planie poddaszy, płyty gik - solidnie, tanio. 
Tel. 0600-818-296. 

Remonty • kompleksowo 
Tel. oeoN14-49ó. 

Ramonly • adaptacje- Tel. 0607 -196-356-

Remonty • profesjonalnie. 
Tel. 0691-774-281. 

Projektowanie budynków miesz.kalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyreny, 
kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 046/837-78-38. 

Glazura, terakota, gipsy, panele, itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Gła711ra, terakota, gładź, panele - reny 
do uzgodnienia Tel. 046/837-95-43. 

Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów S23lllb, usługi koparlco-spycbar
ką. Tel. 0604-575-523, 04&'837-79-21. 

Układanie koatld lln*owej, granitDwej. 
Teł. 0692-7-- 046/837-62-89. 
Nadzory budowlane, oceny technicz
ne obiektów, kosztorysy, projekty. 
Uprawnienia komstrukcyjno-budowla
ne, bez ograniczeń. mgr Inż. Andrzej 
Terebińskl. Tel. 050S828-424. 

Wykończenia wnętrz pod klucz, 
docieplania budynków, referencje 
z rynku miejsca-go. Tel. 0602~~ 

Glazura, terakota, panele ścienne, podłogowe, 
malowanie - tanio, solidnie. Tel 0602-717-2J'f7. 

Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprawa, kon
serwacja. Tel 046/839-18-37, 0609-227-348. 

Balustrady ze stall nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplanie 
budynków. Tel 0505-024-964. 

Posadzki przemysłowe: betonowe, lastryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
konsultacje i wykonanie. Tel. 0606-183-173. 

Remont i modernizacja obiektów przemysło
wych i handlowych. Montaż konstrukcji 
stalowych, komory chłodnicze. 
Tel. 0606-183-173. 

Docieplanie, gładzie, tynki, malowanie - wolne 
renniny na 2006 rok. Tel 0693-332-588, 
046/837-22-94. 

ruje sprzedaż blachodachówek, dach6- Remonty - wykończenia wn'llJZ. 
wek ceramicznych, blach trapezowych, Tel. 0508-313-799. 
rynien renomowanych firm, podbitkę Usługi hydrauliczne, pełen :zakres. 
I Inne akcesorta dachowe. Dobra Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 
jakość, konkurencyjne ceny. ŚWiadczy· 
my usługi blacharsko-dekarskie, Wykończenia, remonty • solidnie. 
krycie dachów. Łowicz, Tel. 0888-S78-225. 
ul. Jana Pawia U 23. Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
Tel./fax 11461837-61-31, 0509-72!Ml19. montaż płyt gik. glazura, terakota, panele. 
Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze- Tel. 0504-388-696. 
sne systemy do każdego typu okien, Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, płyty 
także bez wiercenia. Łowicz, gik. panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25. Tel. 0608-685-867, 0461830-00-14. 
Ogrodzenia, balustrady, bramy pnesuwne, 
siatka ogrodzeniowa Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 

Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-256. 
Kominki - budowa, montaż, ogrzewa
nie domów. Tel. 046/837-44-35, 
0600-~18. 

Cyklinowanie, ulcladaoie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Ukladaoie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja. Tel 0600-150-196. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowanie 
• profesjonalnie • „EFEKT". 
Tel. 06()().984.398. 

Cyklinowanie, polerowanie 
- nowoczesny sprzęt. Tel. Q694.866.437. 

Usługi hydrnuliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 

Profesjonalna instalacja sygnalizacji włamania. 
pożaru. kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego 
(monitoring). Tel. 060ł-207-689. 

Centrum Sprzedaży Rynien I Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Wllold Kosmow· 
ski oferuje po najniższych cenach bla
chodachówkę szwedzką I fińską, bla
chy trapezowe, podbitkę I rynny. 
śWiadczymy krycie dachów. 
Tel. 0600-367.$6. 046/839-28-60. 

Usługi remontowe i wykończeniowe. 
Tanio, solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 

Kominki - budowa, projekty, 
200 wzorów. Ogrzewanie domów. 
Tel. 046/837~2, 0602-282-415-

Wykonuję tynki. Tel. 0697-923-472. 

Solidne układanie glazury, terakoty, 
mwowanie, tynki, posadzki, docieplanie, 
panele, klinkier. Tel. 046/837-13-91, 
0607-070-420. 

Tynki, posadzki - wolne lflminy. 
Tel. 0503-077-863. 

Wanny - odnawianie, gwarancja. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

Żaluzje, rolety, verticale. Tel. 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Wykończeniówka - dachy, budowlanka. 
Tel. 0461830-37-61, 0603-753-973. 

Instalacje elektryczne, naprawy, przyłącza, 
pomiary. Tel. 0605-721-133. 

Kompleksowe wykoń"7enia wnę_trz. 
Tel. 0668-821-933, 

Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 0461837-11-49, 0696-601-132. 

Panele podłogowe i ścienne, ele~1ryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Remonty i wykończenia. Tel 046/837-01-85, 
0608-810-953. 

Glazura, terakota, gładzie, malowanie, panele. 
Tel. 0421710-84-90, 0601-650-795. 

Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 

Usługi budowlane - docieplenia budynków, 
klinkier. ogrodzenia betonowe, wylewki, tyn
ki wewnę1r2ne i :zewnęUzne. Tel 0886-333-927. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz. docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE 

Elektroinstalacje, domofony, alanny. 
Tel. 0502-140-721. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bezplatna wycena materiałów i robocizny. 
Tel 0602-882-617. 

Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. 

Ukladanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe. 
Tel 0609-569-365. 

Tynki gipsowe agregatem, wylewki 
Tel. 0500-037-006. 

Nowe systemy y;zew=, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, mial. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Kominki • ~-towanie, montaż, 
dystrybuc:Ja c powietrza. 
Tet. o5o3-118' . 
Docieplenie budynków i elewacj~ możliwość 
tynków akrylowych, realizacja zamówień 
na 2006 rok, konkwencyjne reny. 
Tel. 0880-201-924. 

Odnawianie wmiien. Tel. 060CMl79-826. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia 
Tel. 0509~-409. 

Mwowaoie, tynki, ocieplenia 
Tel. 046/815-75-85. 

Usługi remontowe i wykończeniowe, 
tanio, solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 

Instalacje wodno-kanalizacy i c.o„ fuktury 
VAT. Tel 0604-173-360, 046/835-31-26. 

Pranie dywanów, tapicerek, mycie 
okien. Tel. 0608-1724138, 046/832-82-12. 

Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem Tel 0695-616-371. 

Tynki, wylewki agregatem, komplel<sowe 
wykaóc2aoie wnętrz. Tel. 044/724 19 53, 
0605-541-012. 

Tynki, mmy, ocieplenia Tel 0693-791-487. 

Ukladaoic, cyklinowanie. Tel 046/835-22-56. 

Tynki gipsowe, cementowo - wapienne 
agrega1em. Tel. 0695-616-371. 

Mwowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczycb. Tel. 0661-251-301. 

Pranie podciśnieniowe dywanów, 
wytdadzlll I tapicerek. Tel. 0696--086-627. 
Tanio malowanie, gipsowanie. 
Tel. 0508-809-517. 

Docieplanie budynków, gładź gipsowa, płyty 
KG i malowanie, dokladnie, tanio. 
Tel. 046/832-73-78, 0604-136-932. 

Panele podłogowe, ścienne, terakota, malowa
nie, tanio, solidnie. Tel. 0694-28-74-47. 

Ocieplanie budynków styropianem, wełną. 
Tynki akrylowe, mozaikowe silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

Full-Oach sprzedaż, montai pokryć 
dachowych, ceny promocyjne na bla
choclachówld szw9dzkle, fli\skte, 
nlemledde. Nowy Kurzeszyn 7. 
Tel. 046 814-11-22, 0602-718-334. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z chzwiami pm:suwnynń. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
fidctmy VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów I inne usługi 
komputerowe. Tanio I solidnie. 
Tel. ó505-006-331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzi· 
na Szychowscy. Tel. 0604-891-092. 

Bitro rachunkowe. Tel. 0697-771-238. 

l.espół - żywa, dynami=a muzyka, akordeon, 
saksofon, gitara, wodzirej. Baj=ne oświetle
nie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
(wieczorem). 

Anteny - montaż, instalacje. Tel 0601-306-566. 

Spawania aluminium. Tel. 0504-065-376, 
Jastrzębia 45. 

Kredyty trudne, hipoteczne, 
gotówkowe. Tel. 050~17-632-

Zagubiono legitymacjC1 studencką nr 5808/z. 
Znalazcę pros7.ę o kontakt tel. 0888-658-177. 

Meble na wymiar, kuchnie, S'l3fy z drzwiami 
prz.esuwnymi. Tel. 0604-462-835, 
046/83 7-96-07. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, taplcertd. Tel. 0694.a76-103. 

„SCART" S8lwis RTV • naprawa sprzę
tu radlowo-(elewlzyjnego • gwarancje. 
Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-774-760, 046/837--06-02. 

AGD • naprawa sprzętu. 
Tel. 0691-e&1.:l34. 

Wypożyczam rusztowania wlllS2llwskie. 
Tel. 0697-923-472. 

Instalatorstwo elektryC2IIC. Tel 0509-428-521. 

Nap-awa ~ AGD: pralki, lodówki, :zamra-
7.ad<i, og=wacze, tfnny, zmywarlci, klimaty2ll
cje. Doja2d gratis. Tel 0512-348-137. 

Kompleksowa obsług~a firm. 
Tel. 046/837 ·TIMl6, 0512 

Knjowy przllWÓE osób, busy, 18 miejsc, 
8 miejsc. Tel. 0602-4i81-641, 
046/838-70-32. 

Projekty graficzne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od 10.00 
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 Wars:zawą. Tel 0505-238-115. 

Koronki, aplikacje. Tel. 0509-454-422. 

Usługi geodezyjne, okolice Głowna, 
Strykowa. Tel. 0502-581-189. 

Naprawa sp<zętu AGD. Tel. 046/874-28-30. 

Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 

Projdd ogrodów w zimowej JIU010Cii I :d/mkw. 
Tel. 0660-636-814. 

Lincoln czarny, nowy mode~ śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 042 637-61-30. 

Profesjonalna obsługa Imprez muzycz
nych, firmowych, koncerty, wesela, 
karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.martuszkozlowskl.com. 

Rogmeracja karttidiy, naprawa drukarek u kJien. 
ta. Tel. 0509-6:ID-300 w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo· 
mową, wypożycz drukarttę atr.nento
WI\ lub laserową. Zrobisz to sam naj
tańszym koszlem. Kiosk przed kinem 
PoloMz.. Tel. 05CJ9.Q0.300, 
0508-132~. 

Kominki - projektowanie. Montaż, dystrybu
cja ciepłego powietrnL Tel. 0503-718-798. 

Prz.ąirowadzki. Tel. 0605-303-836. 

www.schodyparkiety.pl 

Pozyskiwanie klientów - budowa sieci 
sp=daży. Tel. 0887-787-692. 

Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 

Naprawa mebli tapicerskich w.pó!C7.CSllych 
i stylowych. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Konstrukcje i stopniowanie odzieży. 
Tel 0697-705-332. 

l.agubiono legitymację studencką na nazwisko 
Katarzyna Zbudniewek. Tel. 046/831-14-17. 

KOMPUTERO 
-PISANIE 

Komputeropisaoie, rysunki, wykresy - tanio 
Skór:zaną, kożuchową, futrzaną odzież - kom- i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 0602-277-013. 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg Bolimow-
skiej i Baczyńskiego - środy 11.00-17.00. Komputeropisaoie. Tel. 046/837-46-85. 

Pranie dywanów, tapicerki w :zakładzie 
i u klienta. Tel 0501-431-978. 

l.espół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Wymiana pasów na nowe 
w verticalach oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046/ll30-04.-02. 

l.espół nruzyciny - wesela. Tel. 046/838-39-23, 
0601-854-670. 

Naprawa komputerów - tanio. Łowicz, 
tel. 0503-601-732. 

Zespół. Tel. 0500-268-110. 

Transport krajowy. Samocłx\d 1,5 t + przycll:pa. 
Ra:mn 24 rW. FÓknay VAT. ł..owicz, 
tel. 0505-018-655. 

Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konsenwtja. 
Tel. 0601-207-689. 

l.espół - wesela. Tel. 0502-473-091. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 

Kamaz - żwir, piasek, pospólka. 
Tel. 046/837-06-19, 0602-471-796. 

ZawiazJ: do ślubu, tanio - BMW 5, srelxne. 
Tel 046/838-58-12, 0604-973-039. 

Śluby i inne uroczystości - srebrny 
Matedes (okularnik), =ma perla BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą ~ 
- wesela, bale, bankiety, imprezy okolicznościo
we. Tel. 0604-281-361. 

l.espół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 

Prawnik - porady, pozwy, wnio5kt. 
Tel. 0461837-71M16, 0512-443-el&. 

l.espół - wesela. Tel, 0605-283-913. 

Limuzyna Lincoln - śluby, pizyjęcia. itp, 8 m 
długości, telewizor, lodówka, skóra. 
Tel. 0605-305-579, 0697-146-411. 

Solidne sprzątanie mieszkań, domów, 
mycie okien. Tel. 0606-108-795, 
~71. 

Instalacje elektryczne. Tel. 0501-129-686, 
046/889-147-329. 

Śluby - BMW 3 -tanio. Tel. 0508-909-732. 

Renowacja, strojenie pianin. 
Tel. 046/837-92-90. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Komputeropisanie. Tel, 046/833-10-79. 

NAUKA 
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Student PW, korepetycje - matematyka, fizyka, 
chemia. Tel. 046/837-74-21, 0500-104-432. 

Nauczyciel języka niemieckiego - udzieli 
korepetycji - tanio i profesjonalnie. 
Tel. 0691-715-557. 

Chemia, biologia - ko"'ll"'Ycje. 
Tel. 0601-613-963. 

Korepetycje z języka angielskiego, nauczyciel. 
Tel. 046/837-05-41, 0603-704-267. 

Matematyka - student UL, 90 min} 25zl. 
Tel. 0606-647-491. 

Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273, 
046/837-34-87. 

Angielski - korepetycje dla szkoły podstawo
wtj. 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. 046/837-18-43. 

Język polski - pomoc przy pisaniu prac. 
Tel. 0608-433-138. 

Matematyka, korepetycje, studentka. 
Tel. 0509-808-598. 

Korepetycje - język niemiecki 
Tel. 0508-186-351. 

Matematyka. Tel. 04611B7-85-96. 

Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
z podręcznika ucznia. Tel. 046 832-65-39, 
046/832-65-18, 0695-610-541. 

Angielski. Tel. 046/833-74-18, 0509-765-759. 

Chemia, biologia - korepetycje. 
Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169. 

Angielski - indywidualnie. 
Tel. 046/833-74-31, 0504-68~.-169. 

Matematyka Tel. 0668-379-885. 

Matematyka-doje:ż&amy. Tel 0887-787-692. 

ROLNICZE 

Scblad7alniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam warchlaki duńskie, waga 
25-30 kg. Gasik • Nlediwlada 
Tel. 0504-27CMl90. 

Sprzedam bób, odmiana Biz.oo. 
Tel. 0512-074-580. 

Sprzedam bób. Kupię ziemniaki 
Tel. 0508-819-982. 

Sprzedam siano i słomę belkowane. 
Tel. 0601-335-514. 

Sprzedam ładowacz cyklop, stan banlz.o dobry. 
Tel. 046/839-22-92. 

Kupię każdą ilość żyta, sprzedam. 7'llllienię 
otręby. Tel. 0697-536-596. 

Sprzedam miesnmkę. Tel. 046/835-22-71. 

Przywiozę ml6lo browarne 2x 8 t 
Tel. 0605-629-839. 
Sprzedam konia, powy:iej 15 lat. 
Tel. 046/838-68-56. 

Sprzedam słomę, sadzarkę czaską, 
etamlt drobnofallsty (nowy). 
Tel. CJ606..324.870. 

Sprzedam Kosa do naworzf>w, motcpompę 
strażacką M800, 1988 rok. Tel. 04<J/838-11-58. 

Sprzedam slomę, kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 

Sprzedam kiszonkę kukwydzianą, sadzonki 
wierzby energetycznej, kukurydzę pasmwą; 
cebula, buraki CWikłowe - duie ilości. 
Tel. 0602-673-181. 

Sprz.edam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-47-51. 

Sprzedam~ 160 I i~ 3 lapy. 
Tel. 0888-144-260. 

Sprzedam mieszankę, jęczmień Stra1l1'. 
Tel. 0600-519-681. 

Sprz.edam ciągnik MF3060, 4x4, klimatyzatja. 
Tel. 0668-816-945. 

Spzedam rury aluminiowe o średnicy 108 mm 
Tel. 046/861-05-11, 0608-400-447. 

Ursus C-360, 1979 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-76. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu z cielakiem 
lub bez Reczyce 33, tel. 0888-104-443. 

Sprzedam kabinę Sokółka do C-360. 
Tel. 0698-303-992. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1980 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Bób • nasiona, sprzedam. 
Tel. 0603-161-640. 

Spmdam 5;37 ha ziemi, JXZ)'C2lOpę 4 t wywrot
ka, dojmę 2-ł:onwiową i slomc; w kostkach. 
Tel 0691-715-496. 

Sprz.edam dtrią ilość obornika. 
Tel 046/838-24-22. 

Sprzedam dwa kombajny zbożowe Forscbnitt 
512, cOOder 4,20, 1981 rok i 1987 rok, stan lxb. 
Tel. 0604-961-560. 

Sprz.edam słomę. Tel 046/838-75-17 
(wieczorem). 

Kup~ skrzynki plastikowe. Tel. 0600-389-324. 

Sprzedam jałówk'1 wysokocielną. 
Tel. 0696-698-085. 

Sprzedam działkę budowlaną gospodarczą. 
Tel. 0606-281-707. 

Sprz.edam pszenicę, pszenżyto, dojarkę 
Alfa uval. z.dooy 157. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam pszenicę, pszenżyto, miesnmkę 
zbożową. Tel 0502-585-456. 

Spirxlani MTZ 82 z pr7Jl<kńm n:w1em, stan bdb. 
Tel. 0692-498-238. 

Sprzedam mi=kę. Tel. 046/837-33-81. 

Sprzedam dojarł<ę, stan Idealny 
I silnik 5,5 kW Tel. 0661-284-038, 
046/838-43-13. 

Sprz.edam krowę. Tel. 046/830-39-69. 

Sprzedam Bizon Rekord i-058, 1997 rok; 
Ursus 4512, 2002 rok. Tel. 0501-504-n3. 

Sprzedam Ursus 3512 lub Ursus 904. 
Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam Ursus C-330; MF-255; irasę Z-224; 
rozIZUtnik obornika; Orkao 2A. 
Tel. 0501-504723. 

K~ię Ursus 5314; 4514 !ub z.etor 5340 
lub 7340. Tel. 0501-504-723. 

Spzedam siano luzem i słomę w belacb. 
Tel. 0461838-92-46. 

Sprzedam C-360; C-330 nowy składak; agre
gat prądotwórczy 38 kWA; kerszera; Stara 
1132; silniki: C-3(,(), MTZ, 914, 1214, Leilaod 
6 i 4; opryskiwacz Sepria; opryskiwacz polo
wy 22 m 800 I; ~ ciągnikowe ió2ne. 
Tel. 0504-475-567. 

Sprzedam siano belowane. Zabosów Mały 16, 
tel. 0698-556-743. 

Sprz.edam obornik bydlęcy. Tel 0889-860-859. 

Sprzedam ciągnik C-330 po remoncie z TUR 
(bez prawa rejestracji). Tel 0601-297-779. 

Siano belowane - SjnCdarn. Tel. 0604-m-885. 
Sprzedam rozr.rutnik Tandem 6 t lub 2-osiowy; 
beczkę 3500 I; wagę tooową do bydła; siewnik 
zbożnwy 3 m; pług 5-skibowy. 
Tel. 0660-593-920. 

Pszenżyto jare, siano belowane - sprzedam. 
Bednary 141, tel. 0461837-86-14, 838-60-06. 

Sprzedam Bizon Z-050, 1974 rok, stan dobry. 
opony 80%, nowa kosa, nowa chłodnica, 
cena do uzgodnienia; beczkę aseoi7.acyjną. 
Tel. 046/838-71-42, 0601-301-412. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 1000 MJ'G. 
Tel. 046/838-37-01, 0607-929-060. 

Sprzedam sie\<nik do nawozu, lej (do renouu). 
Tel. 046/838-77-78. 

Sprzedam 15 t pszenicy. Tel. 0602-211-613. 

Części do widlaka eleklry=ego WW, używa
ne. Tel. 046/838-91-28. 

Spr-.axlam przyczepę zbierającą do siana 
i zielonek. Tel 046/838-77-83. 

5 szt. opon 900 - 20, koła do przyczepy 6 t 
- sprzedam. Tel. 0606-519-851. 

Kupię wagę inwentanową i tonową. 
Tel. 046/838-89-34. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 7 kwiecień. 
Nowe Grudze 17, tel. 046/838-83-72. 

Sprzedam jęczmień jary Stra1l1'. 
Tel. 046/838-72-20. 

Sprzedam ""'3ulę, wysadkę. Tel 046'838-78-46. 

Sprz.edam jałówki cielne. Jackowice 29. 
Tel. 046/838-78-53. 

Sprz.edam krowę 5-letnią na ocieleniu. 
Tel. 046/838-85-12. 

Sprz.edam ciągnik U<SUS 2812, 1997 rok i kro
wę na ocieleniu, 5-letnią. Tel. 0500-243-428. 

Sprz.edam ciągnik U<SUS 3512, 1996 rok 
i wóz konny. Tel. 046/838-88-62. 

Sprzedam rozmJtnik rosyjski. 
Tel. 0668-472-081. 

Sprzedam krowy i kwotę mleczną, 
likwidacja stada. Tel 046/861-25-94. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel 046/838-30-05. 

Spm:dam ~ :zbierają:ą i dmuchawę 
do siana. Tel 0604-574-267. 

Sprzedam mieszankę, owies, pszmicę, kiszon
kę z kukmydzy i siano. Tel 046/838-45-80. 

Słoma prasowana i kamień polny - sprzedam. 
Tel 0692-971-544. 

Sprzedam pszeniyto jare, odmiana 
Kargo, zbiór z wysiewu ellly, zalecane 
do wysiewu. Tel. 0602-4f06.885. 

Rmault 19, 1995 rok - sp2lOdam. 
Tel. 0608-295-214. 

Sprzedam I ha ziemi na Wduszy. 
Tel. 0889-125-136. 

Kupię kosiarkę rotacyjną w dobrym
0 

stanie 
o sm: 165 an. Tul 024/m-48-57 (wi=Drem). 

Sprzedam jałówk.'1 wysokocielną, jałówki, 
byc>l<i po 200-300 kg. Tel 046/838-11-90. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, pszenicę. 
Karsznice Duże 32, tel. 046/838-13-34. 

Sprzedam jal6wkę 2-letoią na ocieleniu, teanin: 
15 kwietnia. Tel 0241277-41-89, 
0692-935-80 I. 

Sprzedam podbiaacz do sieczkami 
Forscbnitt E280 C. Tel. 046/838-02-90. 

Sprzedam ciągnik C-385, !UlJZUlnik obornika 
2-0.<iowy i 6 t tandem, stm bdb - sprzedam 
Tel. 0694-860-866, 046/861-24-37. 

Sprzedam agregat przed<;iewny, siewnik 
zbożowy 2 m, suszarnię do zbaża. 
Tel. 046/838-46-19. 

Sprz.edam buraki pastewne. Tel 0607-889-522. 

Sprz.edam żyto, pszmicę paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 

Sprz.edam kombajn ziemniaczany Anna, 
1988 rok, 10 OOO zł. Tel. 046/838-70-28, 
0661-066-853. 

Sprzedam jęc>mień. Tel. 046/839-11-60. 

Sprz.edam dtrią ilość obornika, dojarka 
Alfu uvał, siec7łamię 4-kosową, pług 
2-slobowy, mocamię na prostą słomę, 
Tel. 0698-535-722, 024/277-92-40. 

Spirxlani jcµmień jary do siewu - Rodoo; 15 t 
pszenżyta i pmlll7.ąsalko-zgrabiadcę 
7-gwia7.dową. Tel. 0602-216-854. 

SKR z.dooy sprzeda: sieczkarnie polowe 
Z-350/3, kosiarlci rotacyjne, rozrzutniki obor
nika 2--0Siowe, sadzarlri, kultywatory, roz.dral>. 
niacz słomy do Recorda. Tel. 046/838-75-43, 
046/838-75-98, 0605-077-479. 

Wysłodki melasowane 
- sprzedanL Łowicz, ul. Tkaczew 8, 
teł. łJ888.283-372. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel 0605-255-914, 0502-384-747. 

Sprzedam polski pług 3-skibowy. Łowicz, 
ul. Pmnań<ka 197, tel 04&837-47-70 po 18.00. 

Sprzedam byczki - 2 S2luki, ok. 300 kg. 
Tel. 046/838-75-33. 

Sprzedam żyto. Tel. 046/838-15-18. 

Sprzedam kukurydzę San. 
Tel. 046/838-13-97. 

K~~slomę,siano,miesnmkęiowies. 
Tel. 046/838-13-62. 

Sprzedam owies i jęczmień do siewu, pszmicę 
ozimą. Tel. 046/838-76-95, 0510-256-445. 

Sprzedam 2 jalówki na wycieleniu. 
Tel. 0513-170-560. 

Owies bezluskowy, mieszanka, pszenica. 
Tel. 0605-224-393. 

Spirxlani sacm.l<ę do ziarniaków i radelka S' 
- w banlz.o dobrym stanie. Tel 046/838-47-98. 

Sprzedam jęczmień, ps=żyto, żyto. 
Tel 046/838-77-14, Ur= 48. 

Sprzedam owies. Tel. 046/838-60-08. 

Agregat prądotwón:zy, nowy, 9 kW, również 
do dojarki - sprt.edam. Tel 0241285-52-18. 

Sprzedam Class Roland 46. Tel. 0695-855-170. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-13-8 l. 

Sprz.edam większą ilość ziemniaków. 
Tel. 0888-310-618. 

Prasa zwijająca Deutz Farb, 1998 rok, 
120xl20 z roto calem Tel. 0604-078-564. 

Sprzedaż opryskiwaczy polnych, sadowni
czych, kabin, ro=ulnik Tandem 
Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam jałówk'1 na wycieleniu. 
Tel. 046/838-14-14. 

Sprzedam słomę prasowaną. Mysiaków 148, 
tel. 046/838-50-3 l. . 

SprL.edam limit buraczany, Cukrownia 
Dobrzelin. Tel. 046/838-72-21. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską, częścio
wo do remontu oraz kosiarkę konną. 
Tel. 0667-889-428 po 16.00. 

Sprzedam sad=kę do ziemniaków, polską 
Tel. 046/838-37-74. 

Sprzedam kombajn Z--056, 
1981 rok, stan bardzo dobry. 
Tel 0606-118--058. 

Sprzedam sadz.onlci truskawki odmiany Elkat. 
Tel. 0509-704-348. 

Spzedam kwotę mlecmą 9000 kg, trawę 
nasienną Rejgras, kukurydzę do siewu. 
Tel. 0241277-91-85 po 20.00. 

Tr.iąsalki i zgrabiarlci karuzelowe, 
śrutownik - spr.t.edam. Tel. 046/837-15-35. 

Sprzedam topole. Tel. 046/837-70-52. 

Sprzedam sacłmrl<ę do W3J:CfW. ~ina 12 
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towicz, Nadbzurzańska 41, tel. 0·46-837·88· 13 

POLECA: 
•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

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

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

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00. 

• technik farmaceutyczny, 2 lata I Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne. 
• terapeuta zajęciowy, 2 lata W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie 
• asystent osoby niepełnosprawnej, 1 rok z zainteresowaniami uczniów. Budynek pozbawiony 
• opiekunka środowiskowa, 1 rok jest barier architektonicznych. Młodzież spoza Łowicza 
• opiekun w domu pomocy społecznej, 1 rok ma możliwość zamieszkania i żywienia się w szkolnym internacie. 

• opiekunka dziecięca, 2 lata :!:!"n:yskać po ukończeniu liceum 
• technik masażysta, 2 lata ogólnokształcącego, profilowanego lub uzupełniającego, 
• asystentka stomatologiczna, 1 rok technikum lub technikum uzupełniającego. 
• dietetyk, 2 lata Nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku. 
• technik administracji, 2 lata DOKUllllENrf: 
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 1,5 roku "'podanie, świadectwo ukończenia szkoły 
• technik usług kosmetycznych, 2 lata "'zaświadczenie leka/Skie o braku pneciwwskazań do zawodu 
• technik ochrony fi~znej osób i mienia, 2 lata "' 4 fotografie podpisane na odwrocie "' wypis z dowodu =bistego 

- fNFORMACJE llOZNA IJZYSKAĆ I DOKUMENTY SICUDAĆ w MkretarlMle l*oly Policeillli) 
Smnorzłldu Wojew6dztwa Lódzldego Im. ......... Kapemlka w ł.owlcm, ul. Uleńlka 2, tel. (046} 837 S8 8S 

111111111: ukol.ilceal..Ospswlkopenlk.pl więcej na: www.tpSWlkopemlk.p 4 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

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

ZATRUDNI(; 
PRZEDSTAWICIEU 

HANDLOWEGO 
RENOMOWANEJ FIRMY 

na terenie Łowicza • Sannik· Ż chlina 
WYMAGANIA: 
• znajomość branży paszowej 
• wykształcenie min. średnie - rolnicze 
• prawo jazdy kategorii B 
• znajomość obsługi komputera 

Kontakt: 0606-627·227, (054) 284-59-45 ~ 

ZŁOMOWANIE 
.POJAZDOW 
zaświadczenia do Wydziału Komunikacji 

Stacja Demontażu Pojazdów 
WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 

AK!A~;;~~~Iw D~O~~~H\~!A FR'YZJ ~ l\:tiii'~ · sklepow~magazynow~ukcyjna 
Głowno, ul. Sikorskiego 37, tel. 0667-198-565 „.„ • · ,_„, • · • "' 
~pn.-pt. 9-17, sb. 8·14 Tel. 05-0j-052'.'.376, (0~2) 7t9:57-.54j. 

- --··~ ...:.· ..:.- ~-, - ... ~1 J~-- - _··~ ""=- -.! 
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FIAT Cinquecento 900 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 granat metalik 7 530 5 26 ooo 
FIAT Panda 1, 1 Active · 2005 niebieski 3000 5 26 500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22800 

FIAT Punto Active 1,2 2002 stalowy metalik 34000 5 21 ooo 
FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

FIAT Seicento 900 1998 stalowy metalik 86 700 3 8600 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95 300 4 11 500 
UWAGI: I v.tlśdciel, poduszl<a powietrzna kierowcy, immobilizer 

Citroen AX UWAGI: instalaqa gazowa 1995 wiśnia metalik 117 800 3 5200 

POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96000 4 3 500 

TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267000 3 4500 

VW Passat Variant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237000 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, sz(r1f atenniczne, ~Y sterowane elektrycznie, luslel1<a sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FSO Polonez Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2+1 10 900 
UWAGI: 1000 ładowności, długa skrzynia ladunkowa z VAT 

v' Przyjmujemy samochody używane do komisu ./' Odkupujemy samochody używane 
v' Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283 421, 046 837 9516, 046 837 3710 ZAPRASZAMY: pn.·pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 " 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
t.OWICZ, ul. Jana Pawia li 177/179 
tel./fax 046/837-52-83, 837-57·50 

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

ŁÓDŹ, ul. Przybyszewskiego 103 
tel./fax 0421682-54-72 

JUf O'IWARTY NOWY 

SKtAD 
NA ULICY SKUDOWEJ 

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

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

+ W~GIEL kostko, orzedi, mioly 

+ EKO-GROSZEK workowany ff! . 
+oraz NAWOlY : lll . 
a wuystko to w bardzo „ •· 
atrakcyjnych cenach !!! Tel. 046 830·22-SS 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą łam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

Dowóz orlJ! rozładunek H~S Tel~ 046 838-90~46 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głownie 
ul. Sikorskiego 45149, tel. 0-42 719-12-35 

OGŁASZA KONKURS OFERT 
na wymianę pionów zimnej wody 
w budynku nr 9 na os. Swoboda w Głownie 

Łącznie długość instalacji 150 m 
./ W ofercie należy zamieścić wartość robót 

łącznie z materiałami i terminem wykonania. 
./ Szczegółowe informacje można uzyskać 

w siedzibie spółdzielni. 
./Oferty należy składać do dnia 10.04.2006 r. 
./ Wadium w kwocie 2.500 zł należy wpłacić 

na konto spółdzielni do dnia 10.04.2006 r. 
./ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia 

od konkursu bez podania przyczyn. R~" 

u ' .... 1, •"t - - · -1,. ,.., ... ! ... t „ „''!. ,, ... 'f•~" 
---.:......:..... 
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U NAS WARTO 
Sprzedam siaoo, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 

~ siano belowane i luzem Bednaiy 134, 
tel. 0504-011-039. 

~ słomę w kootkach, okna nowe drew
niane, kamień polny, cegłę, kamień grubszy. 
Tel. 0667-118-194. 

Ursus 4512, 1992 rok, stan idealny, prasa 
Z-224/1 Sipma, 1997 rok, PIZ}<2ąlB 4 t, 3-stroo
ny wywrot- sprzedam. Tel. 0692.{)()l-&9. 

Zetor 3340 4x4, 1998 rok lub 3320, 1998 rok, 
1900 MfG; prasa Z.224, 1986 rok, 8200 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-4~169. 

Sprzedam owies, cebulę. Tel. 046/838-12-97. 

Sprzedam mies>.ankę, sloinę i Bąka. 
Tel. 046/838-99-25. 

Sprzedam pszenżyto z ży1fm; słomę prasowa
ną; kabinę Ursus C-3(,(). Tel. 046/838-14-53 
po 20.00. 

Sprzedam siano belowane. Tel. 046/838-83-54. 

Sprzedam~ T-072, I~ 
Tel 0606-438-323. 

Sprzedam dwie jalówlci m wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-55. 

Kupię cebulę i buraczek. Tel. 0695-027-515. 

Sprzedam byli - 2 sztuki, jeden około 300 kg. 
Tel. 046/838-69-72. 

Sprzedam dmuchawę do zboża, plug 4-slabo
wy obrotowy, siewkę do nawozów Amazooe 
(,()3, agregat siewny bierny 3 m, glebogty23rl<ę 
2 m, cpooy 16,9138 do M12. 
Tel. 0600-165-391. 

Sprzedam opony używane (,(), tył. 
Tel. 0503-332-840. 

Sprz.edam cyklop niemieckL 
Tel. 0880-263-570. 

Sprzedam burak pasle\l.ny. 
Tel. 046/838-78-01. 

Spradam C-330, 12500 zl, 1986 rok 
lub MF 235. Tel. 0604-754-415. 

Sprzedam lub ZlllJJimię m większy 
rcxa:zutnik obornika 2--0Siowy, stan bdb. 
Tel. 046/838-73-38. 

Do sprzedam 2 jałówki m ocieleniu, 
8e<lnary 37. Tel 0601-614-048. 

Sprzedam tmcl foliowy 6x30 m; 
opiyskiwacz polowy 300 I. 
Tel. 046/838-64-19. 

Mies2ld<ę, ps:zrnicę jarą i pszenżyto 
- sprzedam. Tel 046'838-<i0-00. 

Spm:dam siano. Tel 046/838-&-00. 
Tanio sprzedam bób. Tel. 05Ul-3W-026, 
046/838-61-19. 

Spm:dam ciągnik rolniczy Embitak Flik; 
maszyna do zbioru ogórków. 
Tel. 046/838-83-14, 0509-208-236. 

Sprzedam siewnik konny 15, zawieszany 
do ciągnika, 150 2ł; mu:bawa do siana 200 :Ił. 
Łyszkowice. Tel 046/838-88-03. 

Szkółka dr7Jew owocowych, mateńal 
kwalifikoWllll)I. Tel 046/838-89-05. 

Sprzedam .k=tlleń jary do siewu. 
Tel. 0502-281-532. 

Sprzedam :zbilJmik m mlelro 320 l 
Tel. 0691-753-414. 

Sprzedam talem'Jwkę, 24 la1erze i sbnę, 
okrągłe belki. Tel. 0695-855-170. 

Sprarl:m ziemię 4,5 ba. aą;oo Il 
Tel. 0509.{iOl-728. 

Sprzedam .k=tlleń Stratus, pszenicę jarą 
Nawra - siewne; śrutownik na kamienie; 
opryskiwacz 400 l Kupię mi=nkę. 
Tel. 046/838-20-29. 

Sprzedam prasę rolują:ą aass 44. 
Tel. 046/838-20.14. 

Sprzedam kultywator z walem strunowym 
i 2-kółkę do ciągnika. Tel. 046/838-04-79. 

Sprzedam ciągnik C-3(,(), rozrzutnik jednoosio
wy, sad231kę do ziemniaków czeską 
Tel. 024/277-35-47. 

Sprzedam byczki od 70.300 kg, Skodę Favoot, 
dwukółkę samochodową, ciągnik Fannot 
Tel. 046/838-72-03. 

Sprzedam słomę ze stodoły, burak pastewny, 
topolę. Tel 0600-685-574. 

Sprzedam opryskiwacz polowy i sadownicze. 
Tel. 0604-940-429. 

Sprzedam miesmnkę, pszenżyto, żyto. 
Tel. 0691-715-5l0. 

Sprzedam opryskiwacz 400 I, pilę spalinową 
Stihl 29. Tel. 0608-171-821. 

Sprzedam pszenżyto i do siewu oraz słomę. 
Tel. 046/838-71-54, 0889-144-638. 

Sprzedam maszynę do robienia sianokismnek, 
ciągnikową, Tel. 0695-052-734, 
046/838-33-24. 

Sprzedam tregJy 16. Tel. 046/838-49-57. 

Sprzedam 15 t: żyto, pszenżyto, pszenica 
Tel. 046/838-46-17. 

Sprzedam silnik do C-330, 3200 zł; silnik 
elektryczny lllcW. Tel. 0509-704-345. 

Sprzedam sianokiszonkę w belach. 
Tel. 0510-256-444. 

Sprzedam obciąźniki do C-3(,(), C-330 
oraz rozdraboiacz Bąk. Tel. 0506-693-485. 

Sprzedam siano belowane lub zamienię 
na zboże. Tel. 0509-252-841. 

Sprzedam kukuryd7.ę do siewu m kiswnkę, 
cena 0,80 zł za I leg. Tel. 0504-22().. 770. 

Sprzedam agregat uinwowy 1,9 m, 
opryskiwacz 400 I. Tel. 046/838-25-71. 

Sprzedam kukuryd7.ę paszową Kocierzew. 
Tel. 046/838-48-94. 

Sprzedam bwaczdc czerwony. 
Tel. 046/838-15-36. 

Sprzedam żyto, słomę belowaną, 
Tel. 0606-364-262. 

Sprzedam rozrnitnik, kamiookę 30 - 4m, 
opryskiwacz. Tel. 046/838-47-13. 

Dorodne, wysokocielne jałówki - sprzedam. 
Tel. 046/838-12-12. 

Sprzedam brona talerzowa 4x6, 
opryskiwacz. Tel. 0668-329-238 po 19.00. 

Kupię ciągnik ES-a, może być do nmonb.L 
Tel. 0604-454-032. 

Sprzedam msiona cebuli, słomę, ps:zrnicę. 
Kupię ciągnik 330 lub Fergusón. 
Tel. 0880-711-416. 

Sprzedam nową pompę paliwowo-wtryskową 
do C-330. Tel 046/838-18-03 po 19.00. 

Sprzedam jałówkę m wycieleniu, burak: 
pastewny. Tel. 046/838-43-42. 

Sprzedam C-3(,(). Skowroda Południowa 17, 
tel. 0888-822-173. 

CC 700, 1996 rok, Kos do mwozów 
- sprzedam. Tel. 0698-814-471. 

Sprzedam mało używany bukownik 
do kończyny i traw. Tel 046/838-47-11. 

Kupię używane, wygrodzenia do obór 
dla krów. Tel. 046/838-47-11. 

Kupię kosiarki listwowe Osy, zgrabiarki 
zawieszane Słmec:zka, sadzarki do ziemniaków 
łańcuchowe. Tel. 046/838-72-80. 

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, 
Tel. 0691-715-496. 

Ciągoilc C-330 z tylmJ Z'.eWra 25, nowe 
ogumienie i akumulator - sprzedam. 
Tel. 046/837-90-54. Łowicz, 
Annii Krajowej I 08. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 046/838-11-39. 

Spl2edam siano w dtlŻ)dl belach, limit boolcza.. 
ny Nowy Zlaków 19. Tel. 046/838-71-71. 

Sprzedam !07TZUtnik jednoosiowy, 
siewnik Pozmniak. opryskiwacz 300 I. 
Tel. 046/838-47-99. 

Sprzedam parownicę z wentylatorem 
do suszenia kukurydzy. Tel 046/838-43-84. 

Sprzedam siano belowane. Jastrzębia 33, 
tel 046/837-87-43. 

Sprzedam siev.niki zbożowe, sieczkarnie 
do kukurydzy, dmuchawy zbo7.owe. agregat 
uprawowy. Tel 0663-647-066. 

KUPIĘ CIĄGNIK, PRASĘ, SIEWNIK 
Tel.0607~. 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-91. 

Sprzedam slcmę :re stndoly. Z.<kmy, 
tel. 046/839-11-61. 

Sprzedam Ange 2U, sz1. 2 Tel 04M!30-32.Jl'.l. 

Spl2edam sbD; w kos1bch. Tel 0600-768-482. 

Spmdarn pszeoioę ozimą. Tel 0604-961-5(,(). 

Sprzedam kombajn l'.bożowy For.dmit ES 14 
MDW, 1989 rok, cbedt:r 4,2n, stan bell. 
Tel. 0604-961-5(,(). 

Sp2Cdam siano belowane. Tel 0461837-93-57. 

Sp2Cdam Odan li. Tel 0461!38-72-18. 

Sprmlam rozrzutnilc 2-<l5iowy do obornika. 
Tel. 046/838-72-41. 

Sprzedam siewnik zbożowy ciągnikowy. 
Tel. 046/838-11-02. 

Sprzedam lcrowę m wycielmiu. 
Tel. 0888-144-233. 

Kupię MTZ-82, T-385 lub Zetor do 12000 :Ił. 
Tel. 0512-544-156. 

Kupię silnik do C-3(,(). Tel 046/838-98-12. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0508-862-015. 

Sprzedam plug 3-skibowy zwykły, plug 3-ski
bowy obrotowy, lekki. zapotrzebowanie mocy 
50 KM; obciąiniki do C-3(,(), tylne; kosiarlcę 
listwową, Tel. 0663-976-169 po 20.00. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną; basen 450 I. 
Tel. 046/838-14-37. 

Sprzedam opryskiwacz ciągnikowy zawiesza
ny, brony 3-palowe. Tel 046/838-17-21 
(wieczorem). 

~ dąjalkę Affił Lava!; młynek do :zbo7a. 
Tel 046/838-42-04. 

Sprzedam 5-letnią krowę na wycielenilL 
Seligów 37. 

Sprzedam pr.1.5ę rolujlpl Class 44 i 46, stan 
idealny. Tel. 0(,()7-168-196, 046/837-08-07. 

~zbiornik na mlelco 1000 I i~ 
7 do siana. Tel. 046/838-79-78. 

SprL.edam ładowacz do obornika Najn, 3500 zł. 
Tel. 046/838-72-73, 0512-098-355. 

Sprzedam jałówkę wysokocielna 30.04.06. 
Chą.Wl 49, tel. 0(,()1-614-049. 

Prasa Z.22411 Sipma - sprzedam 
Tel. 0692.{i()l-689. 

Prasa Z.224, 1986 rok, 8200 zł - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-56. 

:letor 5211, 1991 rok, kupiony w Agromie 
- sprzedam. Tel. 0692.{)()1-&9. 

Sprzedam żyto, słomę. Tel. 046/838-17-64 
(wieczorem). 

Sprzedam jęczmień do siewu. Jaoowice, 
tel. 0461838-65-52. 

Deszczownie. Teł. 0506-140-684. 
Sprzedam lub wydzierżawię limit buraczany 
do cukrowni Dobrzelin, (,() t 
Tel. 0693-256-015. 

Sprzedam siano, słomę. Nieborów (,(), 
wiadomość po 17 .oo lub w sobotę. 

Sprzedam siano. Tel 046/838-65-72. 

Sprzedam Jalówk' wysokoclelną. 
Tel. 046lll38-65-63. 
Sprzedam pr:zyczepkę samochodową 
i opryskiwacz 3001. Tel. 0694-695-075. 

Sprzedam śrutownik Bąk 7,5kW, Bąk 5,SkW. 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam kultywator 14, kultywator 16 
z bronami, kultywator 2, I O z walkiem, rozsie
wacz Kos (przerobiony llJl podwieszany). 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam ciągnik C-330 z turem, cyklop. 
kosiarl<ę rotacyjną. śrutownik bijakowy, kul
tywator, pługi, sieczkarnię do kukurydzy I~ 
dową Mengela, orkan do zielonek, brony 5, 
wycinalc do kiszonek. Tel. 0602-473-422, 
0607-666-848. 

Sprzedam zes1aW uprawoW<>-Siewny do :zbo7a. 
Tel. 046/838-11-44. 

Sprzedam pr:zycząię samozbieraj~ 
Tel 046/838-78-SJ. 
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Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
, Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 

DAC OGtoszEłłlE także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłatt 

--~- -~~~~~~~~ 

Sprzedam słomę. Tel. 0502-705-823. 

C-330, 1975 rok, stan bardzo doby- spczedam. 
Tel. 0607-180-125. 

Sprzcdam C-330M, 1988 rok, nowe ogumienia, 
stan bardro dobry, pilnie. Tel. 0880-972-321. 

Sprzcdam p;=żyto z żyt<m - 3 t 
Tel. 0880-972-321. 

Sprzedam C-3(,(). Tel. 024/389-46-80. 

Sprzedam kombajn \blvo S-830. 
Tel. 046/839-20-11. 

Sprzedam krowę na wycieleniu, tarnin: 
25 kwiecień W"""2lro 86. 

Sprzedam 5 jałówek wysokocielnycb. 
Tel. 0697-340-488. 

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, 
poow do gnojówki, dojarl<ę Alfa Laval jedno
lcoowiową, Tel. 0698-719-469. 

Ciągnik Zetor 7211, 1990 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam cebulę, duża ilość. 
Tel. 046/838-47-25. 

Sprzedam podbierak sianokiszonek do For.di
nita. Tel. 046/838-39-14, 0604-669-798. 

Sprzedam oponę do C-330 12,4-28, stan dolxy. 
Tel. 046/838-13-48. 

Sprzedam 20 t p;:renżyla, jęczmień siewny 
Stratus. Tel. 046/838-77-54 po 17.00. 

Sprzcdam pszenicę azimą i jarą. Ur= 47, 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-6()..23. 

Sprzedam ciągnik C-355, 1993 rok. 
Tel. 0604-262-117. 

Sprzedam pługi i lxooy. ~ 29. 

Spmldam opryskiwacz Pllmet 400 I. 
Tel. 046ł838-68-33. 

Sprzedam żyto, ps2<11Ży1o, mieszankę zbuż.ową, 
siano. Tel 046/838-56-37. 

Sprzedam ciągnik C-330, 1990 rok. 
Tel. 0886-802-787 

Sprzedam orkan 2, do zielooek. 
Tel. 046/838-37-25. 

Sprzedam ~ :zbia:ającą T-072 
Tel. 0602-121-614. 

~ciągnik z przyczepą, Tel 0609-541-325. 

Sprzedam kukurydzę Redu!a, ps:zrnicę. 
Tel. 0601-410-045. 

Sprzedam grunty orne 2 ba w miejscowości 
Sadowo, okolice piliku w Ostrowcacb, gmina 
llów. Tel. 0698-641-681 lub 0609-183-208. 

Sprzedam mlólo browarne, oma + llallSpoń. 
Tel 046/838-48-86, 0691-605-463. 

Sprzedam łubin żółty, słodki, 
szerokolistny, 94% wschodu. 
Tel.~. 0161!17~.QIJ. 

Sprzedam k~ elewatorową, stan bdb. 
Tel. 0697-677-530. 

tel. 0602-709-962. Sprzedam wysłodki suche, granulo-
~ ~ 1pawowe od z.ro_ 5,20 m; wana, transport. Tel. 0602-174-220. 
siewniki zbożowe Amazone, Nort Stein 3-, Sprzedam burak pastewny. Tel 046/838-22-00. 
4-metrowe; rozsiewacze nawozu Amazone, Sprzedam prasę Z.224 . 13500 2ł; agregat upra-

~ =5tg;, pluglebogryzarkęg zagonowy2i;d~wy, wowy- 1500 zl, kultywator 18 'lJ#Iw- 1000 zł. 
plug 2- i 5-skibowy - 1500 zl, przyczepi samo-

zabezpiec.<enie sprężynowe; plug 3-skibowy zbierająca T-072 _ 2500 z!. Tel. 0(,()5-143-523. 
obrotowy; plug zagonowy 5-skibowy. 
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. Tanio sprzedam więkS2ą ilość buraków pastew-
Sprzcdam ?zyczą>c; do sianokiswnek Kenvr. nych i brukwL Wiadooiość: Sadowo 22, gmim 
Krooe, Mengele; sieczlcamie jednorLę<lowe _lló_w_. __ _ 
do kukurydzy, wycinaki do ki=oek; siewnilc Sp.-.t.edam więk"2ą ilość buraków pastewnych 
do kukurydzy; talerzówkę; przy=rę 4,5 t i brukwi. Tel. 0241277-38-65. 
wywrotka na 3 strony. Tel. 0241356-24-64, Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin: 
0512-444-949. 22.04.2006. Tel. 046/838-49-12 po 18.00. 

Sprzedam glebogry=kę. Tel. 0605-652-263. Sprzedam jałówkę cielną Brodne Józefów ł I. 
Sprzedam lcombajn Bizon Super Z056, 1989 Tel. 024/2n-96-34. 
rok, stan bdb. Tel. 0695-608-762. Sprn:dam krowę i jałówkę na wycieleniu 
Sprzedam przyczepę nislcą wywrotkę 3,5 t 05.04.2006. Tel. 046/838-02-79. 
Kocierzew Płd. 15. 

Sprzedam 2 krowy: 4-łdnią. 3-lemią. 
Tel 0(,()2-276-428. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu i jałówkę 
2~ :zacielona, !lJl1. ~
Tel. 088S-822-ł 73. 

Opyskiwacz 400 ~ odoowiooy z licmcją 
- sprzedam. Tel. 0503.@6.557. 

Sp=laln jalówkę na wycielańu, tmnin: 181Y. 
Tel. 046/838-60-76. 

Sprzedam C-330. Tel. 0608-354-m. 

Sprzedam owies. Wyborów 78. 

Sprzedam słomę prasowaną, piZl2lllll. 
Tel. 0660-781-885. 

Przyjmę do pracy pr:zy sadzeniu truskawek. 
Tel. 0509-723-350. 

Sprzedam saradele. Tel. 0667-349-210. 

Komplet mebli kucbemycb drewnianych, 
dębowych Tel. 0601-946-325, 046/839-63-46. 

Sprzedam pszenżyto i żyto Tel. 0605-277-496. 

Sprzedam schładzalnik do mleka 330 I 
Alfa Lava!, 1998 rok. Tel. 0(,()2-211-613. 

Sprzedam burak, kislookę. Tel. 046/838-22-56. 

Sprzedam plug grudziądzlci 4x35, mało używa
ny; rozrzutnik obornika jednoosiowy. 
Skowroda Północna 23. 

Kupię przyczepę 3-stronny wywrot, stan 
technicmy dobry. Tel. 046/837-89-73 
po 20.00. 

Sprzedam pr.1.5ę zwijającą Z.279/1. 
Tel. 0692-272-818. 

Sprzedam słomę belowaną, 
siano belowane i luzem. 
Tel. 046/839-67-87. 

Sp!7.edam prasę Werger z szerokim podbiera
czem, stan bdb. Tel. 0601-523-572, 
046/838-77-76. 

Sprzedam C-3(,() i pray=pę 4,5 l 
Tel. 0604-937-901 po 20.00. 

Sprzedam siewnik Ama2Xloe DS 3 m. 
Tel. 0600-964-326. 

Ursus C-3(,(); prasa zwijająca Welger 120xl20; 
obornik bydlęcy - spczedam. Tel. 0600-822-089. 

Sprzedam siewkę mwozową Lej. 
Tel. 0696-167-361. 

Kupię lub przejmę małe gospodarstwo 
za opiekę. Tel. 0241282-11-30. 

Siewnik do cebuli, płuczkę do warzyw, niską 
przyczepę - kupię. Tel 0241282-11-30. 

Burak ćwiklowy na P"S2ll - sprzedam. 
Tel. 0887-485-238. 

Sprzedam obornik. Tel. 0241285-29-37, 
0608-248-355. 

Sprzedam jałówkę hodowlaną, termin 
6 kwiecień. Tel. 046/838-72-84. 

Sprzedam kwotę mla::zną. z.osinów 8. 
Tel. 0241282-22-58 po 17.00. 

Sprzedam prasę K442. Tel. 0241285-28-04 
(wieczorem). 

Sprzedam jęczmień. Tel. 046/838-73-34. 

Sprzedam siano, Jadcowioe. Tel. 0696-045-978. 

Sprzedam sadzonki truskawek Honeoye, 
Pollca. Tel. 0696-045-978. 

Sprzedam siano belowane. Mysiaków 170. 
Tel. 046/838-50-24. 

Sprzedam krowę na ocieleniu, jałówkę na ocie
leniu, jałówkę wycieloną, Tel. 046/838-81-34. 

Sprzedam przyc:ząię zbierającą T-072, dmudJa
wę pionową do siana. Tel 0604-570-267. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-82-28 po 19.00. 

Kupię niską pr:zyczepę, kabinę do MF 255. 
Tel. 0461838-80-52, 0511-148-263. 

Sprzedam śrutownik bijakowy 5,5 kW. 
Tel. 0503~9-101. 

Sprzedam silnik do C-3(,() i C-380. 
Tel 0608-329-841. 

Sprzedam pszmżyto ozime i owies. 
Tel. 046/838-73-32. 

Sprzedam Ursus 902, 1983 rok. 
Tel. 0693-025-952. 

Sprzedam kombajn Anoa. Tel. 0461838-44-46. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 046/838-45-18. 

Sprzedam młodego kmulca biaJ<>.czamego. 
Tel. 0660-918-729. 

Sprzedam k~ ciągnilcową, 
Tel 0887-606-871. 

Sinedam siewnilc do cebuli i innydl warzyw, 
nowy. Tel 0503-569-473. 

Sprzedam kamień drobny lub gruby z dowo
zem. Tel 0693-824-736, 0241285-82-25. 

Sprzedam siewnilc 21 rurd<, agregat 'V<'wowy 
2,10 m, ~ Pilmet. Tel 0692-033-753. 

Sprzedam silnik do C-385. Tel 0880-653-586. 

Sprzedam owies i mieszanlcę. 
Tel. 024/277-72-50. 

Spmldam obornik bydltCY, dużą Ilość. 
Tel. 024/27Nl7-44 po 20.00. 

Sprzedam widlak Bułgar, 1988 rok, stan doby. 
Tel. 046/861-25-51, 0606-989-475. 

Sprzedam pszenżyto Tel. 0241277-90-03. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę. 
Tel. 0241236-52-58. 

Sprzedam Bizon Z-056; rozsiewacz mwozów; 
plug 2 i 3 podoiywkowy. Tel. 046/838-49-09. 

Sprzedam krowę i jałówkę. Tel. 0241277-91-93. 

Sprzedam 15 t pszenicy. Tel 0501-519-203. 

Sprzedam silnik do C-3(,(), C-330. 
Tel. 0600-335-473. 

Sp!7.edam ciągnik C-355, siewnik Poznaniak. 
rozrzutnik obornika jednoosiowy. 
Tel. 0241277-48-09, 0693-555-430. 

Spzedam sloinę i siano. Jamno 14, 
tel. 0607-736-511. 

Sprzedam ciągnik Massay Ferguson 1014, 
100 KM z tm:m i~ 1985 rok, stan bdb. 
Tel. 0693-528-175. 

Silnik do MTZ 82. Tel. 0693-528-175. 

Sprzedam tracz nasienną Raygras. 
Tel. 0693-528-175 

Sprzedam w=lkie maszyny rolnicze in:pxto- · 
wane z Niemiec. Tel 0(,()2-798-304, 
0241277-85-77, 0(,()2-232-406. 

Łubin słodki - sprzedam. Tel. 042!719-90-44. 

Ziemniaki, sadzmiaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 

Sprzedam owies, jęczmień. Tel. 046'874-76-69. 

Bób wczesny - sprzedam. Tel. 0507-377-157. 

Ps:renżyto i owies - sprzedam. 
Tel. 088()..(,()2-027. 

Sprzedam plug 3-skibowy, Orkan i brony. 
Tel. 042!719-70-29, 0691-538-579. 

Sprzedam owies. Tel 0512-335-957. 

Sprzedam Zetor 8145 (odpowiednik Ursusa 
914), 1989 rok, nowe ogumienie. 
Tel. 0511-315-179. 

~ Gnm ścierniskowy 3,2 m, 2<XX> 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 
Kweroeland. Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam bronę lalem>wą 4 m. 
Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam sieczkarnię do Bizona fabrycznie 
nową m gwarantji (Wągrowiec). 
Tel. 0511-315-179. 

Sprzedam ps2<llŻylo 1 t Osiny, gmina Dmosin. 
Tel 046/874-71-56 po 17.00. 

Skup macior. Tel. 05C)8.a;&.854, 
0461874-7U& (wieczorem). 

Sprzedam krowę - drugie wycielenie, dmucha
wy poziomą, pionowa, kwotę mleczną 
Tel. 0607-385-895. 

Sprzedam łubin słodki Zeus lub zamieoię 
m siano, owies. Tel. 0421710-92-55. 

Sadzarkę czeską do zieomiaków i przyczeplc:ę 
do JX7l'Wll71l zwierząt - sprzedam. 
Tel. 046/874-60-29. 

Hwtownia nawozów, okolice Głowna!StJyko
wa, transport gratis. Tel. 0605-09-70-71. 

Ciągnik Ursus lro4 150 1cM, 1985 rok, 
stan doby - sprzedam. Tel. 0603-637-681. 

Pług ciągnik:owy 3 Grudzią!iz. dwuk6łlcę 
do ciągnika - sprzedam. Tel. 0421719-56-77. 

Mieszanlcę sprzedam. Tel. 046/874-73-81 
(wieczorem). 

Sprzedam przyczepę sammbierającą do siaoo
kiszooek, plug 3-skibowy obracalny. 
Tel 0661-880-308 po 18.00. 

Sprzedam Ślęzę sadownic"I, duży kosz. 
Tel. 0506-188-515. 

Op<yskiwacze polowe, sadownicze - remonty 
poąi i rozdzielaczy. Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam pszenżyto. Tel 0421719-44-33, 
0668-158-571. 

Sprzedam słomę. Tel. 046"838-39-06. 

Prasa zwijająca NC.V Hollaod, siewniki zboio.. 
we, pizetrą:a:ze i zgrabiariri ka=:lqwe, Gru
bery 9 i 11 graczek, kosiarka rotacyjna, siewki 
do llllWOZU, pługi dwuskibowy obrotowy 
i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 
Tel. 0604-191-027. 

Sprzedam: opryskiwacz sadowniczy Turbino 
1000 ~ Ślc;za sadownicza 1000 ~ C-3(,() Ur.;us, 
siewka sadownicza rn;dowa, rozdrabniacz sa
downiczy do gałęzi, wózek elelctryczny wyso
kiego podnoszenia W-1200, skizydlo, palety 
sadownicze. Tel. 042!719-81-66 od 8.00-17.00. 

Mieszankę. pszenżyto i owies - sprzedam. 
Tel. 0461874-73-13 

Kupię każdą ilość słomy. Tel. 0603-884-813. 

Sprzedam agre!'łll na bronie, SłJ!fOkoóć 2,1 O ro. 
Tel. 0421719-56-62, 0603-621-157. 

Kosiarkę rotacyjną. silniki elektiycme, 
molomlulctor. Tel 042!719-59-36. 

Opryskiwacza polowe I sadownicze, 
belki, cąścl, siewki, Inne maszyny, 
środki ochrony roślin. Super ceny. 
CHEllFIL. Dn-in 124, 
tal. 046/874-72-88. 

Ogórek lcwaszony - sprzedam. 
Tel. 0421719-23-39 (wieczorem). 

C362, wersja ekspertowa, MpODJagaOie, 
ogrzewanie kabiny, I właściciel, stan idealny 
- sprzedam. Tel 0693-441-571. 

Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Piątku. 
Tel. 0505-807-397. 

Sprzedam jałówkę m wycieleniu 21 kwiecień. 
Tel. 046/874-64-09. 

Beczi<a do ślę:zy sadowniczej. 
Tel 0506-188-515. 

Ursus 1212 - sprzedam. Tel. 0506-178-432. 

Sprzedam 2 llllele foliowe 4• I I, pszeoioę jarą. 
Tel. 0509-402-093, 0421719-47-52. 

Sprzedam przyczepę sztywną, roz.rzutnik, 
maszynę do młoclci, prasę po maszynie 
i snopowiązałkę. Tel 046/874-76-23. 

Sprzedam ciągnik Ursus C360-3P, 1989 rok. 
Tel. 0663-602-629. 

T25A, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0501-615-395. 

Sprzedam pszenżyto. Tel 046/874-71-85. 

Sp!7.edam =tnik dwuosiowy i sadzarkę. 
Tel. 0421719-66-16, 0660-445-103. 

Kombajn Bolko, przyczepę jugosłowiaokę. 
=tnik dwuosiowy. Tel. 0503-49-15-75. 

Ładowacz Cyklop, prasę polską. 
Tel. 0508-36-48-49. 

Sprzedam krowę m wycieleniu, 3,5 roku, 
pszenżyto 15 t Tel. 042!717-95-65. 

Sprt.edam ciągnik C355 Ursus, stan bdb. 
Tel. 0512-105-749. 

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, przyczepę 
wywrot Tel. 0(,()1-343-854. 

Sprzedam siewnik, kultywato!, opryskiwacz 
ciągnikowy. Tel O(i()I-343-854. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę. 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam kombajn zieomiaczany. 
Tel. 0694-962-054. 

Sprzedam ciągnik 2812, stan bardzo dobry, 
I właściciel, rocznik 1996. Tel. 0605-21-85-84. 

Sprzedam krowę wysokocielną, 
Tel. 0663-613-456. 

Sprzedam krowę wysolcocieloą z cielakiem. 
Tel 046 815-80-09. 

Sprzedam Bizm RZ 058, 1986 rok, Prase 
New-Holland. Tel. 0507-141-895. 

Sprzedam rozrzutnik I -osiowy, 1990 rok, 
ładowność 4,5 tony, 2-walkowy, cena 6700 zł. 
Tel. 0510-734-342. 

Ładowacz TroU. Tel 0510-734-342. 

Sprzedam sadzoo1ri malin. Tel 046/831-54-89. 

Parnik elektrycmy nowy, dmuchawę 
do siana silnik 11 KW- sprzedam. 
Tel 046/831-40-0 I. 

Przyczepę samozbierającą TOIO, dmuchawę 
do siana - sprzedam. Tel. 046/814-11-72. 

Sprzedam sieczlcamię, śrutownik z silnikiem 
dużym, wialnię, siewnilc 15, 2 dtriJ: kamienie, 
opooy lypl ,,Micbelio" 14 X 2, 13 X 2, stan 
bardro doby. Tel 0605-572-177. 

Sprzedam sadzonkę po<zeczlci czawooej. 
Tel. 046 814-14-13. 

Sprzedam kombajn Cla<;S z siec:zlcamią, 
Tel. 0698-086-n4. 

Sprzedam grykę. Tel. 046 815-92-26. 

Sprzedam siewnilc nawozowy Kos, podbierak 
pokosów do Bizona. Kombajn dwuredlinowy. 
Tel. 0502-592-744. 

Sprzedam opooy do C-3(,(). 
Tel. 046/814-11-28. 

Sprzedam ciągnik T-25 rok, 1987 rok, 
z kabiną Tel 0508-602-895. 

Sprzedam siewk~ do mwCY.ai (lcjel<). 
Tel 0697-518-708 po 16.00. 

Sprzedam plug podorywkowy, piłę_ .Stihl", 
przyczepę 4 t Tel 0509-534-117. 

Sprzedam sadzonl..; porzec7.ki czarnej 
i czerwootj Tel. 0665-517-443. 

Kupię ziemniaki jadalne Tel 0(,()()..332-799. 

Kupię C-3(,() do IO tys. zł. Tel. 0693-551-321. 

Sprzedam kombaja Volvo, kosa 2,5 m, siano, 
śrutownik. Tel. 046/831-44-34. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam yodca. Tel. 046"837-57-21. 

Banaiczyki, szczmięta - sprzedam. 
Tel 0606-752-762. 

Spmxlam lcnzy lcotne. Tel. 0241277-91-82. 

Sprzedam Amstńl3 S..Desięcmcgo. 
Tel. 0600-818-296. 

15-mies~ Bemardyn - sprzedam. 
Tel. 0886-537-962 po 16.00. 

Sprzedam Pekińczyki. Tel. 024/252-19-95. 

Sprzedam owczarki niemieckie po rodzicach 
z rodowodem. Tel. 046/838-47-78. 

Sp2aDn ,,..,,,,.. Amstaf[ Tel 0694-040-211. 

Sprzedam 2-letoiego konia, źrebicę. 
Tel. 0887-477-768. 

Sprzedam gołębie perłowe. Sobota, 
ul. Warszawska 12. 

Sprzedam psa Bemardyna, I rok. 
Tel. 046/838-12-12. 

Oddam sulcę Buldog Amerykański, 
8 miesięcy, za zwrot kOS?1ów """2qlień. 
Tel. 0880-689-422. 

Oddam za darmo w dobre ręce suczkę 7-mie
~ mieszaniec - jarmilca. Tel. 0509-424-431. 

Owczarlci niemieckie, 2-miesięczne suczki, 
200 zł - sprzedam. Tel 0505-939-725. 

Sprzedam psa szkolonego do krów. 
Tel. 046/838-45-73. 

Sprzedam klacz 9-lemią, zairebinna 1 miesięcy, 
maści Kasztan. Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam Yorl<i. Tel. 046/837-57-21. 

$przedam 3-miesięczne Owczarki 
Środkowoazjatyckie. Tel. 0667-361-512. 

8-tygodniowy Ratlerek, czarna suczka 
- sprzedam. Tel. 0509-104-720. 

~ ogi<rka 18 miesięcy, z pochodzmiem 
obustronnym. Tel. 046/838-11-24. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Króliki rasowe sprzedam. Tel. 0500-296-173. 

Collie 5ll212lięta - spczedam. Tel. 0501-579-477. 

Yorki szczenięta. Tel. 0503-349-308. 

Sprzedam szc:zmięta Juiaki. Tel. 0607-500-181. 

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Kupię silnik ,,Perkinsa" (3P). 
Tel. 0(,()1-686-689. Sprzedam jamniki szorstkowłose miniaturowe. 
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej BeUo- Tel. 0606-1(,().{i()9, 046/815-15-79. 

roond. Tel. 046 831-72-35, 0609-229-504. Sprzedam szmucerlci rodowodowe. 

Sprzedam korbowód, pompa wtryskowa 
C-3(,();nowe. Tel. 046 833-14-57. 

Drzewka kwalifilcowane: wiśni, czereśni, 
brzoskwiń w odmianach. Tel. 0693-598-345. 

Sprzedam ładowacz Troll. Tel 0506-3(,()-053. 

Sprzedam kroczek karpia, anrura i ~ 
Tel. 0606-875-821. 

Kupię tuoele foliowe. Tel 0501.{)()1-271. 

Kupię żmijkę do zbo2a. Tel. 046/831-22-75. 

Sprzedam T25. Tel 046 831-13-95. 

Sprzedam ciągnik Ursus c 3(,(), stan doby. 
Tel. 0508-184-090. 

Sprzedam siano belowane i żyto. 
Tel. 0697-403-533. 

Sprzedam ciągnik T-25, 1995 rok. 
Tel. 046/814-65-52 po 18.00. 

Sprzedam sadzarkę czeską do zieml}iaków 
i dmuchawę do siana. Tel. 046/831-70-77 
po 17.00. 

Zapisy na pisklęta kacze, gęsie białe, 
łabędziowe, odchowane. Tel. 0606-659-576. 

Sprzedam siewnik mwozowy, kosiatkę 
rotacyjną i kultywator. Tel. 046/831-55-12, 
0880-727-7(,(). 

Sprzedam ciągnik z ESA. Tut. 0694-271-319. 

Tel. 0606-639-045. 

Spi:zedam janmiki szorstkowłose. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-l(,().{i()9. 

Sprzedam owczarl<i niemieckie, długowłose, 
bardro mocnej budowy, ciemnopodpalane. 
Tel. 046/831.{i()..42, 0604-516-558. 

Sprzedam owczarlci niemieckie szczmiaki 
ciemnopodpalane, mocna budowa ciała, 
z długim włosem. Tel. 0605-731-796. 

ALON , 
PIELEGNACJ1 
Psów Łowicz 

· · ul. Browan:ia 10a 
· . (na 111ętrze) 

DOROTAfOKS tel. 0600-180-859 

~rofesi.~~~.'!1'-~~El~. ~!'. 
• ~ oczu i uszu, ·.:nie palllÓW 

Kom'-WllVllld, fll/rryim/lrlay~fe 
I łosrnef1*/. 1ELEFOMClNE UZGADNIANJE IMZYT. 

www.salono6a.DI 
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Kącik Muzyczny Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

Wystawa Parysa 
do połowy kwietnia FILMOWA MODA NA PAPIEZA 
W ernisaż wystawy łowickiego ma 

lana amatora Mirosława Parysa 
miał miejsce 1 O marca, natomiast 

wystawę oglądać mo:żna jeszcz.e do poł<>
wy kwietnia. Ekspozycja przedstawia 
czterdzieści cztery obrazy olejne, często 
w dużym formacie, przedstawiające mar
twą naturę, pejzaże, konie, sceny rodzaj<>
we i sceny batalistyczne, a także kopie dzieł 
tak znanych artystów jak Józef Chełmoń
ski czy Juliusz Kossak 

Po zamknięciu tej wystawy, w powiat<>
wej bibliotecezaprezentowanez.ostanąprace 
innej łowickiej malarlci amatorlci, Agnieszki 
Kopczyńskiej. Akty, które już wkrótce ZC>

baczymy w Łowiczu, do tej pory prezent<>
wane były w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bolimowie, jednak malarska cały czas 
pracuje·nad nowymi obrazami, tak więc 
łowicka wystawa wzbogacona zostanie 
o całkiem nowe dzieła. 

(wa) 

ŁOK 

Nauczą dzieci tańczyć 

S tudio tańca ,,Dance Imperium", za
prasza dzieci w wieku od 9 do 14 lat 
na kurs tańca towarzyskiego, organi

zowany przy Łowickim Ośrodku Kultury. 
W programie przewidziano naukę tańca t<>
warzyskiego, ale możliwe są też kursy tań
ca latynoskiego, zajęcia indywidualne z in
struktorem, anawet1aniectmniejowy. Pierw
sze spotkanie organizacyjne odbyło się 
29 marca w WK. .zapisy są kontynuowa
ne pod nr telefonu: 694-5()&.813. 

(mak) 

To już rok od kiedy odszedł bez wątpie
nia największy Polak XX wieku. Człowiek, 
któryprzezdziesięcioleciawpływałnaświa
tową historię, jak żaden dotąd Piotrowy 
Następca, kochany był przez przyjaciół, 
podziwiany przez wrogów. Wykształcony, 
światły, mądry i normalnie ludzki cieszył się 
niespotykaną wręcz popularnością na ca
łym globie. Jan Paweł li, nasz Papież. 

W połowie lat 80. przeprowadzono 
w Meksyku, jakby to dzisiaj napisano, ba
danie opinii publicznej . .zapytano dorosłych 
mieszkańców krainy kaktusów o nazwiska 
znańych im Polaków. I jakie były odpowie
dzi? Zbigniew Boniek, ~h Wałęsa, 
ale dystansował ich zdecydowanie Karol 
Wojtyła. Nie ma wątpliwości, że Ojciec 
Święty dla ludzi wierzących i nie tylko stał 
się kimś wyjątkowym, nadzwyczajnym. 
Przy tym niezwykle popularnym. I dlatego 
od początku jego pontyfikatu, niebywałym 
wzięciem cieszyły się wszelkie jego pod<>
bizny, obrazki, makatki, rz.eźby czy... dłu
gopisy. Cóż, tak już jest - popyt kształtuje 
podaż. Było zapotrzebowanie na papieskie 
pamiątki i one od razu znalazły się na rynku. 
Czy to źle? Raczej trudno tu doszukiwać 
się jakiś pejoratywów. Prawa rynku dopa
dły nawet tę najświętszą z osób. 

Należało się więc spodziewać, że po 
śmierci Papieża, pojawi się mnóstwo publi
kacji, książ.ek, wspomnień, filmów, związa
nych z życiem Jana Pawła Il. Tak też się 
stało. Niemal każda szanująca się stacja tele
wizyjna zaplanowała albo fabułę albo co 
najmniej poważny dokument dotyczący 
Karola Wojtyły. 

W czerwcu ubiegłego roku na ekrany na
szych kin wszedł film „Karol • czlowiek, 
który został papieżem". Pisząc o nim 
podkreślałem, że w tym wypadku nie ch<>
dzi nawet specjalnie o kunszt artystyczny 

obrazu Giacomo Battiato. W tym czasie 
ludzie po prostu :znów chcieli widzieć sw<>
jego Ojca Swiętego, tak jak go oglądali przez 
lata. Ciepła kreacja Piotra Adamczyka, 
przypominała młodego Karola Karola- stu
denta, Karola -nauczyciela, Karola -skrom
nego księdza. Prawie trzygodzinny film obej
rzało w kinach niespełna 2 miliony widzów. 
Kilkakrotnie większą fi:ekwentjęodnotowa
no podczas telewizyjnej premiery. Od razu 
zaplanowano też drugą część opowieści 
o życiu naszego rodaka, tym razem op<>
wiadającą o jego watykańskiej posłudze. 
„Karol • papież, który pozostał czło
wiekiem" już w czerwcu zagości na na
szych ekranach. 

Trudno było wymagać, aby inne studia 
filmowe, stacje telewizyjne nie wypowie
działy się na temat jednej z największych 
osobowości przełomu wieków. I choć mnie 
trochę mierzi ta raptowna moda na papieża, 
to poniekąd dobrze, że powstało tych fil
mów kilka. Dlaczego? Anodlatego,żejakto 
zwykle bywa, wybierzemy tylko te najlep
sze - ze makomitym aktorstwem, przemy
ślanym scenariuszem, dobrymi z.djęciami. 
Niech żaden zapasiony producent nie my
śli, że biorą: ,,na warsztaf' gorący tematszyl>
ko się wzbogaci! A wszystkim filmowym 
partaczom wara od naszego papieża! 

Dobrze więc się stało, że w marcu pol
skie afisze gościłyobrazJohna Kenta Har· 
risona- ,,Jan Paweł li". Wprawdzie żaden 
mieszkaniec kraju nad Wisłą nie dowie się 
z tego wyprodukowanego przez Ameryka
nów w koproduktji z 1VP miniserialu, ni
czego nowego zżycia Ojca Świętego, ale dla 
choćby samej kreacji Johna Voighta, do 
kin iść należy. 

Jak wspominałem ,)an Paweł Il" pomy
ślany jest jako kilkuodcinkowy serial (nie
bawem w telewizji publicznej), dla potrzeb 

wielkiego ekranu i polskich realiów prze
montował go Jerzy Łukaszewicz (reży
ser „Siostry Faustyny''), a opowiada za
równo o młodości Karola Wojtyły, jak i jego 
pontyfikacie. I o ile Cali Elves z pewn<>
ścią nie dorównuje Adamczykowi, to mu
szę przy:mać, że gra Voighta poraża. Aktor 
jest tak autentyczny, tak prawdziwy i real
ny, że momentami zapominamy że to fihn, 
fabula. Nie tylko genialna charakteryzacja, 
łudząco przypominająca nam Jego, ale też 
jakaśwewnętrznasiła,jasnośćemanującaod 
w końcu przecież hollywoodzkiego gwiaz
dora, pozwala nam uwierzyć wtę opowieść. 
Voight ponoć bardzo głęboko przeżył pr<>
duktję. Często się modlił, długo samotnie 
spacerował, rozmyślał. I wygląda na to, że 
dostał na swoją rolę błogosławieństwo nie 
tylko od Benedykta XVI (bardzo mu się 
film podobał), ale i jego poprz.ednika. .. 

Trzeba również pochwalić polską stronę 
tej produktji. Lukaszewicz z wprawą i wy
czuciem zmontował film dla rodzimych od
biorców. Słusznie położył nacisk na stronę 
duchową postaci, nieco „odpuszczając" 
wątek papieża - polityka. Wybornie wy
padł dubbing z Krzysztofem Kolberge-
rem iZbigniewem~kimna 
czele, z dobrej strony pokazali się polscy 
aktorzy (np. Robert Gonera). 

,)an Paweł Il" to film potrzebny, op<>
wiadający w piękny i mądry sposób to co 
o naszym papieżu należało powiedzieć. 

Nie było dane natomiast polskim widzom 
obejrzeć na wielkim ekranie „Nie lękajcie 
się: życie papieża Jana Pawia li". Film 
został wydany na DVD, ale jak na razie ni
żej podpisany w żadnej z łowickich wyp<>
życzalni tej propozycji nie dostrzegł. Ta 
konkurencyjna w stosunku do ,)ana Pawła 
II" produktja miała być kontrowersyjnym, 
nie zawsze zgodnym z ofitjalnym stanowi-

w tak wyjątkowym dniu, jakim jest Państwa ślub proponuję Państwu 

WIĄZANKI ŚLUBNE 
skomponowane z kwiatów żywych, suszonych lub sztucznych, 
dopasowane do kolorytu włosów, sukni, a także sylwetki Pani Młodej 
(posiadamy pokaźny zbiór wzorów, który z pewnością zadowoli Państwa gust) 

Informujemy również, że dysponujemy ,oryginalnym asortymentem 
do DEKORACJI POJAZDOW SLUBNYCH, 
JAK TEŻ SALI WESELNEJ I STOŁÓW, 
które możecie Państwo u nas wypożyczyć • 

skiem Kościoła, obrazem. 
Jak wspomniałem, filmu 
na razie nie widziałem, ale 
w materiałach go reklamu
jących trudno :znaleźć coś 
obrazoburczego. Nato
miast krytycy zdruzgotali 
propozycję, w której 
główną rolę gra znany choćby z ,,Pianisty", 
Thomas Kretschmann. Opinie polskich 
odbiorców są różne: od złości, że Ameryka
nie tak skomercjalizowali święty dla nas te
mat, po wzruszenie. Mnie trudno się wy
powiedzieć-może gdy film trafi również do 
Łowicza sprawdzę kto miał rację. 

Odpowiadając na pytanie: czy ta lawina 
papieskich filmów nie spowoduje przesytu 
osobą Jana Pawła Il przytoczę pewną aneg
dotę. Otóż, kilka lat temu byłem na kaniku
łach w Chorwatji. Piękny, ba!kański kraj to 
w ogromnym procencie katolicy, gdzie pa
pieża czci się podobnie jak nad Wishb Sp<>
tkałem lam pewnego hydraulika, który przez 
tydzień remontował łazienkę w mojej kwa
terze. Szybko się z Mladenem zapnyjażni
łem,spęd:zają:długie godziny na rozmowach. 
On opowiadał mi o okropnościach wojny, 
o tym jak bardzo wycieipiała jego ojczyzna 
podczas bezsensownego bratobójczego kon
fliktu. I mówił. że w najcięższych chwilach 
pomagał im właśnie nasz Papież. Dlatego 
prosił, żebym jak najwięcej mu o Nim op<>
wiadał. Pomyślałem wtedy, że dobrze by 
było gdyby powstał jakiś rzetelny, biogra
ficzny film o Karolu Wojtyle-Mladenmógł
by wtedy dowiedzieć się o wiele więcej niż 
mu opowiadałem Teraz Chorwaci, Meksy
kanie, Brazylijczycy i Hiszpanie mają oka
zję lepiej Go poznać. Tylko jeszcze raz p<>
wtórzę - to nie jest byle jaki temat! To jest 
NASZ PAPIEZ! Więc żądamy po prostu 
filmów wybitnych. Bogusław Bońaak 
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ZBRODNIA I PRZEBACZENIE 
O aborcjach, których dokonały, 
o poczuciu winy i o pojednaniu z Bogiem 
oraz z utraconym dzieckiem, 
opowiadają dwie kobiety, 
każda z naszego miasta lub okolicy. 

A. mieszka w Łowiczu od dzieciństwa* 
Chciała być szczęśliwa jak każdy, mieć 
udaną rodzinę. Dziś dostrz.ega, ż.e to pra
gnienie szczęścia rodzinnego stało się 
wpewnymmomenciedrogądo tragedii, bo 
było silniejsz.e i ważniejsz.e dla niej niż Bóg. 
Miała już dwójlcę dziec~ gdy znalazła się 
w ciąży z tnecim. Był rok 1978, o aborcji 
mówiło się wówczas jak o usunięciu wy
rootka robaczkowego - ot, zabieg niemalże 
kosmetyczny. W tym też właśnie czasie nie 
chodziła do kościoła, choć fmmalnie była 
wiexząca. Dziś z precyzją logika potrafi 
wyszczególnić, ż.e były to dwie z trz:ech 
pnyczyn, dla któiych zabiła dziecko: brak 
świadomości, ż.e to już je&wpehń człowiek 
i oddalenie od Boga, które spowodowało, ż.e 
bała się podjąć kolejny trud, a starsze dzieci 
często chorowały, było co pny nich robić. 
Trzecią przyczyną był brak oparcia 
w mężu. - Gdyby mąż powiedział. że bar
dziej pomoże ... Musiałam liczyć na siebie. 

Do lekana poszła sama, to była jej su
werenna decyzja Uważała, ż.e robi dobne. 
W~ przeżyła od razu po powrocie do 

domu. Spojrzała na obraz Matki Boskiej 
Cz.ęstochowskiej, zakupionyprzezjej mamę 
gdytabyłamłodaidostaładorękiswepierw

sz.e zarobione pieniąPze. W tym momencie 
uświadomiła sobie, że popełniła 
zbrodnięiż.eodebranegodzieckużycianie 
zdoła już wrócić. Odczuła potworny ból 
duszy, a płakała dosłownie całym ciałem. 
Rozpacz targała nią przez prawie trzy lata. 
WyrzutiJw sumienia i bólu nie dawało się 
niczym ukoić. 

Poszła do spowiedzi, wyznała grzech, 
odczuła tylko pewną ulgę, ból trwał. Głębo
kie nawrócenie przeżyla podcz.as pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła Il do Polski, w roku 
1979.Postanowiła,ż.eodtądzmężem.idzieć

mi będą regularnie chodzić do kościoła. Jest 
prz.ekonana, ż.e nie wytrwałaby wtym, gdy
by Bóg nie pomógł. - To On daje silę do 
naprawy zła - mówi. 

Pragnęła, by Bóg przebaczył jej to, co 
zrobila i dał kolejne dzieci. Myślała nawet 
o adopcji - by odkupić winę, ale nigdy nie 
zna.lazla dość siły, by o tym na serio poroz
mawiać z mężem. Po paru latach urodziło 

się kolejne dziecko - co było dla niej zna
kiem, ż.e Boż.e przebaczenie jest możliwe, 
ż.e już zostało udzielone, ż.e łączy się z nim 
kolejna szansa. 

Trudniej było z przebaczeniem sobie sa
mej. Podczas pewnych rekolekcji poprosiła 
animatorów o modlitwę nad nią o uzdrowie
nie. Nie znali jej - a podcz.as modlitwy po
wiedzieli, że jest w niej coś, czego so
bie sama nie przebaczyła, a Bóg już 
przebaczył. I że przebaczenie sobie jest 
potrzebne do uzdrowienia duszy. Nie po
trzebowała więcej znaków. 

Gdy w 1996 roku w kościele pijarskim 
w Łowiczu po raz pierwszy można było 
złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji -
A. poąjęla się tego.Dopiero możliwość dzie
więciomiesięcznej modlitwy za zagrożone, 
nienarodzone dziecko dała jej ostateczne 
uzdrowienie bólu. Poleca tę modlitwę każ
dej kobiecie, która kiedyś dokonała aborcji. 
Swą własnąaborcjępamięta, ale teraz wspo
mnienie to nie powoduje już bólu, jest ule
czone. Niedawno zaczęła się modlić za ko
lejne, dziesiąte już dziecko. 

Od••l•złe•łe dzieci 
Jestem matką siedmiorga dzieci. Troje 

urodziłam, dla czworga stałam się miejscem 
śmierci. Chociaż wydanyło się to dawno 
(ponad 30 lat temu) i pnygotowując się do 
Pierwszej Komunii Świętej najstarszego 
syna byłam u spowiedzi, ottzyrnałam roz
gu.eszenie - poranienie pozostało. 

Przegląd prasv 

Ciąża czy torbiel 
M amy tylko troje dzieci - mówi 

skromnie Marła Kujasmw
ska z War;;z.awy, mama dora

stającej gromadki. ( ... ) Z mężem Jackiem 
bardzo pragnęli trz.eciego dziecka Podczas 
pierwszego badania pani ginekolog powie
działa bez ogródek - Nawet nie wiem, czy 
to ciąża, czy torl>iel. Badanie USG rozwia
ło jej wątpliwości. Równolegle z zarodkiem 
w macicy rosła okazała totbiel. W każdej 
chwili mogła pęknąć i wywołać groźne za
każenie. Gdy Marysia była w trzecim 
miesiącu, lekarka zaproponowała jej 
aborcję. Zobaczyła, że młoda mama się 
waha - Ma pani torl>iel wielkości dojrzałej 
pomarańczy i jeszcze ciążę chce :zachować? 
- dziwiła się.( ... ) 

Marysia nie z.godziła się na usunięcie 
ciąży, ale trzeba było usunąć torl>iel. Bała 
się, że lekarze wytnąjej wszys1ko, razem 
z dzieckiem. Po operacji lekarka uspokoiła 
ją. - Poszło dobrze. US1IDęliśmy paskudz
two i ... chory jajnik, a ciąi:a rozwija się do
brze. 1kanka z chorego jajnika powędro
wała na badania histopatologiczne. Diagno
za była druzgocz.ąca: nowotwór złośliwy. 

- Zakręciło mi się w głowie, gdy to 
usłys7.ałam. W szpitalu znowu namawiali 
mnie na abottję. Tiumaczyłi, że muszą na
tychmiast mnie zoperować. Bałam się, że ... 
umrę. Pierwszy raz w życiu pomyślałam 
o dziecku jak o intruzie. 

T
ęskniła za dziećmi, za Jackiem. Ze 
szpitala wypisała się na własne 
żądanie. Nie pierwsza mam raka -

uspokajałasię. Regulamiechodzilanabada

nia Dziecko rozwijało siędobrz.e. Jacekraz
puśclł po znajomych wici z prośbą 
o modlitwę. Dostawała telefony, że pamię
tają, że się modlą. - Pnysz.edł list od fran
ciszkanów, ktoś ofiarował mszę w intencji 
mojej i dziecka 

Andrzej urodził się 14marca1991 roku. 
Zdrowy jak rydz. Lekarka, która wcześniej 

namawiała ją do usunięcia ciąży, gratulowała 
dorodnego syna Tny mi~ po porodzie 
Marysia była już po poważnej operacji. Do
wiedziała się, że nigdy więcej nie będzie mo
gła mieć dziec~ ale rak został opanowany. -
Syn kończy właśnie 15 lat, a ja nie miałam 
żadnych przerzutów. Pu.eżyliśmy oboje. 

Joanna Weyna-Szczepańska 
OWN 1212006 

Trędowata 

Karin S1ruck była jedną z najpopular
niejszych pisarek niemieckich. ( .. . ) z.alie7.0-
na do grona twórców Pokolenia'68publiko
wała swe teksty w największych niemiec
kich gazetach. Przestała być pupilem kry
tyki literackiej zdnianadzień,gdyw 199~r. 
ukazała sięjej książka„Widzę moje dziecko 
we śnie". ( ... ) 

Co takiego napisała Karin Strucle, ż.e nagle 
zuznanej artystki stała się wyrzutkiem? Aby 
na to odpowiedzieć, trzeba cofuąć się do 
14 lipca 1975 r. Tego dnia w klinice aboxcyj
nej pisarka przerwała życie swego dziecka 
Przez długie lala to dziecko wracać będzie 

do niej w sennych koszmarach. W jednym 
z nich wisi ono nad przepaścią i wzywa 
ratunku, a wokół stoi tłum ludzi, lecz nikt 
nie kwapi się z pomocą. 
-~11111n1emmna~.c1u

szy się nie da oszukać - mówiła pisarka. 
Przeżyta na skutek aborcji trauma sprawi
ła, że zaczęła interesować się podobnymi 
problemami kobiet, które malazły się w ta
kiej sytuacji. Okazało się wówczas, że mi
liony kobietnacałymświecie cierpiąnasyn
drom poaborcyjny, ale jest to temat 1abu we 
współczesnej kulturze. Pisadra postanowiła 
przerwać :zmowę milcz.enia i tak powstało 
"Widzę moje dziecko we śnie" - książka 

z jednej strony autobiografiC21lll, bo opo
wiadająca o osobistym doświadczeniu au
torld, z drugiej problemowa, poruszająca 
kwestię dotyczącą milionów ludzi na świe
cie. Tym, co kazało jej pisać, był ból. ( ... ) 

P isanie o własnej traumie ściągnęło 
na pisarkę gromy ze strony naj
bardziej wpływowych mediów. 

Zaczęto pnylepiać jej etykietkę „wariat
ki'', ,,histeryczki", wręcz „faszystki". 
Wszystko dlatego, że - jak wyjaśniała -
-...ttipobdćjednąz,,prawdwia
ry'' zsekularyzowanego świata - dogmat 
o nieszkodliwości aborcji.( ... ) 

W 1994 roku Karin Struck miała ciężki 
wypadek samochodowy. Cudem uniknęła 
śmierci. Rok później z.decydowała się ro
stać katoliczką. Chociaż oclnzcwna była 
jako protestantka, jednak przez wiele lat 
pozostawała niewierząca. Największy 

wpływ na jej duchową przemianę wywarł 
Jan Paweł Il. Szczególnie ceniła sobie ency
klikę,,Evangelium Vitae". ( ... )Karin Struck 
zmarła półtora miesiąca temu, 6 lutego. Pol
ski wydawca jej książki napisał, że teraz 
zapewne tuli ona swoje dziecko, które do
tąd widziała tylko we śnie_.. 

Grzegorz Górny 
OWN 1212006 

Temat ten zamknęłam, schowałam głębo

ko, starając się o nim zapomnieć. To moje 
,,zapomnienie" polegało jedynie na tym, że 
nigdy i z nikim nie mówiłam o przerywaniu 
ciąży. Słysząc jak inni poruszali ten temat, 
byłam pełna niepokoju, smutku i bólu. Mi
jały lata. Dochodziły różne problemy życio
we: wyjazd do Niemiec z rodziną, troski 
o dorosłe już cizi~ depresja Leczenie psy
chosomatyczne trwało prawie dziesięć lat 
Tny razy byłam w sanatorium. Lekarze 
starali mi się pomóc, znaleź.ć pnyccynę 
choroby, ja natomiast widziałam tylko moje 
obecne problemy. Całkowite zagubienie 
i próba ucieczki, ale dokąd? Z.amknięty 
krąg. Beznadzieja Chociaż przez te wszyst
kie Iata chodziłam do kościoła- to naprawdę 
tylko „chodziłam". Bałam się Pana Boga. 
Wydawało mi się, że nie jestem godna tam 
pnychodzić. { ... ) 

Bę_dąc w Polsce w 1997 r. weszłam do 
księgami katolickiej i na bocznym stoliku 
spostrzegłam ,,Dzienniczek" s. Faustyny, 
który natychmiast kupiłam . .zadziwiło mnie 
Boże miłosierdzie! .zadziwiło i zrodziło pra
gnienie doświadczenia go osobiście, lecz du
sza moja była głucha. ( ... )Czytałam, płaka
łam i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. 
I właśnie wtedy, kiedy wołanie: ,,Jezu, ufam 
Tobie" było moim SOS, we wrześniu 
1998 r. w Niemczech odbyły się rekolekcje 
prowadwne przez o. Józefa Kozłowskiego 
(z Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym 
w Łodzi) wraz z ze.społem ewangelizacyj
nym ,,Mocni w Duchu". Pomyślałam wów
czas, ż.e tylko Duch Święty może mnie 
oświecić. I tak się stało! Z pragnieniem po
nownego wyznania grzechów przeciwko 
życiu udałam się do konfesjonału i otrzyma
łam dar: modlitwę uwolnienia ze skutków 
grzechów.Nareszcieopadłyokowy,zaczę

łamrazumiećprzyczynęmojej depre
sji. Zachwyciło mnie nieskończone, prze
baczające Boż.e miłosierdzie, którego tyle lat 
nie rozumiałam. Zrozumiałam je jednak 
wreszcie i wybaczyłam również sobie. l.a
częlam nowe życie. Bez tabletek. ( ... ) 

Mimo wszystko myślałam o moich dzie
ciach - tych, którym nie dałam żyć - i dziw-

na tęsknota trwała. Dzięki łasce, jaką jest 
kierownictwo duchowe, weszłam na drogę 
pokuty. Moja adopcja, którą nazwałam ,,Po
częciem Miłości" (trwająca 9 miesięcy), to 
uznanie sercem, pokochanie moich dzieci: 
codziennie jedna tajemnica różańca, a więc 
przez Maryję, Matkę. Do tego zapragnę
łam, aby te dziewięć miesięcy było nowenną 
uwielbienia Boga - Dawcy życia przez co
dzienne rozważanie i obselwowanierozwoju 
dziecka w łonie matki. Wielbiłam więc Boga 
w genach, chromosomach, w każdej nowej 
komórce ... 
Zachwyciłam się cudem i pięknem roz

woju nowego życia, ale trwał także ból, 
który nazwałam „bólem prawdy o sobie". 
( ... ) 

Zapragnęłam tego wreszcie (i mogłam to 
pragnienie powierzyć Maryi), aby moje 
dzieci miały imiona. Prosiłam Ją tak: „Wi
dzisz, Mamo, z jakim pragnieniem jestem 
u Ciebie. Nie wiern,jakietomająbyć imiona, 
przecież nie znam ich płci. Zaradź., pomóż 
mi w tej sprawie, proszę''. Był to koniec· 
siódmego miesiąca mojej modlitwy miłości, 
w przeddzień święta Matki Bożej Często
chowskiej. Następnego dnia rano, spiesząc 
się do pracy, pomyślałam sobie, że prze
czytam tylko dwa zdania z Pisma Świętego, 
bo już i tak jestem prawie spóżniona. Otwo
nyłam się i przeczytałam: Spośród .synów 
judzkich było wśród nich Daniel, Chana
niasz, Mrszael i Azariasz. Nadzorca służby 
dworski.ej nadał im imiona ... (Dn 1,6-7). 
A więc mogę nadać imiona moim czterem 
synom! Cała w dziękczynieniu wybiegłam 
do pracy. Moi synowie otrzymali imio
na: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Po raz 
pierwszy zwróciłam się do nich bezpośred
nio, nadając im kolejno imiona i prosząc ich 
o przebaczenie. 

( ... ) Nawiązałam kontakt z Centralnym 
Ośrodkiem Krzewienia Duchowej Adopcji 
na Jasnej Górze. Pragnę krzewić modlitwę 
duchowej adopcji, która odmawiana jest 
w intencji dzieci zagrożonych zabiciem 
w łonie matki. 

B.C* 
* -inicjały obu pań zostały zmienione. 

P.oil . naszy'mhlkł'iyiilam·i zbudujesz wlasną, stabilną i prężnie 
· ~~li.a_iającą , placówkę edukacyjną o wyjątkowej formule. 

SPÓŁPRACY OSOBY Z MAŁYCH I ŚREDtUCH MIAST. 
Szczegółowe Informacje: tel. (042) 655 50 90, 

franczyza@leaderschool.com.pl 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi oSobowe 046-837-34-01 
Inter Taxi 0603--06-18-18 
Tuxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy UI7ąd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady MitjslOej 046-830-91-06, 046-830-91-ll 
UI7ąd Miejski: Sdcretuiat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-84 I czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 aulllma1yclna sekąltarka 

UI7ąd Skarbowy: cenlrała 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretańat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowarzyszenie Abstynmckie ,,Pasiac:r.dc" 

Łowicz, ul ŚW. Floriana 7 (muszla na Błooiacb), 
tel 046-837-66-92, czymy codziennie (oprócz so
bót) w F- 16.00 - 20.00. 

Puokl pomocy dla ofiar w rodzinie (siedzilia 
ŁSA„Pa5iacldc", ~::~Floriana 7 (omzla 
mBbńac:h),czynoy: rn,wt,czw. wF- 16.00.19.00. 

Samopomocowa GrupaAh>tynencka„N"iemamoroydl" 
w z.dunach (siatziba GOKl.duny)-czw. p_ I 8.00. 

Gminna Grupa Ah>tynencka w Bieławacb - spodcmia 
w czwartki w godz. IO.OO.li.OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do U~u Gminy 
w Bielawach w godz. 8.()().. IO.OO. 

Punkt koosulmcyjny pizy Grupie Wsparcia ,,Pnemi
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt. 16.00.18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
Informatja PKP 046-83 7-63-11 
Infoonacja o krajowych nwrerach 118-913 
Infoomtja o~ numerach I 18-912 
?.egarynka 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 U~u Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Młynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska 042-719-11-29 

UI7ąd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego U~u Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 ałannowy 
Policja 042-719-20-20; 997 ałannowy 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pognebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 

Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłalna ogólnopolska informacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłalna infonnacja ~gospodn~.-..cza~ o handlu, u.Wgacb, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fux: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon iofurmacyjooprohłemowy 

- Poradnia Leczmia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia z.drowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodoo-kaoalizacyne 046-837-35-32 
Pogotowie eoeigetyczoe 046-837-36-05 
Gaz hutłowy 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; 046-838-15-00; 

Warsztat koosefwatorski ŁSM 046-837-65-58 
z.akład pognebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
LeczoiĆe dla zwi=ąt: 

ul Starościńska 5 
ul <llelmoóskiego 3 I 
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. Ulańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Arnbulatoriwn Pomocy Doraźnej czynne: w doi 

robocze w godz. 16.00.8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Patjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki z.drowotnej - przyjmowani są w Ambu
latoriwn Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatoriwn Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszedni.e w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta pize:z 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 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrz.ehowy 042-719-86-16 
Zakład energetyczny 042-719-80. IO 
Lecmica dla Zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn. -pl 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00.18.00, 

pt 8.()()..15.30 
- poradnia K: pn. 8.()()..12.00 i 14.()()..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. I0.00.18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I0.00.15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00.14.00 
- dennatolog: wt 8.00.1200; śr. 13.00.15.00; 

czw. 8.00. I 2.00 
- urolog: śr. I 1.00.13.00 
- laiyngolog: pon. 8.()()..14.00; śr. 8.00.12.00; 

czw. 13.00.18.0Q 

Dzieci objęte opieką medycmą Niepuhlicmych l.a
kladów Opidri z.drowolnej - przyjmowane są w Am
bułatoriwn Pediatiycznym po godzinach funkcjono
wania tych zaldadów. 
e Poradnia Leczmia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: . 
Łowicz - apteki ca!odobowę: 
e ,,slooeczllo" ul Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ,,MedestlV" ul 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Belcbów: pn.-pt. 9.()()..14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00.15.00 
Bolimów, Rynek Kościuszki 

czynna: pn. wt pt 9.()()..16.00; czw. I0.()()..17.00 
Clqśao: czynna: pn.-pt 9.00.14.00, 16.00.18.00, 

sb. 8.00.12.00 
Domaniewice, ul. Glówna: 

czynna: pn.- pt 9.()()..16.00, sb-9.()()..1200 
Lysdlawke: czynna: pn.-pt 9.00.16.00, sb. IO.OO. 14.00 
Kimlo:da, Ryaek Kopernika Il 

czynna: pn.-pl. 8.00.16.00, sb. 8.00.13.00 
Kimlo:da, Kakius:dd 6 czynna: pn.-pl. 8.()()..17.00 ' 
Kocienew: pn.-pt 8.00.15.00 
Sobola: pn.-pt. 830-15.00 
Niehorów: czynna: pn.-pt. 730-1530, sb. 9.00.12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00.17.00, sb. 8.00.12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Pandia św. Dudlll: 7.00, 8.30, IO.OO, I 1.30, 18.00; 
e Pandia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, lł.15, 1230, 17.00; 
e Kościół Sióstr Beroanlynek: 8.00, I O.OO; 
, Kośdólo.o. Pijarów: 8.00, 930, 11.00, 1230, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, 1030, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. I 8.00 lllSl.a z litwgią niedzielną 
e Kap1ka seminaryjna: I O.OO 
• Pandia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sro

mowre, czynne w dni powszednie w godz. 9.00. 

- reumatolog: czw. 8.00.14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00.15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00.18.00 
- ortopeda: po., wt, czw., pt I 1.()()..13.00 
- okulista: pn., śr., pt. 8.00.13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00.13.00 
- stomatolog: pn. 8.()()..18.25, wt, śr. 8.00.1535; 

czw., pt. 8.00.1535 
- onodonta: pn. 11.00.1825; wt, śr. 11.()()..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.-pL 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 Lowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt 8.()()..19.00, sb. 9.00.14.00; 

ul. Kopemika 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.-pl. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
uL Plater 2, tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pt 8.00.19.00, sb. 8.00.15.00; 
ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: po.-pt 9.00.17.00, sb. 9.00-13.00; 

Ceny żywności: (dane z 27-28 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 1,11}.1,80 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 
ziemniaki 1,19 0,89 1,15 1,20 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 0,45 

1,79 1,69 1,89 1,20-2,00 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 16,00 15,60 15,60 13,99 
wolowe bez kości 22,49 18,29 17,50 15,09 
wolowe z kotcią (antrykot) 10,79 12,50-14,50 
łopatka bez kości 10,49 12,99 11,50 10,55 10,55 8,09 
szynka gotowana 16,99 10,89 14,25 19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

4,99 3,99 6,39 8,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 
kielbasa z.wyczajna 6,49 7,99 8,55 7,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 
kiełbasa wiejska 9,99 9,39 11,80 9,90 9,90 9,90 12,80 
parówki 4,99 4,89 8,95 6,50 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 
slonina 3,49 2,19 3,10 3,70 3,70 3,79 
kurczak 3,89 3,99 3,99 4,90 3,99 3,99 4,60 4,29 

9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 
13,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 
1,38 1,39 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 
2,19 1,99 2,90 3,00-3,40 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 
1,99 2,25 2,89 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 
1,69 1,39 1,69 1,80 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 
2,55 2,85 3,45 4,0().{i,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 
0,29 0,33 0,30 2,33-0,36 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 

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. 
Zwiedlanie możliwe wyląc2nie w obecności wła
ściciela w gJUpOCh minimum 5 osób. 

• Malarstwo Mhoslawa Parysa - wystawa około 30 
praclowidriegomalaa:aamatora, wtymohrazywieł
kofonnatowe (os=. nawet 2 m); czynna do polowy 
kwietnia w powiatowej bibliotece w Łowiczu. 

• Indywidualności -wmiisaż dwojga artystów z Bi<>
. ław: Magdaleny Kleniuk i lreoeus2a Plewki Wy

stawa czynna do polowy kwietnia w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Nieborowie. 

e Malarstwo i dumina - Adda Szwaja; w Muzeum 
w Lowic:zu prezentowane są przode wszyslkim pra
ce malarskie i tkaniny re zbiorów autodd, a także 
gobelin ,,ziemia obiecanaH re :zbioiów Ceotrainego 
Muzeum wlólriemlidwa w Lodzi. Wystawa.czynna 
do końca marca 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046-837-40-01 

Czwamk.. 30 !Ul"CI! 
e godz.18.59-DKF ,,BezNllZW)"'-,,NeslintuSym

fonia Gnirey" - fihn prod. niemiedriej 

&lek ...... 31 lllU'Q- 2 ln!rjegje· 
• godz. 17.00 -,,Róiawa Puten" - komedia 

przyg00owa prod. USA 
Nowa ~ legendamtj kooledii semacyjnej. N"t<>

nręnięty impdOO" Clruieau (Steve Martin) uu;i mz
wUrzać 7llgldcę 1aadziefy btz:emego kltjoJW. 
e godz.19.00-„Wseystko 

zostaje w rod:dnie" -komedia 
prod Wielkiej Brytanii 
Ciężlcie jest życie pastora, które-

go syn - nieudacznik nie radzi sobie 
z problemami szkolnymi, dorastailt 
ca códca zmienia chłopaków jak ~ 
kawiczki, a sfiustrowana żona roz
waża porzucenie zdziwaczałego 
mę'ia dla pizystojoego trenera golfu (Pauick Swayze). 
Wielebny Walter Goodfellow (Rowan Atkinson) po
woli 1Iaci auto<ytet nie tylko w rodzinie, ale i w mia
Slee"lloJ. Sytuację stabilizuje :ratrudnienie gosposi, star
szej kobiety, która wielokrotnie ratować musi pastora 
paed mniejszymi i większymi kalastrofumi rodzmny
mi. Zwariowana rodzinka, uradowana zbawiennym 

uL Targowa 14, tel. 042-719-86-89 
czynna: po.- pt 8.00-18.00, sb. 8.00.14.00; 

uL Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 
czyma: in-pt 8.00.18.00, sb. 8.00.15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00.13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 
czynna: pn.-pt 8.()()..15.00, sb. 9.()()..14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
nw. 30.03. Swoboda 17/19 tel. 042-719·44·66 
pt. 31.03. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66 
seb. 1.04. Sikorskiego 45/47 tel. 042-71~-10·28 
ndz. 2.04. Sikorskiego 45147 tel. 042·719·!0-28 
pa. 3.04. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
wt. 4.04. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
śr. 5.04. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00.8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00.8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 2.04. Stryków, Koiejowa 33 tel. 042-719-81-48 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00.14.00. 

Kino w Głownie 
ul. Kopemika37, tel. 046-710-72-26 

fiatek-oiedńe!a. 31 l!!llfZtt- 2 kwjecjeó: 
• godz. IS.OO, 17.IS-,.Jan Paweł Il" 

Wtoręk-jroda. 4-S kwiedeń: 
e godz. 9.cio, U.IS - ,.Jan Paweł Il" 

w Głownie i Strykowie 

3,00 
1,90 

1,10-1,80 
1,00 

1,30-1,40 
16,50 
16,00 
11,50 
13,50 

I ·H j 
~! łł'.ś 
Ił iłł 
2,85 3,30 
1,75 2,00 
1,25 1,40 
0,50 0,60 
1,00 

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 
13,00 12,20 
1,70 1,25 1,50 
3,00 3,10 
2,90 2,85 3,20 
1,70 1,75 1,90 

3,70-5,00 4,80 4,00 
0,20-0,37 0,30 0,35 

9,00 9,00 9,50 

2,69 
1,90 
1,10 

1,00 
1,50 

11,00 
12,00 
1,50 
2,65 
2,65 
1,70 
3,00 
0,35 
8,'50 
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„działaniem" gooposi, nie 2"UW32a, że w pode:jlzanydl 
okolicZnOOciacb 2llikają ich są,5iedzi... 

Ponirdzia!ek. 3 kwifmU.• kim nieczynne 

Włorek-froda. 4-S kwje!nja: 
• godz. 17.00- ,,Róż.owa Panhn" 
• godz. 19.00- „ Wszysduniostaje w rodzUUe!' 

KQONIKA 
WYPADKÓW 
MILrnNYCH 

urod.zifl] si(,: 
CÓRECZKI 
- państwu Biernackim z Bedoar 
- państwu Małeckim z Nieborowa 
- państwu Rodosom z Łowicza 
- państwu Bieńkom z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Siewierskim z Mysłakowa 
- państwu Podkańskim z Łyszkowic 
- państwu Jaraźnym z Niedzieliska 
- państwu Pawlatom z Rogóźna 

• SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZ· 

Klll ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 24.03.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 

kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
sałata 

seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
koperek 
natka pietruszki 

15 szt 
15 szt 

kg 
kg 

główka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
szt. 
kg 

pęczek 

pęczek 
kg 

0,91 
główka 

pęczek 

pęczek 

3,80 
5,00 
1,20 
1,00 
0,60 
1,80 
2,00 
1,70 
2,00 
6,00 
9,50 
9,50 
4,60 
3,00 
8,50 
0,80 
2,80 
3,00 
2,50 
2,00 
1,10 

22,70 
1,40 
2,00 
2,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 28.03.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,30 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,50 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3,30 zł/kg + VAT 
• Z-.ewanlce: 3,30 zł/kg + VAT 
• Mastki: 3,30 zł/kg +VAT 
• Różyce: 3,30 zł/kg + VAT 
• Wicie: 3,40 zł/kg + VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 
krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg+ VAT; 

• Skowroda Południowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,60 zł/kg 
+VAT; jałówki 4, 10 zl/kg +VAT; 

• Domaniewice: byki 5, 10 zl/kg + VAT; 
krowy 3,60 zl/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zl/kg + VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zl/kg + VAT; 
byki 5,00 zl/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zl/kg + VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zl/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg + VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 28.03.2006 r.) 

• magazynier/sprzedawca, • kierowca kat. c, 
• piekarz, • szwaczka, • sprzedawca - przygolo
wanie zawodowe, • skrelarka - prz:ygoto.vanie 
zawodolNe, • prac:ownik do pracy w gospodar
stwie rolnym, • kierowca kal T, • pracownik 
do rriyna z prawem jazdy kal T. • sprzedawca 
do salonu tel. komórkowej, • kierowca kal C 
+ E św. kwalifikacji, • zastępca kierownika, 
• sprzedawca - staż. • robołnik gospodarczy -
staż. • inspektor ds. BHP, • nauczyciel naucza
nia począ!kowego, • murarz - tynkarz, • pomoc 
murarza, • psycholog, • główna księgowa 
• fryzjer daJTISko..męski • sprzedawca - kasjer 
• pracownik do obslugi maszyn, • kierowca kal 
B z -Masnym samochodem, •technik mechanik 
i technik elektryk, • magazynier/kiercwvca kal 
B, • wychowawca w placówce oświatcmych, 
wychowa.vczych i opiekulczych - staż. 

PUP nio udziela tadnych informacji tą/efOflicznio. 
Zainteresowani prosrsni są o kontakt osobisty. 
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Sport szkolny- finał Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce chłopców 
. , 

MISTRZOSTWO DLA DWOJKI 
Sieradz, 21 marca. Ogromnym suk

cesein uczniów Gimnazjumnr2 w Łowiczu 
zakończył się finał mistrzostw wojewódz
twa łódzkiego SZS w koszykówce chłop
ców. W Sieradzu łowiczanie w meczu półfi
nałowym podopiec-mi Radosława Zygi 
i trenera Roberta Kuchari<a łatwo poko
nali koszykarzy UMKS Piotroovia(uczniów 
Gimnazjum nr 3 w Piotrlcowie Trybunal
skim), a gospodarze tej imprezy - gracze 
Trójki Sieradz bez problemów ograli Gim
nazjum nr 16 Łódź. 

W meczu o pieiwsze miejsce Wojewódz
kiej Gimnazjady Szkolnej spotkały się za
tem zespoły znające się doskonale z parkie
tów ŁZKosz. Lepiej rozpoczął zespół GP 
3 Sieradz, który po pierwszej kwarcie pro
wadził już 22: I O, po drugiej strata łowiczan 
zmalała tylko o jedno „oczko'', ale w trzeciej 
udało się odrobić wszelkie straty. Niestety 
w tym momencie „do gry" włączyłsięjeden 
z miejscowych sędziów, ale na szczęście 
koszykarze z GP 2 Łowicz wytizymali tę 
presję i ostatecmie zwycię-żyli 68:65. 

Był to już czwarty kolejny medal zdo
byty przez uczniów Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Wegnera w Łowiczu. Najpierw łowi
czanie sięgnęli po srebro, potem cieszyli się 
z mistrzostwa, rok temu wywalczyli trze
ciemiejsce, a tym razem:mowuzdobylizłoty 
medal i tytuł mistnów województwa łódz
kiego. Banko s~ deszę z tego sulćcesu mo
ich koszykarzy- powiedziała po turnieju~ 
serwująca ,,na żywo" występy swoich 

Ambitna walka o każdą piłkę przyniosła efekt w postad zwydęstwa ... 

uczniów dyrektorka szkoły - Mirosława 
Walczak. Gospodarze robili wszystko 
żeby JiYgrać, ale to jednak my okazaliśmy 
się lepsi. 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• GP 3 Sieradz - GP 16 ł.ódź 86:63 
• GP 3 Piotrków Thybunalski - GP 2 

Łowicz 49:77 (7:23, 15:12, 8:20, 19:22); 
pkt.: DorninikŚwiercz29, Kamil Bodek 12, 
Michał Rześny 11, Marcin Pełka 3 i Łukasz 
Gajda oraz Marcelian Siekiera 1 O, Michał 
Skowrofuki 2, Dominik Charąi.ka 2, Mate-

usz Żbikowski 2, Łukasz Jagas, Tomasz 
Frankowski i Jan Sudomir. 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• GP 16 ł.ódź-GP 3 Piotrków Thybu

nalski 87:78 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
• GP 3 Sieradz • GP 2 Łowicz 65:68 

(22:10, 13:14, 13:22, 17:22); pkt.: Domi
nik Świercz 38, Michał Rześny 14, Kamil 
Bodek 8, Jan Sudornir 6 i Marcin Pełka oraz 
Michał Skowroński 2, Łukasz Jagas i To
masz Frankowski. 
I. GP 2 Lowicz 2 4 145:114 
2. GP 3 Sieradz 2 3 151:131 
3. GP 16Łódź 2 3 150:164 
4. GP 3 Piotrków Tryb. 2 2 127:164 

Mistnami województwa łódzkiego szkół 
gimnazjalnych SZS w koszykówce chłop
ców zostali uczniowie Gimnazjum nr 2 
w Łowiczu, a w zwyci~ składzie wy
stąpili: Dominik Świercz (67. punktów 
w turnieju), Michał Rz.eśny (25), Kamil Bo
dek (20), Marcelian Siekiera (1 O), Jan Sudo
mir ( 6), Marcin Pełka (3), Michał Skowroń
ski (2), Dom.inikCharążka (2), Mateusz Żbi
kowski (2), Łukasz Gajda, Tomasz Fran
kowski i Łukasz Jagas - nauczycielem 
w-fRadoslaw Zyga, a trenerem tego ze
społu w UMKS Księż.ak jest Robert Ku· 
cha rek. 

· Piłka siatkowa - 1. runda play-off li ligi AMŁ 

Duio emocji w play-off 
Łowicz, 24 marca. Bardzo dużo emo

cji było w czterech pojedynkach pierwszej 
rundy play-off o miejsca 1-8 w II lidze 
w Amatorskich Mistrzostwach Łowicza. 
Siatkarze tydzień temu zakończyli rundę za
sadniczą i terazwalcząjuż o konkretne miej
sca i oczywiście o awans do ekstraklasy. Po 
pierwszych meczach trudno jest wskazać 
jednoznacznie faworyta. Spotkania były 
bardzo zacięte, a wyniki dość zaskakujące. 

Jedną z niespodzianek może być poraż
ka wicelidera grupy A - &sato Team z trze
cią drużyną z grupy B - ZSP 1 z Łowicza. 
Podopiec-mi Krystiana Krawczyka iAr· 
kadiusza Anyszki zdołali wygrać tylko 
pierwszą partię, a w kolejnych przegrywali 
już bez walki. Zatem drużyna Piotra Sło
my z ZSP nr I gra dalej o awans, a &sato 
może myśleć najwyżej o piątym miejscu. 

Dzi-koś-ci II, która w grupie A była bez
konkurencyjna i gromiła rywali miała duże 
kłopoty w pojedynku z czwartą ekipą 
z grupy B. Podopieczni Tomasza Czu
baka z UKS Ekonomik wysoko zawiesili 
poprzeczkę dla rywala i polegli dopiero 
w tie-braku do 10. 

Bardzo dobrze rozpoczął play-off UKS 
Korabka, który wygrał z reprezentacją słu
chaczy Kolegium Nauczycielskiego w Łowi
czu. Iskra wygrywała już 2:0, jednak dru
żyna Pawia Tomczaka złapała drugi od
dech i doprowadziła do tie--breaka, w ktir 
rym poszła za ciosem i zwycię-żyła do 11. 

Lider grupy B, który wygrał rundę za
sadniczą bez poraiki i jest jednym z fuwo
rytów do awansu również miał ciężkąprz.e
prawę z podopiecznymi Piotra Zrazka 
z ZSL Zduny. Gronki prowadziły już 2:0 

i nieco rozluźniły szyki. Przegrały kolejne 
partie do 19 i 22 i o awansie do dalszej fazy 
decydował tie--break, który był bardzo wy
równany. Ostatecznie Gronki wygrały 
17:15. 

Ekipy z dalszych miejsc (5-7) grają na 
pocieszenie o miejsca 9-13. W pierwszej fa
zie podopieczni Zofii Kucharskiej poko- • 
nali Dzieciaków Gronia Po tej porażce eki
pa Zbigniewa Gronczewskiego zagra 
mecz o 12. miejsce z drużyną JamajkaBra
dos, która przegrała 0:3 z Zatorzem. Zwy
cięzcy tych spotkań (i cfodatkowo Stomed) 
zagrają ,,każ.dy z każdym" o miejsca 9-11. 

W ten piątek kolejne pojedynki rundy 
play-off. Początek spotkań o godzinie 17.30 
na hali łowickiego OSiR nr 2 na ul. Topolo
wej. 

l.nmdaplay-offomiejscal-8JJligiAMŁ: 

• ZSL Zduny - GRONKI 2:3 (22:25, 
20:25, 25:19, 25:22, 17:15) 

•UKS KORABKA Łowicz - ISKRA 
Łowicz 3:2 (20:25, 23:25, 25:17, 25:21, 
15:11) 

• ANSER II Chąśno - UKS EKONO
MIK Łowicz 3:2 (25:20, 25:19, 23:25, 
22:25, 15:0) 

• ESSATO TEAM-ZSP 1 WWICZ 
1:3(25:22,16:25, 17:25, 10:25) 

1. nmda play-off o miejsca 9-13 II ligi 
AMŁ: 

• II LO Łowicz- DZIECIAKI GRO
NIA Łowicz 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) 

•ZAIORZEAVENAl.owirz-JAMAJ. 
KA BRADOS Łowicz 3:0 (25:19, 25:20, 
25:22) 

Wolny los: STOMED Łowicz. 
'Zhigniew Łaziński 

Tenis ziemny - finały Łowickiej Halowej 
Amatorskiej Ligi Tenisowej 

Kandydatów jest kilku 
Łowicz, 25 i 26 marca. W N edycji 

Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Teniso
wej rozegrano 8. i 9. kolejkę spotkań. Na 
szczycie tabeli dość ciasno i wciąż nie widać 
jednego zdecydowanego fuworyta. KandyKoszykarze z GP 2 Łowicz wrócili z Sieradza znów z medalami - tym 

razem złotymi ... (p) datów do mistrzowskiego tytułu jest kilku. 
Nadal jedynym zawodnikiem, który nie ma 
no koncie jeszcze porażki jest Zbigniew 
Rojek, który po minionym weekendzie 
wzbogacił się o kolejne dwa zwyci«Stwa 
Drugi w tabeli jest w tabeli jest Daniel Grzy· 
wacz, który wygrał spotkanie z Grzego-

Okoński - Jarosław Krzeszewski 1:2 (6:3, 
5:7, 0:6), Krzysztof Kuciński - Piotr Czer
wiński 2: I (4:6, 6:3, 6:2), Arkadiusz Janiak
Radosław Kucharski 2:1 (6:7, 6:4, 7:5), 
Marcin Lesiak- Krzysztof Gajda 2:1 (6:4, 
3:6, 6:3), PawełZybała-GrzegorzGawroń
ski 1:2 (2:6, 6:4, 1:6). 

Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar Nowego Łowiczanina 

Center rozpoczql nailepiei 
Łowicz, 25 marca. W tegorocznej ry

walizacji w XIV edycji Turnieju Piłki Noż
nej Jedenastolatków o Puchar Nowego Łowi
czanina zagra ostatecznie dwanaście zespo
łów, a na razie do rywalizacji przystąpiło 
sześć ekip, które rozegrały już po cztery 
mecze. Najlepiej rozpoczęli uczniowie Szko
ły Podstawowej nr 4 w Łowiczu - gracze 
UKS Center-4 Club (nauczyciel w-f Artur 
Balik) mają na koncie już cztel)' zwycię
stwa. 

•UKS CENTER-4 CLUB Czwórka
PSZCZÓLKI Czwórka 6:0; br.: Michał 
Świdrowski 3, Michał Fabijański 2 i Mate
usz Placek. 

•UKS KORABKA Trójka-ZŁOTA 
Czwórka 1:0; br.: Damian Kołodziejczyk. 

•UKS CENTER-4 CLUB Czwórka
OLIMPIA Mastki 1:0; br.: Michał Fabijań
ski. 

W meczach jedenastolatków pada 
sporo bramek ... 

•PS.zczóLKI Czwórka-OLIMPIA 
Mastki 0:2; br.: Sebastian Sołtysiak i Kamil 
Wiankowski. 

• UKSKORABKA Trójka-TYTANI 
Dwójka 1:2; br.: Krystian Mycka - Oskar 
Wiechno i Patryk Brzozowski. 

• ZŁOTA Czwórka - PSZCZÓŁKI 
Czwórka 0:4; br.: Marek Podleśny 2, Ka
mil Pernak i Bartosz Trepa. 

• TYfANIDwójka-OLIMPIAMast
ki 1:3; br.: Oskar Wiechno - Kamil Wllltl
kowski 2 i Sebastian Sołtysiak. 

• UKS KORABKA Trójka - PSZ
CZÓLKI Czwórka 1:0; br.: Krystian 
Mycka. 

• UKSCENTER-4 CLUB Czwórka
TYfANI Dwójka 1:0; br.: Michał Fabijań
ski. 

• UKS KORABKA Trójka - OLIM
PIA Mastki 0:0 

• TITANI Dwójka-ZŁOTA Czwór
ka 10:0; br.: Patryk Brzozowski 6, Oskar 
Wiechno 3 i Mateusz Podlasiński. 

•UKS CENTER-4 CLUB Czwórka
ZŁOTA Czwórka6:1; br.:MichałFabijań
ski 3 i Michał Świdrowski 3 -Konrad Lube-
racki. 
I. UKS Center-4 Club 4 12 14-1 
2. Olimpia Mastki 4 7 5-2 
3. UKS Korabka Trójka 4 7 3-2 
4. Tytani Dwójka 4 6 13-5 
5. Pszczółki Czwórka 4 3 4-9 
6. Złota Czwórka 4 o 1-21 

W meczu UKS Korabka - Olimpia 
Mastki bez bramek ... 

7. Prima Jedynka O O 0-0 
Super Jedynka O O 0-0 
Masters Siódemka O O 0-0 
Siódemeczka Siódemka O O 0-0 
Vagaciątka Domaniewice O O 0-0 
Laktoza Łyszkowice O O 0-0 
Najskuteczniejszymi strzelcami N edy-

cji sąjak dotąd, Patryk Brzozowski (Ty
tani) i Michał Fabijański (Center-4), ktir 
rzy rnająjuż na koncie po siedem _goli, jedną 
bramkę mniej strzelił Michał Swidrow
ski (Center-4), 5 -Oskar Wiechno (Tytani), 
3 -Kamil Wiankowski (Olimpia), po 2: Kry
stian Mycka (Korabka), Marek Podleśny 
(Pszcz.ółla) i Sebastian Sołtysiak (Olimpia), 
a po 1: Damian Kołodziejczyk (Korabka), 
Konrad Luberacki (Złota), Kamil Pernak 
(Pszczółki), Mateusz Placek (Center-4), 
Mateusz Podlasiński (Tytani) i Bartłomiej 
Trepa (Pszczółki). Paweł A. Doliński 

rzem Gawrońskim, a z.aplanowany po
jedynek z Pawłem Kuzą został przełożo
ny. Kuza zresz1J nie mógł mieć dobrego hu
moru po minionej kolejce. Przegrał0:2 zAr· 
kadiuszem Janiakiem, który teraz 
awansowałjui:na trzecie miejscewrrJZNYW
kach. 

Kolejny awans w tabeli odnotował Mar· 
cin Lesiak, który w zwycię-żył dwa razy 
i obecnie jest na 4. pozycji. To pierwszy 
sezon Lesiaka w lidze halowej i trzeba po
wiedzieć, że radzi sobie on bardzo dobrze. 

Po tym tenisowym weekendzie zadowo
lony mo~ być Krzysztof Gajda. Odniósł 
on dwa cenne zwyci«Stwa i z 3 punktami 
wspiął się na 9. miejsce w tabeli. 

Mimo dużej szansy w dwóch pojedyn
kach. nadal bez wygranej w rozgrywkach 
pozostaje Piotr Czerwiński, który dwu
krotnie schodził pokonany 1 :2. 

W grupie B nastąpiły drobne zmiany. 
Z rozgrywek z powodu kontuzji wycofał 
się Łukasz Walczak i wyniki meczów 
z jego udziałem zostały anulowane. W tabeli 
grupy B na prowadzeniu jest wciąż niepo
konany Jan Kuś z Brzezin. Dość nieocze
kiwanie porażki doznał dotychczasowy li
der Paweł Kowalski, który przegrał 0:2 
z młodziutkim Igorem Kucharskim. 

Kolejne miagania tenisistów już w tę so
botę i niedzielę w hali OSiRnr 2 w Łowiezu 
przy ul. Topolowej 2, a początek spotkań 
o godzinie 16.00. 

8. koltjka- grnpaA: Zdzisław Chmielew
ski - Zbigniew Rojek 0:2 (I :6, I :6), Jacek 

9. koltjka - grypa A: Piotr Czerwiński -
Zdzisław Chmielewski 1 :2 (2:6, 6:4, 6:7), 
Radosław Kucharski - Marcin Lesiak 0:2 
(6:7, 1:6), Aikadiusz Janiak - Paweł Kuza 
2:0 (6:2, 7:6), Grzegorz Gawroński-Daniel 
Grzywacz 0:2 (6:7, 2:6), KrzysztofGajda
KrzysztofKuciński 2:0 (7:5, 6:4), Jarosław 
Krzeszewski - Paweł Zybała 2:1 (6:3, 4:6, 
6:2), Rojek - Okoński 2:0 ( 6:4, 6:4). 

1. Zbigniew Rojek (2) 7 7 14:1 
2. Daniel Grzywacz (I) 8 7 15:3 
3. Arkadiusz Janiak (3) 8 7 14:4 
4. Marcin Lesiak (5) 9 6 12:7 
5. Paweł Kuza (4) 7 5 10:6 
6. Jarosław Krzeszewski (8) 7 5 1O:7 
7. Krzysztof Kuciński (6) 8 5 11:9 
8. Grzegorz Gawroński (7) 8 4 I O: 1 O 
9. KrzysztofGajda (11) 7 3 8:9 

10. Paweł Zybała (9) 8 2 8:10 
11. Radosław Kucharski (IO) 8 2 7:13 
12. Jacek Okoński (12) 7 1 4:13 
13. Zdzisław Chmielewski (13) 9 1 4:17 
14. Piotr Czerwiński (14) 7 O 2:14 

Zaległy mecz z 6. kolejki grypy B: Jan 
Kuś - Grzegorz Stefański 2:0 (6:0, 6:3). 
7. koltjka grypy B: Grzegorz Nowicki -An-· 
.drzej Bucki 0:2 (6:7, 4:6), Jan Kuś- Paweł 

Skuła 2:0 (6:0, 6:0), Igor Kucharski- Paweł 
Kowalski 2:0 (7:6, 6:2). 
I. Jan Kuś (1) 
2. Paweł Kowalski (I) 
3. Igor Kucharski (3) 
4. Mariusz Czułek (5) 
5. Zbigniew Gajewski (6) 
6. Grzegorz Stefański (5) 
7. Andrzej Bucki (IO) 
8. Grzegorz Nowicki (9) 
9. Jakub Warzywoda (6) 

1 O. Paweł Sekuła (7) 

6 6 12:0 
6 5 10:2 
5 4 9:3 
2 2 4:2 
5 2 6:6 
3 I 3:4 
4 1 2:6 -
5 1 3:8 
6 1 2:10 
4 o 0:8 

'Zhigniew Łaziński 
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Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt 

· Będzie szansa na rewanż 
OKRĘG POŁUDNIOWY: 
Dzierzgówek, 13 marca. Jak zwykle 

komplet z.espołów pizystąpił do gry w ry
walizacji w okręgu południowym, a najlep
szym okazał się team reprezentujący Gim
nazjum nr 2 w Dzierzgówku. 

•GP 1 Kompina-GP Lys'lkowice 1:3 
(1:1) 

• GP 2 Dzierzgówek - GP Do~ 
wice 6:3 (2:2) 

• GP Lys'lkowice - GP Domaniewice 
4:4(2:3) 

•GP 2 Dzierzgówek- GP 1 Kompina 
6:0(2:0) 

• GP 2 Dzierzgówek - GP Lys'lkowi
ce 2:0 (1:0) 

• GP 1 Kompina - GP Domaniewice 
2:2(1:0) 
I. GP 2 Dzierzgówek 3 6 14-3 
2. GP Łyszkowice 3 3 7-7 
3. GP Domaniewice 3 2 9-12 Najlepsze w turnieju szczypiornistek okazały się uczennice GP Popów. 
4. GP l Kompina 3 I 3-11 

W reprezentacji Gimnazjum nr 2 
w Dzierzgówku grały: Patrycja Blus -Kata
rzyna Antos, Justyna Bakalarska, Beata 
Klimczyń5k:a, Nalalia Szcześniak, Katany
na Laska, Paulina Kosiorek, Sylwia Warda 
i Sylwia Woźniak:- nauczyciel w-fKrzysz
tof Cichal. 
OKRĘG ZACHODNI: 
Łowicz, 14 marca. Tylko dwie dru

żyny wystartowały w turnieju okręgowym 
rozgrywanym w sali gimna&ycznej Gim
nazjum w Popowie, a jedyny mecz zakoń
czył się wygraną goopodyń tych zawodów. 

• GP Popów - GP Bielawy 5:4 (1:4); 
be: Małgorzata Kosiacka 2, Anna Grzyb 2 
i Katanyna Łysio. 

W z.espole Gimnazjum w Popowie wy
stąpiły: Nalalia Banasiak - Małgorzata Ko
siacka(2),Anna Grzyb (2), KatanynaŁysio 
(1), Paulina Głowacka, Milena Czubatka, 
Dominika Bakalarska, Justyna Kędziora, 
EwelinaRedzisz, DorotaDarek, Sylwia Cie-

ślak, Monika Mateikowska, Weronika Ko
siorek i Katanyna Maślankiewicz- nauczy
ciel w-fRobert Wojtasiak. 
OKRĘG WWICKJ: 
Łowicz, 16 marca. Cztery zespoły 

wystąpiły w eliminacjach miejskich PGS 
w piłce ręcznej, a turniej zakończył się osta
tecznie sukcesem Girrmazjum nr 1 w Łowi
czu. Awans do finału powiatowego wywal
czyły także z.espoły GP 4 (nauczyciel w-f 
Stefan Staszewski) i GP 3 (nauczyciel 
w-fWIOletta Plusz.cz). 

Mecze półfinałowe: 
•GP3Lowicz-GP1Lowicz6:8(3:4); 

br.: Ewelina BoC7.ek 4, Sylwia Dudzińska 
i Marta Pięta-Aleksandra Śmiałek 7 i Mar
tyna Czekalska. 

•GP2Lowicz-GP4Lowicz4:5(2:3); 
br.: Karina Rześna 2, Katanyna Górczyń
ska i Weronika Stajuda-Dominika Dałek 2, 
Paulina Pawlak 2 i Marta Zwolińska. 

Mec:z o 3. miejsce: 
•GP 3 Łowicz-GP 2 Łowicz 8:7 (2:3, 

6:6, 6:7); br.: MartaPięta2, Ewelina Boczek 
2, Sylwia Dudzińska i Aneta Jaros - Karina 
Rześna 3, Weronika Stajuda 3 i Katanyna 
Górczyńska. 

Mec:z o 1. miejsce: 
• GP 1 Łowicz - GP 4 Łowicz 12:1 

(4:0); hr.: Aleksandra Śmiałek 8, Martyna 
Czekalska 3 i Bogmniła Gładka - Paulina 
Pawlak. 
l. GP I Łowicz 2 4 20-7 
2. GP 4 Lowicz 2 2 6-16 
3.GP3Lowicz 2 2 14-15 
4. GP 2Lowicz 2 O 11-13 

i Klaudial..eksińska-nauczycielka w-flwo
oa Rondoś. 

1URNIEJKWALIFIKACYJNY: 
Łowicz, 17 marca. Zgcxbrie z uchwałą 

Powiatowego Zjazdu Delegatów Powiato
wegoSZS w ŁowiC"lll finał Powiatowej Gim
nazjady Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt 
został przełożony, ale wobec konieczności 
wyłonienia drużyny, która reprezentowała 
~epowiatłowicki w turnieju rejonowym 
w sali gimna&ycznej GP Popów rozegrano 
turniej kwalifikacyjny. 

•GP Popów- GP 2 ~wek5:2 
(3:1); br.: Małgorzata Kosiacka 2, Katany
na Łysio 2 i Anna Grzyb- Justyna Bakalar
ska 2. 

• GP Popów- GP 1 Łowicz 2:1 (1:1); 
br.: Anna Grzyb 2 - Martyna Czekalska. 

• GP 1 Łowicz - GP 2 Dzierzgówek 
4:7 (3:2); br.: Bogumiła Gładka 3 i Martyna 
Cz.ekalska - Justyna Bakalarska 6 i Sylwia 
Woźniak. 
L GP Popów 2 4 7-3 
2. GP 2 Dzierzgówek 2 2 9-9 
3. GP I Lowicz 2 O 5-9 

W zwycięskim zespole Gimnazjum 
w Popowie zagrały: Nalalia Banasiak-Mał
gorzata Kosiacka (2), Anna Grzyb (2), Ka
tarzyna Łysio (1 ), Paulina Głowacka, Mile
na Czubatka, Dominika Bakalarska, Justy
na Kędziora, Ewelina Redzisz, Dorota Da
łek, Sylwia Cieślak, Monika Materkowska, 
Weronika Kosiorek i Katanyna Maślankie
wicz - nauczyciel w-fRobert Wojtasiak. 
FINAŁPGS: 

30.03.2006 r. nowy WWICZANIN 

Sport szkolny- mistrzostwa rejonu w szachach 

Awansowali do woiewódzkich 
Skierniewice, 22 marca. W rozgry

wanych w ZSSOw Skierniewicach elimina
cjach rejonowych do finałów Wojewódzkich 
Igrzysk Młodziefy Szkolnej i Wojewódz
kiej Gimnazjady Szkolnej w s:zacbachawans 
wywalczyły dwie drużyny prowadzone 
pa.ez trenera Roberta Chojnowskiego. 
W mistrzostwach województwa łódzkiego 
SZS w szachach zagrają zarówno uczniowie 
SP Nieborów, jak i GP 1 Kompina 

• REJONOWE IMS: 
~SP 5 Skierniewice-SP Sadkowi

ce 4:0, SP Nieborów - SP 1 Kutno 3:1 
(pkt: Kamila Pach I, Dominik Pacler l 
i Wojciech Białas 1),SP5 Skierniewice- SP I 
Kutno 4:0, SP Nieborów - SP Sadkowice 
4:0 (pkt: Kamila Pach 1, Magdalena Pacler 
1, Hubert Pach 1 i Dominik Pacler 1), 
SP Sadkowice- SP l Kutno 4:0, SP5 Skier
niewice - SP Nieborów 4:0. 
I. SP 5 Skierniewice 12,0 
2. SP Nieborów 7 ,O 
3. SP Sadłowice 4,0 
4. SP l Kutno 1,0 

W drużynie Szkoły Pod.stawowej w Nie
borowie grali: Kamila Pach (2. punkty 
w turnieju), MagdalenaPacler(l), Dominik 
Pacler (2), Wojciech Białas (1 ), Hubert Pach 
(l) i Mateusz Brzozowski - nauczyciel 
w-fRobert Chojnowski. . 

Ekipa SP Nieborów zajęła 2. miejsce. 

•REJONOWA GS: 
~GP 2 Skierniewice - GP Sadko

wice4:0, GP 1 Kompina-GP Stnelce 2:2 
(pkt: Maria Miodek 1 i Jacek Kubiszewski 
1), GP 2 Skierniewice - GP Strzelce 4:0, 
GP 1 Kompina-GP Sadkowice 2:2 (pkt: 
Jacek Kubiszewski 1 i Bartłomiej Kordjalik 
1), GP Sadkowice-GP Strzelce 3:1, GP 2 
Skierniewice - GP 1 Kompina 4:0. 
I. GP 2 Skierniewice 12 
2. GP Sadkowice 5 
3. GP 1 Komplna 4 
4. GP Strzelce 3 

W ekipie Gimnazjum m 1 w Kompinie 
wystąpili: Maria Miodek (1 ), Jacek Kubi
szewski (2), Bartłomiej Kordjalik (I), Piotr 
Odolczyk i Adrian Kocbuch - nauczyciel 
w-fRobert Chojnowski. (p) 

Sport szkolny - RGS w piłce ręcznej chłopców 

Awans po dogrywce 
Łowicz, 23 marca. Zwycięzcami tur

nieju eliminacyjnego w ramach Rejooowej 
GirrmazjadyS:zkolnejwpiłceręcznejchłop
ców okazali się uczniowie Gimnazjum 
w Popowie. W hali sportowej OSiR m 1 
w Łowiczu rywalizowało pięć z.espołów, 
które wcześniej zwyciężyły w swoich po
wiatach, a stawką był awans do półfinałów 
mistrzostw województwa łódzkiego. Pod
opieczni Bernarda Wudkiewicza i R~ 
berta Wojtasiaka najpierw pokonali mi
s1I7.ów powiatu kutnowskiego - ,,szczypior
nistów" z Kizyżmowa, a w meczu o pierw
sz.e miejsce ekipa z Popowa w dogrywce 
ograła faworyzowany team Gimnazjum 
w Białej Rawskiej. Zwycię,stwo to omacza, 
że reprez.entanci powiatu łowickiego zna
lcil.i się już w gronie sześciu najlepszych 
z.espołów nasz.ego województwa. 

MECZ ELIMINACYJNY: 
• GP 2 Skierniewice - GP Strzyboga 

7:3(5:2) 
MECZE PÓlFJNAWWE: 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
•GPKnyżanów-GP2Skierniewice 

9:6(1:2) 
MECZ O I. MIEJSCE: 
•GPPopów-GPBialaRawskall:lO 

(1:5, 3:2); hr.: Damian Wysz.ogrodzki 4, 
Michał Walczak 3, Jakub Bogucki, Damian 
Rokicki, DominikJabłoński i Grz.egor.zSzy
mański 
1.GPPepów 2 4 18-IS 
2. GP Biała Rawska 2 2 19-18 
3.GPK.rzyżanów 2 2 14-13 
4. GP 2 Skierniewice 3 2 20-21 
5. GP Strzyboga I O 3-7 

Dziewczęta z GP 1 Łowicza liczą 
na rewnż w finale PGS. 

W zwyci~ zespole Girrmazjum nr 1 
w Łowiczu grały: Karolina Szulc i Ewelina 
Świątek - AlekSandra Śmiałek (15. bramek 
w turnieju), Martyna Czekalska (4), Bogu
milaGladka(l ),AleksandraGrzegoo:k,Alek
sandra Barylska, Aleksandra Kucharek 

W turnieju finałowym (najprawdopodob
niej w miesiącu kwietniu) zagrają trzy naj
lepsze zespoły Łowicza: „Jedynka", 
„Czwórka" i „Trójka" oraz z.espoły GP 2 
Dziengówek, GP Popów oraz najlepsza 
drużyna z okręgu północnego. 

• GP~ - GP Krzyżanów 7:5 (5:2); 
łx:ThlmianROOcki5i!Anian \\YszDglodzki2 

• GP Biała Rawska - GP 2 Skiernie
(p) wice 9:7 (5:1) 

Awans do półfinału mistrzostw woje
wództwa łódzkiego SZS wywalczył zespół 
Gimnazjum w Popowie, który wystąpił 
w składzie: Nikodem Sie.i1ca i Łukasz To
maszkiewicz-Damian Rokicki (6), Damian 
Wyszogrodzki (6), Michał Walczak (3), Ja
kub Bogucki (1), Dominik Jabłoński (1), 
Grzegorz Szymański (1), Piotr Cieślak, 
Michał Wójcik, Wiktor Pikulski, Michał Bo
limowski, Piotr Doroba i Robert Kunikow
ski - nauczyciele w-f Bernard Wudkie
wicz i Robert Wojtasiak. 

(p) 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA lOWICZA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu Korabka 

• obszar leśny przy północnej granicy miasta 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 O ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

/Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zml w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVlll/220/2005 
z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łowicza fragmentu obrębu Korabka • obszar leśny przy północnej granicy miasta, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza 
obejmującego powyższy obszar, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 10 kwietnia 2006 roku do 12 maja 2006 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, 

w Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, 
w pokoju nr 40, w budynku B w godzinach urzędowania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planu miejscowego 

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2006 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, w sali nr 7 o godz. 14.00 

./ Zgodnie z arl. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

./ Uwagi należy skladać na piśmie do Burmistrza Łowicza z podaniem imienia i nazwiska ub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2006 roku. " ... 

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

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PL YT I BLATÓW, 
w OFERCIE ouży WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT I WYCENA- BEZPŁATNIE 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

OGUSZA 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 pokoi• z kuchnią, przedpokói, łazienka i WC 
Wkład budowlany ustalony na podstawie operatu szacunkowego wynosi 61.940,00 zł 

./Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2006 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. ~ 
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Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców Piłka nożna - przygotowania do rozgrywek IV ligi 

• Finał na ra11e pr1eloiony Sparing zomiost ligi 
OKRĘG ZACHODNI: 
Łowicz, 14 marca. W jedynym me

czu eliminacji w okręgu :zachodnim zdecy
dowane zwycięstwo odniosła ekipa Gim
nazjum w Popowie, która awansowała tym 
samym do finału powiatowego. 

•GPPopów-GPBielawy21:11(11:4); 
br.: Michał Walczak 5, Damian Rokicki 4, 
Damian Wyszogrodzki 4, Grzegorz Szymań
ski 4, Michał Wójcik 2, Piotr Doroba i I>a
mian Jabłoński. 

W zwycięskim zespole Gimnazjum 
w grały: Nikodem Siejka i Lukasz Tomasz
kiewicz - Michał Walczak (5), Damian R<>
kicki (4), Damian Wysz.ogrodzki (4), Ciml
gonSzymański(4),MicbałWójcik(2),Piotr 
Doroba (l), Dominik Jabłoński (1), Alek
sander Bejda, Jakub Bogucki, Michał Boli
mowski, Robert Kunikowski i Piotr Cieślak 
- nauczyciel w-fBemard Wudkiewicz. 
OKRĘG POŁUDNIOWY: 
Dzierzgówek, 14 marca. Triumfuto

rarni zawodów w okręgu południowymoka
zalisięucmiowieGimnazjwnnr2 w Dzieiz
gówku, którzy odnieśli trzy pewne zwy
cięstwa i wywalczyli jednocześnie prawo 
gry w turnieju finałowym PGS. 
•GP1~-GPL~6:1(2:1) 
• GP 2 l>lierzgówek- GP Domanie

wice 7:5 (4:4) 
• GP Lysrlrowice - GP Domaniewice 

2:10 (1:5) 
•GP 2 l>lierzgówek-GP 1 Kompina 

6:2(1:1) 
• GP 2 Dńengówek - GP Lysrlrowi

ce 13:3 (4:1) 
• GP 1 Kompina - GP Domaniewice 

5:9(1:4) 
1. GP 2 Dzierzgówek 3 6 26- IO 
2. GP l Kompina 3 4 17-12 
3. GP Domaniewice 3 2 14-24 
4. GP Łyszkowice 3 O 6-29 

W zwycięskim zespole Gimnazjwn nr 2 
w Dzierzgówku grali: Karol Moskwa i Pa
tryk Lewandowski - Adam Domeradzki, 
Piotr Tryngie~ Piotr Wysz.ogrodzki, Mate
usz Warych, Mateusz Ptaszyński, Damian 
Gędek, Dawid Paciorek i Karol Nowak -
nauczyciel w-fKrzysztof Cichal. 
OKRĘG WWICKI: 

· Łowicz, 17 marca. Pilt zespołów wy
stąpiło w eliminacjach miejskich turnieju pilki 
ręcznej chłopców, a trium1irtorami oka:zali się 
UCZlliowie Gimnazjum nr l w ł.owiC'Zll (na
uczyciel w-fWaldemar Kret). Awans do 
finału Powiatowej Gimnazjady Szkolnej wy
walczyły także zespoły Pijarskiego GKP (na
uczyciel w-fGrzegorz Zwoliński) i GP 2 
Łowicz (nauczyciel w-fRadosław Zyga). 

Mecze eliminacyjne: 
•GP 4 ł..owia-GP 2 ł..owia2:7 (1:4); 

br.: (4) i (8)-Lukasz Gajda 5 i Maciej Mar-
87Mek2. 

W turnieju kwalffikacyjnym do mistrzostw rejonowych wygrali uczniowie Gim
nazjum z Popowa. 

•GP 3Łowicz-GP1 ł..owia4:5 (2:2); 
br.: Mateusz Piechowski, Dariusz Cbarąż
ka, Damian Kielan i Mateusz Dzjk - Piotr 
Dziedziela 2, Józef Szkup, Tomasz Dw<>
rowski i Paweł Wójcik. 

Pauza: PIJARSKIEGKPł..owicz. 
Mecz o 4. miejsce: 
•GP 3 Łowicz - GP 4 Łowicz 11:3 

(5:2); br.: Mateusz Piechowski 6, Mateusz 
Dzik 2, Dariusz ClJarąż.ka 2 i Piotr Guz- (2) 
2i(4). 

Mecze finałowe: 
a PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 2 

Łowicz 6:4 (3:2); br.: Bartłomiej~ 
grodzki 4 i Jarosław Nowicki 2 - Łukasz 
Gajda4. 

•GP2ł..owicz-GP1ł..owia5:6(2:3); 
br.: Lukasz Gajda 3, Maciej Wawrzyniecki i 
Przemysław Buizyński- Tomasz Dworow
ski 3, Mariusz Igielski 2 i Paweł Wójcik 

• GP 1 ł..owia - PIJARSKIE GKP 
Łowicz 5:4 (2:1); br.: Paweł Wójcik 4 i T<>
masz Dworowski - Robert Łuczyński 2, 
Michał Papiernik i Jarosław Nowicki. 
1. GP l Łowicz 3 6 16-13 
2. Pijarskie GKP Łowicz 2 2 10-8 
3. GP 2 Łowicz 3 2 16-14 
4. GP 3 Łowicz 2 2 15-8 
5. GP 4Łowicz 2 O 5-18 

W zwyci~ zespole Gimnazjwn nr l 
w Łowiczu wystąpili: Artm I.atoszewski -
Paweł Wójcik (6), Tomasz Dworowski (5), 
Mariusz Igielski (2),Łukasz Wróblewski (2), 
Józef Szkup (1 ), Piotr Dziedziela, Grzegorz 
Gratys, KrzysztofUJbanek, Marcin Szczy
piński i Tomasz Sazanowski - nauczyciel 
w-f Waldemar Kret 

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY: 
Łowicz, 20 marca. W turnieju kwalifi

kacyjnym wystartowały trzy drużyny, 
a ostatecznie prawo reprerentowania po-

wiatułowickiegowtumitjurejonowymwy

walczyli ,,szczypiorniści" z Gimnazjum 
w Popowie. 

•GP Popów- GP 1 ł..owia 8:5 (5:2); 
br.: Jakub Bogucki 3, Damian Rokicki 2, 
Michał Walczak, Grzegorz Szymański 
i Dominik Jabłoński-Paweł Wójcik2, Ma
riusz Igielski 2 i Tomasz Sabanowski. 

•GP Popów-GP2 l>lierzgówekl 7:10 
(9:4); br.: Michał Walczak 6, Jakub Bogucki 
3, Damian Wysz.ogrodzki 2, Piotr Doroba 2, 
Wiktor Pikulski, Dominik Jabłoński, Grze
gorz Szymański i Damian Rokicki - Adam 
Domerad2ki 4, Dawid Paciorek 3, Mateusz 
~ 2 i Piotr Tryngiel 

• GP 1 ł..owia - GP 2 l>lierzgówek 
4:7 (4:3); br.: Mariusz Igielski 2, Tomasz 
Dworowski i Tomasz Sabanowski - Dawid 
Paciorek 4, Mateusz Ptaszyński, Mateusz 
Warych i Piotr Tryngiel. 
I. GP Popów 2 4 25-15 
2. GP 2 Dzierzgówek 2 2 17-21 
3. GP I Łowicz 2 O 9-15 

Awans do turnieju rejonowego wywal
czył zespół Gimnazjum w Popowie, któiy 
wystąpiłwsldadzie: Nikodem SiejkaiŁukllsz 
Tomaszkiewicz - Michał Walczak (5), Da
rnianRokicki (4),Damian Wys:zogrodzki (4), 
Grzegorz Szymański (4), Michał Wójcik(2), 
Piotr Doroba (I), Dominik Jabłoński (I), 
Aleksander Bejda, Jakub Bogucki, Wiktor 
Pikulski, Michał Bolimowski, Robert Kuni
kowski i Piotr Cieślak- nauczyciel w-fBer
nard Wudkiewicz. 
FINAŁPGS: 
W turnieju finałowym zagrają zatem trzy 

najlepsze zespoły Łowicza: GP 1, Pijarskie 
i GP 2 oraz zespoły GP 2 Dzierzgówek 
i GP Popów oraz najlepsza drużyna z okrę
gu póinocnego. 

• UfRATAPawlowice-PELIKANII 
ł..owia 3:6 (2:2) 

O: 1 - Przemysław Urbanek ( 4), 2:2 - An
chzej Gtz.egorek (33), 3:3 - Tomasz Kac
prowski (51),3:4-Tomasz Kacprowski (57), 
3:5 - Tomasz Kacprowski (74), 3:6 - Arka
diusz Przyżycki (80). 
Pelikan:J~(46Marek01aczek) 

- BrzózJca, Burzykowski, Lukasz Olacz.ek, 
Knera (65 Przyżycki) - Uibanek (46 Kac
prowski), Górski, Cichal ( 46 Mikulski), 
Gtz.egorek (65 Golis) - Ługowski, Michał 
Plichta (65 Zwieiz). 

Pawlowice, 25 marca. Już dwa me
cz.e powinni rozegrać łowiccy rez.erwiści 
w N lidz.e. Powinni, ale z oczywistych po
wodów pierwsze „wiosenne'' kolejki ~ 
sunięto (na 26 kwietnia i l 7 maja). Stąd tre
ner Gtz.egOIZ Majchnak nadal gra mecr.e 
kontrolne. Tymraz.empojechałzeswojądru
żyną do Pawłowic, gdzie na dobrze przyg<>
towanej płycie zmierzył się w sparingu 
z grającą w warszawskiej „okręgówce" 
Utratą Pawłowice. 

Sobotni test-meC'Z lepiej rozpoczęli łowi
czanie. Już w 4. minucie na listę straelców 
wpisał się Przemyslaw Urbanek. Potem 
dwa razy nie popisał się łowicki golkpier. 
Najpierw w 17. minucie spó1nił się z inter-

wencjąpo IZUCie rożnym bitym z dwudzie
stu metrów, a potem interweniując poza 
polem karnym nie trafił w piłkę i rywal bez 
trudu kopnął ją do siatki. Na pm:rwę obie 
drużyny schodziły jednak z IÓwnym baga
żem goli Ładna akcja Andrzeja Grzegor
ka i Dawida Łguowskiego, i ten pierw
f>ZY doprowadza do remisu. 

A po pizerwie szybko straciliśmy bram
kę. W 50. minucie Marek Olaczek, drugi 
łowicki bramkarz, sfiwlował w polu kar
nym gracza Utraty i ,j~' przyni<>
sla efekt bramkowy. Potem jednak grali już 
tylko biał1>-zielooi, a prawd:liwym krolem 
polowania oka7.ał się Tomasz Kacprow
ski. Ustrzelił klasycmego hat-tricka, przy 
czym wszyslkie gole były ładnie przygoto
wane. W 51. Tomekwyrównałpoakcji Ciml
godcai Rafała Mikulskiego. Dwa kolejne 
trafienia to efekt gry skrzycDami i odpowied
niego :mmknięciaakcji Wynik~Arka
diusz Przyżycki. W 80. minucie głową, 
wypu.edzając bramkarza, skierował piłkę 
do siatki. 

Popełniamy jeszcz.e bl{dy, musimy praco
lmĆ. ale mam dobrze przygotowaną druży
nę iwielzę, ie stać nas na utrzymanie-móWił 
po ,,próbie generalnej" trener Majchnak. 

BoB 

Piłka nożna - turniej rocznika 1991 

Porażko, remis i wygrano 
Skierniewice, 18 marca. W ramach 

przygotowań do rozgrywek wojewódzkiej 
ligi,,Micbałowicza"drużynaPelikanazroc:z

nika 1991 rozegrała towarzyski turniej na 
skierniewickim boisku o sztucznej na
wiem:łmi. w tej rywalizacji, opróc-z pod
opiecznych trenera Artura Balika i gosp<>
darzy, których prowadzi łowicki szkoleni<>
wiec- Bernard Wudkiewicz, zagrali tak
że gracze łódzkiego Widzewa i Lidera Wł<>
cławek Turniej ten miał bardzo wyIÓwna
ny charakter: skierniewiczanie trzykrotnie 
bezbramkowo :zremisowali, a powstałe ze
społy w meczach mil(dzy sobą zanotowali 
po zwycięstwie i porażce. Niestety nasi 
młodzi piłkarze mieli najgoff>ZY bilans bra
mek i stąd tylko trzcie miejsce biał1>-ziel1>
nych. 
~Unia Skierniewice - Lider Wł<>

cławek 0:0, Pelikan Łowicz - Widzew 

Lódź 0:2, Unia Skierniewice - Pelikan 
ł..owia 0:0, Widz.ew Łódź - lider Włocła
wek 0:2, Pelikan ł..owia - Lider Wloda
wek 2:1; br.: Patryk Krzeszewski i Wiktor 
Wawi:eyn, Unia Skierniewice-WJdzewŁódź 
0:0. 
1. Lider Włocławek 3 4 3-2 
2. Widzew Łódź 3 4 2-2 
3. Pelikan Łowicz 3 4 2-3 
4. Unia Skierniewice 3 3 0-0 

Pelikan wystąpił w składzie: Rafuł Zie
liński - Ariel Jarosz, Wiktor Wawrzyn, Mi
chał Felczyński, Mateusz Wróbe4 Tobiasz 
Sójkowski, Michał Marcinowski, Gtz.egOIZ 
Płachela, Tomasz Gajda, Patryk Krzesz.ew
ski, Marcin Domalewski oraz Bartosz Cie
sielski, Sebastian Ratajczyk. Tomasz Janus, 
Łukasz Kwiatkowski, Dawid Plichta i Ma
teusz Nowogórski - trenerem zespołu jest 
Artur Balik. (p) 

Piłka nożna - przygotowania młodzików KS Pelikan 

A liga iui tui-tui 
z.espoły łowickiego Pelikana z rocznika 

1991 i 1992 przygotowują się do rozgry-
nowski (36 Ciesielski), Sujkowski (45 N<>
wogórsla), Krzeszewski (36 Ratajczyk). 

KLASA KUCHARA: 

Piłka nożna - mecze sparingowe juniorów starszych KS Pelikan 

(p) wek wojewódzkich rozgrywając kolejne 
mecr.e kontrolne. Podopieczni trenera Ar· 
tura Balika tym razem w dwumeczu 
z Unią-97 Sochoczewprzegrali i zremi$owałi 

• PELIKAN Łowicz - UNIA-97 So
chacuw 2:2 (1:2); br.: Alan Oniszk (35) 
i Kamil Kardjalik (56). 

Kłopoty kadrowe 
•JUNIORZYSTARSl-JUNIORZY 

MLODSI 2:0 (1:0) 
1:0 - Daniel Gajewski, 2:0- Kamil Jani

kowski. 
Jwriorzy Starsi: Kocemba (Karmelita) -

Surma, Demidowicz, Trościanko, Doroba -
Dziedziela, Szymajda, Janikowski, Drzewie 
(Wolski Artur)- Zimecki, Gajewski. 

Jwriorzy Młodsi: Karmelita (Kocemba)
Górowski, Kaliszczyński, Wolski Kamil, 
Jankowski, Zabost-Brzozowski, Grochow
ski, Wawrzyniecki, Domińczak - Wróbel, 
Piotrkowski. 
•PELIKANł..owicz-ORZELNiebo

rów 3:1 (1:0) 
l;O- Daniel Gajewski, 2:0-Artur Wolski 

3:0 - Kamil Janikowski. 
Juniorzy Starsi: Kocemba (Karmelita) -

Surma, Demidowicz, Trościanko, Doroba -
Dziedziela, Szymajda, Janikowski, Drze
wie (Wolski)- Zimecki, Gajewski. 
Łowicz, 25 i 26 marca. Długa zima 

pokrzyżowała plany w rozgrywkach 
wszystkim ekipom. Jednak grać t:Izeba. 

Mimo, że rozgrywki ligowe były przełożo
neto w sobotę i w niedzielęjuniorzy łowic
kiego Pelikana odbyli dwa mecze kontrolne. 
W sobotę rozegrali oni wewnętrzny spa
ring, w którym zagrali juniorzy starsi z młod
szymi. Oczywiście faworytem byli starsi 
piłkarze, jednak okazało się, że młodsi spi
sali się ambitnie i nie dali sobie straelić zbyt 
wielu bramek Mecz odbył się na stadionie 
łowickiegoOSiR 

Piłkarze ·z rocznika 1988 i 87 mają spore 
kłopoty kadrowe. Trener Leszek Sowiń
ski w tym sezonie będzie walczył o utrzy
manie się w lidze wojewódzkiej. Po rundzie 
jesiennej jego zespół zajmuje dziesiąte miej
sce (czwarte od końca) i ma na koncie 12. 
ptmktów. Do strefy bezpiecznej brakuje co 
prawda tylko trzech punktów, ale o punkty 
w lidz.e będzie trudno. Praktycmie w skła
dzie brakuje połowy podstawowych zawod
ników. Kamil Szakiel, Przemysław 
Bury, Pabyk Patos i Paweł Karwat to 
piłkarze, którzy nie mogą grać z powodu 
kontuzji. Dodatkowo z drużyny odeszli do 

seniorów Maciej Jędrachowicz i Kon
rad Bolimowski, któIZy nie zawsre będą 
mogli grać w juniorach. Zatem walka o lig<>
we punkty zapowiada się nie łatwo. z.espół 
jest w przymusowej przebudowie. 

Starsi juniorzy poradzili sobie z młodszą 
ekipą, a w niedzielę pokonali seniorów Orła 
Nieborow. Zobaczymy jak spiszą się mł<>
dzi piłkarze w swoim pierwszym ligowym 
pojedynku w te sobotę w Wieluniu. 

Zmiany zaszły również w drużynie ju
niorów młodszych. Z pracy zrezygnował 
Daniel Tryngiel, a funkcję trenera objął 
Leszek Sowiński. Drużyna ta spisuje się_ li
dŻe bardzo słabo, ale tu1aj gra się „towarzy
sko" bowiem nikt z ligi nie spada. Po sparin
gu ze starszymi kolegami trener Sowiński 
był zadowolony z postawy pilkarzy z rocz
nika 1990. Zagrali ambitnie i w obronie reali
zowali założenia taktyczne. Stracili tylko 
dwie bramki, co jest pocieszające. Sezon 
wiosenny juniorzy młodsi 7.l!CZ}'Dają w nie
dzielę od wyjaz.du do Zduńskiej Woli. 

Zbigniew Łaziński 

KLASA MICHAŁOWICZA: 
• PELIKAN Łowicz - UNIA-97 So

chaczew 1 :2 (0:0); br.: Tomasz Gajda ( 41 ). 
Pelikan-91: Rusek-Felczyński (45 Wój

cik), Jarosz, Wróbel (25 Plichta, 44 Kwiat
kowski), Wawrzyn (50 Grzybek), Gajda 
(43 Jóźwiak), Płacbeta (36 Janus), Marei-

Pelikan-92: Kardjalik (36 Rusek) -Wój
cik, Mitrowski, Janik (36 Bukowski), Czerb... 
niak, Jaros (36 Kardjalik), Karmelita, Sumiń
ski (51 Motylewski), Grenda (53 Wojcie
chowsla), Oniszk (55 Wtśniewski), Kosi<>
rek (66 Tomczak). 

(p) 

Piłka nożna - halowy sezon Pelikana '93 

Udana zima Pelikana-93 
Bardzoudanysezonbalowymajązasobą 

liderujący w lidze okręgowej „Górskiego" 
młodzi zawodnicy Pelikanazrocznika 1993. 
Podopieczni trenera Jarosława Rachubiń
skiego na początku okazali się najlepsi 
w niezwykle silnie obsadzonym Ogóln<>
polskim Turniej Pilki Nożna 13-latkow pod 
patronatem prezesa PZPN - Michała List
kiewicza, który rozgrywany był w Skier
niewicach. 

W kolejnym turnieju - tym razem w S<>
chaczewie ,,Pelikaniątka" wywalczyły dru
gie miejsce ulegaj~ niewaczniewfinale Wi
śle Płock2:3. Wcześniej wmeczupółfinał<>
wym wygrali z MULKS Łask 1:0. 

Kolejny turniej i znowu sukces. ł.owi
-czanie wygrali z kolei we Mszczonowie 
pokonując najpierw w półfinale MszcZ<>
nowiankę 3:1 i w finale Znicza Pruszków 
1:0. 

W zespole łowickiego Pelikana wystę
pują: Jacek Milczarek - Patryk Pomianow
ski, Patryk Nieradka, Piotr Gawrysiak, Da
mian Kosiorek, Mateusz Krysiak, Konrad 
Plichta, JakubŁaz.ę_cki, Adrian Wojciechow
ski, Maciej Dyngus, Patryk Pędziejewski, 
Adrian Wardziak, Patryk Brzozowski, Kan
torek i Mateusz Domińczak - trenerem ze
społu jest Jarosław Rachubiński, a kie
rownikiem drużyny Leszek Plichta. (f J 



Łowiczanie wygrali z ŁKS aż trzydziestoma punktami i mają spore szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. 

Koszykówka - 9. kolejka finałów wojewódzkiej ligi juniorów o miejsca 1-6 

JEDEN KROK OD MISTRZOSTWA 
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LKS 

Łódź 91:61 (22:15, 22:13, 24:14, 23:19) 
.Księżak: Bartosz Włuczyński 41 (6x3), 

Michał Wójcik22(2x3),Prz.emysław Dura
nowski 10, Maciej Siemieńczuk 8 (2x3) 
i Bolesław Mostowski 2 oraz Adrian Dysz
kiewicz 6, Adam Kowalik 2, Filip Gołda, 
Marcin Pełka i Łukasz Łebski. 

Najwił(Cej dla ŁKS: Maciej Puczyński 18 
(lx3), Bartosz Pełka 12 (3x3) i Grzegorz 
Mikołajski 11 (lx3). 

Sędziowali: Szymon Giz.a (Pabianice) 
i Piotr Cyniak (Łódź). 
Łowicz, 25 marca. Kolejny bardzo do

bry mecz rozegrali juniorzy Ksi<(żaka. 
W tamtym tygodniu niespodziewanie wy
soko pokonali w Łodzi Start i zapewnili 
sobie chugie miejsca w lidze i awans do roz
grywek centralnych. W tę sobotę łowicza
nie podejmowali u siebie liderarozgiywek
ŁKS Łódź. W pierwszym spotkaniu 
w Łodzi Księżak przegrał mecz pięcioma 
oczkami . .zatempojedynekwŁowiczumiał 
decydować o mistrzostwie województwa 
łódzkiego. Spotkanie zapowiadało się bar
dzo ciekawie i emocjomtjąco. Na trybunach 
OSiR ar 1 zasiadło ok 150 labiców, którzy 
liczyli nazwycięstwo inie zawiedli się. Łowic
cy juniorzy zagrali świetny mecz. Bardz.o 
dome bronili i popisali się wysoka skutecz
nością. Widać, że są w OObrej fonnie i oby 
utrzymała się ona do rozgrywek centralnych. 

Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego w 2. minucieprzegrywali 0:3, 

ale były to dla ŁKS ,,miłe złego początki". 
Po chwili do głosu doszli Księ2'acy, którzy 
po akcjach Michała Wójcika wyszli na 
prowadzenie 10:4. Kolejne minuty pierw
szej kwarty były wyrównane. Dopiero 
w końcówce łowiczanie wyszli na prowa
dzenie siedmioma punktami. 

Łowiczanie odrobili pięciopunktową 
stratę z meczu w Łodzi .... 

Początek drugiej odsłony to popisowa 
gra .Księżaka, a w szczególności Bartosza 
Włuczyńskiego, któcy zaczął trafiać „trój
ki". Dodatkowo świetnie zagrali wtym okre
sie Maciej Siemieńczuk i Przemysław 
Duranowski i dzięki temu w 17. minucie 
łowiczanie prowadzili 39:19 i mecz zaczął 
się układać po myśli Księżaka. 

Po przerwie nadal na parkiecie rządzili 
nasi koszykarze. Łodzianie tylko dobrze 
zagrali na początku ostatniej odsłony, kiedy 
to trafili trzy „trójki" i doszli łowiczan na 

13 punktów. Ale już po trzech minutach 
sytuacja wróciła do normy. W 37. minucie 
zdenerwowany trener rywali Piotr Zych 
nie wytrzymał nerwowo i otrzymał od sę
dziego przewinienie techniczne, a po chwili 
dyskwalifikujące i musiał opuścić salę. z.a_ 
tern goście kończyli zawody bez trenera na 
ławce. Ostatecznie Księżak wygrał różnicą 
trzydziestu punktów, co jest zarówno dużą 
niespodzianką, jak i wielkim sukcesem tego 
zespołu. 

Bardz.o się cieszę z tego ~i~a po
wiedział trener Włuczyński .. W tym spotka
niu, podobnie jak tydzień temu, moi UlWO<i
nicy byli bardz.o dobrze dysporwwani rzuto
wo. Zgraliśmy na wysoki.ej skuteczności. 
Jednak kluczem do ~~twa była dobra 
gra w obronie i na deskach. 

W tę sobotę łowiccy juniorzy zagrają 
ostatni mecz w tym sezonie w lidze w Pa
bianicach i jeśli wygrają to będą cieszyć się 
~ zwycię;stwa ligi wojewódzkiej. 

9. kol~K.a o mięjsca 1-6: Start I Łódź -
UMKS Piotrcovia Piotrków Trybtmalski 
81:75, UMKS Księżak Łowicz - LKS 
Łódź 91:61, MSZS Kutno - PKK 99 Pabia
nice 55:54. 
1. UMKS Księżak towicz 9 17 749:598 
2. ŁKS Łódź 9 17 660:531 
3. Start I Łódź 9 14 670:611 
4. MSZS Kutno 9 13 619:685 
5. UMKS Piotrcovia 9 IO 633:786 
6. PKK 99 Pabianice 9 10 522:642 

(zł,p) 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 30 marca - 5 kwietnia 2006 r. 
Przysłowie ludowe o pogodzie: 
„NIE JEDEN DZIEŃ CIEPŁY CZYNI WIOSNĘ PO ZIMIE". Czwartek - Niedziela 

30. 03 - 02. 04. 2006r. 
• SYTIJACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtować będą układy niżowe, 
w cieplejszej, ale wilgotnej masie powietrza polamo-morskiego. 
•CZWARTEK - PIĄTEK: 
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami z opadami deszczu - głównie 
we wtorek i w piajek, ale wiosennie cieplo. Widzialność umiarkowan 
do dobrej, zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego. 
Temp. max w dzień: + 8°C do + 9°C. 
Temp. min w nocy: + 5°C do + 2°C. 
•SOBOTA - NIEDZIELA: 
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, okresami 
do dużego, bez opadów. Widzialność umiarkowana, 
zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 6°C do + 8°C. 
Temp. min w nocy: + 2°c do - 2°c. 
•PONIEDZIAŁEK-ŚRODA 
Pogodnie, zachmurzenie duże do umiarkowanego oraz bez opadów. 
Widzialność umiarkowana, zamglenia, rano lokalnie mgły. 
Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + s•c do + 7°C. 
Temp. min w nocy: + 2°c do - 2°c. 
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Warunki biometeorologiczne niekorzystne. e 
Osłabiona sprawność psychofizyczna. ~ 

30.03.2006 r. nowy ł.OWICZANIN 

Piłka siatkowa - Puchar Ligi AMŁ 

Pewne zwycięstwo mistrza 
Łowicz, 24marca. W AmatorskichMi

·strzostwach Łowicza wszystko się wyja
śniło tydzień temu, kiedy to poznaliśmy 
mistrza Łowicza na sezon 2005/2006. Po 
raz chugi w historii rozgrywek po najwyź
sze trofeum si<(gll<(łi zawodnicy lZS Retki. 
Sezon główny już się wif(C zakończył. Teraz 
organizatorzy zaproponowali ekipom rore
granie Pucharu Ligi. Do tej formy rozgry
wek zgłosiły się cztery zespoły, które za
grają systemem ,,każdy z każdym" 

W 1. kolejce mistrzowie ligi- gracze lZS 
Retki bez większych problemów pokonali 
UKS Blich. Podopieczni Artura Sadow
skiego zajęli ostatnie miejsce w rozgiyw
kach, ale mimo to wyrazili chęć dalszej gry 
w pucharze. Ekipa ta robi duże post<(py 
i zapewne już niedługo zaczną wygrywać. 

Dużo więcej emocji było w chugim spo
tkaniu, gdzie zmierzyły siły dwa zespoły 
TKKF. Ostatecznie po pięciosetowym boju 
lepsi okazali się zawodnicy z Głowna. 
Łowicki Księżak prowadził już w tym me
czu 2:1, ale przegrał czwartą partię do 18. 
i tie-breaka do 11. 

1. kolejka Pucharu Ligi AMŁ: 
•LZS Redd- UKS BLICH KIA MO

TORS Łowicz 3:0 (25:22, 25:20, 25:14) 
• TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 

- TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:2 (23, -20, 
-21, 18, 11) 
I. LZS Retki 3 3:0 
2. TKKF BS Głowno 2 3: 2 
3. TKKF Księżak . 1 2:3 
4. UKS Blich Kia Motors I O 0:3 

7higniew Łaziński. 

Biegi przełajowe - UKS Jedynka Łowicz 

Za wolno rozpoczął 
Łódź, 5 marca. Lekkoatleci wystarto

wali w Mistrzostwach Województwa Łódz
kiego w biegach przełajowych, a miejsca 
w czołówkach poszczególnych biegów zaj
mowali podopieczni trenerów Waldema
ra Kreta i Jacka Szwarockiego. W bie
gu otwartym juniorów na dystansie 5000 m 
Marcin Puszewkiewicz wywalczył dru
gie miejsce, w rywalizacji jlllliorów młod
szych na trasie 2000 m czwarty był Łukasz 
Wróblewski, a w biegu młodzików na dy
stansie 1500 m siódmy był Witold Kapu
sta, a dziesiąty Paweł Wróblewski. 

Końskie, 11 marca. Podopieczny tre
nera Waldemara Kreta z UKS Jedynka 
Łowicz - Łukasz Wróblewski wywal
czył w mistrzostwach makroregionu (woje
wództwo łódzkie i świ<(tokrzyskie) jedena
ste miejsce w biegu na 3000 mi tym samym 
awansował do finałów XII OOM w biegach 
przełajowych. 

Bardzo dobrze w biegu dzieci na dystan
sie 1000 m zaprez.entował się w Końskich 
Patryk Pomianowski, który ostatecznie 
zajął chugiemiejsce, a w rywalizacji młodzi
ków Witold Kapusta zajął na trasie 
2000 m dziewiąte miejsce. 
Włocławek, 25 marca. Na ciekawej, 

ale trudniej trasie w okolicach Hali Mistrzów 
we Włocławku rozegrano finały XII Ogól
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach 
przełajowych, a jedynym reprezentantem 
powiatu łowickiego w tej iywalizaji był tym 
razem Łukasz Wróblewski (UKS Jedyn
ka Łowicz), który w biegu na 3000 m zajął 
69. miejsce. Po pierwszej pętli Łukasz bieg 
w okolicach setnego miejsca - podsumował 
jego trener- Waldemar Kreł,JJÓŹ71Uef pró
bował przyspieszyć, ale udaW mu się minąP 
około trzydziestu rywali. Zdecydowanie m 
wolnorO'Z[JOCZąf ... 

(p) 

Piłka nożna - VIII edycja turnieju „Coca Cola Cup '2006" 

Wkrótce zoczynoią 
W dniach 4-20 kwietnia zainaugurowane nu powiatu łowickiego: s:ześć re S7kół pod

zostaną tmnieje eliminacyjne VIII edycji stawowych (SP 3, SP 4, SP 7, SP Bielawy, 
ogólnopolskiego 1umieju-LigaPilki Nożnej SP Domaniewice i SP Łyszkowice) i s:ześć 
„Coca Cola Cup '2006". Do tegorocznej zgimnazjów(GP l,GP3,GP4,GPBiela
rywalizacji zgłosiło się łącznie aż 4850, wy, GP Kocierzew Południowy i GP Łysz
ado gryzgłosiło sięłącmiedwanaścieztere- kowice). (p) 

Łowicki informator sportowy 
J>iatek. 31 mami: 
• 12.00-16.30 - 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; mea.e 
VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatkowej; 

• 18.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Walne Z.ebranie 
Sprawozdawcze UMKS Księżak Łowicz; 

Sebog. 1 hrJdr 
e 11.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ui. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wo-
jewódzkiej ligi ,,Michałowicza": Pelikan 
Łowicz - UKS SMS Łódź; . 

• 13.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wo
jewódzkiej ligi ,,Kuchara": PelikanŁowicz
UKS SMS Łódź; 

Niedl.ielJ. 2 kwietnia; 
• 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul Starzyńskiego 618; mecz m ligi piłki 

nożnej: Pelikan Łowicz - Wigry Suwał
ki· 

' • 15.30 - stadion Pelikana w Łowi-
czu, uL Stanyńskiego 618; mecz IV ligi 
piłki nożnej: Pelikan Il Łowicz - Włók
nian Konstantynów Lódzki; 

• 16.00-18.00-halasportowaOSiRnrl 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; 5. kolejka 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy'ów U.PNP; 

Czmu1ek. 6 kwietnia; 
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, uLJanaPawla3;3.nmdaXIV 
edycji Turnieju Piłki Nożnej Jeden~ 
latków o Puchar Nowego Łowia.anina; "'* 7 kJddnia; 

• 10.00 - parlc w Kiernozi; Powiatowe 
IMS w sztafetowych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców; 

• 12.00 - parlc w Kiernozi; Powiatowa 
Gimnazjada Szkolna w sztafetowych bie
gach przełajowych dziewcząt i chłopców; 

• 17.30-22.00-halasportowa0SiRnr2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finał VII edycji 
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce 
siatkowej. (p) 
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. Piłka nożna-17. kolejka /li ligi 

OBIE'CUJĄCY POCZĄTEK 
• JEZIORAK Dawa - PELIKAN 

IA>wkzO:O 
kzioralc Staniszewski - Wróbel, P. Kul

paka, G. Kulpaka, Szkamelski - Kalinow
ski, Trafurski (84 Suchocła), Jędiychowski 
(68 Rz.eźnikiewicz), Radziński - Witkow
ski, Bieńkowski. 

Pelikan: Romanowski 6- Znyk 6, C7.elb
niak 6, Styszko 6, Gawlik 6 - Cipimki 7, 
Serocki 7, J&źwiak 7, Krystian Bolimowski 
6 - Kaźmim:-zak 6, Kowalczyk 6. 

Sędziował: Marek Karkut (Warszawa). 
Żółte kartki: Trafurski, Rz.eźnikiewicz (Je-
7i<xak) 001Z Serocki (Pelikan). Widzów: 800. 

Iława, 26 marca. Wreszcie się~ 
ło! Mimo, że większość meczów 17. kolejki 
pierwsz.ej grupy m ligi zostało przełoż.o... 
nych, to czołówka swoje pojedynki roz.e
grala I bardzo dobne, że ofiarni gospodarze 
potrafili przygotować płytę. Bo pu.ecież 
później nie wystarczy terminów na zaległo
ści i pizyjdzie grać co trzy dni A tak mamy 
już premierę wiosenną za sobą. Premierę, 
dodajmy, dość udaną. 

Aleniejechaliśmynapólnockraju w jakiś 
szampańskich nastrojach. Pauza za kartki 
Roberta Wilka to bez wątpienia najwięk
sza strata dla biało-zielonych Nikt nie ma 
wątpliwości, że najbardziej utytułowany 
gracz ,,Ptaków" to nadal niekwestionoWdllY 
liderzespolu,bezklća-egocięlkosięgra. Wiele 
bym dal, żeby już w niedzielępomócchłopa
kom-mówiłpopilamy „Wtlcze.łC' -aleoczy
wiście na mecz ja4 tym raz.em tylkn w roli 
arystenta trenera. Ale to nie jedyny ,,ból gło
wy'' jaki przed inauguntjącym spotkaniem 
miał 1Ima Jacek Cyzio. Dwaj podstawo
wi ,,młodzieżowcy" 1akże nie mogli wystą
pić w tym meczu. Kani Goryszewski 
odpoczniedwałigowemeczem~

nezacbowaniewpl'Zl2wieoslatniego jemen
nego meczu z Grąjcem a łectący uraz Ma
ciek~ cOOć jużbieg?, to je&
cze nie jest zdolny do gry. -To będzie dla nas 
cięi/d mecz. Zagramy bez l1Zech ludzi, kll>
rzy grali jesienią, Byłbym wdowolony. gdy
byśmy przywieźli jeden punkt - tak ocenił 

sytuację swojego zespołu Zbigniew 
Czerbniak. Podobnego 7.daniaco.nasz; ~ 
per była większość łowickich fimów - remis 
będzie dobrym początkiem, zwlaszc2.a, że 
beniaminek walczy o utrzymanie i u siebie 
wygrywać po prostu będzie musiał. 

W drużynie gospodaizyjedno mane,,pla
sim" kibicom nazwisko. Tomasz Stani
szewski przed dwoma laty pomógł Peli
kaoowi w utnymaniu, dzisiaj mojąc mię
ctzy słupkami iławskiej bramki, chce doko
nać tego samego. 

,,Jeziorowcy" chyba łros2kę~
li się wicelidera, bo od~ dali się m-
pchną; do głębokiej defemywy. Biało-zie
loni a1akowali i już w 6. minucie powimi 
cieszyć się z gola. Rwgrywający dobrem
wody Grzesiek Cipiński, podciągnął 
z futbolówką do końcowej linii, a potem 
podał stojącemu siedem metrów przed 
bramką Staniszew~kiego, Bogdanowi 
Jóźwiakowi. Ekswidzewiak kopnął moc
no, ale wprost w bramkarza Jeziooika, któ
ry 1ą i dalszymi interwencjami zasłużył na 
miano bohatera Iławy. Kolejne minuty to 
wciąż przewaga gości. Utrzymywaliśmy się 
dłużej przy piłce, graliśmy mądrze, kontro
lując boiskowe wydanenia. Pierwszy raz 
groźniej pod bramką Roberta Romanow
skiego było w 14. minucie. Grzegorz Kul
paka uderzał z kilku metlÓW ale defemywa 
Pelikana zdi[ż;yła :z.ablokować ten slI7.ał. Po
tem uderz.eń z <iyslamlJ próbowali Paweł 
Szkamelski i Łukasz Kalinowski, 
ale w 00u ~były to próby niecel
ne. Jednak na~ to biab-7.ielooi mogli 
mxłzićz~"posllmie~.Naj

piawkaptalnaintawmtja~ 
po slmlle z blRa gbwą ł:ill<aS7a Znyka 
matowała miejscowych, a potem mów 
w roli gkJwnej h-arOOlrz Jezioolb. Tym m
zem zwyciężył w pąjedynlaI z Cipi{Srirn. 

Powinniśmy prowadzić do przerwy. Co 
najmniej jednym golem - żałował po meczu 
trener Cyzio. 

Drugie trzy kwadrame były juz bardziej 
wyrównane.Nadalwięa:jzgrymieligoście, 

ale bliżej gola byli iławianie. W 50. minucie 
mrt wolny wykonywał Kalinowski. Ładne 
uderzenie i futbolówka trafia wspojenieę 
ka z poprzeczką. Łowicz.anie próbowali 
odpowiedzieć. 'Zllów dość nieoczekiwanie 
największ.ezagr<YŻ.miedlamiejsoowej bram
kistmowił,,Łula"" Znyk. N$ZOORń:achciał 
powfuyć kapitalny slI7ał ze Skierniewic, 
tym razem mając bliżej do łxamki (20 me
trów). No, ale tego dnia Staniszewski był 
ldasądlasiebiei7Japałpiłkę.Dokcńcatrwał 

wyrównany pojedynek - łowiczanie grali 
be7pi.ecarie, gospodmzeteibalisię owbslą 
bramkę. w sumie w dość ciekawym choć 
bezbramkowym IllOC2ll, mieliśmy podział 
punktów. Gdyby ktoś przed meczem m
propooował nam remis - bez wahania bym 
go przyjął. Po fukcie można mieć nieOO>yt 
Ale, jak to mówią; ,,pierwsze koty za pło
ty". Teraz czeka nas mecz na własnym sta
dionie, przy pełnej z pewnością trybunie, 
i nie mam wą!pliwOOci, gorącym dopingu. 
Pomóżmy zw1aszcza tym młodym chłopa
kom zooawić tremę w Sl3lni. 
Łomża gubi punkty, Łorm.ę tI7.eba gonić! 

Z.acznijmy już od meczu z Wigrami! 
Bogusław Bończak 

O meczu po meczu: 
Trener Jacek Cyzio: Piawszy ligowy 

mecz po tak długiej przerwie zawsze jest 
troch< niewiadomą, Byłem bardzo citbwy 
jak~ się mój zespół. Co do jal
nego byłem pewien - Pelikan jest dobl7.e 
przygotowany do rozgrywek. I chłopaki 
IIlllie nie zawiedli. BylSny ckużyną k:p;z.ą, 
miełB:ny więa:j z gry; więcej braobwydJ. 
sytuacji Mogę się jedynie przyczepić do 
braku ski*cmośi:i, bo tęjelklą z człmdi 
oka7ji powirmny wykozyslać. z 2aklą 
drużyną nie będzie łatwo wygpć, a już 
z tymi broniącymi się przed spadkiem 
w~Dlatego1l'D.moisuwa2an 
za ceooy. Bardzo chcielibyśmy pokonać 
w Łowiczu Wigry. I :rrobimy wsz:ysdro, 
i.d:Jy1aksięslało. BoB 

_Halowe mistrzostwa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów 

Pewne zwycięstwa liderów 
LG~ 25 IDllmL Największą niespo

dzianką w 4. kolejce N e:dycji Łowickiej 
Halowej Ligi Oldboyów U.PNP była po
rażkadrugiegodoąi OldboyaZchmy zAga
tomem-Olimpią. w dotychczasowych me
czach ekipa z Chąśna zdobyła tylko dwa 
punkty, ale w spotkaniu z wiceliderami ze 
Zdtm zagrała w końcu :znacznie skuteczniej. 

Pewne zwyci~ odniosły także pro
wadzące w ligowej tabeli zespoły Dagramu 
i Afery, a trzeci w tabeli Gladiator także 
wygrał, ale gracze VagatuDomaniewice nie 
poddali się bez walki ... 

Przypominamy także, że warunkiem dal
szej gry jest wpłacanie przed kolejnym me
czem opłaty startowej, która w tym sezonie 
wynosi 300 zł. 

4. kolejka UILO: 
•KSIĘŻAKIA>wkz-AFERAIA>wkz 

2:5 (0:2); br.: Jarosław Rachubiński (13) 
i Adam Wysocki (14)-ZbigniewCzerbnialc 
(9), Marek Koper 2 (12 i 13), Krzysztof 
Olko (19) i KIZysztofHaczykowski (20). 

Księżalc; M~ - Jędrachowicz, Boń
C23k, Wysocki i Rachubiński. 

Afera: Pionm - Zbigniew C7.etboiak, Ja
cek Haczykowski, Krzysztof Haczyk.ow
ski i Olko oraz Koper, Lepieszka i Nowo
g(Kski. 

Żółta kartka: Bogt:5ław Bońc23k (Księ
żak). 

• AGATOM-OLIMPIA Chąśno -
OLDBOY Zduny 4:0 (2:0); br.: Grzegorz 
Czerl>niak (11 ), Jacek Sochala (12), Leszek 
Mycka (23) i Wrtold Kunikowski (24). 

Agatom: Morawski - Kunikowski, So
chala, Strycharski i Czerbniak oraz Józef 
Gładki, Łon, Talliński i Mycka. 

Oldboy: Kosmowski - Majchrzak, Gu
zek, Tarkowski i Więcek oraz Ochmański. 

Najwięcej emocji tym razem w meczu Vagatu i Glaclialora. 

• VAGAT Domaniewice - GLADIA-
10R Łowicz 0:1 (0:1); lx.: Zbigniew Mi
tek (9). 

Vagat: Kostrzewa - Konecki, Sękalski, 
Florci.ak: i Jarosław Wawrzyn oraz Krzysz
tof Wawrzyn i Mokrzycki. 

Gladiator: Znyk- Sadowski, Mitek, Kuleta 
i Masłowski oraz Stawicki i Wojciechowski. 

•KOPERNIKKiernw.ia-DAGRAM 
Łowicz 0:4 (0:0); br.: Marek Borkowski 
(14), Grzegorz Dwka (17), Robert Wojta
sialc (18) i Piotr z.apisek (23). 

Kopernik: Dylik-Kret, Jerzy Lachowicz, 
Lysio i Witeczek: oraz Cieślak. 

Dagram: Wróbel - Dmka, z.apisek, Bor
kowski i Wojtasiak oraz Chlebny, Dymek 
i Majer. 

I. Dagram Łowicz (I) 4 10 15-4 
2. AferaLowicz(3) 3 7 13-6 
3. Gladiator Lowicz (4) 3 7 4-2 
4. Oldboy Zduny (2) 4 6 12-14 
5. Agatom-Olimpia Chąśno (7)4 5 8-5 
6. Vagat Domaniewice (5) 4 3 10-15 
7. Kopernik Kiernozia (6) 4 3 11-21 
8. Księżak Lowicz (8) 4 1 I 0-16 

W 5. kolejce Łowickiej Halowej Ligi Old
boy'ówŁLPNPwniedzielę2kwietnia2006 

roku zagrają: god:z. 16.00: Afaa -Vagat, god:z. 
16.30: Dagram-Agatom, godz. 17.00: Old
boy - Gladiator i godz. 17.30: Kopernik -
Księżak. Natomiast we wtorek 4 kwietnia 
o godz. 19.00 odbędzie się zaległy mecz 
1. kolejki: Afera - Gladiator. 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - 17.kolejka Ili ligi 

Dziesięć punktów straty 
W pierwszym wiosennym terminie nie 

udało sięroz.egrać żadnego IllOC2ll, w drugim 
-tylkotrzy,alezudziałemwszysddchtl7.ecb. 

najlepszych 7.eSpołów rundy jesiennej. Nie
spodziewanie 7.adnej z nich nie udało się 
z.dobyć kompletu punktów, a do tego ŁKS 
Łomża przegrał na własnym obiekcie z re
zerwami stolec-znej Legii. 

w tl7.ecb. meczach 17. kolejki m ligi~ 
dly tylko trzy bramki (średnia na mecz -
1,00), a łącznie w 100. meczach. tego SC200U 

padło 280. goli (średnia na mecz- 2.57). 
1 z kolejka m ligi: 
• KSParadyż-MAWWSZE Grójec 

0:0 
•LKS ł.omi.a-LEGIA Il Wlll'Sl'llWll 

1:2 (1:2); br.: Rafuł Bak:cki (38)-Jakub Po
lniak (3) i Mirko PoJedica (24). 

• JEZIORAK Dawa - PELIKAN 
ł.mric:z 0:0 
•HURrAP-GÓRNIK~-MKS 

Mława przełożono. . 
• MZKS KoDmke - GOSSO-STAL 

Głowno przełożono. 

I. LKS Lomża (I) 15 40 35-8 
2. Ptliba Łowicz (2) 15 30 21-6 
3. Mazowsze Grójec (3) 15 30 30-16 
4. Gosso-StaJ Głowno (4) 14 23 21-12 
5. MZKS Kozienice (5) 14 21 17-20 
6. Znicz Pruszków (6) 14 20 21-19 
7 Ruch Wysokie Maz. (7) 14 19 18-17 
8. Dolcan Ząbki (8) 14 16 15-23 
9.H~Lęczycal9) 14 In 16-16 

10. Wigry Suwałki (10) 14 16 15-32 
11. Legia U Warszawa (13) 15 15 18-23 
12. MKS Mława (11) 14 13 7-19 
13 . .Jcmnk Iława (12) 15 13 13-25 
4. KS Paradyż (14) 15 13 13-16 
5. Ullia Skicmiewice (IS) 14 11 14-22 

Łukasz Znyk 

• DOLCAN Ząbki - ZNICZ Pnm
ków przełożono. 

•WIGRY Suwalki-RUCHWysokie 
Mamwieckie praełożono. 

l'au23: UNIA Skiemiewitt. 
(p) 

13-1-1 9 24 23-5 6 16 12-3 
8-6-1 7 17 13-2 8 13 3-4 
9-3-3 i 16 16-7 g 14 14-9 
6-5-3 6 Il 3-4 8 12 13-8 
6-3-5 6 8 6-9 8 13 11-11 
6-2-6 7 16 17-4 7 4 4-15 
4-7-3 5 7-2 9 li 11-15 
4-4-6 7 8 9-9 7 8 6-14 
5-1-8 7 10 10-8 7 6 6-8 
5-1-8 8 13 13-10 6 3 2-22 
4-3-8 6 8 8-5 9 7 10-18 
4-1-9 7 9 6-10 7 4 1-9 
2-7-6 8 IO 8-14 7 3 5-11 
2-7-6 9 11 9-7 6 2 4-9 
2-5-7 9 9 10-15 5 2 4-7 

Po nazwie~ podano: w nawimie 1'liejTc:e po poprzerbriej ko1tjre. ilość mecWw, 
ptmldy. slosunek bmme*. ilość~ mirUr.iw i ponri.eł orrrz ilość -:Ww. pwtbów 
istosunekbramekwmeczach u siebie i naWJ1azt}adr.Mistrz mvtll&fl!iedoD6gi, wicemistrz 
1l'J'l8l'YMU mecz~ am ligę opuści co najmniej jeden-ostatni zespól (w~ 
- dwóchzapolówdoD ligi). 

Zapraszamy na 18. kolejkę Ili ligi 

Wygrać z Wigrami 
w pielwszym wialmnym meczu m ligi 

rozgrywanym w Łowiczu podopiecmi tre
lltr.I Jacka Cyzio zmiernt się z Wigrami 
Suwałki. Po raz pierwszy łowiczanie z ry
walamizMazurspotkali sięwsezooie2000' 
2001. Wówczas zarówno jesienią w Suwał
kach, jak i w wiosennym rewanżu padły 
remisy 1:1, a bramki dla biało-zielonych 
w obu przypadkach zdobył Robert Stan
kiewicz. W następnym sezonie w Łowi
czu nasi gracze wygrali 3: 1 (bi:: Arkadiusz 
Gondzia, Szymon Pińkowski i Robert 
Wilk), ale rywalom udał się rewailŻ - wy
grali oni aż4: l,ahonooJwąbramkędlałowi
czan zdobył Arkadiusz SWiętosławski. 
W jesiennym meczu sezonu 2002/2003 
W Suwałkach2DOWU padł remis 1: 1, a WÓW

czas stu.elcem bramki dla łowiczan był gracz 
Wigier - Tomasz Dębkowski. W Łowi
czu lepsi okazali się rywale wygrywając 1 :O, 
ale nie ucłuoniło to Wigier od spadku do 
N ligi. Po~wrociewtrzecioligoweszeregi 

jesienią tamtego rokn łowiczanie wygrali 
w Suwałkach po bramkach Marcina Trza
skalskiego- dla Wigier oraz dla Pelikana: 
Roberta Wilka i Radosława Kowal
czyka. 

Z.atem wdoty~pojedynkach 
dwa razy wygrywali łowiczanie, trzy razy 
padał remis (i to za k:a7.dym razem 1: I), 
a dwa razy wygrywali piłkarze z Suwałk. 
Punkty: 9-9, bramki: 9-10. 

18. kolęjka m ligi (sobota - niedziela -
l-2kwietnia): PELIKANł..owicz-WIGRY 
Suwalki (niedziela - godz. 11.15), MKS 
Mława - UNIA Skierniewice (S - 16.00), 
MAZOWSZE Grojec - JFZIORAK Iława 
(S - 16.00), GOSSO-STAL Głowno - KS 
Paradyż (S - 16.30), ZNICZ Pruszków -
ŁKS Łom2a (N- 12.00), LEGIA II Warsza
wa - HURTAP-GÓRNIK Łęczyca 
(N-13.00)iRUCHWysokieMawwieckie 
- OOLCAN Ząbki (N - 15.00). 

(p) 

Zapraszamy na 21. i 22. kolejkę IV ligi 

Mecze co trzy dni ... 
W na1bliis:ząniedzielę o go<tz. 15.30 ze

spół Pelikana II zagra w Łowiczu z silnym 
Włókniarz.em Komtantynów Łódzki, a już 
w środę czeka łowiczan mecz o sześć punk
tów w Łodzi. Czy podopieczni trenera 
Grzegol7a Majchrzaka z.dołę:lą punk
ty ... ? Oby! 

21 kolęjka IV ligi (sobota - niedziela -
1-2 kwietnia): PELIKAN II Łowicz -
WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki 
(niedziela, godz. 15.30), START Lód± -
WŁÓKNIARZ Pabianice, ORZFL Parzę
co;w - WARTA Sitiadz, KKS Koluszki -
OMOOA Kleszczów, SOKÓL-SYGUŁA 
Alclcsandrów lixl7ki - GKS II Bełchatów, 
WARTA Działoszyn - CONCORDIA 

Piotrków Trybuoalski, STAL Niewiadów -
P.OGOŃ-EK.OLOG .zduńska Wola, WOY 
Opoczno - ŁKS II Łódź i LKS Bałucz -
MKP Zgierz. 

22. kolęjka N ligi (środa - 5 kwietnia): 
LKSHUMłź-PELIKANilł..owicz(środa, 

go<tz. 16.00), WARTA Sieradz- LKS Ba
łucz, MKP Zgierz - WOY Opoczno, 
WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki -
STAL Niewiadów, POGOŃ-EKOLOG 
Zduńska Wola - WARTA Działoszyn, 
CONCORDIA Piotrków Trybunalski -
SOKÓL-SYGULA Aleksandrów Łódzki, 
GKS II Bełchatów - KKS Koluszki, OME
GA Kleszczów- START Łódź i WŁÓK
NIARZ Pabianice-ORZFL Pal7.ęczew. (p) 



Karnisz "INOX" 

Z KARTĄ KREDYT Oo/o 

NAWET DO 50 DNI ---wynoof 1,11.,. 

• długość 150 cm 
• średnica 16 mm 

zestaw zawiera wsporniki oraz kółka 

Bud·ujesz Remontujesz Urządzasz 
ZAPRASZAMY: Pon.-Pt. 7.00-21.00, Sob. 8.00-20.00, Hd. 10.00-18.00 

ul. Wyszyńskiego 10, 96-100 Skierniewice 

tel. 046 83 46 100; fax 046 83 46 200 

www.castorama.com.pl 
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