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I TALISMY O NIM 
50 ton w dziury 
Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych w Łowiczu 
rozpoczęli w połowie tego 
tygodnia prace przy 
nacinaniu nawierzchni 
asfaltowej wokół powstałych 
w wyniku zimy pęknięć 

B ędę ~ rruxllić o to, żebyśmy nie zapo
mnieli nauaania Jana Pawia II. Nam 

Polakom tak szybko przecluxlzi„. Tak czę
sto zdarza nam się zapominać o rzeczach 
wainyfh. Będę się rruxllić o to, żeby nie być 

• jak kibice dwóch kralwwskich klubów, któ
cy po śmierci naszego popicia prze,d jed
nym meczem pojednali się, a prze,d kolejny
mi jui. wszczynali bójki„. -powiedziała nam 
Katarzyna z osiedla Bratkowice, która ra
zem z młodsz.ą siostrą przyszła w niedzielę 
2 kwietnia pod pomnik Jana Pawła Il na 
Starym Rynku w ŁowiCZ\L 

Obchody pierwszej rocznicy śmierci Pa
pież.a Polaka odbywały się w Łowiczu już 
od piątku 31 marca Tego dnia o godzinie 
17.00 w Zespole Szkół Integracyjnych na 
Bratkowicach odbył się po południu uro
czysty apel - chwila refleksji i wspomnień, 
.na którą zaproszono również rodziców, bi
skupa ordynariusza Andrzeja Dziubę i wła
dz.e miejskie. Podczas gdy apel trwał na sali 
gimnastyc:znej, na dworze padał deszcz. 
Przestało padać na chwilę przed wyjściem 
zgromadzonych pod obelisk pomiędzy 
szkolą a boiskiem szkolnym upamiętniają
cy mszę świętą odprawioną w tym miejscu 
prz.ez papież.a. Niestety, po chwili :znowu 4 

się rozpadało, wiele osób więc tego popołu
dnia nie zapaliło przyniesionych re sobą 
zniczy. Przybywało ich natomiast już od 
wczesnych godzin porannych następnego 

i dziur. 

aczelnik Wydziału Spraw 
Komunalnych w Łowickim 
ratuszu Paweł Gawroński 

powiedział nam, i.e pocz.ąwszy od 
poniedziałku 1 O kwietnia kierowcy mogą 
spodziewać się utrudnień w ruchu 
w centrum miasta spowodowanych 
rozpoczęciem prac przy wykruszaniu 
wyciętych przestneni w asfalcie 
i wypełnianiu ich gorącą masą asfaltową. 
Tej, jak ocenia, pójdzie w miejskie dziury, 
w pierwszym etapie łatania, ok 50 ton 
masy. Dostawcą asfaltu dla ZUK jest 
Pu.edsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
Drogowych w ŁowiCZ\L 
Naprawa ulic rozpocmie się w centrum 
Łowicza i stopniowo ma się rozchodzić 
w stronęjego granic. Gawroński 
powiedział nam, i.e długa zima, niskie 
temperatury ale szczególnie ich wahania 
pod koniec zimy poczyniły wiele 
zniszczeń nawierachni. Przykładów jest 
dużo, ale w centrum najbardziej to widać 
na ul. 11 Listopada, Mostowej, Kurkowej. 
Dziur jest zauważalnie więcaj niż w latach 
minionych. 

dnia dok na str. 6 Znicze · pod pomnikiem Jana Pawła li na Starym Rynku często zapa~ały dzieci - sobota 1 kwietnia. (th) 

Jeszcze więcei pieniędzy na drogi 
Rada i burmistrz tym razem w zgodzie 

U łożenie betonowej kostki w ulicy tych ulicach ma być ułożona nawierzchnia •budowę drogi w ulicy Poprzecznej 
Tarczyńskiego za 35 tysięcy zło- z betonowej kostki na odcinku od ulicy So- za 150 tysięcy złotych - wykonanie odcin

tych, na ulicy Wegnera· za I O tysięcy zło- bockiej do ulicy Granic:znej oraz w samej ka ulicy Poprzecznej od utwardzonej na
tych oraz zainstalowanie lamp 'na dwóch ulicy Granic:znej do połącrenia z istniejącą wierachni Dedala w stronę Bolimowskiej. 
istniejącychslupachnaniedoświetlonymod- nawierachnią utwardzoną, Wszystkie te propozytje zostały prz.ez 
cinku Przyrynku pomiędzy ulicą Bonifra- •budowę chodników w ulicy Nowej za radnych pizyjęte, inwestycje więc będą re
terską a Bielawską - to kolejne inwestycje 45 tysięcy złotych, oprócz tego w budi.ecie alizowane. Oprócz prac drogowych, bur
wprowadzone prz.ez radnych miejskich do jest zapisane 80 tys. zł na tę ulicę, rnistiz zaproponował m.in„ by zwiększyć 
tegof9C'Zllego burli.etu. Głosowanie wnio- • budowę ulicy Oczykowskiego o 50 tysięcy złotych ilość pieniędzy na za
sków dotyczących tych inwestytji odbyło i Klimeckiego za 150 tysięcy złotych - kup komputerów dla Ur:zędu Miejskiego 
się na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowi- dokońcrenie prac rozpoczętych w ubiegłym w związku z wdroi.eniem pieIWS'Zl!go eta
czu w czwartek 30 marca - prred głosowa- roku w ulicy Klimeckiego od strony ulicy pu elektronicznego obiegu dokumentów, 
niem uchwały ·o wprowadz.eniu zmian do Cebrowskiego i połącrenie z ulicąŁyszko- o kolejne 50 tysięcy złotych zwiększyć re
budi.etu, którą proponował burmistrz Ry- wicką oraz wykonanie ulicy Oczykowskie- zerwę ogólną i celową z przeznacz.eniem na 
szard Budzałek Przypomnijmy, że w pro- gonaodcinkuKlimeckiego-Łyszkowicka, wydatki nieprzewidziane w budi.ecie mia-
jekcie uchwały burmistrz zaproponował •budowę ulicy Jordana za 160 tysi~ sta oraz o 200 tysięcy zwiększyć dotację 
wprowadrenie następujących inwestycji: cy złotych -kanalizacja deszczowa oraz na- dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzy-
. • budowę drógi w ulicy Sobockiej wierachnia drogi z betonowej kostki, na od- manie chóg w mieście. W rozdziale burli.etu 

i Granicznej za 220 tysięcy złotych. Na cinku od ul. Annii Krajowej do Zagrodowej, dotyczącym gimnazjów, proponował natc>
miast zwiększenie wydatków o kwotę 

r.======;::::::=:;:=::::=~=====11:::===========:::..JR!i!E~KU.Lt,.AM~A~--=:;- 67.700 zł, w tym 35 tysięcy złotych miało-
! Ili Tlfl lf ! ITORY by być przeznaczone na remont spękanych 1\1\ \) 1'1 \)Li\ ścian w sali gimnastycznej Girrmazjum nr I 

ŻEWWE 
oraz wydatki bieżące w kwocie 32.700 zł, 

organlzu)t: ...- wesela do 100 zł ...- poprawiny do 30 zł w tym wynagrodz.enia i pochodne 24 tysią-
~ :""'*' .%~!~1y7~ ;o zł ce złotych z prz.eznacreniem na dodatkowe 

OPONY• FEWJ L~~~"~~:~~~:ANY zajęcia,sportowe-piłkęno~oknastr.5 
PROSTO,.., A 1\Jl'D FELG DOMANIEWICE ul. Główna 5 _,,,_,,~u 

Tł'1'.l"IU::.. Tel. (O..c6) 838-36..ce, 0~7-930·234 

....- '\ 
~..J.-... lial„""' ---95·C>15 GŁOWNO, Il ~.-stiego 31 

tel/fax (42) 719-00-99 ;i; 
.-..1:•4 'I 1••..-.... -•4 I ;eau lnMfl 

Protest w szpitalu po raz drugi 
Zgodnie z wcześniejszą zapo- stę 30"/o podwyż.ek. O proteście dwóch naj

wiedzią, w piątek 7 kwietnia łowie- większych związków zawodowych „białe
ki szpital pracować będzie tak, jak go personelu" - Ogólnopolskiego Związku 
w święta, a podległe mu przychod· Zawodowego Lekarzy oraz Związku Zawo
nie będą zamknięte. dowego Pielęgniarek i Połoinych -już dwu-

krotnie pisaliśmy na naszych łamach. Po raz 

O macza to, i.e nie będą wykonywane pierwszy w Łowiczu i w~ woj~ódz
planowe przyjęcia i zabiegi, na po twie łódzkim w taki sam sposób protestowa
moc mogą liczyć tylko ci patjenci, no 27 marca. Jutrzejszy protest organizowa

którzy na pomoc medycmą nie będą mogli ny jest w podobny sposób, ale ma szerszy, 
czekać. Pielęgniarlci, położne i lekarze korzy- bo ogólnopolski zasięg. Nieprzypadkowo 
stajązdniaurlopunażądanie,jakizapewnia wybrano też datę - 7 kwietnia przypada 
im Kodeks Pracy. Jest to wyraz protestu pra- Dzień Służby Zdrowia 
cowników służy zdrowia, którzy domagają dok na str. 2 

Wzrośnie pensio burmistrza 

U chwała w sprawie podwyżki o l 08 od 1 stycznia tego roku, ponieważ od tego 
:rłotych brutto miesięcznie wynagro- dnia obowiązuje zmienione ro:ąlOrządzenie 
drenia dla burmistrza Ryszarda Bu- Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 

dzałka została pT'Zi!głosowana na ostatniej pracowników samorządowych. Poziom 
sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Aktualnie wynagrodz.enia,jaki od dłuższego czasu sto
łączne wynagrodzenie burmistna wynosi suje się w Łowiczu w odniesieniu do burmi-
6.972 zł brutto, w tym wynagrodrenie za- strza, jest najniższym, jaki dopuszcza t-0 
sadnicze 3. 780 zł, dodatek funkcyjny rozpouądzenie. Uchwała została prz.ez rad
w wysokości 1.400 złotych, dodatek spe- nych pizyjęta jednogłośnie. 
cjalny w wysokości 20% wynagrodrenia (mak) 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.036 
zł oraz dodatek za staż pracy - 756 zł. Wy
nagrodz.enie burmistrza zostanie zmienione 
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Gmina Łyszkowice Powiat łowicki 

ROZSTRZYGNl~TE PRZETARGI Marian Boczek 
. ' s z· NICI: wypiql się na PSL NA DROGI, SAL~ I TRA „ o~w~,;::==~~ 

T rzy duże przetargi: na budowę łącznie 
ponad dziesięciu kilometrów dróg as

fhltowychna terenie gminy, budowę sali gim
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Sta
chlewie oraz budowę nowej strażnicy 
Ochotnicz.ej Straży Pożarnej w Łyszkowi
cach zostały rozst:Izygnięte pod koniec mar
ca Inwestycje~ kosztowały nieco mniej 
niż prz.ewidywano w specyfikacjach prze
targowych. Pierwsze roboty mają rozpo
cząć się już w kwietniu 

Reczyce (580 m), Bobrowa (900 m), Czato- złotych. Taka kwota ma pozwolić na posta
lin-Kalenice (3.250 m) oraz trzy drogi wienie stanu surowego, zamkniętego straż
w Łyszkowicach: ul. Prusa (300 m), Kor- nicy. Pozostałe pieniądze mają być wydane 
czaka(270m)i0grodowa(170m). Wyrnie- w 2007 roku, na dokończenie budowy 
nione drogi mają 1Okilometrówi20 metrów. i wyposażenie strażnicy. Prz.etarg wygrała 
Przetarg na wykonawstwo dróg (był to je- firma Invest Group-z Łodzi za 300 tysięcy 
den prz.etarg na wszystkie drogi) wygrała złotych plus 22% podatku VAT. Do pu.e
firma Mariusza Majki z Dębowej GóJY targu stanęło 8 finn. 

Łącznie wydatki inwestycyjne w gminie 
Łyszkowice mają wynieść w tym roku po
nad 2,5 miliona złotych, w tym większość 
przezaacwne jest na drogi gminne. Przypo
mnijmy które drogi zostaną w tym roku wy
konane: GrudzeNowe (900 m), Ucbań Dol
ny (950 m), odcinek z Łyszkowic do Zaku
lina (400 m), Bobrowa za u.eką (300 m), 
Ucbań Gómy-TIZCianka (680 m), Seligów 
(510 m), Ucbań Górny tzw. ,,krótki" (2(J() 
m), Gzinka-Reczyce (550 m), Wrzeczko-

propomtjąc kwotę 1.398 złotych plus 22% Sala gimnastyczna przy szkole w Sta
podatek VAT. Prz.ed przetargiem pobrano 13 chlewie również ma być budowana pa.ez 
~~ zaś 9 firm złożyło swoje oferty. - dwa najblii'sze lata (2006 i 2007). W tym 

Oprócz dróg w gminie mają być prz.epro- roku budżet prz.ewiduje wydanie na nią 200 
wadzone jeszcz.e dwie duże inwestycje: bu- tysięcy złotych. Znacznie większe wydatki 
dowanowejstrażnicydlamiejscowejOchot- grninajednakponiesiew2007roku-Zloży

nicz.ej Straży Pożarnej w Łyszkowicach oraz liśmy już odpowiedni wniosek o do.finanso
budowa sali gimnastycznej przy Szkole wanie do Totalizatora SfXJrlowegO. Myślę, 
Podstawowej w Stachlewie. Budowa straż- że mamy duże szansę na pozyskanie pienię
nicy, która ma stanąć w bezpośrednim są- dzy z zewnątrz - uważ.a wójt Włodzimierz 
siedztwie budynku Uu,ędu Gminy w Ł~- Traut Przetarg wygrała firma ELLA z So
kowicach, ma być prowadzona przez dwa chaczewa, proponując w przetargu kwotę 
najblii'sze lata. W projekcie tegorocznego 632 tysiące złotych plus 22% podatek VAT. 
budżetu na ten cel zapisane jest 200 tysięcy Do prz.etargu stanęło 7 finn. (mak) 

Nowy story zarząd w OSP Bolimów Pistolet gazowy 
bez pozwolenia D ruhowiez jednostki Ochotniczej Stra

fy Pożarnej w Bolimowie nie doko
nali ż.adnych zmian w składzie za

rząduswojejjednostki podczasz.ebraniaspra
wozdawczo-wyborczego, które odbyło się 
w niedzielę 2 kwietnia z.decydowano się na 
takie rozwiązanie min. dlatego, że zarząd 
pracował tylko dwa lata, gdyż wybrano go 
na nadzwyczajnym walnym zebraniu. Na 
cz.ele jednostki stoi więc nadal prezes Jan 
Konopczyński, nacz.elnikiem (i jednocz.eśnie 
wiceprezesem) jest Tomasz Boguś, wice
prezesami są też Robert Mijalski i kapel-

mistrz Mieezysław Witkowski. Ponadto 
zarząd twor.zą: skarl>nik Jarosław Tarczyk, 
gospodarz Marek Tarczyk, sekretarz Prz.e
mysław Konopczyński i Janusz Kop jako 
członek zarządu. 

Do bolimowskiej straży należy ogółem 
92 druhów, z czego 14 osób stanowią kobie
ty. Około połowa druhów to czynni straża
cy. Plany na ten rok to malowanie dachu 
strażnicy, wykonanie nowego podjazdu do 
garaży i dokończenie remontu w 2'1Iloderni
wwanych w ubiegłym roku pomiesz.cze
niach magazynowych. (mwk) 

Znaleziono nadpalone zwłoki . 
Nadpalone zwłoki 47-letniego 

Waldemara K. ze Skwierzyny w lu
buskiem, ale mieszkającego ostat
nimi czasy u rodziny w Szymano
wicach, dwoje młodych ludzi zna
lazło w niedzielę 2 kwietnia w go
dzinach porannych w okolicach 
Zdun. Zwłoki leżały w oddaleniu od 
drogi, w okolicach krzaków i kęp 
trzcin. Gdyby młodzi ludzie nie wy
brali się w lamtym kierunku na spa
_cer, mogłyby leżeć tam długo. 

W ezwany na miejsce lekarz stwierdził 
u mężczyzny poparzenia twarzy, 

klatki piersiowej oraz kończyn górnych, 
górna c;z.ęf,ć ubrania również była nadpalo
na. Na miejscu lekarz nie był w stanie wy
powiedzieć się co do przyczyny śmierci 
mężczyzny. W pobliżu miejsca, gdzie roz
stał się z fyeiem, :znalezione wstały cztel)' 
plastikowe butelki 0,25 litra z denaturatem. 
Według ustaleń policyjnych męż.czyzna ten 
nadużywał alkoholu i był tego dnia widzia
ny jak spożywał spirytus denaturowany, 
którego puste butelki wstały znalezione 
w pobliżu ciała. Zwłoki wstały zabezpie
czone w prosektońum do dyspozycji Pro
kuratucy Rejonowej w Łowiczu 

- Prowadzimy postępowanie w tej spra
wie, wydaje się, że wstępnie można ~klu
~ udział osób trzecich. Mógł tobyć~
dek pod= palenia papierosa ... - powie
działnamnacz.elnik Sekcji Prewencji łowic
kiej Komendy Powiatowej Policji Lesz.ek 
Okoń. 

(mak) 

dok zestr.1 

~rotesi w szpitalu po raz ~rugi 
- Niektóre szpitale fXJSZły już dalej, na 

Podkarpaciu w ośmiu szpitalach nie ~sta
wia się druk/Jw IA i dokumentów do staty
styki - mówi dr Waldemar Grabowski, prze
wodniczący OZZL w Łowiczu. Jakie kolej
ne, ostrzejsze formy przybierze protest 
wŁowiczu-tegonarazieniewiemy. Związ
kowcy zdecydowali się na stopniowanie form 
protestu w sposób systematyczny i racjo
nalny, bo nie chcą, aby jego skutki były do
tkliwe dla pacjentów. Nie wykluczająjed
nak straJlcu. Grabowski dodaje: - Może się 
tak z.dan:yć, że w pewnym momencie ~ 
czerpiemy inne formy protestu i dojdziemy 
do „ściany". Wtedy nie będzie już innego 
wyjścia,jakodejścieodł&żekistrajk (mwk) 

[ ribute Kurt Cobain 

W ieczór poświęcony nieżyjącemu li- obejtzeć film dokumentalny o zmarłym 
derowi i wokaliście zespołu Nitva- w kwietniu 1994 roku liden:e Nirvany. lir 
na Kurtowi Cobainowi - 1RIBU- spół Tumbleweed będzie grał utwol)' Ni

TE K.URf COBAIN, odbędzie się w naj- rvany oraz kompozycje własne. Młodej ło
bliższy piątek 7 kwietnia o godzinie 20.00 wickiej publiczności zespół jest już dobu.e 
w klubokawiarni Tipes Topes przy Łowie.. znany, koncertował również w Skierniewi
kim Ośrodku Kultury. W ramach spotkania cach i Głownie. Gościnnie mają wystąpić 
lxldzie moma uslys:reć i zobaczyć na żywo również inne łowickie zespoły - zagrają po 
na klubowej scenie młody łowicki zespół jednym utworze. Bilet ~ na imprezę 
grający gnmge rocka Tumbleweed oraz kosztltje 5 złotych. (mak) 

P odczas prowadzonej przez dzielnico
wych kontroli prz.echowywania bro

. ni policjanci odkryli w ostatni piątek, 
24 kwietnia o godzinie 17.50, u 59-letniego 
Andrzeja R. na osiedlu Dąbrowskiego 
w Łowiczu, pistolet gazowy marl<i. Rohm 
oraz 25 sztuk amunicji do niego - kaliber 8 
mm. Okazało się, że męż.czyzna ten posia
dał nieaktualne pozwolenie na tę broń, ter
min ważności pozwolenia minął bowiem 12 
lat temu W takich przypadkach broń za
wsze wstaje zarekwirowana - To w jego 
interesie leżało przedłużenie czasowego po
zwolenia na tę broń. Dodam, że broń gazo
wa jest traktowana tak samo jak broń palna 
-powiedział nam zastępcanacz.e!nikaSekcji 
Prewencji łowickiej policji Michał Bocz.ek. 
Sprawą zajmie się działający przy Komen
dzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi Wydział 
Post<;powań. Administracyjnych. (mak) 

kronika .~ 
policyjna· · 

• 29 marca policja otrzymała zgłosz.enie 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kier
nozi.o włamaniudo kuchni przezwybiteokno. 
Zginęła żywność za ok. 30 zł. Ustalono, że 
włamania dokonało trzech wychowanków 
ośrodka, którzy po samowolnym oddaleniu 
się z placówki w ciągu dnia i powrocie do niej 
około godziny 22 byli głodni. 

• 29 marca policja otrzymała zgłosz.enie 
z 20 marca, kiedy to na ul. Kaliskiej w Łowi
czu czterech nieznanych sprawców próbo
wało siłą odebrać Krzysztofowi M. z Łowi
cza telefon komórkowy marlri Nokia o war
tości ok. 300 zł. Celu nie osiągnęli, ponieważ 
napotkali na opór poszkodowanego. 

• 29 marca policja otrzymała zgłosze
nie, że dzień wcz.eśniej w Polesiu w gminie 
Łyszkowice 22-letnia Karolina S. oraz 20-
letnia Aneta S. ukradły dowód osobisty wła
snej, 69-letniej babci Helenie S. 

• 30 marca policja otrzymała żgłoszenie 
kradzieży 4 tys. :z! z bankomatu PKO BP 
na szkodę Marii P., do której miało dojść 1 O 
marca Kobieta wcześniej zgubiła~-

• 30 marca na stacji paliw przy ul. Poz
nańskiej w Łowiczu nieznani sprawcy, po 
przecięciu plandeki na samochodzie marki 
Iveco ukradli trzy pary butów o wartości ok. 
30 zł na szkodę formy CCC z Polkowic. 

• 30 marca ok. godz. 8.50 w Popowie, 
gm. Łowicz, 67-letni Władysław K. wtargnął 

wiatowych PSL Porozumienie, poinfmmo- kość r~ budżetowej i wszyscy kiwali 
wał z.ebranych na koniec sesji rady powiatu, głowami, a JXJtem w dokumentach i w reali-
29 marca, radny Marian Bocz.ek. Jak po- zaqijestcośzupełnieinnego. Pytam, ktosta
wiedział, nigdy nie składał pisemnego wia cały czas opór, żeby za 20-30 tysięcy 
oświadcz.enia swojej pr.zynależności do tego złotych pneprowadzić remont w ośrodku 
klubu czy -o swoim uczestnictwie w spo- 7.drowia w Z.dunach. Byłoby to z pożytkiem 
tkaniach, nie obowiązuje go zatem dyscy- dla 6,5 tysiąca ludzi, a tymczasem robi się na 
plina klubowa ani obowiąz.ek bycia w Idu- przykład~ na mah uczęszczanej dro
bie. W spotkaniach uczestniczył na zapro- dze w gminie Łowicz. Po to, aby inny radny 
sz.enie radnych PSL-owskich. mógł się czymś ~kazać. - Radny mówi też, 

- Cały a.as jestem członkiem Samoobrony że postulował, aby w gminie Kiernozia 
- mówi w rozmowie z NŁ Marian Boczek. - wyremontować jakieś drogi w centnnngrni-
To wbrew krąi,ącym płotlwm nigdy się nie ny, aby mieszkańcy raeczywiście to cxlczu
zmieniło. Nie jestem natomiast człowiekiem li, a realizuje się inwestycję na jej ob!7ciach, 
lwnjliktowym i wolę współpracę- dodaje. w okolicach Luszyna - Pytam, czy to służy 

Co więc skłoniło radnego do rezygnacji mieszkańcom? 

z udziału w posiedz.eniach klubu? - Powo- W związku z tym Marian Boczek 
dem jest to, że JXJdczas posiedz,eń klubu za- oświadczył na ostatniej sesj~ iż do końca tej 
fXJÓ4ją całkowicie inne ustalenia niż JXJfem kadencji nie będzie już uczestniczył w spo
są realizowane - mówi Boczek. - Na przy- tkaniach klubu (wcz) 

ŁOK 

Film o Jon·ie Powie li iui od piq_tku 
Seanse oczekiwane

go przez wielu widzów 
z Łowicza filmu biog
raficznego produkcji 
amerykańsko-włoskiej 
pod tytułem „Jan Pa· 
weł li" rozpoczynają 
się w łowickim kinie 
ŁOK przy ulicy Po
drzecznej w najbliższy 
piątek 7 kwietnia. 

W Łowiczu film będzie moźna obej
tzeć w następujących terminach: 
7-15 kwietnia oraz od 17 do 19 

kwietnia w godzinach 17.00 i 19 30. 
Akcja filmu zaczyna się od zamachu na 

życie Jana Pawia Il w dniu 13 maja 1981 
roku W retrospekcjach powraca do roku 
1938, kiedy to Karol Wojtyła w Wadowi
cach debiutttje po raz pierwszy publicznie 

na posesję Tomasz.a S. i uszkodził dizwi wej
ściowe do domu i klapę bagażnika samochodu 
marlci Fiat 126p oraz groził pobiciem i pozba
wieniem życia Wezwana na miejsce policja 
zatrzymała męż.c:zyznę. Miał 0,67 mgldm3 al
koholu we krwi. Został z.atrzymany w komen
dzie do wytrzeźwienia Do nieporozumienia 
doszło na tle rodzinnym i podziału majątku. 

• 30 marca na ul. Nowej nieznani sprawcy 
ukradli tablicę rejestracyjną z samochodu marki 
Fiat Tempra na szkodę Marii G. z Łowicza. 

• 31 marca policja otrzymała zgłoszenie 
kradzieży telefonu komórkowego Nokia na 
szkodę Jadwigi S., do której miało dojść dzień 
wcz.eśniej przy ul. Mickiewicza w Łowiczu 

• 31 marca policja otrzymała zgłoszenie 
kradzieży 24 sosen z terenu prywatnej posesji 
w Rogóźnie na szkodę Barbary S. Wartość 
strat oszacowano na około tysiąc zł. Do kra
dzieży mogło dojść w okresie od 1 stycznia 
tego roku do 31 marca 

• 1 kwietnia ok. godz. 16 na ul. Kaliskiej 
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli dwie ta
blice rejestracyjne od samochodu marlci Re
nault Clio na szkodę Europejskiego Funduszu 
Leasingowego w Płocku. 

• 2 kwie1nia w Psarach, gm. Bielawy, nie
:mani sprawcy ukradli, po rozpleceniu siatki 
i przecięciu kłódki od gołębnika, 5 gołębi 
o łącznej wartości ok. 350 zł na szkodę 79-
letniej Janiny M. 

•W nocy z j na4 kwietnia nieznani spraw
cy ukradli ok. 1.200 m napowietrznej linii 
energetycmej o wartości ok. 2 tys. zł w Bo
rówku w gminie Bielawy. 

• 4 kwietnia Jarosław S. zgłosił rozbój na 
jego osobie, do którego miało dojść 1 kwie1nia 
ok. północy na ul. Starzyńskiego w Łowiczu 
Trz.ech nieznanych sprawców używając prze-

jako interpretator poezji. 
Większa~fihnupokazu-1 
je okres pontyfikatu Jana 
Pawlallijegowplywnaspra-
wyzwiązanezreligiąorazna 

zrnianypolilycznezachodzą; 

cena.świecie. 

Jan Paweł 11 .- fihn bio- I 

grafic:my,produk~ Włochy, 
USĄ 2005, reżyseria: John 
Kent Harrison, scenariusz: 
Francesco Arlanch, Sal113to

re BllSlle, Francesco Contaldo, Jolm Kent 
Harrison, czas trwania: 128 min. Obsada: 
Jon Voight- Papież Jan Paweł Il/Karol Woj
tyła, Cary Elwes - Młody Karol Wojtyła, 
James Cromwell-Kardynał Adam Sapieha, 
Christopher Lee-Kardynał Stefan Wyszyń
ski, Ben Gazma - Kardynał Agostino Ca
saroli, Wenanty Nosul - Ksią9z St.anislaw 
~- (mak) 

mocy zabrało mu telefon komórkowy Sa
gem o wartości ok. 200 zł. 

• W nocy z 4 na 5 kwietnia na osiedlu 
w Mysłakowie nieznani sprawcy wykorzy
stując sendomownikówwłamali siędo dom
ku jednorodzinnego - wyłamując zamki -
i ukradli z kuchni dwa telefony komórkowe: 
Sony Ericsson oraz Nokia, 2 piloty od bram, 
torebkę damską z dokumentami i kartami 
bankomatowymi, prawo jaz.dy, klucz.e do 
domu, dowód rejestracyjny samochodu Audi, 
pieniądze w kwocie ok. 90 zł i legitymację 
służhowąz.akładu Karnego w Łowiczu 

• W okresie od 29 marca do 4 kwietnia 
policja zatrzymała 12 nietrzeźwych rowe
rzystów, 5 nietrzeźwych kierowców samo
chodów osobowych oraz jednego nietrzci
wego kierowcę TIR-a: 43-letniego Jarosła
wa B. w Łowic211 (0,81 mgldm3 alkoholu) 
i 44-letniego Wojciech S. (0,92), 58-letnit}
go Edwarda O. w Oszkowicach (1,08), 
38-letniego Pawła K. w Kalenicach (0,57), 
51-letniego Tadeusza A. w Jastrzębi (1,42), 
49-letruego Stanisława S. w Sierżnikach 
(0,54), 40-letniego Sławomira J. w Zalesiu 
w Volkswagenie Passacie (0,86), 43-letnit}
go Zbigniewa P. na rowerze w Bednarach 
(1,20) oraz 23-letniego Tomasza G. na ro
werze w Bełchowie (0,41), w Trabach 
38-letniego Sylwestra W. (1,25), 23-letnit}
go Michała K. wŁowiczu(0,53), wŁyszko
wicach 38-letniego Dariusza L. z Chojnic 
(0,97), 1 kwietnia 50-letni J~ P. w Wiciu 
(0,89), 49-letniego Krzysztof Z. w Strugie
nicach (0,47}, w Łowiczu 34-letniego Ro
berta K. (1,16), 16-letniego Daniela M. 
w Łowiczu (0,26). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o lwntakt z KPP 
w Łowiczu.Kronik{ opracował nadkom. 

Le.sWc Olwń, Sekcja Prewencji KPP 
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SKRZYŻOWANIE WARSZAWSKIEJ I NADBZURZAŃSKJEJ ZAMKNIĘTE. Do połowy maja całkowicie wyłączo
ne z ruchu jest skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Nadbzurzańską. Ruch na ulicy Warszawskiej odbywa się 
wahadłowo. Na wlocie w ulicę Nadbzurzańską pojawiły się znaki informujące, że jest to "ślepa" ulica - bez 
przejazdu. Przebudowę skrzyżowania prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Nowe 
skrzyżowanie ma być szersze, wydzielone będą na nim dwie wysepki oraz pasy ruchu dla samochodów skrę
cających w stronę Mostu Warszawskiego oraz w stronę drogi Warszawa-Poznań. Koszt przebudowy skrzyżowania 
wraz ze zrobieniem nowej podbudowy na tym odcinku drogi wynieść ma 1,2 miliona zlotych. (mak) 

Nie zapomnieć gehenny na Wschodzie 
Siedem razy sukces uczniów „Chełmońskiego" 

Trzech laureatów i czterech finali
śtów - takim sukcesem zakończyła 
się dla uczniów I LO im. J. Chehnoń
skiegowŁowiczu olimpiada Losy Po
laków na Wschodzie po 17 września 
1939 roku. 

O gólnopolski finałtegorocmej edycji tej
że olimpiady odbył się 30-31 marca 

w Konstancinie pod Warszawą. - Bardzo 
cieszę się z sukcesów uczniów na olimpia
dzie, bo jest to tematyka bardzo nam po
trzehnado rozwijaniaświadomości mlodych 
Polaków - mówi opiekun olimpijczyków 
Krzysztof Kaliński. Nasz rozmówca nie 
mniej cieszy się tym, że jege uczniowie -
i tym samym szkoła - wypadli najlepiej 
w Polsce. Nie szczędzi też pochwał dla kla
sy Ile o profilu humanistycznym, której 
uczniowie licznie brali udział w olimpiadzie. 

Tytuł laureata zdobyli Ignacy Krzysz
czak, Daniel Plichta i Knysztof Szachogłu
chowicz - wszyscy z klasy Ile. Finaliści to 
Ilona Bryk z Ild, Łukasz Łebski z Ile, Rafał 
Wróbel z me i Anna Falkiewicz z me. 
Uczniowie łowickiego licem.n znależli się 
w gronie 27 laureatów i 8 finalistów z całej 
Polski,jednocz.eśnie bylinajmocniejszągru
pą - nie tylko w okręgu łódzkim. 

Laureaci i finaliści (od lewe1): Łukasz Łebski, liona Bryk, Daniel Plichta, Rafał 
Wrobel, Anna Falkiewicz, Ignacy Krzyszczak, Krzysztof Szachogłuchowicz. 

porównali okupację radziecką i niemiecką
temat ten wybrali Ilona Bryk, Rafał Wróbel 
i KrzysztofSzachogłuchowicz, o prz.esiedle
niach pisali Daniel Plichta i Łukasz Łebski. 
przy czym Łukasz pisał o losach ~ojego 
dziadka Zbigniewa Szczebuka. 4kolei Anna 
Falkiewicz wybrala temat„Oddziały zbroj
nepolskiegopodziernianaKresach Wschod-

rodowych i dziennikarstwa kilku uczelni, 
między innymi Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza
wie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie
go w Olsztynie. (mwk) 
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CZUBAK , 
PO CZUBINSKIEJ 

Anna Czubak - do niedawna ban- radna Anna Biegusz.ewska Pytała o to, czy 
kowiec z łódzkiego oddziału Banku kandydatka poradzi sobie z organiz.acjąpra
Gospodarki Żywnościowej z blisko cy na styku radni-m-z,ędnicy oraz o to, Ćzy 
20-letnim stażem pracy - została 30 ~e potrafiła stworzyć atmosferę do do
marca powołana przez Radę Miejską brej pracy w urzędzie. Kandydatka odparła, 
w Łowiczu na sekretarza miasta to- że w instytucji bankowej, która podlegała · 
wicza. Nie było głosów przeciwnych, ciągłym zmianom, miała podobne wyzwa-' 
tylko dwa wstrzymujące się- radnych 
Dariusza Mroczka i Krzysztofa Zieliń
skiego. 

G losowanie było popnedzone kilkoma 
pytaniami do kandydatki, na które 

udzieliła zadowalających, zdaniem radnych, 
odpowiedzi. Tydzień wcz.eśniej radni dwu
krotnie spotykali się z nią na niefonnalnych, 
popołudniowych spotkaniach w ratuszu. 
- To jedna z dwóch kandydatur, lftóre uzna
łem za interesujące. To moja kolęjna propcr 
zycja. po Jerzym Olejniczaku - powiedział 
przed dyskusją i głosowaniem w sprawie 
powołania sekretarza burmistrz Ryszard 
Budzałek, przedstawiając jej kandydaturę. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że na 
początku sesji pojawił się na sali poprzedni 
kandydat na sekretarza, były wojewoda 
skierniewicki Jerzy Olejniczak. Poprosił 
prz.ewodniczącego o możliwość wystąpie
nia Jak potem wyjaśniał: - Poprosilem o to, 
bo wyjeżdżam w poszukiwaniu pracy... -
Olejniczak odczytał.oświadczenie, które ty
dzień wcześniej opublikowane zostało 
wśród listów w Nowym Łowiczaninie. 

O świadcwrie to nie zrobiło na radnych 
większ.ego wrażenia a gwar, jaki pa

nował w czasie odczytywania oświadcze
nianie świadczył dobrze o radnych. Faktem 
jest jednak, że zarzuty zawarte w oświad
czeniu nie były dla słuchaczy w pełni zro
zumiałe. - Nie wi~, czy świadomie Pan 
mówi o mnie nieprawdę, czy Pan nie zrazu
mial moich słów? Nic takiego na tej sali nie 
powiedziałem. Na tym sprawę zamykamy -
skomentował wystąpienie Olejniczaka prze
wodniczący rady Knysztof Kaliński. 

Już podczas dyskusji nad kandydaturą 
Anny Czubak, głos jako pierwsza zabrała 

ZUK 

Anna Czubak, nowa sekretarz miasta. 

nia i radziła sobie z nimi, zapewniła też 
o tym, że ~e w każdej sytuacji szukać 
porozumienia Napytmieradnej Bieguszew
skiej o to, r::z;y zachowałaby sięjak poprzedni 
kandydat na sekretarza, Anna Czubak po
zwoliła sobie - z taktem - nie odpowiadać. 
Chwilę później radny Tadeusz ż.acz.ek wy
stąpił z wnioskiem formalnym o zakończe
nie dyskusji i i.adawania pytań oraz zarzą
dzenie głosowania w sprawie powołania se
kretarz. Za powołaniem Anny Czubak na 
sekretarza głosowało 18 radnych, dwóch -
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami -
wstrzymało się. Powołanie było równoznacz
ne z naw.iązaniem stosunku pracy z kandy
datką. 

(mak) 

~rowęinik no Zielonei przed świętami 

J ak powiedział nam dyrektor Zakładu 
Usług Komunalnych Janusz Michalak, 
jesz.cze przed świętami Wielkiej Nocy 

mieszkańcy dzielnicy Korabka korzystają
cy z ulicy Zielonej mogą spodziewać się 
~a na niej pierwszych robót, któ
rych efektem ~e powstanie nawierzch
ni. z:akład Usług.Komunalnych na dniach 
zakończy kilka realizowanych obecnie za
dań i ~e mógł skierować na tę ulicę bry-

gadę drogowców, którzy rozpoczaąjesz.cze 
pned świętami układanie krawężników na 
odcinku od ul. Grabowej do ulicy Grun
waldzkiej. Już po świętach rozpocznie się 
przygotowanie podbudowy i układanie be
tonowej kostki. W sumie nawierzchnia zo
stanie ułożona na długości 165 II\ ul. Zielonej 
i 55 m w ulicach do niej docOOcm\.cych, m.in. 
Wierzbowej. 

(tb) 

J ak podkreśla Kaliński, Łukasz Łebski 
już w I klasie brał udział w tej olimpia

dzie, choć nie miał wielkich szans, aby do
stać się do finału. Próbował jednak, tak dla 
wprawy. Udział w olimpiadzie Losy Pola
ków po 17 wneśnia 1939 roku rozpoczyna 
się napisaniem pracy na jeden z podanych 
tematów. Licealiści z Łowicza naj~iej 

~T Ei§~~ . Przeciwko absolutorium dla zarządu powiatu 
matmy, będą mogli skOJ2ł'Slać z indeksów 
na wydziały historii, stosunków mi~-

Poiyczq no nowe konolizocie 

P ożyczki na łączną kwotę 830 tysięcy 
złotych zaciągnie miasto Łowicz 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło
dzi. Mają być one wykorzystane na współ
finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
oraz ciąg dalszy modernizatji składowiska 
odpadów komunalnych. Na budowę kanali
zacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej przezna
czone ma być 160 tys. złotych z pożyczki, 
w ulicy Wieniawskiego - 30 tysięcy zło-

tych, w ulicy Małszyce - 210 tysięcy zło
tych, w ulicy Matejki -Grunwaldzkiej - 100 
tysięcy złotych, Prymasowskiej - l OO ty
sięcy złotych i na składowisko odpadów 
230 tysięcy złotych. Uchwała w sprawie 
zaciągnięcia pożyczek została jednogłośnie 
przegłosowana na ostatniej sesji Rady Miej
skiej w Łowiczu, ponieważ jednym z wy. 
mogów stawianych przez fimdusz było pod
jęcieprzezRadęodrębnej uchwały w tej spra
wie. . (mak) 

W środę 5 kwietnia, już po za
mknięciu tego numeru NŁ, obrado
wać miell jeszcze czJonkowie komi
sji rewizyjnej Rady Powiatu Łowicki&: 
go. Poniedzialkowe (3 kwłetnia) po
siedzenie zostało przerwane tuż po 
odrzuceniu wniosku o udzielenie za
rządowi powiatu absolutorium z wy
konania budżetu za rok ubiegły. 

S prawozdanie z wykonania budżetu 
przedstawiła skarlmik Ewa Kotarska 
- Nie było zbyt dui,o pytań - potwier

dza Michał Śliwiński, wicepnewodniczący 
z ramienia PSL prowad7.ący obrady komi
sji, w sytuacji, gdy po rezygnacji prz.ewod
niczącego Kazimierza Rak nie wybrano no-

" 

wego. - Wnioskowałam, aby sprawo7.danie ce; przez co budżet został obciąż.ony - zu
z wykonania budi.etu dokladnie przeanali- pełnie niepotnebnie - odsetkami k:redyt.o
zowały wszystkie komisje Rady Powiatu, wymi. 
aimychcieliśmydoldadniesięwniezaglębić Wniosek o udzielenie absolutorium po
- mówi z kolei radna Jolanta Kępka, przed- parli natomiast radni Michał Śliwiński oraz 
stawicielka Klubu Radnych Niez.ależnych. Marek Byzdra. - Wzięły górę osobiste anty
Opozycyjni radni, Kazimierz Rak, Jolanta potiedoczlonkówzarz.ąfiu. nie było żadnych 
Kępka oraz Artur Balik, głosowali przeciw- konkmnych 121gUme11tów, dlatego zdecydo
ko udzieleniu absolutorium z uwagi na nie- wałem się przerwać obrady komisji -wyja
gospodarność zarz.ądu powiatu. To jest naj- śnia wiceprzewodniczący Śliwiński. 
ważniejszy źmzut przeciwko zarządowi. Krzysztof Dąbrowski oraz Marian Boczek 
- Po prostu nie wiem jaki. sens ma branie wstrzymali się od głosu w kwestii absoluto
kre.dytu wynoszącego 2 mln zł, podczas gdy . rium. Podczas środowego posiedzenia Ko
nadwyżka za ubiegły rok wynosiła niemal misja Rewizyjna miała wypracować uza
tyle samo-argwnentaje radna Kępka Radni sa<hlienie odrzucenia wniosku, które zosta
niez.ależni zarzucają z.arz.ądowi, że niepo- niewysłane do Regionalnej lzbyObrachun
trzebnie zaciągnął kredyt na wydatki bieżą- kowej w Łodzi. (eb) 

• 
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( Uznanie dla Raka 
Nowy przewodniczący Na ostatniej sesji rezygnacja Kazimierza 

Sklep obuwniczy CCC otworzył swe podwoje już w piątek, 31 marca. 

Galeria Łowicka 

Tłumy w CCC 
nym i histoiycznym charakterze, zaś fusada 
od ulicy Długiej będzie miała nowoczesny 
sty~ dominującym budulcem będzie tu me
tal oraz szkło, a kolorami szary'i pomarań
czowy. Prace wykończeniowe od strony 
Długiej mająruszyćwciągukilk:udni (eh) 

k . . . . . . Raka poddana została pod głosowanie rady. 
om1~11 rew1zy1ne1 Sam z.ainteresowany nie głosował. z.a od-

rady powiatu dopiero wołaniem był tylko PSL-owski radny An-

na następnej sesji. drzej Pełka. Przeciw opowie~iał? ~ię 
12 radnych, od głosu wstizymało Siępięcm. 
W sytuacji kiedy rada więł=ością głosów 
opowiedziała się przeciw odwołaniu, 
a pizewodniczący nadal podtrzymuje swój 
wniosek, przestaje on być przewodniczą
cym automatycznie, po upływie 30 dni 
od daty głosowania 

' 

ylko jeden radny powiatowy opowie 
dział się za odwołaniem Kazimierza 

Raka z fimkcji pIZeWodniczącego komisji 
rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego, na 
ostatniej sesji w środę 29 marca. Przewodni
czący sam złożył swoją rezygnację na po
przedniej sesji, między innymi z uwagi na 
postępowanie wyjaśniające, w związku 
z zakupioną przez siebie działką i nieja
snościami z dopłatami bezpośrednimi, 
które chciał uzyskać - o czym pisaliśmy 
w NL. Uważa on iż, do chwili wyjaśnie
nia sprawy nie powinien piastować funkcji 
pizewodniczącego,gdyżosobanatakimsta

nowisku nie powinna być związ.ana z żad
nymi niejasnościami. Ponadto, jak mówi, 
zastanawia się czasami, po co w ogóle zasia
da w tej komisji, skoro jej wnioski nie są 
realizowane. - Na przyklad w przypadku 
rachunkńw za telefony. Starosta obiecuje, że 
bę_dą mniejsze i nic takiego się nie dzieje. Po 
co więc nasza praca? - dodaje. 

W związku z tym faktem, na sesji nie 
został zrealizowany wybór nowego prze
wodniczącego. Wybrany on zo.5tanie na se
sji następnej, kiedy wygaśnie już funkcja 
Kazimierza Raka. Ten ostatni nadal zasiadał 
będzie w komisji. Jak mówi, praca z innej 
pozycj~ nie pizewodniczącego a zwykłego 
członka komisji, może być innym, cieka
wym doświadczeniem. 

Obok Kazimierza Raka w komisji rewi
zyjnej zasiadają: Jolanta Kępka - sekretarz, 
Artur Balik, Marek Byzdra, Marian Bocz.ek, 
l<Izysztof Dąbrowski i wiceprzewodniczą
cy Michał Śliwiński. Jedno znichzamiesiąc 
wybrane zostanie nowyni przewodniczą
cym (wcz) 

nowy ŁOWICZANIN 

Śmietnisko no Błoniach 

N a wale przeciwpowodziowym na 
moniach w Łowiczu przydałyby się 
ławeczkidlaspacerowiczów,alewer

salki i fotele, to chyba już przesada. A jed
nak ktoś zadał sobie dużo trudu, by właśnie 
tam wymicić ten pewnie niepotnebny już 
sprzęt. Może ktoś pozna czyje to meble 
i zwróci uwagę właścicielom, żeby je zabrał 
zparlru, bo go zaśmiecają? (tb) 

O twarcie sklepu obuwniczego przy 
ul. Stanisławskiego w Łowiczu, w po

wstającym w naszym mieście centnnn han
dlowym o nazwie Galeria Łowicka, odbyło 
sięwpiątek31 marca Następnego dnia sklep 
odwiedziły tłumy łowiczan, z których wie
lu zaopatrzyło się w CCC w wiosenne buty. 
Jest to jedyny sklep tej marl<i w Łowiczu. 
7.ajmuje parter budynku, na powierzchni 
około 280 m2• Firma CCC ma na terenie 
kraju około 260 sklepów, funkcjonujących 
głównie w centrach handlowych. 

Galeria Łowicka zajmie powierzchnię 
1500 m2, na dwóch kondygnacjach, mimo że 
w Łowi= nie ma tradycji handlu na piętrze. 
Mieścić się w niej ma kilkadziesiąt różnych 
sklepów, w tym także sklepy sieciowe. Obec
nie prowadwne sąjeszcze romJOwy z kon
kretnymi maikami, gdyż zainteresowanie jest 
duże. Ma to być najnowocześniejszy pod 
względem estetyc::znym obiekt w Łowiczu. 

WÓJT PREZESEM GMINNYCH OSP 

Prace wykończeniowe budynku Galerii 
wstIZymane były na pewien czas ze wzglę
du na mrozy, obecnie prowadzone sąjuż 
z rozmachem. W ubiegłym tygodniu przed 
otwarciem pierwszego sklepu dokończono 
eJewację od uL Stanisławskiego. Prace bu
dowlanenabrałytempakilkamiesięcytemu. 

Elewacja od strony ulicy Stanisławskiego 
utrzymana będzie w stylu klasycystycz-

Domaniewice 

Oferty dla sportowców 

G mina Domaniewice ogłosiła konkurs 
na usługi związane z upowszechnia
niem sportu. Ną ten cel zaplanowa

no w budżecie 28 tys. zł, z czego 16 tys. zł 
jJrzeznaczono na lekkoatletykę i shortrack, 
zaś 12 tys. zł na piłkę nożną, Na terenie 
gminy realizacją tych zadań może zająć się 
UKS Błyskawica specjalizujący się w za
kresie lekkoatletyki i shortacku, w tym 
również łyżwiarstwa oraz klub piłkarski 
LZS Błyskawica. Oba stowarzyszenia mają 
jeszcze dwa tygodnie na złożenie ofert na 
świadczeniellSług w tym zakresie. (eh) 

Wójt gminy Kiernozia 
Zenon Kaźmierczak, 
wybrany został 26 marca 
na pięć lat nowym 
prezesem zarządu 
gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy 
Kiernozia. 

O bok wójta, w nowym zarządzie zasia
dają: komendant gminny i wiceprezes 

Stanisław Kaźmierczak, wiceprezes Jan z.a
lewski, sekretarz Mirosław Pawlina, ~ 
nik Grzegorz Bogucki, zastępca komendan
ta Sławomir Szczepiński i kronikarz Jan 
Gzula 

Wybranymi podczas niedzielnego zjaz
du delegatami na zjazd powiatowy zostali: 
Zenon Kaźmierczak, Stanisław Kaźmier
czak, Jan z.alewski i Stanisław Woźniak. 
W zarządzie powiatowym zasiądą natomiast 
prezes i ~ceprezes - Zenon Kaźmierczak 
i Stanisław Kaźmierczak. 

Spotkanie popizedzały odbYW11jące się 
w ostatnim czasie gminne zebrania sprawoz
dawczo - wyborcze, na któiych wybierano 
nowe zarządy poszczególnych jednostek 
oraz delegatów na gminny zjazd. 
Wśród wypracowanych podczas nie

dzielnego zjazdu wniosków, znalazło się 
dokonanie wśród chlJhów szkoleń z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, starania 

o zwiększenie liczby sztandarów jednostek 
oraz o utworzenie odrębnej kroniki kiemoz
kiej orl<iestiy strażackiej. Specjalne podzię
kowania od zastępcy komendanta łowic
kiej jednostki Państwowej Straży Pożar
nej Piotra Błaszczyka otrzymał drub Sła
womir Szczepiński z OSP Kiernozia, kie
rowca i osoba odpowiedzialna za stan 

Wójt Zenon Kaźmierczak wybrany zo
stał nowym gminnym prezesem OSP. 

sprzętu. Jak powiedział Błaszczyk, w ca
łym powiecie utrzymanie sprzętu w ostat
nich latach jest coraz slabsz.e, natomiastkier
nozka jednostka jest 1utaj chlubnym wyjąt
kiem. 

Na terenie gminy Kiernozia działa dzie
więćjednostek OSP. Na koniec 2005 roku 
gromadziły one 237 członków czynnych, 

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

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 
w Łowiczu 

./ 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. R_. 

mlnimalnv dochód od 500 zt 
ROLNICY, RENCIŚCI, EMERYCI, OSOBY ZATRUDNIONE, 
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

·OPROCENTOWANIE JUt OD 12% 

n:!~111:m:1:!1 ! :111 :! i!~ 1 i'i M1, 1 1:1:11~11~:1 
, Kredyty i pożyczki hipoteczne! 
Łowicz, Al. Sienkiewicza 34, tel. 0-46 837-39-88 

39 współpracujących i 37 członków hono
rowych. Łącznie we wszystkich jednost
kach jest 313 druhów. 

Przy jednostkach OSP Niedzieliska 
i Witusza funkcjonują młodzieżowe dru
żyny pożarnicze, liczące 17 członków. 
Uległa natomiast rozwiązaniu młodzieżo
wa drużyna przy OSP Osiny. Przy jed
nostce w Kiernozi działa 22-osobowa or
kiestra strażacka, w której znajduje się 
jedna kobieta. 

Najliczniejsze w gminiesąjednostki OSP 
Kiernozia - 56 członków, w tym 26 czyn
nych i OSP Teresew - 53 członków, w tym 
32 czynnych. Czterdziestu członków liczy 
OSP Sokołów, reszta jednostek od 23 do 34 
członków. 

Jednostki w Kiernozi i Wituszy są w kra
jowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. 
Kiernozia, Witusza i Niedzieliska posiadają 
sztandary, wszystkie jednostki mają remi
zy w zróżnicowanym stanie technicznym, 
co zależy w głównej mierze od wieku bu
dynków i przemaczonych na ich moder
mzację pieniędzy. w minionej kadencji 
wyremontowane zostały strażnice w Nie
dzieliskacb, Sokołowie, Kiernozi, Terese
wie, Stępowie, częściowych remontów 
dokonano w Wituszy, Chruślach i Osinach. 

O becnie dwa samochody cięż.kie Hy
dromil posiadają Teresew i Witusz.a, 

Stary mają Ki~ozia i Niedzieliska (Kier
nozia pozyskała też nowego Forda), ŻUki -
Sokołów, Stępów i z.amiary. Osiny i Cbru
śle mają tylko wózki do pizewożenia moto-

pomp i sprzętu gaśniczego, podpinane 
do pojazdów. 

P odczas niedzielnego zjazdu dyskusji 
wśród drubów nie było. Jak powie

dział jedenzestrażaków,jeślipienią:lze będą, 

to dadzą sobie radę. Druh Marian Śnieci
kowski apelował o doposażenie w sprzęt 
ratownictwa drogowego gminnych jednostek 
znajdujących się w krajowym systemie. Jak 
zauważył, jest to koniecznością z uwagi na 
coraz większy ruch na biegniµj przeZ Kier
nozię krajówce, po której jeżdią cysterny 
przewożące na przykład róż.he środki che
miczne. 

O tym, że skala nie~ieczeństw jest • 
coraz większa, świadczyć mogą statysty
ki. W roku 1999 jednostki z terenu gminy 
Kiernozia wyjeżdżały do różnych zda
rzeń 16 razy. W roku 2000 - 11 razy, 
w roku 2001 - 9, w 2002 - już 33 razy, 
w roku 2003 - 42 razy, 2004 - 30 razy 
i w 2005 - 33 razy. 

W przyjętym na ostatniej sesji rady gmi
ny Kiernozia budżecie na straże zaplano
wano 57 tys. zł, plus 1 O tys. zł z samorządu 
mieszkańców. Jak powiedział wójt Zenon 
Kaźmierczak, są to na pewno pieniądze nie
wystarczające, jednak pozwolą one na bie
i.ącą działalność i fimkcjonowanie jednostek: 
paliwo, ewentualną naprawę motopomp, 
bieżące utizymanie samochodów, czy za
kup w((_Ży. W najbliiszym czasie nowy za
rząd zbierze się, aby dokonać podziału tych 
pieniędzy. 

(wcz) 

„ ~ 

LACHA TRAPEZOWA 
OCYNKOWANA 1 m2 

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

tel. 046 837-07-40, 0601-79Q-933R"'96 
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Gmina Sanniki 
. . 

„Bongo" zbuduie spinkę wodociągową 

S reść firm stanęło do przetargu, który Odcinek bę:lący przedmiotem przetargu 
odbył się 24 marca w Urzędzie Gmi- madługość3.777mibędzienanim 11 pny
ny Sarmiki, na wykonanie spinki wo- łączy. Przede wszystkim spinka ta jest ko

dociągowtj między Osmólskiem a Bm:-zią. ltjnym etapem przygotoWań do planowa
Prz.etarg wygrała firma ,,Bango" z Brocho- negonalata2006-2007wodociągowaniawsi 
cinka pod Płockiem, która zaoferowała cenę Brzezia Pod kątem przyłączenia ponad 
277.988,48 zł. Pozostałe firmy biorące udział 70 gospcxlarstwwttj miejscowości do gmin
w przetargu przedstawiły propozycję ce- nego wodociągu, w ubiegłym roku przepro
nową wprzedziale od291.747 :zł do456.(i()3 wadzona była modernizacja ujęcia wody 
zł. W tym tygodniu planowane jest podpi- w Lubikowie, powstały tam :zbiorniki wy
sanie umowy z wyłonioną w drodze pne- równawcze. Obecnie ttwa opracowywanie 
targu fumą Prace przy budowie.wodociągu dokumentacji na budowę wodociągu w Bu.e
rozpoczną się, gdy tylko pozwolą na to . zi, gmina wydała już stosowną decyzję 
warunki atmosferyczne, ich zakończenie o warunkach zabudowy. 
planowane jest z końcem czerwca (mwk) 

Eko Piec postowi świetlicę w Niespusiy 
FirmĘJ Eko Piec z Łowicza 
będzie wykonawcą świetlicy 
w Niespuszy w gminie Chąśno. 

I nwestycja będzie kosztować gminę 
320 tys. :zł. Taką, choć nie najniższą 
ofertę cenową, zaproponowała za reali

zację prac łowicka :firma Eko Piec. Niższą 
ofertę :złożyła inna firma, ale podobnie jak 
jeszcze jedna spośród pięciu firm startują
cych w przetargu, w swojtj ofercie popełni
ła błędy fonnalne, które odebrały jej możli
wość starania się o realizację zadania Z pie
niędzy unijnych piz.eznacwnych na odno
wę wsi i ochronę obszarów wiejskich gmina 

będzie mogła sfinansować 80% kosztów, ja
kie wykazano w kosztorysie inwestycji, 
który wynosi 380 tys. zL Resztę pieniędzy 
gmina pokryje z wlasOych środków. 

Budynek świetlicy stanie w Niespuszy 
na narożnej działce, którą gmina wykupiła 
blisko 2 lata temu. Będzie on parterowy, 
o ląc::znej powierzchni około 120 m2• Zgod
nie z projektem majdzie się w nim: sala "Ur 

brań, dwa mniejsze pomieszczenia zaple
cza, sanitariat. Na z.ewnątrz zostanie wyko
nane ogrodzenie wokół całego terenu i chod
niki. Wykonawca ma także obowiązek za
kupienia i wyposażeniaświetlicyw koniecz
nysprz.ęt, taki jak stoły, lazesla,regały. (tb) 

5 
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JESZCZE Wl~CEJ 
PIENl~DZY NA DROGI 

P ieniądze te mają być faktycznie wy
konystanenaopłacanietrenerówmło

dzież.ówki Klubu Sportowego ,,Pelikan'' za
nim nie zostanie pny klubie utworzony 
Uczniowski Klub Sportowy, który będzie 
mógł otnymać dotację beąx>śrech:rio z mia
sta. Także te wydatki zostały przez rad
nych zaakceptowane. 

Kto rozpowszechniał 
plotki? 

Zgoda na burmistrzowskie propozycje 
nie oznacza, że sesja nie miała swojej tem
peratwy. Jeszcze zanim rozpocz.ęło się zgła
szanie dodatkowych wniosków do uchwa
ły zmieniającej tmdżet - o· których wspo
mnieliśmy na samym początku, doszło do 
wymiany zdań pomiędzy opozycyjnym 
wobec burmistrza radnym Dariuszem 
Mroczkiem, a probunnistrzowskimradnym 
Józefem Szcz.epanikiem z osiedla Górld. -
Kto jest odpowiedzialny za nagłaśnianie 
kJamJiwych plotek, że na dzisiejszej sesji mają 
być zd'!frnowane pieniiJ!}ze z dróg? Kto roz
pawszechnial plotki, że to ulice na Górkach 
mają być 7.djęte? - pytał podniesionym gło
sem radny Mroczek. 

- Skoro zostałem l!yWo/any do odpowie- , propozycje będą na następnej sesji, jak będą 
dzi, to pąwiem krótlw ... - wstał po tych sło- bardziej sprecyzowane potrzeby - mówił 
wach radny Szczepanik i porównał wyso- Ryszard Budzałek. 

· kość inwestycji w dzielnicy Korabka i na Przypomnijmy, że na sesji 29 grudnia 
osiedlu Górki. Z tonu jego wystąpieniamoż- ubiegłego roku, radni zdjęli pieniądze z wy- -
na było odnieść wrażenie, że istotnie on był kupu gnmtów (łącznie 285 tysięcy :złotych) 
autorem wypoWiedzi o rzekomych planach i przeznaczyli je na inwestycje, deklarując 
„obcinania" inwestycji na Górkach. Jego jednocz.eśnie, że zostaną one wprowadzone 
zdaniem ilość inwestycji na Korabce jest do budżetu po rozdysponowaniu nadwyż
macznie większa niż na osiedlu Górld. - To ki budżetowej. - Cieszę się, że możemy jesz
nie są odpowiedzi na moje pytania. .. - obru- cze poczekać z wykupem gruntów- skwito
szył się Mroczek. Scysję łagodził przewod- wał sprawę przewodniczący Kaliński, któ-
niczący Krzysztof Kaliński. ry pizyponmijmy, zaproponował wtedy 

· przesunięcie 150 tys. :zł z wykupu gnmtów 
Wykup gruntów sit na budowę ulicy Turystycznej. 

nie spieszy Rezerwa nadal nieduia 

Rada Gminy Bielawy przyjęła budżet 

On też po chwili zadał burmistrzowi 
pytanie dotyczące wykupu przez miasto 
gnmtów i pieniędzy, które były na ten cel 
zaplanowane. - Było mówione, że potrzeba 
dużo na wykup gnmtów, a w tych zmianach 
(proponowanych przez bunnistrza - przyp. 
red) nie ma zagwarantowanych na to pie
niędzy. PTVSZ.{o odpowiedź dlaczego? -pytał 
przewodniczący Kaliński. BurrnistrzBudza
łek wykonystał moment i w swojtj odpo
wiedzi uzasadniał cały wniosek. O gnmtach 
odparł natomiast: - Gmntów tutaj nie wpr~ 
wamaliśmy, co zauważył przewodniczący, 
bosąpewne priorytety-mówił. Nie omacza 
to jednak, że potrzeby wykupu gnmtów 
nie widzi Zdaniem bunnistrza pieniądze na 
wykup gnmtów bc«ląpotrzebne, ale jeszcze 
nie teraz. Na pnykład miasto będzie musia
ło wykupić gnmtpod pnys:zle rondo u :zbie
gu ulicy Prymasowskiej z Łódzką. Trwają 
w tej sprawie rozmowy z Generalną Dy
rekcją Dróg Publicznych w Łodzi. - Takie 

Wniosek dotyczący ułożenia kostki na 
ul. Tarczyńskiego został zgłoszony przez 
radnych Dariusza Mroczka i Krzysztofa· 
Zielińskiego. 35 tysięcy :złotych propono
wali pozyskać poprzez ujęcie 20 tys. :zł 

z rererwy budżetowtj oraz 15 tys. :zł z kom
puteryzacji urzędu. Został przyjęty przy 
dwóch głosach sprzeciwu i trzech wstny
mujących się. Koltjne dwa wµioski (kostka 
na ul. Wegnera - za 1 O tys. :zł. i 2 lampy na 
Pnyrynku) były autorstwa radnego Anto
niego Szaleckiego. On również proponował 
zmniejszenie rererwy budżetowtj. W tym 
przypadku głosy rozłożyły się następują
co: ul. Wegnera - 1 głos przeciw i 2 wstny
mujące się, lampy - 7 wstnymujących się 
i 2 przeciwne. Drogi dopiero na przyszły rok Po przegłosowaniu wniosków została 
przyjęta cala uchwala zmieniająca budżet 
Jedyna osobą, która wstrzymała się pod
czas jaj głosowania, była radna Ewa Zbud
niewek. Marcin A. Kucharski 

Wniosek o rezygnację z bu
dowy w tym roku dróg asfalto
wych oraz przekazanie pienię
dzy przeznaczonych na ten cel 
głównie na sporządzenie doku
mentacji technicznej kilku dróg, 
przeznaczonych do budowy 
w przyszłym roku, złożył na se
sji 29 marca radny Krzysztof 
Chlebny w imieniu wszystkich 
komisji działających przy Ra
dzie Gminy w Bielawach. 

R adni zmienili pierwotny projekt budże
tu gminy, rezygnując z wykonania 

podbudowy drogi na odcinku ulicy Sikor
skiego i Krótkitj w Bielawach za 20 tys. :zł 
oraz budowy drogi gminnej Borów - Boró
wek za 90 tys. :zł. Pozyskane dzięki temu 
pieniądze przeznaczono na sporządzenie 
dokumentacji techniczntj kilku dróg. 

- W przysżłym roku zamierzamy złożyć 
wniosek o. dofinansowanie z Unii Europej
ski.ej budowy 12 km dróg, w tym roku bę
dziemy chcieli przygotować dokumentację 
techniczną.Do budowy mamy łącznie 31 km 
dróg gminnych. Na rok 2008 planujemy 
wykonać kolejne 12 km oraz ostatnie odcin
ki w roku 2()(1) - uzasadniał taki krok wójt 
Sylwester Kubiński. Wójt przedstawił na 
sesji wstępnąpropozycję około 12 km, któ
re byłby robione w pnys:zlym ro~ a któ
rych dokumentację należy przygotować już 
teraz. Oprócz tej zmiany, radni dokonali też 
innych. 40 tys. :zł przeznaczyli na budowę 
wodociągu w Borowie, o 20 tys. :zł zwięk
szyli pulę pieniędzy przeznaczoną na za
kup koparlci (łącznie na ten cel zaplanowa
no 40 tys. :zł). 10 tys. :zł dołożyli do 20 tys. 
:zł zagwarantowanych na opracowanie i do
kumentację ekomodemizacji gminnych sys
temów grzewczych. 3 tys. :zł dołożyli do 
20 tys. :zł zaplanowanych na karosaż samo
chodu pożarniczego dla jednostki OSP 
w Sobocie oraz 3 tys. zł przeznaczyli na 
z.akup pługa do samochodu pożarniczego, 

który pomagałby w odśnieżaniu dróg. 
10 tys. :zł piz.eznacwno na budowę oświe
tlenia ulicznego w Borówku oraz projekt 
instalacji we wsi Sobota Wojdówka 

Nie na. wszystko 
sit zgodzili 

Część innych wniosków składanych 
przez radnych do budżetu nie mala:zla po
parcia większości, min. wniosek radnego 
Pawła Rogalskiego o przeznaczenie 7 tys. :zł 
na remont mostu w Wojdówce i Przezwi
skach. Sołtys Leśniczówki Barbara Wiete
ska usiłowała przekonać radnych, aby prze
kazali pieniądze na Wykonanie oświetlenia 
w tej wsi oraz dodatkowe pieniądze na mo
dernizowaną tam świetlicę witjską. -.Co 
możemy zrobić. w ciągu roku za 1 o/S. zł, 
a mieszkańcy nie wyrazili zgodny na sklad
ht społeczną twierdząc, że od pomocy mają 
gminę, a tej pomocy nie widać- mówiła 

Radny Piotr Zieliński, nitjako w odpo
wiedzi na to, przedstawił zadłużenie po
S?.Czególnych wsi w płatności podatku rol
nego. - 7Adłużenie w Sobocie l1'.)l1WSi około 
8 rys. zł, w Wojewodzy około 9 rys. zł, w Woli 
Gasławski.ej ponad 4 rys. zl Ludzie pienię
dzy nie wpłacąją, ale chcą budowy dróg, 
wodociągów i oświetlenia - mówił. Na te 
słowa obunyli się sołtysi, jako i.I)kasenci 
opiat, twierdząc z kolei, że to gmina ma pra
wo egzekwować należności i widocznie nie 
jest wystarczająco surowa w swym postę
powaniu. 

Nie przyjęła została też propozycja rad
nego Władysława Pietrzaka, o zwiększenie 
wtymrokupieniędzynadokumentacjętech
niczną sieci kanalizacyjntj w gminie. -Pr~ 
panuję dwie oczyszczalnie na terenie gminy
w Bi.elawach i Sobocie iprzystqpienieod razu 
do spo174f}zenia dokumentacji technicznej. 
Mniejsze wsie należ.ak.Jby zaopatrzyć przy 
udziale mieszkańców w przydomowe oczysz
czalnie ściek/Jw - mówił radny Pietrzak. 
Obecnie specjalistycma:firma przygotowuje 
koncepcję gospodarlci ściekami na terenie 
gminy. Opracowanie koncepcji kosztować 

będzie gminę 11 tys. :zł. Sama dokumentacja 
technicma może być pnygotowana dopie
ro po wybraniu przez radnych rozwiązania 
gospodarlci ściekowtj, tj. określenia lic:zby 
oczyszczalni i lokalizacji oraz kwestii budo
wy pnydomowych oczyszczalni ścieków. 

Co ieszcze zrobiq 
Zebrania grup członkowskich 
Z ebrania grup c:zlonkowskich Łowie- nych w tym roku. Poniżej podajemy har-

Ogółem dochody budżetu gminy Biela- · kitj Spółdzielni Mieszkaniowej od- monogram spotkań:• 
wyw tym roku wyniosą 9.470.675 zł, wy- bywają się raz w roku, zawsze przed • 24 kwietnia o godz. 17.00- dla c:zlon-
datki określono na poziomie 9.465263 :zł. czerwcowym Zebraniem Przedstawicieli ków oczekujących na przydział mieszkań, 
Największapulaprzezna=ajestnaoświa- ŁSM Tegoroczne zebrania mają charakter • 25 kwietnia, godz. 17.00 - dla miesz
tę, bo aż 4.631.479 zł. Oprócz wymienio- czysto sprawozdawczy i infonnacyjny. Nie kańcówosiedli:MKonopnickitj,Reymon
nych wyżej zadań inwestycyjnych, w ostat- będzie wyborów delegatów na ZP, ponie- ta, Tkaczew, Struzyńskiego, 11 Listopada, 
niej chwili wprowadzonych do realizacji, waż takie odbyły się dwa lata temu - na . 3 Maja i kamienicy przy Starym Rynku, 
w tym roku w budżecie zagwarantowano czteroletnią kadencję. ()pi-ócz sprawozQań • 26 kwietnia, godz. 17.00 - dla nńesz-

. ·ądze ro:zbudow · · odoci zanbiegłyrokz praczarząduiradynadzor- kańców osiedli: Noakowskiego, Broniew-
pieru na ę Sieci w ągo- czei spółdzielni, mieszkańcy h..,l~!Dl·eli oka-wtj w Bielawach z podłączeniem do sieci , ~ skiego, Kostka i budynku przy ul. Ciemntj, 
w Rulicach na odcinku 1 km (l6 tys. :zł), zjęzapomaćsięznoweli7.acjami w ustawie • 27 kwietnia, godz. 17.00 - dla miesz-
połączenie sieci wodociągowej w Starym o spółdzielniach mieszkaniowych, zadłuże- kańców Dąbrowskiego i Bratkowic. 

niem poszczególnych osiedli oraz przedsta- Wszystkie zebrania mają odbyć się wsie-
Waliszewie z siecią wodociągową w Skubi- wiony zostanie zakres remontów plano~" dzi"bieŁSM przy ul. Starzyńskiego. (mak) 
kach na odcinku 50 mb ( 4 tys. :zł), wymianę 
:złóż odżelaziaczy na stacji wodociągowej 
w Starym Waliszewie za 52 tys. :zł. W tym 
roku pokryte zostały częściowe koszty bu
dowy sieci wodociągowej z pnylączami we 
wsiach Seligi - Helin - Marywil - Walewi
cach (114.620 :zł) oraz budowy sieci wodo
ciągowtj z przyłączami we wsiach Leśni
ewwka- Sobocka Wieś (62262 :zł). W tym 
roku wybudowana z.ostanie tylko jedna droga 
-ulica Batalionów Chłopskich w Bielawach 
za 50 tys. zł. W ramach robót remontowych 
przewidziano naprawę dachu na budynku 
komunalnych w Brzozowie (barak na 
Mrodze) z projejdowaną kwotą wydat
ków 12 tys. zł. Zaplanowano wymianę 
części okien w Szkole Podstawowej 
w Oszkowicach za 12 tys. zł. Przewi
dziano też 3 tys. zł na renowację cmenta
rza w Waliszewie. 

Zadłużenie gminy wynosi 969.198 zł, 
z czego w tym roku do spłaty przypadnie 
265.612 zł. Budżet przyjęto, po uprzednim 
przegłosowaniu omówionych wyżej zmian 
wjegoprojekcie,jednogłOOnie. • 

(eh) 

F8f8E~ ~ - •l&A~ 
towicz,ul.Kaliska103, ~ -~1~1 •.; 

tel. (046) 837 32 79 ŁOWICZ DO ' 
fax 837 47 98 /' -~:::c->.-1 

slb@winkhaus.com.pl; http://www.slb.winkhaus.pl ~ ' .............. ,_ 

5-komorowy PERFECTLINE 
• Szyba k=1, 1 z ciepłą ramką 
• Okucia Winkhaus 
• Mlkrowentylacja gratis 
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie, 

skrzydle, słupku 
• Bezpłatne pomiary i transport okien do Klienta tl 
• Profesjonalny montaż '· , ~ , , 
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I TALISMY O NIM 

Kto wykona 
naipięknieiszq 
palmę? , 

W ejście na teren szkoły było otwarte 
przez cały czas, pomodlić się 

o szybką beatyfikację Jana Pawła II przy
szło wiele osób. Pracownicy szkoły pilno
wali natomiast, żeby wśród zniczy przed 
kamieniem panował porządek; zapalali te, 
które zgasły na wietrz.e oraz sprzątali już 
wypalone znicze. 

Zawiązaniem wspólnoty 
na łowickim Starym Rynku 
w niedzielę 9 kwietnia 
o godz. 11. OO rozpoczną się 
diecezjalne obchody 
Niedzieli Palmowej 
adresowane do młodzieży. 

P rzed ro:zpoczęciem liturgii 
planowany jest występ 

Kulminacja uroczystości upamiętniają
cych rocznicę śmierci papieża przypadła na 
niedzielę 2 kwietnia Palących się zniczy 
przed pomnikiem Jana Pawła II na Starym 
Rynku przybywało z godziny na godzinę. 
Papież tego dnia nie był sam - nie było pew
nie chwili, żeby przy pomniku nie było kil
ku osób. Jedni modlili się za szybką beatyfi
kację papieża, inni skupieni snuli rozważa
nia o własnym życiu. -Ja bym chciała, żeby 
papież.był~ iżebymamamiała więcej 
pienię4zy. .. - odpowiedziała nam kilkuletnia 
KaroliDa, którą spytaliśmy pod pomnikiem 
o intencję, w jakiej przyszła się pomodlić. 
,,Polacy zmienili się na lepsze po śmierci 
Jana Pawła Il" - powiedział kilka dni póź
niej w wywiadzie radiowym kardynał Fran

Chór uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych na Bratkowicach zaśpiewał dla Papieża już w piątek 31 marca (foto 
z lewej). "Spotkanie z miłością" - spektakl wystawiony w kościele ojców pijarów w niedzielę 2 kwietnia, tuż po 
mszy świętej dla młodzieży, przez uczniów szkół pijarskich (foto z prawej). 

z programem muzycznym 
młodzieży z parafii Domaniewice. O godz. 
11.30 na Stirym Rynku rozpocznie się 
msza święta, w trakcie której, po 
poświęceniu palm i słowie biskupa 
ordynariusza Andrzeja Dziuby, wierni 
przejdą do katedry, w której odprawiona 
będzie dalsza cztef;ć liturgii. Msz.ę św. 
celebrować będzie bp. Andrzej Dziuba, 
który wygłosi też kazanie. Po 
zakończeniu nabożeństwa, około godz. 13, 
przed rezydencją biskupa łowickiego 
odbędzie się konkurs na najpiękniejszą 
i największą palmę. Zwycięzcy konkursu 
zostaną nagrodzeni pucharami, ale dla 
wielu uczestników przewidziane są też 
nagrody pocieszenia ciszek Macharski. Mówił też, że choć tiwa- w formie luźnej rozmowy młodych ludzi 

ją kłótnie i spory, to jednak moc, świętość Wiele cytatów zaczerpniętych zostało 
i miłość torują sobie drogę w ludziach. Po z nauczania i poezji Ojca Świętego. W ten 
chwili dodał, że sprawy w Polsce idą swoim szczególny dzień celowo zrezygnowano 
torem i nie trz.eba tracić cierpliwości, gdy z wyszukanych dekoracji. Ubrani na galo
pojawiają się problemy. wo uczniowie usiedli przy stole z zapaloną 

„Spotkanie z miłością'' - taki ty1uł miał jednąświecą, wtlezaniminaształudzeusta
spektakl wystawiony w kościele ojców pi- wiona została duża fotografia Jana Pawła II. 
jarów w niedzielę 2 kwietnia, tuż po mszy, J eszcze tego samego wieczora zaplano
świętej dla młodzieży, która tego dnia wy- wane były uroczystości w bazylice ka
jątkowo zostałaprzeniesionaz godziny 11.00 tedralnej. O godzinie20.30rozpoćząłsiętam 
na 16.00. Przedstawienie przygotowali występ uczniów ze Szkoły Podstawowej 
uczniowie trzecich klas gimnazjwn oraz m 1 oraz gościnnie Barbary Krupki z Gim
pierwszej klasy licewn pijarskiego. Przed- nazjum Nr 3, która odczytała swój wi~z 
stawienie opierało się na rozważaniach napisany po śmierci papieża. Potem wierni 
o miłości pomiędzy Bogiem a ludźmi, po- mieli okazję obejrzeć przygotowaną p= 
między samymi ludźmi oraz pomiędzy ,)edynkę",bliskogodzinną,prez.entatjęmul
dziewczyna a chłopakiem - prowadzonych timedialną, podczas której wspominano 

życie i nauczanie Jana Pawła Il. W rocznicę 
śmierci Jana Pawła II - dokładnie o godz. 
21.37 rozległo się bicie dzwonów, strażacy 
uruchomili syreny, wiele osób przystanęło 
na ulicy, na poboczach zatrzymało się wiele 
samochodów. W tym momencie niemal tak 
samo tłumnie było pod pomnikiem, jak 
i w katedrze, gdzie zaczynała się uroczysta 
msza święta pod przewodnictwem bisku
pa ordynariusza Andrzeja Franciszka 
Dziuby. W mszy uczestniczyły też wła
dze miasta i powiatu, poczty sztandaro
we wielu szkół, harcerze, strażacy. Za
równo harcerze z ZHP, jak i strażacy 
z łowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
wystawili warty honorowe pod pomni
kiem papieża na Starym Rynku. Tak wie
lu wiernych zgromadzonych podczas jed-

Celuiqco 1 biologii 
Krzysztof Serocki, tegoroczny 

maturzysta z I Liceum Ogólno
kształcącego im. J. Chełmońskie-

. go w Łowiczu został finalistą tego
rocznej, XXXV edycji Olimpiady Bio
logicznej, organizowanej przez Uni
wersytet Warszawski. Finał olim
piady odbywał się w daniach 1-3 
kwietnia na Wydziale Biologii UW. 

·1 rzysztof-wylwnałpraąbadawczą, któ-
ra została bardzo -wysolw oceniona -

mówi jego nauczycielka Wiesława Ciurzyń
ska. -Praca zatytułowana była" wµywwa
runków środowiska na uprawę soi". Otrzy
mał za nią 46 punktów na 50 możliwych. 
Nauczycielka dodaje, że licealista jest bar
dzo pilnym uciniem, ale interesuje go zbyt 
wiele przedmiotów, więc nie bardzo chciał 
skupić się na tej olimpiadzie na tyle, aby 
osiągnąć lepszy wynik. Jednak tytuł finali
sty to też jest coś, bo zwalnia go z egzaminu 
z biologii na maturze, a będzie miał z tego 

by studiować na Uniwersytecie Medycz
nym w Łodzi. 

Licealista przyznaje, że brał też udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym 
im. prof Antoniego Swiniarskiego, któcy or
ganizowany jest przez Uniwersytet Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Doszedł do fina
łu, który odbył się 2 tygodnie temu, ale nie 
zna jeszcze jego wyników. (mwk) 

Krzysztof Serocki z nauczy.cie/ką Parafia św. Rocha w Boczkach 
biologii Wiesławą Ciurzyńską. 

przedmiotu ocenę celującą. :zdobył też kilka 
indeksów na kienmki przyrodnicze, na któ-' 
cych biologia jest wiodącym przedmiotem 
podczas rekrutacji. Z indeksów tych jednak 
nie skorzysta. Oprócz biologii wybrał do· 
zdawania na IIJllturze chemię i fizykę-bo są 
to przedmioty, jakie brane są pod uwagę 
przy rekrutacji na medycynę, którą chciał-

Z Błędowa z krzyżem 

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, 
wierni z parafii w Boczkach po
prowadzą nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej z Błędowa do kościoła parafial
nego w Boczkach. Droga Krzyżowa roz
pocznie się o godz. 18.00 przy domu rodzi
ny Ptasińskich, skąd wierni będą nieść krzyż 
przez Błędów do Boczek. W procesji para-
fianie przemierzą odcinek mierzący około 4 

Dro_ga Krzyżowa jui jutro 
km. Procesja zakończy się w kościele 
w Boczkach. W czasie procesji mieszkańcy 
Błędowa czytać będą rozważania na temat 
drogi krzyżowej przygotowane w oparciu 

~ 
godnie z lcilkuletnią tradycją w ostat
ni piątek przed Niedzielą Palmową, 
czylijutro, 7 kwietnia wierni wezmą 

udział w Drodze Krzyżowej ulicami Łowi
cz.a. W tym roku Droga Krzyżowa wyru
szy o godz. 19.30spodkatedry, wierni przej
dą ulicami:lduńską, Nowym Rynkiem, Sta
nisławskiego, Jana Pawła II podkościółQny
stusa Dobrego Pasterza, gdzie ok. godz. 21 
nabożeństwo zakończy się wspólną mo
Cllitwą -koń~ się na schodach~· 

Tak jak i wcześniej na każdej ze stacji o nauczanie Jana Pawła Il. 
Męki Pańskiej drewniany krzyż będzie nie- - Procesja idzie przez wsie, pola, to coś 
siony przez reprezentantów innej grupy zupełnie innego niż w mieście - mówi pro
społecznej, będą to min. łowiccy studenci, boszczparafii w Boczkach ks. Witold Okra
pracownicy służby zdrowia, służby mllll- sa Dalej wyjaśnia, że jeżeli ktoś chce do 
durowej, klerycy i siostry zakonne, człon- procesji dołączyć, możne zostawić samo
kowie wspólnot parafialnych, tegoroczni chód pod kościołem w Boczkach i skorzy
matmzyści, matki i ojcowie oraz władze · stać z dojazdu autokarem. Od godz. 17.00 
miasta i powiatu. Obecni będą także łowie- do 18.00 autokar będzie przewoził wiernych 
cy harcerze z ZHP, którzy nieść będą po- spod kościoła do miejsca ro:zpoczęcianabo
chodnie i ~wować ~porządkową, żeństwa (mwk) 

nej mszy świętej katedra dawno nie wi
działa. Tak wielu osób nie było też od roku 
przed pomnikiem na Starym Rynku. 

U roczystości odbywały się również w wielu innych kościołach i parafiach. 
Na przykład wierni z kościoła Chrystusa 
Dobrego Pasterza po wieczornej mszy świę
tej modlili się przy obelisku na terenie szko
ły. Dzieci w Stachlewie, po błogosławień
stwie, przedstawiły w kościele krótki pro
gram artystyczny przypominający życie 
·Jana Pawła II, następnego dnia powtórzyli 
program w szkole. Program przygotowy
wała katechetkaAldonaPająk. (mak) 

Na obchody Niedzieli Palmowaj 
w katedrze co roku przyjeżdżają do 
Łowicz.a rzesze gimnazjalistów ze 
Skierniewic, Sochaczewa, Żyrardowa, 
Kutna, Łęczycy i wielu innych zakątków 
naszej diecezji. W grupach tych pu.eważa 
młodzież, która przygotowuje się do 
sakramentu bierzmowania W procesji _ 
i liturgii oczywiście każdy może brać 
udział. W minionych latach wyraźnie było 
widać, że coraz więcej osób z tej 
możliwości korzysta, a konkurs na palmę 
jest coraz ciekawszy. (mwk) 

.V~K Składy budowlane 

7 45°0 zł/szt. 

24~ł/m2 

z montażem 

taniej 15 . o/o 
„-·-·-··-- --·-·-

Łowicz ul. Poznańska 162/164 
tel. (046) 830 OO ·75 

R-
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wysokich kosztów utrzymania kilkudziesię
cioletmch zasobów komunalnych (głównie 
na osiedlu Kostka), wskazane jest lJy w dal
szym ciągu zintensyfikować sprzedaż lokali 
mieszkalnychznajdującychsi{wtymbwiow

nictwie. 
'Wysokość bonifikaty została wtedy usta

lona na tym samym poziomie, co w roku 
poprzednim: 50 procent przy jednorazo
wej wpłacie, 40 procent przy rozłoż.eniu na 
sześć miesięcznych rat i 20 procent przy 
rozłoż.eniu płatności na 12 miesięcy. Przy 
czym pierwsza wpłata nie mogła być niż
sza od20 procent wartości lokalu określonej 
przez biegłego rzeczoznawcę. 

Dyrektor ZGM 
jest przeciwny sprzedaży 
lokatorom zajmowanych 
przez nich mieszkań 
komunalnych. 
Sam jednak przed laty 
także mieszkanie 
wykupił. 

O przygotowanie uchwały w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży miesz

kań komunalnych ich lokatorom z bonifi
katą, wystąpiła na początku tego roku, po 
jednomyślnym przegłosowaniu wniosku, 
Komisja Mieszkaniowa i Socjalna Burmistrz 

jest wiele osób, które chcą pop= wyku
pienie mieszkania z bonifikatą ustabilizować 
i usankcjonować prawo posiadania ,,swoje-
go" mieszkania ' 

Sq tei przeciw 

- Wiem, że są osoby, które chcą wykupić 
swoje mieSzkania i niektórzy członkowie ko
misji komunalmj próbują wywołać ten te
mat, poddać go dyskusji - odpowiada dy
rektor Masztanowicz. -Ja nie jestem od de
cyzji i każdą przyjmę_ do wiadomości i do 
wykonania. Pomimo tego swoje zdanie na 
ten temat mai otwarcie jeprz:edstawia Otóż 
Masztanowicz nie jest dziś zwolennikiem 
wyzbyWania się mieszkań z zasobów z.a
kładu Gospodarki Mieszkaniowej. Według 

niego cena 1 metra kwadrato
wego przy sprzedaży miesz
kania powinna być tak skalku
lowana, żeby pokrywała koszt 
budowy l m2 w nowym bloku. 
Wtedy jednak trudno byłoby 
mówić o jakiejkolwiek bonifika
cie, dlatego ż.e koszt budowy 
mieszkań jest zbliż.ony do ryn
kowej ceny mieszkań już użyt
kowanych. Ponadto dyrektor 
Masztanowicz uważa, ż.e de-

Ryszard Budzałek uznał nato
miast, ż.e przygotowanie takiej 
uchwały jest .. bezprz.txirnioto
we-o czym poinfurmowałprm
wodniczą:ego komisji w piśmie 
z 23 stycznia 2006. Powołuje 
się przy tym na wniosek dy
rektora z.akładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Andrzeja 
Masztanowicza z 2004 roku, 
który wystąpił do miasta 
o wstrzymanie sprzedaży 

mieszkań komunalnych Ich na
jemcom. 

Dariusz Mroczek cyzje o budowie nowych 

Potrzebę wstrzymania 
mieszkań w n~wych blokach 
powinny zapadać w terminie 
wyprzedawania maj<Yku zakła
du, żeby ilość mieszkań w za
sobach komunalnych nie mala
ła A jeśli już miałaby zapaść 
decyzja o sprzedaży mieszkań 
komunalnych, to tylko tym lo
katorom, którzy mieszkają 
w tych mieszkaniach co naj
mniej od 1990roku. 
Według niego należałoby 

sprzedaży mieszkań komunal
nych Masztanowicz podtrzy
mał również w tym roku. Sam 
Masztmowicz - obecnie prm
ciwnik sprzedaży mieszkań ich 
lokatorom - swoje mieszkanie 
komunalne jednak wykupił już 
.w 1999 roku- od razu po prze
jęciu bloku, w którym mieszka, 
do zasobów komunalnych. Bu
dynek ten był wcześniej wła
snością Energopolu i Rejonu 
Dróg Publicznych. z.ostał prm
kazany na rzecz zasobów ko
munalnych nieodpłatnie. 

Ryszard Budzałek również ograniczyć możliwość 
sprzedawaniamieszkańna wol
nym rynku prze-z nowych ich 
właścicieli, którzy kupili je 
z bonifikatą. - Powiedzmy, że 
ktoś pięć lat wcześniej kupił 
mieyzkani,e w cenie 500 złotych 
za metr kwadratowy, a jtd po 
pięciu latach może je sprzedać 
po cenie oków 1.500 złotych za 
ten sam metr kwadraf,()wy. Ja to 
odbieram w ten sposób, że jest 
to danie prezentu przez miasto
argumentował w rozmowie 
z nami Masztanowicz. 

Dlaczego Masztanowicz 
mówi w tym przykładzie akurat po pięciu 
latach? Bo w uchwale w sprawie prze-zna
czeniamieszkań i ustalenia bonifikat(50pro
cent przy jednorazowej wplacie), która obo
wiązywała w 2002 i 2003 roku, był zapis 
mówiący o tym, ż.e burmistrz moż.e i.ądać 
zwrotu kwoty równej udzielonej bonifika
cie po jej waloryzacj~jeżeli nabywca lokalu 
sprzedał lub wykorzystał na inne cele ten 
lokal w okresie pięciu lat od dnia jego naby
cia. Nie dotyczyło to jednak zbycia na rz.ecz 
osoby bliskiej. lnacuj mówiąc: Masztano-

Chętnych na wykup miesz
kań tymczasem nie brakuje -
również w budynku, w którym 
mieszka dyrektor Masztano
wicz. - JJYkupiłem swoje miesz
kanie, ponieważ jestem też wła
ścicielem innych nierochomości 
i musiałbym si{ z niego wypro
wadzić jeśli nie byłolJy takiej Andrzej 
możliwości- usprawiedliwia się Masztanowicz 
dyrektor. Inni lokaJorzy wtedy 
też mieli mażliwośćwykupieniaswoichmiesz
kań i kilka osób z tego skorzystało. Z tego co 
pamiętam, inni też mieli pieniqfiz,e i mogli 
wykupić mieszkania, ale z tego nie skorzy
stali. Pamiętam też, że mówiło się wt~ że 
po wyborach mieszkania komunalne będą 
jeszcze tańsze i dlatego zainteresowanie było 
małe. Ja zaryzykowałem, wpłaciłem pienią
dze i wykupiłem ... -próbuje wyjaśniać Masz
tanowicz. Tyle ż.e teraz, jako dyrektor, uwa
ża iż mieszkań komunalnych lokatorom 
sprzedawać nie należy. 

Sq argumenty za 

W ostatni wtorek 28 marca przewodni
czący Komisji Mieszkaniowej Dariusz 
Mroczek ponowił wniosek o przygotowa
nie uchwały. - Jak będzie potrzeba, to przy
stąpimy jako komisja do przygotowania ta
kiej i poruszę temat na sesji - powiedział 

nam. 

wicz jest za tym, by ten okres wydłużyć. 

Chętnych do wykupu 
.nie brakuie 

Uchwała z 2003 roku dotyczyła miesz
kań w następujących budynkach: Aptekar
ska 4, Armii Krajowej 43C, Czajki lB, Ka
liska 6 J oraz następujących bloków rui osie
dlu Kostka: 1 do 3, 5, 7, 9 do 17. 

Dlaczego wtedy burmistrz był za sprze
daż.ą, a teraz nie jest? -Zgodnie z propozycją 
oraz prośbą dyrektora Masztanowicia, po · 
przeanalizowaniu uznaliśmy. że teraz nie 
należy prowadzić sprzedaży mieszkań. Ja 
też mam taki pogiqp. na tę sprawę - odpo
wiada Ryszard Budzałek. 

Argumenty pozorne 
Masztanowiczrna jeszcZe inne argumen

ty przeciw sprzedawaniu mieszkań ich lo
katorom: - ChociażlJy rosnące potrzeby na 

Budynek przy ul. Bawełnianej 4. Lokatorom' sprzedano w nim 8 spośród lokakzastępczedlaosóbeksmitowanychze 
32 mieszkań. spółdzielni i przez prywatnych właścicieli 

obowiązków: klatki schodowe nie sąpoma-
· lowane, tynk z balkonów spada, dach prze
cieka i można podawać wiele innych przy
kiadów - powiedział nam Robert Pisarek 
z tegoż bloku. W tym budynku wykupio
nych jest 8 spośród 32 mieszkań. - Dwa 
razy do roku chodz,ę do pana Majki w Urzę
dzie Miejskim i pytam o możliwość wykupu 
mieszkania i dowiaduję si{, i.e nie można. .. -
skmży się lokator. 

Nie ukrywa, ż.e liczyłby na bonifikatę 
przy sprzedaży mieszkań. Z jego punktu 
widzenia im wyższa, tym lepiej. Ostatni 
raz zwrócił się do miasta o wykup lokalu na 
własność28 lutegotegoroku. Po kilku dniach 
otrzymał odpowiedż odmowną, w której 
naczelnik Wydziału Gospodarl<i Gruntami 
i Planowania Prz.estrzennego Anna Gajew~ 
skaodpowiada,ż.e: ( .. .)Rada Miejska w Łowi
czu, podobnie jak w latach poprzednich, nie 
podjęła uchwały w sprawie przeznaa.enia 
do sprzedaży, ustalenia bonifikat i zasad 
sprzedaży samodzielnych lokali mieszkal
nych będących własnością Gminy Miasta 
Łowiaa. Stalo się tak m.in. na skutek pod
trzymania wniosku ZGM, który informował 

kamienic. Oddajemy budynki z lokaJorami, 
o stale zmniejszającym się zasobie lokali aoniponiedługimczasiepostanawiająprze- · 
komunalnych, braku budowy nowych blo- prowadzić remont i lokatorzy z tych budyn
ków, a je.dnocześnie o konieczności zapew- ków trefiająponownie do nas. Coraz więk
nienia lokali socjalnych i zamiennych dla - sza jest też gn;pa ludzi, którzy nie umieją 
potrzebujących - czytamy w odpowiedzi. sobie poradzić w życiu i oczekują od nas 

Wspólnoty sobie radzq 
Radny Mroczek porusza jeszcze jeden 

ważny aspekt sprzedaży mieszkań komu
nalnych: - Należy przecież uporządkować 
sprawy wykupu mieszkań tam, gdzie część 
lokali została już wykupiona, chociażby 
na osiedlu Kostko, czy w pierwszym blo
ku na osiedlu Starzyńskiego. Tam gdzie 
większość lokali wykupili lokatorzy, za
wiązane są wspólnoty mieszkaniowe i odpo
wiedzialność za nie spada z miasta, a wspól
noty sobie calkiem nieźle radz.ą- mówi rad
ny Mroczek. Jego zdaniem należy dążyć do 
tego, żeby budynkami gospodarowały 
wspólnoty mieszkaniowe. Taka też była 
intentja radnych i burmistrza w 2003 roku, 
w uzasadnieniu do tej uchwały bowiemczy-
13Iny, ż.e: - Z uwagi na zły stan techniczny 
budynków komunalnych i związanych z tym 

pomocy mieszkaniowej - mówi Masztm.o-
wie-z. 

Tyle ż.e lokale, które mogłyby być sprze
dane nie pomogą odpowiedzieć na to zapo
trzebowanie, bo już są zajęte, a do ich wy
kupienia skłonni są ci ludzie, którym one od 
powiadają, a więc ci, którzy na pewno ich 
nie zwolnią, nawet gdyby wykupić niemo
gli 

Czy jest szansa na to, ż.e uchwała o sprze
daży zostanie jednak przez radę miejską 
przyjęta. Radny Antoni Szalecki uważ.a, ż.e 
sprawą powinna zająć się dopiero przyszła 
rada - Mamy koniec kadencji, zostało tylko 
kilka miesięcy, więc nie należy wykonywać 
ruchów typowo pod wybo1t:ów. 'Zreszt,ąpo
trzebny jest czas na przeanalizowanie takiec 
go wniosku. Radny Mroczek jednak wnio
sek ponowił. Jakie będą jego losy, pokażą 
najbliższe tygodnie. 

Marcin A. Kucharski 

-Rozwniem intenqe dyrekwraZGM. któ
ryz pewnością chcialby zarządzać jak naj
większym majątkiem, ale należy też zrozu
mieć intenqe mi~ów, często wielopo
koleniowych rodzin, które w tych budynkach 
zamieszkują czasem 30 i dłużej lat. To te 
rodziny często we własnym zakresie remon
hefą lokale - mówi Mroczek. Jego zdaniem 

Wtedy nie było można wykupić miesz
kań np. w budynku przy ulicy Bawełnianej 
4 w ŁowiC'Zll, a t3ln chętnych do wykupie
nia jest co najmniej kilkunastu. -Jrd w 2003 Zrobione już o zmroku zdjęcie przedstawia rodzinę bobrów, zaobserwowaną 29 marca na Bzurze, w okolicach 
roku zgłaszaliśmy się do burmistrza i do miejskiej oczyszczalni ścieków. Zwierzęta - rodzice i dwójka młodych, pływały w rozlewiskach Bzury i żerowały 
dyrektoraMasztanowiczaideklarówaliśmy na gałązkach wierzby rosnącej nad rzeką. Bóbr stał się ostatnio liczny na Bzurze i jej dopływach, prowadzi 
wykupienie mieszkań, bo uważamy. że za- jednak skryty, nocny tryb życia, więc trudno go zobaczyć. O jego obecności informują zwykle tylko okoronowane 
rzl,f!icaniewypełnia tak jak powinien swoich gałązki, jak również ścięte i podgryzione drzewa. · (tb) 
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Pracowali ciężko, ale było warto. 
Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów 
z naszej okolicy, którzy w zakończonych 
niedawno wojewódzkich finałach konkursów 
przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów. 

logika pociqga 
Uczennica klasy ille Gimnazjum 

ml w Łowiczu Anna Szewczyk 
zdobyła tytuł laureatki konkursu 
geograficznego oraz finalistki kon
kursu matematyczne-
go. Podobno skakała 
z radości, gdy się 
o tym · dowiedziała. 
Matematyką intere
sowała się niemal od 
zawsze. Więcej uwa
gi zaczęła poświęcać 
temu przedmiotowi 
od początku• nauki 
w gimnazjum. W ma
tematyce najbardziej 
pociąga ją logika dzia

najbardziej podobało jej się w Chor
wacji. Ponadto czynnie uprawia 
sport, od 2 ·lat uczy się gry w tenisa 
zierrmego. 

Ania Pietruczenko, z Gimrui
zjum Nr l w Łowiczu, podobnie jak 

jej koleżanka z klasy 

łań oraz konieczność Anna Szewczyk 
umiejętnego kojarze-

Ania Szewczyk, zdo
była 90% popraw
'nych odpowiedzi 
w etapie wojewódz
kim konkmsu przed
miotowego z geogra
fii, co dało jej tytuł 
lam:eatki. Geografiąin
teresowała się od za
wsze. Głównie lubi 
pracować z mapą. 
Wie, gdzie leżą 

wszystkie państwa 
i krainy geograficzne. 

nia faktów. - Chcia-
łam spróbować swoich sił, spraw
dzić czy rzeczywiście dużo wniem -
mówi Ania Z tego przedmiotu do 
startu przygotowywała ją Marian-. 
naPłacheta 

Geografią zaczęła się interesować 
od początku klasy Ili. Do ostatnie
go etapu przygotowywała się inten
sywnie tydzień, pod kierunkiem 
nauczycielki Gabrieli 

Opanowała nazwy 
niemal wszystkich państw świata. 
Do finału kookursu przygotowywa
ła się 4 - 5 dni, ale wcz.eśniej miała 
już gruntowną wiedzę z tego przed
miotu, musiała tylko uzupełnić za
gadnienia dotyczące naszego kraju. 
Pomocą służyła jej nauczycielka geo
grafii Gabriela Chojnacka. Na woje
wódzkim etapie konkursu Anię za-

skoczyły bardzo 
szcz.egółowe i niepre
cyzyjne pytania do
tyczące parków kra
jobrazowych. 

godowe o zabaiwieniusensacyjnym. 
- Tak organizuję sobie =s, aby '11'.Y
starczyło go na~ oraz na zaba
wę - zapewnia 

Nie trzeba kuć, 
wystarczy rozumieć 

Marcel Kosmowski jest po 
prostu zdolny, nauka łatwo mu przy
chodzi - taka panuje w szkole opinia 
o laureacie konkursu przedmiotowe
go z chemii, w którym zdobył 58 
punktów na 60 możliwych. Lepsza 
odniego okazała się Patrycja Gładka 
z Gimnazjum m 2 również w Łowi
czu. Marcel wyznaje, że do zajęcia 
się poważnie chemią i zapisania do 
kółka zainteresowania tym przed
miotem zainspirował go kolega Ma
riusz Igielski. Na czym ta inspiracja 
miała polegać nie ·chce jednak zdra
dzić, twierdzi, że wszyscy i tak będą 
wiedzieli co się za tym kiyje. -Lubię 

rek. Nie są to jedyne pasje Marce
la. Jednocześnie kontynuuje na
ukę w szkole muzycznej. Gra na 
gitarze. Ponadto jak na współcze
snego młodzieńca przystało 
uwielbia komputery i .wszystko 
co się z nimi wiąże. 

W finale wojewódzkim konkur
sów przedmiotowych, spośród 
uczniów Gimnazjum nr 1 
w Łowićzu znalazło się, oprócz 
wymienionych trzech laureatów, 
siedmioro finalistów. Aż cztery 
osoby dostały się do finału kon
kursu z wiedzy o sztuce. Są to: 
Maria Pikulska, Przemysław 
Pietruszewski, Katarzyna Foks 
oraz Małgorzata Koperska. Fi
nalistką konkursu matematycz
nego została wspomniana już 
Anna Szewczyk. Do finału kon
kursu historycznego dostał się 
Paweł Kosiacki, konkursu infor
matycznego :. Artur Latoszew
ski. 

Biolcagia i chemia 
między 

nartami a skałką 
Laureatką aż dwóch konkursów 

przedmiotowych, z biologii i che
mii, poszczycić się może Gimna
zjum nr 2 w Łowiczu. Patrycja 

Chojnackiej. Przygo
towując się bazowała 

na podręcznikach, ale 
musiała też opano
wać wiedzę z wielu 
dodatkowych lektur, 
głównie dotyczących 

zagadnień parków 
narodowych i krajo
brazowych. 

Ania interesuje się 
sportem, gra w siat
kówkę, lubi oglądać 
popisy łyżwiarzy fi
gurowych na lodzie. 
Pasjonuje się historią 
sztuki, a szcz.ególnie 
architekturą nowo
cz.esną. Chętnie uczy 
się angielskiego, gdyż 

chemię za to, że nie 
trzeba kuć,~ 
rozumieć dane za
gadnienie i knjarzyć 
właściwości, c.echy -
mówi laureat Od za
w= interesował się 
biologiąi :zagadnienia
mi chemicznymi, ale 
właśnie w klasie dru
giej zaciął pogłębiać 
swoją wiedzę, która 
już w ubiegłym roku 
wykraczała poza Marcel Kosmowski 

Gładka, uczennica 
klasy illd, lubi oba te 
przedmiąty. Czy są 
jej pasją? Jak mówi, 
czuje się w nich do
brze, bo pewną wie
dzęposiada, więc nie 
sprawiają jej trudno
ści. Biologii nie musi 
zakuwać, wystarczy, 
że znrzumie dane za
gadnienie. Z chemii 
w drugiej klasie cho
dzila na kółko i obec-

Zainteresowanie 
· geografią wiąże się 

program. Zapytany 

bezpośrednio z jej Anna Pietruczenko 

czy musiał uczyć się dodatkowo, 
bagatelizuje sprawę i mówi, że po
ziom wiedzynakoQlalrsietylko ,,tro
szeczkę" przekraczał wiedzę prz.e
kazywanąprzez nauczyciela na lek
cji. - Opanował już cały program 
liceum - zdradzają go jednak kole
żanki z klasy Ania Szewczyk i Ania 

pasją podróżowania. 
W kraju uwielbia wyprawy w góry. 
Najlepiej czuje się w Pieninach, 

\ w ókolicach Krościenka, Szczawni
cy, jako jedno z piękniejszych prze
żyć wymienia spływ Dunajcem. 
Jeżeli chodzi o podróże zagraniczne 

maświadomośćjak~może być 
umiejętność płynnego porozumie
wania się w tym języku. Planuje 
w przyszłości zdawać na arc"bi.tek
turę. Ania lubi również oglądać fil
my, najchętniej komedie oraz przy-

Pietrucz.enko. 
Od dawna Marcel pracuje pod 

kierunkiem swojej nauczycielki, która 
prowadzi jednocz.eśnie kółko che
miczne w szkole - Jolanty Kosio-
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nie na poziomie gim
nazjum nie ma już się czego uczyć 
z owego przedmiotu. 

Patrycja jest harcerką, lubi tę for
mę pozaszkolnej działalności, choć 
nie zawsze ma na nią czas. Rysuje, 
uprawia też wiele sportów: narciar
stwo, ~i wspinaczkę skał
kową - wszystkie trzy racz.ej Die do 
uprawiania w naszej okolicy. Gdy 
tylko ma zatem wolne, dziewczyna 
wyjeżdża w góry, na ściankę do 
Łodzi, czy latem do Jastarni, gdzie 
pływa na desce. 

-Lubię też czytać. Książki. które o 
czymś opowiadają, czegoś uczą. Bez
sensowne romansidła nie banko mi 
pasują - mówi. Niedawno przeczy
tała Kolekcjonera kości i strasznie 
sięjej ten thriller spodobał, zafu.5cy
nował ją też Hobbit, pierwsza 
z pozycji obowiązkowych dla fa
nów twórcz.ości Tolkiena 

Uczennicę przygotowywała do 
startu w konkursach nauczyciel
ka Grażyna Dubiel. Miały swoje 
stałe spotkania, oglądały prepara
ty, pracowały z mikroskopem. -
Dużo rzeczy praktycznych - jak 
mówi dziewczyna. Powtarzały 
też materiał, rozbudowując go 
o rzeczy, których nie było na lek
cjach, o różne ciekawostki. 

- Właściwie do biologii nie pod
chodziłam do knńca poważnie -
zwierza się Patrycja. - Do etapu 
szkolnego i rejonowego przygoto
wywałam sięw ten sposób~ że dzień 
wcześniej powtórzyłam cały mate
riał. Dopiero ki.edy przyszedł czas 
na etap okręgowy - tam już można 

powalczyć, więc wzięłam się po
rządnie do pracy. 

Według niej pytania testowe na 
egzaminach nie były trudne. Jak 
mówi, 210bilakilka,,głupich"blędów. 
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ponieważ będąc w drugiej klasie -
w ubiegłym roku - zootał już laure
atem konkur~u historycznego. 
W sumie w ciągu dwóch ostatnich 
lat zootał laureatem pięciu konkur-

sów: dwukrotnie hiNa przykład z biolo
gii w pytaniu o ami
nokwasy egzogenne 
i endogenne, skoja
rzyła coś z chemią 
i określiła je dokładnie 
na odwrót Nie wpły
nęło to jednakna oce
nę całości i dziewczy
na z.ootała jedną z lau
reatek. Nieudałojrj się 
w konkursie z fizyki, 
w którym została 
„tylko" finalistką, ale Patrycja Gładka 

storycznego, dwu
krotnie o losach żoł
nierza oraz w tym 
roku konkursu geogra
ficznego. - Losy żoł
nierza /jyły łatwiejsze 
w ubiegłym roku, na
lomiast knnkurs hi
storyczny był na p<r 
dobnym poziomie. 
Nawet jedno pytanie 
się nie powtarzało. 
Geografia była trud
na. Na przyklad trze-tam poziom był bar

dzo wyśrubowany - w całym woje
wództwie tytuł laureata zdobyło 
tylko 6 osób. 

Obok jednej, podwójnej laureat
ki, Gimnazjum m 2 nie ma innych, 
ale pochwalić się też może innymi 
finalistami. Są to Patrycja Czekal
ska z geografii, Arkadiusz Goła
szewski z fizyki i Katarzyna Dęb
ska - tu z dwóch przedmiotów: 
z języka polskiego i języka angiel
skiego. 

Nasz szkolny 
geniusz 

Michał Słomski -mówię o nim, 
że jest to n= szkolny geniusz. To 
niejestjegopierwszyknnkurs, wkJó. 
rym został laureatem Ten chłopak 
nie zdaje i:adnego egzaminu (na ko-

ba by/() ruzp<mulĆ ~po kontu
rach, podobnie z rożnymi mniej zna
nymi rzekomi - opowiada Michał. 
W konkmsie geograficznym uzyskał 
91,4% poprawnych odpowiedzi. 
W historycznym więcej, bo 92,5%. 

Co Michał robi po zajęciach 
szkolnych? - Dużo słucham mu
zyki, szczególnie tej cięższej, kie
dyś był to metal, ale teraz jestem 
otwarty również na inne dźwięki -
mówi podczas rozmowy z dzien
nikarzem NŁ. Tego dnia do szko
ły przyszedł w koszulce zespołu 
Metallica - Po szkole Wana mi się 
też grać na gitarze w domu. Tak dla 
relaksu, nie gram w żadnym ?.espo

le. Lubię wyładować się na gitarze, 
żeby potem lepiej szla nauka. Intere
suje się również sportem Kiedyś 
namiętnie oglą:lał relacje z mecz.ów 

piłki nożnej. - Teraz 
mi trochę przeszło, 
ostatnio oglqflam bia
thlon, luhiępopatrzeć 
na grę w snookera na 
Eurosporcie. Sknki 
narciarskie już mi się 

· przejadły... - mówi 
Michał. 

niec gimnazjum -
przyp. red.), ponie
waż z obydwóch jest 
zwolniony za laury w 
konkursach - powie
dział nam dyrektor 
Gimnazjum m 3 Wa
cław Witwicki Tylko 
w tym roku szkol
nym Michał został 
laureatem trzech kon
kursów, dzięki któ
rym nie musi zdawać 
egzaminów do szko- Michał Słomski 

- lle razy go widzę 
na korytarzu, to jest 
otoczony grupą kole
gów. To bardw kon
tdktowychlnpok. Kie
dyś sobie idę, a on leży łypooadgimnazjaln: 

konkursu historycznego, geograficz
nego i ogólnopolskiego konkursu 
,,Losy żołnierza i dzieje ~ pol
skiegow latach 1531 - 1863. 0d Obe
rtynado Wiednia''. w ubiegłym roku 
Michał był laureatem konkursu hi
storycznego oraz konkursu o losach 
żołnierza 

- Michał nie jest jednak przykla
dem t.Jpowego szkolnego „kujona ". 
Potrafi być na uczniowskim luzie.jest 
dowcipny, często lubi pożartować, 
często się śmieje. Jest lubiany przez. 
kolegów i koleianki, ma z nimi bar
dro dobry kontakt-powiedziała nam 
o Michale jego wy
chowawczyni Mał
gorzata Pełka 

na ławce .- mówi dyrektor Witwicki 
i od razu dodaje: - U mnie w szkole 
zdolnym uczniom więcej wolno. Mi
chał na to: -NiechpantakniemiJwi, 
bo mi jeszcze odbije na knniec ... 
Dyrektor jest jednak pewien, że nie 
odbije. 

Jui w drugiei 
klasie 

Radosław Kupiec i Wojtek 
Rutkowski to uczniowie klas dru
gich, a już są laureatami konkursu 
historycznego(Radek)iolosachżoł

nierza (Wojtek). -
Przygotowywałem się 

- W tym ro/aJ bar
dziej postawiłem na 
konkurs geograficz
ny, do knnkursu hi
storycznego uczyłem 
się około tygodnia -
mówi Michał. - Mu
siałem na geografię 
oglądać różne skały, 

bardro dokladnie p<r 
znawałem proces 
ero-zji. Chyba ta część 

Radosław Kupiec 

bardzo mocno, 
z wielką wiarą w suk
ces. ?.resztą nie tylko 
do tego konkursu, bo 
brałem udział też 
w wielu innych, na 
przyklad w konkursie 
„Arsenał Pamięci", 

„Europa w ,szkole" -
mówi Wojtek. 'hrów
no dla niego, jak i dla 
Radka największą 

i cala geografia fizy<zlui sprawiała 
mi najwięcej trudnośd - opowiada 
Michał. Do historii uczył się mniej, 

trudnością było to, że 
musieli przed konkursem poznać 
cały mateńał z trzeciej klasy. -Duży 
wklad pracy w nasze sukcesy miała 
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pani Elihieta Rutkowska, nasza na
uczycielka histori~ zostawaliśmy aę
sto po lekcjach i wspólnie si{ przy
go~iśmy-mówiRadek. Wojt
kowi nie wypadało tego powiedzieć, 
ponieważ jest to jego 

biony przedmiot. Na półrocze z ma
tematyki miała szóstkę. Do tej pory 
waha się czy wybrać w liceum pro
fil humanistyczny, czy moż.e mate
matyczno-fizyczny. 

Finalistami kon-
mama. kursów przedmioto-

Jak się przygoto- wych w Ginmazjum 
wywali? - Czytanie, m3pónadtobyli:Mi-
rozwiązywanie wielu chał Latoszewski 
testów, robienie nota- w konkursiematema-
fRk, wypisywaniedat... tycznym, Sebastian 
-mówi Radek -Każ- Kalinowski i Marcin 
dy sposób na zapa- Sokół w konkursie 
miętanie jest w taki.eh cliemi=ym, ten sam 
przygotowaniach do- S'ebastianKalinowski 
bry- dodaje Wojtek oraz Patrycja Goz-

Uczyli się nie tyl- dowska w konkursie 
ko z podręc~ów Teodor Świątkowski biologicznym, Moni-
szkolnych do gimna- ka Łukawska i Woj-
zjum, ale też wertowali słowniki hi- ciech Rutkowski w konkursie histo
storyczne, czytali książki, wypeł- rycznym. 

Inne szkoły 
. Jestjeszczewpowieciełąwickim 

kilka innych gimnazjów, których 
uczniowie dotarli do finałów kon- · 
kursów przedmiotowych, ale nie 
zdobyli tytułów laureata. 

Ginmazjumm4 na Bratkowicach 
w tym roku nie ma laureatów wśród 
uczestników konkursów praedmio
towych. Ma za to aż trzech finali
stów z klas trzecich, którzy starto
wali w konkursie ma
tematycznym. Są to: 
Rafał Schilling (41 
pkt.), Michał Jano
cha (32 punkty) oraz 
Bartosz Schilling 
(29 pkt.). Uczniów 
przygotowywała na
ucr:ycielkamatematy
ki Iwona Janocha 

Z kolei Paweł 
Kazimierski z kl. 
Illa z Gimnazjum 

uczycielka biologii Urszula Szczy- misje meczów w telewizji-opowiada 
gielska. nam o sobie Karolina. 

Nailepsza w całym 
w~iewództwle 

Na szczególne wyróżnienie 
wśród tegorocznych laureatów za
sługuje z pewnością Karolina Li
siewska. Staitująca w konkur
sie historycznym uczennica kla

Dotknltcle historii · 
72 punkty: 54 z testu i maksymal

na ildlć - 18 - z rozprawki, pozwo
liła Mateuszowi 

9 

jest uczniem klasy me i - jak mówi 
jego naucr:ycielka matematyki Elż- · 
pieta Ćwiklińska - od dawna już · 
odnosił sukcesy matematyczne. 
W pierwsz.ej klasie został laureatem 
matematycznego Kangura, dzięki 
czemu w nagrodę pojechał na wy

Gwardeckiemu 
z klasy m w Gimna
zjumw Kompiniezna
leźć się w gronie laure
atów konkursu histo
rycznego. Jak przy
znał w rozmowie 
z nami poziom był dla 
niego wysoki, trochę 
miał~bospc; 
ro było tematów histo
rii najoowszej, w któ
rtj czuje się mocny. Michał Olejnik 

cieczkę na Węgry. 
W klasie drugiej 
w tym samym kon
kursie matematycz
nym został wyróż
nionynagrodą typu A 
Był o włos bd kolej
nej wycieczki. Wybór 
szkoły ponadgimna
zjalnej Michał łączy . 
właśnie z matema
tyką. Wybiera się do 
XII LO w Łodzi do 
klasy matematyczno
fizycznej. 10 dodatRozprawkę napisał na 

nili dwa tomy testów. Oprócz hi
stońi Wojtek interesuje się na przy
kład. .. fizyką. z.apytany przez nas, 
który praedmiot jest według niego 
ciekawszy i bardziej pasjomtjący, za
stanawia się kilka chwil i mówi, że 
obydwa są tak samo fajne. Wojtek 
na to mówi: - No co ty, hisroria ... 
Radek jest szkolnym DJ na dysko
tekach, organizuje i zajmuje się (ra
zem z Michałem Chlebnym) pod
czas dyskotek, apeli i innych uro
czystości szkolnych sprzętem na
gbmiaj~ -Ton=aszkolnazłota 
rączka od sprzętu grającego -mówi 
dyrektor Witwicki. Wojtka nato
rniam bardzitj zajmuje sport, ~ 
gólnie ten uprawiany na świeżym 
powietnu. Aktualnie przygotowu
je się do sztafety w biegach pr7.cla

Pasia szerokiei 
wiedzy w Popowie, uzyskał Mateusz Gwardecki 

sy ITI z Gimnazjum 
w Dzierzgówku 
uzyskała najlepszy 
wynik z ponad 140 
uczniów z woje
wództwa łódzkiego 
startujących w kon
kursie. W sumie 
otrzymała 77 punk
tów, o pięć więcej 
niż wymagane mini
mum, które kwalifi
kuje uczestników do 
grona laureatów. 
Dyrektor szkoły Gra

temat ,,Największy sukces oręża pol
skiego w XX wieku". Jako przyklad 
podał Bitwę Warszawską okre.51aną 
mianem Cudu nad Wtslą, Z tego że 
został laureatem bardzo się cieszy, to 
jego pierwszy tego typu sukces. Na
oc:zycielkaHemykaZnajdek,ktćr.ipo
magała mu w przygotowaniach do 
konkursu powiedziała nam, że Mate
usz; po tym jakladnie wypadł w elimi
nacjachszkolnych, miałkłopotyweli
minacjach rejonowych, pu.esz.edłjed
nak do finału woje-

kowych punktów za obecność 
w finale konkmsu matematycznego 
być może mu w tym nieco pomoże. 

Dobrymi wynikami w tego- · 
rocznych kuratoryjnych konkur
sach przedmiotowych może po
chwalić się również Gimnazjum 
Miejskie w Strykowie. W tym 
roku doczekało się ono jednego lau
reata i j~ego finalisty. Laure
atem konkursu historycznego zo
stał Adam Kotarski - uczeń 

jowych. 

Laureatemkonkwsu praedmioto
wego z biologii jest także Teodor 
Świątkowski, uczeń klasy IIIb 
gimnazjum pijarskiego. Biologia jest 
jednym z jego ulubionych prz.edmio
tów, obok języka polski~ i fizyki. 

56 punktów, 41 z te
stu i 15 z rozprawki, to pierwszy 
jego sukces w konkursach, przy
gotowywała go nauczycielka hi
stońi Katarzyna Mikorenda. 

Samodzielnie 
rozwllane 

Iainteresowania 
Teodor interesuje się muzyką 

- chodzi do szkoły muzycznej, gra 
na pia,ninie i bardzo to lubi. W szko
le muzyczntj zajmuje się muzyką 
poważną, na co dzień słucha pop Jakub Walczak z klasy-IIIb 
i rock, natomiast w przyszłości z Gimnazjum w Bielawach zdo
chciałby założyć zespół jazzowy. był w konkursie historycznym 
Dużo też czyta - literaturę przygo- w sumie 72 punkty. 
dową, sensacyjną, fantasy. Ostatnio Dla nauczycielki hi
przeczytałna pn:yldadKod Leonar- storii Lidii Słody-

daDa Vmci. czak, która pomaga-

żyna Aleksandrowicz w rozmowie 
z nami nie kryla swtj rado.5ci z sukc:e
su uczennicy. Jej bardzo dobry wy
nik to zaraz.em debiut uczniów gim
nazjum wśród laureatów konkursów 
przedmiotowych.· 

Historia należy do ulubionych 
prz.edmiotów Karoliny, choć lubi ooa 
także angielski, fizykę i chemię, na
leży do grupy dobrych uczniów. Naj
lepitj czuje się w histońi XX wieku, 
stąd jak przyznała, miała trochę trud
ności w czasie rozwiązywania te

Zdobył 54 JM!kty, ła mu się przygoto
na 60 możliwych. wać do konkursu, 
Czy było trudno? Nie jego dobry wyniknie 
1akbardzo,choćwiełe jest zaskoczeniem. -
pytań wykraczało To uczeń, który sa
poza ramy programu modzie/nie rozwija 
gimnazjum. Były na swojezainteresowa
przykład skompliko- nia, ma bogatą wie
wane pylania z zakre- dzę, wykraczającą 
sugmetyki,aletochlo- daleko poza ramy Karolina Usiewska 

stu, gdyż pytania tam 
były zróżnicowane, 
a ~ z nich doty
czyla średniowiecza. 
Jtj obawy oka?.ałysię 
~.Testwy

padł bardzo dobrze, 
jeszcze lepiej roz
prawka. Z trzech 
proponowanych te
matów wybrała 

,,Powstanie warszaw
skie - chwała czy klę
ska". Przygotowania 
do startu były przepaka nie zaskoczyło programu naucza

wóctzkiego. Gdy to się 
stało, przez miesiąc 
nadrabiał braki, które 
wyraźniesięzaryoowa

ły. Podkreśliła jego 00-

chy: ~eanWć, JX"a
cowikii i inteligencję. 

Mateusz powie
dział nam, że bardzo 
lubi historię, szczegól
J?ie 7.lt okres II Wojny 
Swiatowej iBitwęnaQ 
Bzurą, gdyż drama- Adam Kotarski 
tyczne wydarzenia 

kl. Illc przygotowy
wany przez histo
ryczkę Grażynę 

Malangiewicz, nato
miast finalistą kon
kursumatematyczne-
go - Artur Maciak ~ 

z ttj samtj klasy wzy
gotowywany przez 
matematyczkę Ewę 

Kielak Ich wysokie 
wyniki nie były dla ni
kogo zaskoczeniem. 
Przez trzy lata nale
żeli oni bowiem do 

Barbara Krupka 
zdobyła 54 punkty 
(90 procent popraw
nych odpowiedzi) 
w konkursie przed
miotowym z języka 
polskiego i została 
laureatką tego kon
kursu. Przygotowy
walasiępodokiemna
uczycielki Marii Bo
bowskiej. Warto 
.PfZYix>mnieć, że Ba- Barbara Krupka 

j wyszedł z nich nia - powiedziała nam. Nic dziw
obroonąręką. nego, o wszystkim świadczy śred

pehrionepilnąnauką, czytmieqiksią:

żek, które swoją° tematyką wybiega
ły daleko poza program szkoły. Ka
rolina poświęciła na to wiele cz.asu, 
przychodząc często na 8 do szkoły, 
choć normalnie zajęcia rozpoczyna 
o 9, wstając po godzinach, by wspól

tego okresu działy się też w okoli
cachKompiny. Lubi takżewiekXIX 
i temat polskich zrywów narodo
wych. Zbiera i czyta książki histo
ryczne, kolekcjonuje stare monety. 
Historią zainteresował się poważ
niej bynajmnitj nie w pierwszej ko
ltjności. w cześnitj interesował się 
ornitologią. Wśród jego zaintereso
wań. jeSt także sport, a szczególnie 
piłka nożna. 

ścisłtj szkolntj czołówki. Swoją wie
dzę sprawdzali nie tylko na klasów
kach, ale także na różnego rodzaju 
konkursach praedmiotowych. Oby
dwaj wybierają się do XII LO im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi 
-jednej znajbardzitj renomowanych 
szkół w tym mieście. Adani Kotar
ski ma już tim zapewniony wstęp 
wolny i chce się uczyć w klasie ma
tematyczno-informatyczntj. Nato
rniam Artur Maciak będąc finalistą 
konkursu matematycznego zyskał 
dodatkowe punkty przy rekrutacji 

sia dwukrotnie zdo- Problem miałnato- nia ocen wynosząca 4,62 oraz to, że 
miast z jednym z poleceń dotyczą- został także finalistą konkursu 
cych anatomii zwierząt Było pięć prz.edmiotowego re sztuki. Jak nam 
schematów układów moczowych powiedział, zdecydowanie lubi 
zwierząt pustynnych. Należało praedmioty humanistyczne, znacz
pnyporządkować te schematy do- nie gorzej czuje się 
konkretnych zwierząt - Długo się w chemii, biologii, ale 
nad tym zastanawiałem i wybrałem mimo to lubimatema
źle. Ale ro tylko jeden punkt- mówi. tykę. Jeśli chodzi 

nie z opiekującą się 
nią nauczycielką hi
stońi AgnieszkąKro

kocką - Cicha!, oma
wiać zadane do domu 
tematy. 

&lowno I Stryków 
Oprócz 4 laureatów i 7 finalistów 

pochodzących z Gimnazjum Mitj
i wybierze klasę matematy{:zno
przyrodniczą. 

była tytuł rnistiza ortografii w mitj
skim etapie konkursu ortograficzne
go, regularnie bierzeudziałw SLAM
ach poetyckich, które odbywają się 
w kawiarni Tygielek w Łowiczu. -
Do pierwszego etapu szkolnego 
wcalesi{nieprzygotowywa/am Etap 
ten polegał na napisaniu pracy, więc 
nie trzeba było si{ specjalnie przygo
tlJ»yWQĆ. Przygotowania przed eta
pem wojewódzkim były natomiast 
OOnkocięilae-opowiadaBasia Wo
jewódzki etap konkursu z języka 
polskiego składa się z dwóch części: 
pisemntj i umntj. Prz.erl drugą cz.ę
ścią- ustną, Basia siedziała w książ
kach kilkanaście godzin dziennie. 
Dzień przed konkursem nie przy

Jeśli chodzi o biologię, Teodora o przygotowania do 
Ilajbardzitj ciekawi ekologiai powią- konkursu, twieli6lzi, 
zania zachodzące między ludźmi, że nie wiązało się to 
zwierzętami a środowiskiem. Do eg- ze specjalnym nakła
zaminu z biologii przygotowywała dem pracy, <:hoć 
gonaucr:ycielkaAnnaMa17.ec. Teo- sięgnął do wielu 
dor powtarzał materiał, naucr:yciel- książek, które pro
ka dawała mu do rozwiązania testy, „ ponow~a mu przy
czytałteżvademecum dla gimnazja- gotowuJąca go na- Wojtek Rutkowski 
listów, gdzie znajdują się w pigułce uczycielka. Wiele 

-Paz.a nauk4_ lubię 
przeczytać dobrą 

przygodową ksU#ę, 
ostatnio Harry Potter, 
wcześniej wszystkie 
części Ani z Zielonego 
Wzgórza, ale także 
klasy~ np. Qvo Va-

skiego w Głownie, 
laureatów konkursu 
języka rosyjskiego, 
o których obszernie 
pisaliśmy już w gło
wieńskim wydaniu 
nasztj gazety, wśród 
finalistów konkursu 
matematycznego 
znalazł się Michał 

OlejnikztegcrżGim
nazjum Miejskiego 
w Głownie. Michał 

Obydwaj zgodnie 
twierdzą, że lepitjjest 
włożyć Więcej wysił
ku w naukę, rozsze
rzyć swoją wiedzępo
nad standardowy za
kres i startować 
w olimpiadach przed
miotowych niż póź
niej denerwować się 
przy rekrutacji do 
wymarzonych szkół. szła do szkoły, żeby 

mieć jeszcze więcej 
C2'JISU na przygotowa
nia. - Knnkurs ten jest 

1 nieprzewidywalny. 
.. w Sieradzu (tam od
bywał się konkurs
przyp. red) trafiłam 
na zestaw, który ~ 
magał nie tylko wie
dzy, ale również oby
cia w kulturze. Gdy 
później usłp..ałam, i.e 

wszystkie zagadnie- pomagali także ro
~--~-~--- niazbiologii.Najwię- dzice, którzy są nauczycielami. 

ctj uczył się w ostat- O konkursie z historii powie
nim tygodniu przed dział nam, że test był dla niego 
olimpiadą. średnio trudny. Zdobył 54 punk

dis. I.uhię lei, byćwrn

chu, grać np. w siatkówkfó jeździć 
na row~ a także ogk/!iać trans- Artur Maciak 

(eb, wcz, mak, 
tb, rpm, ljs) 

I FABRYKA OKIEN PCV 
...... ~~-......RUKOSIN 4 

Zdobywanie wie- ty, jeśli chodzi o rozprawkę wy
dzy, poznawanie no- brał temat ,,Dlaczego rok 1989 
wych, nieodkrytych był przełomowy w historii Polski 
jeszcze jej rejonów i Europy". Za napisaną pracę 
jestdlaTeodorapraw- otrzymał 18 punktów, czyli mak
dziwą pasją. - Jeśli symalnąliczbę, co go zaskoczyło . 
masz srerokq wiedzę Poza szkołą interesuje się spor
ogólną, to po prostu tem-piłkąnożnąisiatkówką,oprócz 
możesz tą wiedzą tego polityką i tym co dzitje się akzostałam laureatką, Jakub Walczak 

był(,() jeden z piękniej- błyszczeć - uważa. tualnie w kraju i świecie. 
I daje tego dowód: obok przed- Gimnazjum w· Bielawach 
miotu, w którym został laureatem, w tym roku, oprócz jednego lau-

lOllCZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (0461 837-63-53 
KUTNO: UL. REJTANA 6, TEL. {024) 254-60-02 szych dni w moim życiu. Nawet nie 

chodzi o to, i.e jestem zwolniona 
z egzaminu gimnazjalnego, ale 
przede wszystkim o własną satys
fakcję - mówi Basia Interesuje się 
poezją, sama tworzy: -Z poezją cięż
ko jest się teraz przebić, jest dużo 
młodych twórców - mówi. Będzie 
jednak próbować. Interesaje sięrów
nie-ż. .. matematyką. - To lei, mój ulu-

startował w sześciu'innych konkur- reata, może pochwalić się także 3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE; 5-komorowy Avantgarde 
sach: z języka polskiego, języka an- dwoma finalistami są to: ten sam • Szyb k 1 O ~ 

J k bW I y ' 1435 
gielskiego,łństorii,geografii,matema- a u a czak w konkursie ze • Kolorowe 5-komorowe okna 
tyki i fizyki. sztuki, przygotowywała go na-

Ginmazjum {iijarskie ma też troje uczycielkasztuki,jegomamaAnna w cenie 3-komorowych 390 
innych finalistów. Są to: Kacper Ku- Walczak oraz Agata Ledu- • Transport, pomiar - gratis '• 
kieła i Monika Dul z matematyki chowskawkonkursiebiologicz- •Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 ' netto 
i Błażej Górczyński z infonnatyki. nym, którą przygotowywała na- „R„-330._ _____________________________ __. 
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SONOCO-ALCORE Sp. Z O.O. 96-503 SOCHACZEW, Feliksów.46A 

poszukuje osoby na stanowisko 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
Zatrudniona osoba odpowiedzialńa będzie za: 
• Prowadzenie pełnej księgowości 
• Właściwe utrzymanie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji księgowej 
• Sporządzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy 
•Controlling 
• Doradztwo, często samodzielne podejmowanie decyzji o istotnym znaczeniu dla firmy 

Od potencjalnych kandydatów/ek oczekujemy: 
• Wyższego wykształcenia , 
• Dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i w mowie; znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem 
• Co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości, w tym co najmniej roczne doświadczenie 

na stanowisku Głównego Księgowego; mile widziane doświadczenie w międzynarodowej firmie przemysłowej; 
• Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; 
• Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości 
• Dogłębnej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej podlegającej ewidencji 
księgowej, podatkowej, placowej i ubezpieczeniowej oraz obieg i pełna kontrola nad całą dokumentacją 

• Ochrona i kontrola majątku jednostki 

Oferujemy: 
• Bartlzo dobre warunki finansowe 
• Pracę w międzynarodowym środowisku 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 

• Dużą samodzielność w działaniu 
~ • Przyjazną atmosferę pracy 

. na adres e-mail: 
katarzyna.grad@sonoco-alcore.net 

BRAMY 
H6RMANN 

SPRZE.DAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: Ko~ 
o bramy garażowe I ELE4 ri:olłr 
O bramy przemysłowe ~NCJĄ 
O drzwi p.ppżarowe i wielofunkcyjne 
O automatyka do bram przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe 

TOP COMFORT i TOP PRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ {DO IO KM). GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304 ~ 

DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Praca w lowiau, Skiemiewicach lub lodzi 
tel./fax 046/837·52·83, 837·57·50 

biuro@ecotherm.com.pl -

zamówienia przyjmuje 
Centrum Ślubne 'VE9{,<J'.Al5l ~ 

Lowicz, ul. Blich 4, tel. 507 377 122 

Zatrudni~y 
ANKIETEROW 

do przeprowadzania ankiet w gospodarstwach 
rolniczych w pobliżu miejsca zamieszkania 

WYMAGANIA: • znajomość specyfiki życia wiejskiego 
• wysoka kultura osobista 
• łatwość nawiązywania kontaktów 
•samochód 

ZGŁOSZENIE WRAZ Z USTEM MOTYWACYJNYM 
I t.'fCIORYSEM PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: 

KLEFFMANN & PARTNER Sp. z o.o. 
ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las 

MIALES WYPADEK . L--...:.::lu~ban~kie~ten==:v@~kleffl~ma=nn.p::__/ ~R.,)7 
FIRMA „SAN DY" · • jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 

• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPł.ATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrżądzonej szkody 

ZGlOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

O S 
które wydarzyły ·s/ę do 10 lat wstecz 

D NA (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

:ZATRUDN~IĘ 
SPRZEDAWCOW 

CV PROS~ PRZESYIAĆ 
na nr faksu: 24 269-22·44 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

95-015 GŁOW~O, UL. ŁOWICKA 52 
99-400 ŁOWICZ, UL. DŁUGA 20 D 

tel. 0-696-016-005 R-436 

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 ~ 

[t!~J~J&~J~~~IA 
· = OFERUJE PAŃSTWU 
- -~ • studnie kanalizacyjne: 
~ - szczelne łączone.na uszczelkę 

· - łączone na zaprawę 
c==c==tJ • stropy terlva 
~ • kręgi, przepusty 
~ • kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
I J______j, I • pustaki zasypowe 

•nadproża 

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

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

Internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 
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Polski Związek Motorowy .,. 
OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDOW : 

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39·81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 
DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w bud. SKR), tel. (046) 838-30-85, czynne: pn.-pt. 7-15 

GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3, tel. (042) 719-31-98, czynne: pn.-pt. 8-17, sb. 8-14 
WALEWICE (przy stadninie koni), tel. (046) 838-22-75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14 

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów 
• ciągników rolniczych • przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy 

• pojazdów typu ),SAM" • pojazdów powypadkowych 
• pojazdów z instalacją gazową• badań VAT dla urzędu skarbowego 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURALNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

· • Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

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

Realizujemy zamówienia 
indywidualne i nietypowe 

MATERIAŁY BUDOWLANE: 
• cement • cegła • papa 

•płyta OSB 
GLOWNO~ ul. Kolejowa 42 
tel./fax (042) 719-42·83 

kom. 0609-178-680 R-534 · 

JUi: 01"WARTY NOWY 

SKl:AD 
N.4' ULICY SKŁADOWEJ 

Firma AGRO·BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

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

+ W~GIEL kostka, orzech, miały 

+ EKO-GROSZEK workowany lll 
+oraz NAWOlY . ..... Ił! . 
a wszystko to w bardzo · · · 
atrakcyjnych cenach!!! .Te/. 046 830·22-SS 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych ceńach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

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

ROLBYD poleca/ 
·LOSZKI WYBIJ!!!. 

hodowlane PAR#!/J, 
. • JAŁOWICE 1J)RowotNOSC' 

cielne, hodowlane . hf i 
tel. 052 327.00-61, fax 052 322·72·75, kom. 0608-686-667 

BEZPOŚREDNI DEALER· 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,· 
Import technologii 

HONDA od 2.000,· 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akces()ria. 

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

"' 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
l:.OWICZ, ul. Jana Pawia li 177/179 
tel./fax 046/837·52-IJ3, 837-57·50 

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

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

WÓJT GMINY ZDUNY 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy Zduny publikowany Jest WYKAZ 
ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI 

oznaczonych numerami działek 48/4 i 53 położonych 
w Jackowicach, stanowiących własność Gminy Zduny 

a PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w formie bezprzetargowej. 

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Zduny 

(pokój nr 7, 8) lub tel. (046) 838-75-78 R_.1, 

~ 1:f. ł 1, R~l ~r.'i-l 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46) 837-61·09, 0·501·014·060 ~ 

wraz z kotłami na olej, gaz i ekogroszek w bj}Jjynkach mieśzkałnych 
v' 1-'.ycena gratis. v' Rozpoczynamy prace po ustaniu mrozów. 

v' Roczna ilość budów do realizacji ograniczona. 
HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 

przy trasie Łowicz-Skierniewice 
Tel. 0501-074-060, tel.lfax 0461837-61-09 R-541 
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Wycinankarka Teresa Kapuścińska pokazuje gościom z Wilna i Monachium, jak wycinać łowickie wzoty. 
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Gmina Nieborów 

Czy będą dwie „zerówki"? 
Pięcioma głosami za, przy aż 

ośmiu glosach wstrzymujących się 
i żadnym głosie sprzeciwu, radni gmi
ny Nieborów przyjęli wniosek mówią
cy o tym, że jeśli w klasie zerowej przy 
Szkole Podstawowej w Dzierzgów
ku będzie we wrześniu minimum 
dziesięciu uczniów, to klasa ta będzie 
działała i .dzieci nie zostaną przenie
sione do przedszkola w Bełchowie. 

J eś/i dzieci będzie mniej, a sprawd2.ę to 
na pocz.ątku września tego roku, prze
niesiemy je do nowego budynku prze.d

szlwla w Bełchowie - zapowiada wójt An
ch7.ej Werle. O pozostawienie przynajrrmiej 
jeszcze przez rok klasy z.erowej przy Szk<r 
le Podstawowej w Dziengówku wniosk<r 
·wali rodzice dzieci, które mają trafić tam od 
początku września, do wniosku dołączył się 
dyrektor Bolesław Kowalski. Wnioskowali 
o to również rodzice dzieci z Polesia w gmi-

nie Łyszkowice, którzy chcą wysłać dzieci 
do Dzierzgówka ,,zerówka" przy przed
szkolu w Bełchowie również powstanie 
i prawdopodobnie będzie liczniejsza niż 
w Dzierzgówku. 

Budynek w Bełchowie, w którym ma 
mieścić się przedszkole wraz z ,,z.erówką'' 
oraz wiejska świetlica środowiskowa z praw
dziwego zdarzenia dopiero powstaje - ma 
być gotowy jeszcze przed nowym rokiem 
szkolnym. Budowa całego obiektu trwała 
od około trzech lat i pochłonęła łącznie ok<r 
ło dwa miliony złotych. Pieywotnie miała 
zostać zakończona w ubiegłym roku, ale 
oddanie pizesunięto na 2006 rok. Aktualnie 
przedszkole w Bełchowie mieści się_ przy 
tamtejszej szkole podstawowej. - Proponu
jemy rodzicom i dzieciom przedszkole XXI 
wieku, na wybu.dawanie którego idą grube 
pienk/!fze, a rodzice dalej chcą wysyłać dzie
ci do zerówki. przy szlwle w Dzierzgówku. 

dok na str. j4 

Rośnie przystanek 
·na Skwerze Solidarności 

P I I W' I I I h I N areszcie, w połowie przyszłego ty-0 onus1 1 1 na 1 onac 1um ~~=s~~s:!~ 
stanku wraz z kioskiem wielobranżowym. 

już podpisaną umowę z wykonawcą na 
budowę kiosku połączonegozwialą. Dzier
żawca czekał, aż zima zelżeje i około dwóch 
tygodni temu prace się rozpocz.ęły. Prowa
dzi je Zakład Remontowo - Budowlany 
Mruka Zimnego. Wiata będzie najpóźniej 
gotowa w połowie przyszłego tygodnia. gościli ·w szkołach piiarskich 

Grupa młodzieży polonijnej 
z Wilna i Monachium oraz lice
alistów z łódzkiego liceum im. 
Jana Pawia li gościła 3 kwietnia 
w szkołach pijarskich w Łowiczu. 

Il z okazji rocmicy śmierci Ojca Świętego. 
W czwartek 30 marca do W w Łodzi przy
jecbala grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II z Wilna oraz ze Szkoły Przedmiir 
tów Ojczystych przy Polskiej Misji Kato
lickiej w Monachium. Hasłem spotkania 
były słowa „Ojcze Święty jesteśmy, słucha-

z namy dyrektora Jabł.ofiskiego z różne- my i pamiętamy'', mające stanowić odpo
go typu spotkań, dlatego skorzystali- wiedź na ostatnie słowa Papieża ,,Szukałem 

śmy z gościnności Chcieliśmy pokazać na- was, a teraz wy przyszliście do rrmie". 
szym gościom Łowicz, jako jedno z miast, Pobyt w Łowicz.u przygotowali giinna
które odwie.dzi.l Ojciec ŚWięty- mówi wice- zjaliści pijarscy. Oprowadzili gości po ba
dyrektor łódzkiego liceum ds. promocji, zylice, Starym Rynku, byli na lekcji muzeal
Małgorzata Szymańska. Liceum katolickie nej o regionie łowickim. W skupieniu i m<r 

było współorganizatorem, obok Stowarzy- dlitwiezagłębilisięoni,~znicze,przy 

szenia WspólnotaPolska,któregoprezesem · pomniku Jana Pawła II. Zaopatrzyli się 
jest prof Andrzej StelmachowskiJ...zjazdu w pamiątki łowickie, różnych rozmiarów 
szkółpolonijnych n002J!CYch qmęJanaPawła palmy wielkanocne, wydmuszki, lalki i wiele 

innych. Byli świadomi tego, że przyjechali 
do zagłębia folkloru ludowego. Dopytywali 
ponadtO, gdzie można kupić sławne łowic
kie dżemy, przy okazji kupili też ketchup. 

W szkole pijarskiej wzięli udział w warsz
tatach wycinankarskich, które poprowadzi
ła Teresa Kapuścińska z Łowicza, w której 
rodzinie od pokoleń pielęgnowano wycinan
karstwo. Każdy mógł samodzielnie przy
gotować sobie zakładkę. Pani Teresa wy
cięła ażurowe jajo oraz wielkanocną kar
tę. Na ręce Ewy Wczasek z Monachium 
oraz Czesławy Osipowicz z Wilna prze
kazano dwie oprawione wycinanki łowic
kie wykonane przez Teresę Kapuścińską 
ze słowami ,,Niech Wam Bóg miłosierny 
błogosławi". 

(eb) 

Starazootalarozebrana w sierpniu ubiegłego 
roku, p17.eZcalązimępodróżni nie mieli gdzie 
schronić się przed wiatrem lub śniegiem. 
Zgodnie z zapowiedziami, plac zmienił ob
licze przed 25. rocmicą powstania NSZZ 
,,SOiidarność". Mowa była o tym, że do końca 
roku, zamiast starej wiaty, powstanie może 
nieco rrmiejsza, ale w zupełności zaspokaja
jąca potrzeby osób oczekujących w tym 
miejscunapolącz.eniakomllllikacyjne. Nowa 
wiata ma mieć lżejszą konstrukcję i wymia
ry 10 m długości i 3 m sz.erokości, łącznie 
z kioskiem. Wykonana zostanie z pnejrzy
stego aluminium, płyt warstwowych, dach 
oraz tylna ściana będą z pleksiglasu. Pne
szkolony będzie również sam kiosk, który 
w 9()0/o składał się będzie z witryn wysta
wowych. 

Na przełomie września i października 
ubiegłego roku UnądMiejski ogłosił proce
durę mającą wyłonić dzieriawcę kiosku na 
okres 3 lat Zgłosił się tylko jeden oferent, 
Jacek2:aczek, dotychczas prowadzący kiosk 
przy przystanku na tym skwerze. Ma on 

(eb) 

Obecnie stawiana jest stalowa kon
strukcja wiaty, która pokryta zosta~ 
nie płytami warstwowymi oraz poli
węglanowymi. 

Koderki wystąpią 
w telewizii 

Francuskie klimaty w Kolegium Nauczycielskim 

M łodzieżowy Zespół Ludowy Kir 
derki, działający w Łowickim 
Ośrodku Kultwy, wystąpi jako 

gwiaz.da w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy 
17 kwietnia, o godz. 16.20 w programie 
„Talent za talent'', emitowanym w 1VP1. 
Ideąprogramu jest prezentowanie talentów. 
Obok dzieci występują osoby dorosłe, które 
odńiosły sukces i mają dorobek artystycz
ny. Drugą gwiaz.dą programu będzie duet: 
KrzysztofKowalewski i MaI1a Lipińska
znani z programu ,,Powtórlca z rozrywki" 
m Programu PR, w którym Kowalewski 
grał pana Sułka Ostatnio razem wystąpili 
w filmie ,,Ja wam pokażę". 

Jak nam powiedział dyrektor LOK Ma
ciej Malangiewicz., Koderki zaprezentują 
swój sztandarowy program obrzędowy 
związanyz Wielkanocąpt. ,,Kogucik:Gaik'', 
duet zaś - jeden ze swoich znanych skeczy. 
Potem obie gwiazdy będą miały okazję le
piej się poznać, w czasie rozmowy i rywa
liT.icji,~ nacelu,,zagiąć''jednązestron 

biorących udział w programie, poprzez sta
wianie jej zadań ze swojej branży. Nagranie 
z udziałem ,,Koderek'' miało miejsce-w so
botę 1 kwietnia. (tb) 

Do nauki języka francuskiego oraz 
poznawania kultury francuskiej za
chęcali 31 marca słuchacze Kole
giom Nauczycielskiego w Łowiczu, 
podczas zorganizowanych po raz 
pierwszy Dni Frankofonii. 

Kosiacki, wśród uczniów klas IV - VI 
pierwszą nagrodę przyznano Sylwii Hol
czykowskiej z Popowa oraz Malwinie 
ŻUChniewicz z ,,Dwójki". Wyróżnione z<r 
stały prace Dominiki Brodeckiej (SP 4), Fi
lipa Górskiego (SP l) oraz Piotra Czarnoty 
(SP 2). Autorką najlepszego plakatu była 
F.dyta Wojda z Gimnazjum w Popowie. 

Dyrektor Kolegium Marek Bielecki mówił 
o nauczaniu wczesnoszkolnym języków 
obcych, o tym, że zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej, dobrze byłoby, gdybyśmy 
posługiwali się biegle przynajrrmiej dwoma 
językami obcymi i aby to osi~ dzieci 
powinny jak najwcześniej (już w przed
szkolu) zacz.ąć naukęprzynajrrmiejjednego. 
Burmistrz Maciej Mońka przy tej okazji 
dziękował słuchaczom i wykładowcom za 
pomoc w charakterze tłumaczy podczas 
kontaktów z przedstawicielami zaprzyjaż
nionego miasta - Montoire. 

P omysl promocji kultury francuski.ej, 
czyli wszystkich krajów, w których uży

wa ~jęz.ykafrancuskiego, narodził ~już 
w ubiegłym roku. Łowicz ma już dość mżyłe 
stosunku partnerskie z Montoire. Świętu
jemy dziś, ponieważ marzec jest miesią
cem frankofonii - W)'.jaśnia Monika Kir 
rzon, wykładająca w Kolegium Nauczy
cielskim w Łowiczu, czuwająca nad prze
biegiem świ~. W jego organizację włą
czyło się Technikum Gastronomiczne 
z Łodzi, w którym młodzież uczy sięję
zyk;a francuskiego. Propozycję przygo
towania części kulinarnej wysunęła na
uczycielka tego języka w łódzkim techni
kum AgnieszkaLipska-Deangreaux. Mł<r 
dzież przygotowała charakterystyczne 
francuskie potrawy. Można było skoszto

Za udział w konkursie plastycznym dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Ma
rek Bielecki wręczał rozmówki francuskie i puzzle z francuskimi zabytkami. 

Słuchaczki II im roku języka francuskie
go poprowadziły lekcję tego języka dla 
uczestników konkursów plastycznych. 

wać zupy cebulowej, sałatki nicejskiej, tarty w ramach imprezy rozstrzygnięty z<r 
z jabłkami. Ślimaki przygotował dyrektor stał konkms plastyczny dla uczniów 
kolegium Marek Bielecki, który słynie z ich --szkół podstawowych zatytułowany ,,Fran
przyrządzania. cja" oraz dla gimnazjalistów -na plakat pro-

. Dzieci uczyły się podstawowych słówek 
mującyjęzykfrancuski.Jeżelichodziopod- przy muzyce, w formie zabawy. Dni 
stawówki, to w kategońi klas O - ID najlad- Frankofonii mają na stałe wpisać się w e<r 

niejs:za pracę przygotowała grupa: Ewelina rocznykalendarzimprezKolegiumNauczy
Brzozowska, Zuzanna Kolas i Tomasz cielskiego. (eb) 
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Ma.de 
in Poland 

IClłZfSZFOf~-MllCIAS rf ~ ' 
SPOZA t, 
KADRU . 

P owoli zaczynamy sami siebie sza
nować i to jest ooś, co musi cie
SZ)/Ć. Jeszcze parę lat temu zale

dwie co dwudziesty Polak chętniej kupo
wał towar wyprodukowany w kraju. Te
raz już co· drugi z nas zwraca na to uwa
gę i jeśli .made in Poland" nie ustępuje jako
ściowo próduktowi zagranicznemu, to ku
puje towar krajowy. We wszystkim należy 
jednak zawsze zachować umiar i zdrowy 
rozsądek. Kilkanaście lat temu, w patrio
tycznym odruchu, nabyłem w łowickim 
.Polmoblichu" samochód marki .Polonez" 
chcąc wesprzeć w ten sposób krajową 
myśl motoryzacyjną, ale dość szybko ta 
chęć wspierania fabryki samochodów na 
Żeraniu mi przeszła. Przekonałem się dość 
szybko, że nawet Czesi (poprzednio jeż
dzi/em skodą favorit), nie wspominając 
o Niemcach, Japończykach czy Ameryka
nach, mają w przemyśle motoryzacyjnym 
(i nie tylko) znacznie większe od nas tra
dycje i umiejętności, więc szczególnie przy 
poważnych wydatkach patriotyzm powi
nien mieć swoje granice. A samochód po
winien być niezawodny. 

Tak to już jest we współczesnym, 
bardzo wyspecjalizowanym świe
cie, że jest zwykłą niemożliwością, 

by wszyscy potrafili robić wszystko na 
przyzwoitym poziomie. Zresztą nie ma ta
kiej potrzeby. Oczywiście zupełnie inną 
kwestią są inwestycje poważnych, świa
towych firm w Polsce i cieSZ)fć się tylko 
należy, gdy ze swoimi technologiami chcą 
produkoWać właśnie u nas, licząc między 
innymi na umiejętności polskich pracowni
ków. 

A le i .Polak potrafi!". To hask> wymy
ślone byk> przez propagandę gier
kowską, jednak trudno się z nim 

nie zgodzić. Często bardziej docenia się to 
daleko w świecie niż w kraju. Gdy przed 
czterema laty, z racji zimowych igrzysk olim
pijskich, bylem przez prawie miesiąc w Salt 
Lake City, zauważylem, jak mądrą politykę 
prowadzą, dominujący w tym mieście 
(i calym stanie Utah) pod każdym wzgl~ 
dem, Mormoni. Polskagrupalic:zytamokolo 
pół tysiąca osób, a zJożona jest wyłącznie 

z ludzi o niezwykle wysokich kwalifika
cjach. Założenie Mormonów jest proste. 
Nawet płacąc wybitnym fachowcom po
nad miarę tylko się zyskuje. Po pierwsze 
pracują oni dla nich, a nie dla konkurencji. 
Po drugie efekty pracy takich fachmanów 
są o wiele większe niż ich pensje. Niby to 
proste, cały świat te reguly świetnie rozu
mie, ale nie wszędzie wyciąga się z tego 
w praktyce wnioski. U nas od jakiegoś cza
su też działają na rynku agencje zajmujące 
się .łowieniem gl(NI', ale tak się jakoś skła
da', że łowią te głowy przede wszystkim 
dla firm zagranicznych. W polskich urz~ 
dach i przedsiębiorstwach ciągle bardziej 
liczą się powiązania towarzyskie albo ro
dzinńe. 

w=tym, zac;hodnim świecie, na 
ry ciągle spoglądamy z za
rością, Polak często nadal nie 

kojarzy się jednak najlepiej. Dowcipy o mak> 
rozgarniętych Polakach opowiada się 
w wielu krajach. W Ameryce takie .kawa
ły" nazywają się .polish jokes", w Niem
czech: .polnische Witze". Zapewne nie P9-
wstaly one bez powodu. Ktoś na takie 
opinie ciężko pracował. Podobnie, jak na 
stereotyp Polaka - złodzieja, który ciągle 
pokutuje głównie za naszą zachodnią gra
nicą. A pokutuje do tego stopnia, że ostat
nio trzeba byk> aż oficjalnej reakcji ze stro
ny polskiej dyplomacji, by w Niemczech 
zaprzestano emitowania telewizyjnej re
klamy sieci .Media Markt", w której niby 
.w żartach" wykorzystywano taki wła
śnie stereotyp. Ładne mi ;żarty. Ja w każ
dym razie wziąlem na .Media Markt" mały 
odwet Kupowałem ostatnio lodówkę, choć 
przedpotopowy .Mińsk" z tabliczką o tre
ści .sdielano w Sojuzie Sowieckich Socja
listiczieskich Riespublik" jeszcze działał. 
Doszedlem jednak do wniosku, że należy 
pozbyć się z domu ostatniego tchnienia 
Łukaszenki. Nową miałem upatrzoną 
w .Media Markt". W TVP odwiedzi/em czte
ry urzędniczki, żeby dostać zaświadcze
nie o zatrudnieniu w celu zakupu na raty. 
Zaświadczenie się zmarnowało, lodówkę 
kupiłem gdzie indziej. Nie lubię po prostu, jak 
widzą we mnie potencjalnego złodzieja. 

'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
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Czy załatwiał lewe 
prawa jazdy? 

Współwłaściciel jednego z łowic
kich ośrodków szkolenia kierow
ców Bolesław K,. wraz ze wspól
niczką Anną K., stanęli przed Są
dem Rejonowym w Łowiczu. 

B olesław K. oskarżony jest o to, że 
w 2004 roku przyjął łapówkę w wy

sokości 800 złotych w zamian za protekcję 
i pomoc w Waniu egzaminu na prawo jazdy 
kategorii C-nasamochodyciężarowe, udzie
loną kursantowi Piotrowi W. Anna K. na 
ławie oskarżonych zasiadła w związku ze 
znalezieniem prz.ez policję w bimze ośrod
ka nielegalnego oprogramowania MS Offi
ce, czym wyiządziła szkodę firmie Micro
soft w wysokości ponad 3 tys. zł. 

Oskarżony Bolesław K. nie przyznał się 
do przyjęcia korzyści majątkowej od Piotra 
W.,.który był jego kursantem latem 2004 
roktL Przed sądem prz.ecząco odpowiedział 
na pytanie stawiane mu wcześniej w toku 
postępowania przygotowawczego, czy 
zobowiązał się pomóc Piotrowi W. w po
myślnymWaniu egz.aminu. Twierdzi,żenie 
znał wcześniej Piotra W. ,Zaprzeczył też, 
jakoby kursant odwiedzał go w domu, choć 
nie mógł wykluczyć, że rozmawiali telefo
nic:znie, po tym jak Piotr W. nie z.dał egumi
nu na prawo jazdy kat C. Bolesław K. pod
kreślił, że dziennie wykonuje kilkadziesiąt 
telefonów, nie jest więc w stanie zapamiętać 
z kim rozmawiał. Cz.ęsto odbiera telefony 
od kursantów po egzaminach, z wiadomo
ścią czy zdali czy nie. Praktykowane też 
jest, że kursanci, któizy nie zdali egzaminu, 
wykupują dodatkowe jazdy. 

Bolesław K. był raz w pobliżu domu Pio
tra W. we wsi Jeziorko, za sprawą swego 
osobliwego hobby. - JeMzimy z żoną po 
oknlicznych wsiach i s~emy od rolni
ków stare meble. W kwietniu 2004 roku we 
wsi Jeziorko szukaliśmy skrzyni dla córki -
opowiadał oskarżony. W tym czasie spo-

tkali się z matką Piotra W, która rozmawiała 
z Anną K. - Dokladnie zapytała mnie, co 
będzie z prawem jaz.dy jej syna.. Odpowie
działam, że jak to, przecież syn zdał już egza
min - wyjaśniała oskarżona. Dopytywała 
następnie, czy czasem nie stracił go pr.rez 
jazdę pod wpływem alkoholu. Dopiero wte
dy matka Piotra W powiedziała, że syn był 
pnesłuchiwany na policji i po 4 godzinach 
pnesłuchań fimkcjonari= zm.usili go do 
pizyznania się, że dał łapówkę Bolesławo
wi K. Anna K. pl7.Ckaz.ała te informacje 
Bolesławowi K. dopiero po powrocie do 
domu. Oskarżony twierdził, że nie miał za
targów z Piotrem W„ a ten ostatni raczej nie 
czuł do niego urazy. 

Nie pierwsza prośba 
o "pomoc" 

Z,arównooskarżony,jakioskarżonaprzy

znali, że :zdazzały się przypadki kiedy kur
sanci ocz.ekiwali od nich pomocy w zała
twieniu prawa jazdy nielegalną drogą. - By
łem za łagodny. Nie umiałem bndalnie uciąć 
takiej~ Teraz. już się nmia:yłem- ze
mawał Boleslaw K. Wyjaśniał przed sąjein, 
że tłumaczył kursantom, że muszą uczyć się 
daltj i podchodzić do egzaminów. Dawał im 
nadzitję, żew końcu uda im się zdać. Zapew
niał,żenigdynikomunie obiecywałprotekcji 
u egzarnffiatnróww Wojewód2'1cim Ośrodku 
Ruchu Drogowego. Utizymuje, że nie ma 
kolegów w WORD, egzaminatorów zna tyl
ko z wid7.enia Annę K. kur,;anci iównież 
pytali o możliwość ,,załatwienia" prawa jaz
dy za pieniądze. Jak ullzynntje, ~ od
powiadała, że nie ma takitj możliwuści i po
uczała kursanta o groż.ą:ej za to sankcji kar
nej. -ReagowaJam obwzemem. Mówiłam, że 
chcę pracować do emerytury w spokoju -
zeznawała AnnaK. Nie potrafiła powiedzieć 
dlacz.ego nie powiadomila o takich propo
zycjach policji. 

Program 
nie wiadomo skqd 

Anna K. nie pzzyzaała się do z.ainstalo
wanianielegalnegoprogramu w komputerze 
funkcjonującym w ośrodku szkolenia kie
rowców. Nie prosiła też o to nikogo. -Byłam 
zaskoczona, że policjanci z Łowicza znaleźli 
w knmputerze nielegalne oprogramowanie, 
gdyż kilka dni waeśniej mkliśmy w biurze 
knntrolępolicjiz Rawy Mazowieckiej, która 
nic nie wykryła - wyjaśniała przed sądem 

Komputer został kupiony w firmie, 
w któraj jednym ze współudziałowców był 
bratanek Bolesława K. - Marcin K. Zezna. 
wał on 7 lutego jako świadek. Przyznał, że 
radził państwu K., aby wybrali zwykły PC 
z oprogramowaniem Windows 98, ponie
waż lepszy sprz.ęt do szkolenia kursantów 
nie był im potrz.ebny. - Gdybym uznał, że 
Office będzie potrzebny, na pewno zainstalo
wany zostałby legalny program - mówił 
Marcin K. Do komputera został wgrany, 
zakupiony w Warszawie, program do szko
lenia kierowców. Anna K. wyjaśniała, ż.e 
zkomputerakorzystali niemal wr;zyscy kur
sanci, C?.ęSto bez nadzoru ze strony właści
cieli ośrodka Przygotowywali się na nim do 
egzaminu teoretyc:znego. 

Egzaminator twierdzi, 
ie instruktora nie znal 
Jako świadek zeznawał przed sądem 

Zhigniew S„ egzaminator z WORD ze Skier
niewic, u którego min. zdawał egzamin prak
tyczny Piotr W. Nie pamiętał on Piotra W„ 
ani tego cr,y zaliczył on egzamin. Zemał, ż.e 
nie znał wcześniej BolesławaK. Po prz.esłu
cbaniu na policji dopytał kolegów egumi
natorów,jak wygląda właściciel szkoły kie
rowców z Łowicza. 

dok na str. 15 

Kilka tysięcy osób z Łowicza, całego powiatu łowickiego, Domaniewic, Głowna, 
co tydzień korzysta z usług apteki w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 27. 

Oni sprawdzili, Oni wiedzą. Z wielu do.bry.eh ofert wybierają - ceny normalne, 

bo nor01a~ne ceny apteki ''SŁONECZKO~' 
· są ... po prostu lepsze. 

Uznanie pacjentów apteka zawdzięcza wieloletnim wysiłkom by leczyć dobrze, by leczyć tanio. 

Powaga wymaga uczciwości. Uczciwość wymaga powagi. 
Przyjazne ceny apteki SŁONECZKO, tu ceny norcnalne - nie od dziś, nie od wczoraj, od kilku już 

lat budzą zainteresowanie. W społecznej ocenie apteka SŁONECZKO godna jest zaufania. 

Apteki Pr:zyja:zn-ych Cen gvvarant jakości uslug 
polecają usŁONECZKO'' Łowicz ul. Stanisławskiego 27 . 

Płać mniej i korzystaj z upomink-?w które przygotowaliśmy dla Ciebie. 
apc - zaprasza po odbiór wyników badań mammograficznych wykonywanych w Święto Kobiet dla pacjentek SŁONECZKA. 

APTEKA CZYNNA CODZIENNIE PRZEZ 24 GODZINY 
R-17 

tp~~r. Olk R3sORDENlłA. KS j~~~ ............... ~ 
u . arszaws a • agrowłókniny • środki ochrony roślin 
tel. (046) 837-37-79, 0663-491-147 • nawozy-Hydro-Kemira Z1~rasz my 

Semtnfs\'lef'a~SMdsf:l'o• ~ 

• : ~~ §·~· ~ -•~-
wl:OWICZU 

Tel. 0-605-740-505 

-~ ;,:~w,esel ny,cp ~,.ba n~[e,to"Yy_9.H,:~:,;1 : 
~ i przyięc okol1cznosc1owych ~~. 1 inn'ych 
:: śtolów ,. stołu «w.iejsk1ego" ~:: koscióta 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864 , 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~.m.Jł!'.?Yim.YM; p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

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

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

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

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

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

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

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

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGĆll.NEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam RogowsM-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 

• „. Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

# 

lilJSMIERCZili 
KRZISZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOtNICZY 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

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

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. {CU6) 837--00-10, tel. kom. 0601-254-571 

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

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

tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDllll STOMATOLOCA ~ 

PRYWAm GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG -

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

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

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

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 ~'" 

TESTY tO<;t~ c9iJ/8/. 

~ODCZULANIE '<Jfs..<;17 

Kry5Sfy0a0i:tli'Drobnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

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

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

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

GABINET 
REHABILITACJI 

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

• LASER • MASAż 
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA 
sr>rzedaż ańYkułów medycznych 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki 
• pasy stabilizuiące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK 
s_pecjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 
tel. 0-602-264-817 

•:•bóle, zawroty głowy 
•:• choroba Parkinsona CZYNNY: 
•:• bóle kręgosłupa środa 
•:• nerwice 16.00-17.00 
•:• padaczka sobota 
•:•stwardnienie rozsiane 11.00-12.00 
•:• wizyty domowe 

• PIOTR CZYI 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski 

WIESłAWBIELECKI 
lekan chorób wewnętrmych 

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

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE "' 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

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

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00118.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

lłASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASWĄCYM ·GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE GŁOWY 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

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

LECZENIE 
- KR~GOstUPA 

• przepuklina krążkow.a kręgosłupa 
i skrzywienia kręgosłupa 

• bóle karku, głowy i rąk 
• bóle nóg, bioder, kolan 
• rwa kulszowa, dyskopatia 
• zwyrodnienia i bóle reumatoidalne 
• nierówna długość nóg 
• porażenia mózgowe i osteoporoza 
• masaże sportowe (kontuzje sportowe) 
• leczenie po złamaniach 

_ • masaże odchudzające - cellulit 
• przygotowanie kręgosłupa na ciąże 
• leczenie kręgosłupa po ciąży 
Łowicz, uf. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.leczenie-kregos(upa.pf 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek - 16.00-18.00 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 
tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

I GINEKOLOGII 
Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27m12 

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

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 
planowe - soboty w godz. 11.00-19.00 :i: 

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

REKLAMA 13 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

• zbóż • traw • kukurydzy 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• mateńały 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~ 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne r&' 
• węgiel "&\"'~o 
• miał "~o &(l. 
• koks s"".,.$1'ł 
• groszek EKO ~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 

SErdecznlE 
R-516 

zapraszamy 
~~:::t~0SKLE PU 
Z Eł<SKlUZVWNĄ 
ODZIEZA , 
UZYWANĄ 
GŁOWNO, ul. Czackiego 8 ~ 
(przy wulkanizacji w podwórku) ~ 
czynne od 9 do 18, tel. 0698-783-854 

Rodziców z dziećmi od 4 do 6 łat 
zainteresowanych umuzykalnieniem 
· i nauką gry na fortepianie 

ZAPRASZAM NA CYKL 
LEKCJIPOKAZO\VYCH 

w soboty 

Najbliższe spotkanie 8 kwietnia 2006 r. 
Łowicz, Plac Koński Targ 7/3 

ZAPISY TELEFONICZNE tel. kom. 0604-500-080 
Dorota Mazurkiewicz R_.99 

~ 
DMOSIN k. Głowna, przy trasie Głowno-Brzeziny := 

czynne codziennie > 
KRĘPA k. Łowicza, przy trasie Łowicz-Głowno l""ł 
czynne od pon. do sob. w godz. 10.00-17.00 ~ 

~ 
Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem -

kom. 0-607-364-068 całą dobę ~ 

BIURO: tel. (043) 824-69-88, 0601-584-262 01 
BOGATA KOLORYSTYKlr 
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T umiej wiedzy o Bolimowie Hala w Bolimowie iui iyie Z bliża się termin corocznego konkursu 

wiedzy o Bolimowie. W dniu 
26 kwietnia o godzinie 9.30 w Gmin

nym Ośrodku Kultury w Bolimowie rywa
lizować będą re sobą uczniowie szkół pod
stawowych z terenu gminy, a 28 kwietnia 
uczniowie gimnazjwn i ZSP w Bolimowie. 
W konkursie biorą udział tizyosobowe re
prezentacje szkół. Drużyny mo:żna zgłaszać 
do 20 kwietnia Chętni do udziału, w przy
gotowaniach winni korzystać z książki 
,;z dziejów Bolimowa" autorstwa Krzysz
tofuKalińskiego,zinfunnatorao gminie, oraz 
informacji w prasie lokalnej i Internecie. 

- Jest hala sportowa, niech zatem 
pracuje - mówi na temat oddanego 
niedawno do użytku obiektu wójt gmi
ny Bolimów Andrzej Jagura. W hali 
codziennie zajęcia odbywają ucznio
wie wszystkich znajdujących się na 
terenie Bolimowa szkół, jak i duża 
ilość mieszkańców-którzy mogą tam 
wejść za danno. 

• Bolimowskahalabudowanabyłaodroku 
1995,rezmiennym~iemizmie

niającymi się finansującymi tę budowępod

miotami. Kosztowała 2,5 miliona złotych. 
Obiektem zawiaduje dyrektorka bolimow
skiego gimnazjum Marianna Strożek. 

Jak mu się grało podczas spotkania? - Bar
dzo dobrz.e. Chociaż jak~ człowiek pośli
zgnie i przewróci, można się pościerać, 
a nawet przypalić spodenki. Jak mówi, już 
kilka razy miał taki przypadek, nie jest to 
jednakwinazłej nawierzchni, ale ogólnie bo
lączka wszystkich hal. - Dla mnie hala jest 
dobra, w sam raz - mówi. - Inm zawodnicy 
mówią czasam~ że mogłaby być więksw,, 

ale dla mnie jest OK 
(wcz) 

GOKChąśno 

Zakończył się kónkurs 
no ozdoby wielkanocne - Ta hala naprawdę żyje - zapewnia dy

rektorka. Od 8 rano do 14.00 korzystają 
z niej uczniowie, popołudniami przychodzą 
inni mieszkańcy gminy. Codziennie zajęcia 
wf odbywają w obiekcie uczniowie boli
mowskiego gimnazjum, w poniedziałki 
i czw.irtki, odpowiednio po 3 i 2 godziny 
wchodzi tam bolimowska podstawówka, 
w czwartki 2 godziny ma też SP Humin, 
w piątki SP Kęszyce. Bolimowski .zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych, mimo iż gmina 
nie jest dla niego organem prowadzącym, 
korzysta z hali we wtorki, środy i piątki. 

W sobotę 25 marca odbyły się rozgrywki gimnazjów. 

Jak mówi dyrektorka gimnazjum, hala 
udostępniania jest bezpłatnie, każ.dej grupie 
zorgaruwwanej, która wytypuje spośród 
siebie jedną osobę odpowiedzialną. Z tą wła
śnie osobą dyrektorka podpisuje wnowę i ta 
osoba odpowiedzialna jest za wszystko co 
z&rzy się w czasie użytkowania pnez gru
pę hali. Niezależnie od tego zawsre w obiek
cie jest pracownik administracyjny, który 
ma wSzystko na oku. Administrator wypo
życza piłki do koszykówki, siatkówki i noż
nej halówki, a także siatki, tak więc nie trze.. 
ba przynosić ich re sobą 

A ż 165 prac zostało zgłoszonych na 
szósty powiatowy konkurs „Ozdo
by Wielkanocne 2006", który współ

organizuje re starostwem Gminny Ośrodek 
Kultury w Chąśnie. Przypomnijmy, że 
w tym roku prace nadsyłali uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
Tak duży przedział wiekowy sprawił, że 
prace jakie nadesłano są bardzo ciekawe. 
Zgłoszono prace we wszystkich kategoriach, 
są palmy, pisanki, stroiki oraz pocztówki 
wielkanocne. Kaidy moie skorzystać 

Przed zakońcreniem budowy wójt An
chz.ej Jagura deklarował, że obiekt budowa
ny jest nie tylko dla szkół, ale dla całej gmin
nej spdłeczności. Wygląda na to, iż postulat 
ten realizowany jest w praktyce. Hala udo
stępniana jest bezpłatnie. W poniedziałki od 
14.30 do 15.30 ćwiczy, tam klub sportowy 
Rawka Bolimów. Od lS.00 do 20.00 swoje 
zajęcia ma prowadzona pnez Lillę Cwalinę 
grupa taneczna, w której ćwiczą zarówno 
dzieci w wieku szkoły podstawowej, jak 
i osoby dorosłe. Szkolny Klub Sportowy 
także odbywa zajęcia w hali. 

Wewtorlciod 16.00do 17.00nahalićwi
czy starsza grupa taneczna, od 19.00 do 
21.00 przychodzi tam dziesięcioosobowa 
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grupa osób dorosłych, aby po pracy pograć 
w koszykówkę. W środy od 18.00 do 20.00 
na hali ćwiczą sportowcy Rawki Bolimów, 
w czwartki od 19.00 do 21.00 grają w piłkę 
halową młodzież i dorośli, którzy salę od
wiedzają pod przewodnictwem miejscowe
go wikariusza, księdza Tomka. W piątki za
jęć niema. 

Pierwsze zawody 
W weekendy hala nie stoi pusta. Trzy 

tygodnie temu odbyły się gminne rozgryw
ki piłki halowej, w sobotę 25 marcaroregra
ny został międzygminny, gimnazjalny tur
niej piłki halowej o puchar wójta gminy Bo
limów. PierwS"Zemiejscez.dobyłownimgim
nazjum .z Dzierzgówka - gmina Nieborów, 
drugie z Bolimowa, trzecie Kozłów Biskupi 
- gmina Nowa Sucha i czwarte W!Skitki -
gmina W1Skitki. Królem strzelców został Ja
rosław Bucrek z Bolimową, który strzelił 
8bramek. 

W niedzielę 26 marca roregrany został 
między sołectwami turniej o puchar wójta. 

Czy będq dwie „zerówki".? · p rzecieżnasamympoczqJku,jakdecy- łu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
dowaliśmy o tym, żeby w Bełchowie w gminie Nieborów Renata Florczak. -Jeśli 
rozpocz.ą/:budowęprzedszkolaiświe- tak, to muszą być dwa oddziały zerówki, 

tlicy środowislwwej, t.o po to, żeby tam zlo- ponieważ jeden nie może liczyć więcej niż 
kalizować przedszkole i zwolnić salę 25 dzieci. Wtedy jeden oddział mógłby być 
w Dzierzgówku - argumentował radny An- w Bełchowie, a drugi przy Szkole Podsta
draej Myczka. . wowej w Dzierzgówku. Koszty utrzyma-

Tymczasem rodzice argumentują, że do nia oddziałów w jednym lub w dwóch miej
prredszkola w nowym budynku w Bełcho- scach na terenie gminy byłyby porówny
wie miehby dalej-choć nie dużo-dlaniektó- walne. Jeśli by jednak policzyć dzieci chęt
rychbyłbytojedenkilometr,dlainnychmoże nedooddziałuzerowegobezuwzględnienia 

nieco więcej. -Dla nas argumentem była na dzieci z Polesia, wtedy okazałoby się, że do 
przykład tegoroczna jesień i zima. Tej zimy zerówki w Dzierzgówku mogłoby chodzić 
kilometr dalej to było bardzo dużo - powie- 2-3 dzieci. 

działa pnedstawicielka rodziców Mariola D 0 tej pory chęć wysiania dzieci do 
Idzikowska. Bełchowa wyraziło około 20 rodzi-

Występowala również w imieniu rodzi- ców - tyle osób pobrało karty zgło-
ców z Polesia w gminie Łyszkowice, która sreniowe. Rekrutatja jednak jeszcre nie zo
to wieś formalnie ma obwód szkolny w Sta- -stała zamknięta. W przypadku ,,zerówki" 
chlewie w gminie Łyszkowice. Od wielu lat w Dzierzgówku najpierw chętnych było 
jednak, re względu na odległość oraz przy- 13 dzieci, w tym siedmioro z obwodu szkol
zwyczajenia, Cl.ęf,ćdzieci ~do szko- nego dla tej placówki, ale w ostatnich tygo
ływ Dziexzgówku. -Mamy w szkole łącznie dniachrodzice4 dzieci z obwodu szkolnego 
42uczniówzPolesia, t.oczwartaczęfć~- Dzierzgówka pobrali również karty zgło
kich uczniówwszkole. Oprócz tego nauczy- szeniowe do „zerówki" w przedszkolu 
cielkaz klasy zerowej u nas w szkole jest rok w Bełchowie. TutaJjtldnakrównież rekruta
prze4 emeryturą i nie ukrywam, że mówiła cjaniejestzamlqrięta.-Tnebazdementować 
mi: panie dyrektorz.e, proszę nie przesadzać plotki o czesnym, które rzekomo miałoby 
starych drzew, niech ja tudokończ,ępraą ... - być podniesione o 50 procent w przedszkolu 
argumentował dyrektor Szkoły Podstawo- w Bełchowie. O niczym takim nie było moliy 
wej w Dzierzgówku, radny powiatowy -mówiłnasesjiprrewodnicz.ącyRadyGmi-
Boleslaw Kowalski. ny w Nieborowie Tadeusz Kozioł. ' 

-Najpierw należałoby rozważyć, ~dzie- Czy będzie nabór - co najmniej dziesi~ 
ci z Polesia traktujemy tak samo, jak dzieci cioosobowy - do ,,zerówki" w Dzierzgów

Startowało 8 drużyn. Pierwsze miejsce zajął · - Umowy podpisane mamy do końca 
Bolimów Ili, drugie Bolimów II, trzecie Bo- czerwca - mówi dyrektorka. W lipcu i sierp
limów I. Obok tych chużyn startowały tak- . niu obiekt nie będzie użytkowany, ale wte

że Bolimów IY. Kęszyce, Humin, Podsoko- dy awa sprzyja racz.ej aktywności na po
łówi Łasieczrufu. Królem strzelcówzaśmio- wietrzu. Czas ten wykorzystany będzie na 
ma bramkami na koncie został Marek Pila- konserwację- między innymi podłogi, która 
srek z chużyny Bolimów m pokryta ma zostać specjalnym środkiem 

Gra sit dobrze 
Jednym z uczestników obydwóch dni 

rozgrywek był Michał Starosta, bolimow
ski gimnazjalista i zawodnik GKS Rawka. 

konserwującym, czynność tę zaleca się wy
konywać przynajmniej raz na rok. Po
nadto okres ten wykorzystany zostanie na 
urlopy pracownicre. Do tego czasu boli
mowska hala na pewno nie będzie świecić 
pustkami. ' (wcz) 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręcreniena
gród odbędzie się jutro 7 kwietnia o godz. 
12.00 w GOK Chąśno. Wszystkie prace 
będąprezentowane na wystawie pokonkur
sowej do końca kwietnia 

czynne pon-pt B-20 
sob B-15 

tel. 046 837 35 84 

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

Apteka uczestniczy w programach 
· "zySKAJ ZDROWIE" "APTEKA DOBRYCH CEN" 

"CENTRUM DIABETYKA" 

LICZNE PROMOCJE CENOWE 

BEZPŁATNY pomiar ciśnienia. tętna i wagi 

(tb) 

życzLIWY I FACHOWY PERSONEL APTEJ(J 
z TlllSZej gminy i naszego obwodu szkolnego ku, pokaż.ą najbliżsre miesiące. 
-wyjaśnialakierowniczkaGminnego.l.espo- (mak) R-376 

. SERDECZNIE -ZAPRASZA 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

RYSZARD SUSKI r1930.2ool> 
N ajpierw szewc, później listonosz. Prze:z 

' całe życie z muzyką i śpiewem za pan 
brat. Na pewno wiele osób w Strykowie do 
dziś pamięta Ryszarda Suskiego. Zmarłtizy 
lata temu, ale wspomnienie o nim jest ciągle 
żywe. Obchodzony niedawno jubileusz 
10-lecia Chóru Seniora ,,F.cho" w Stryko
wie, nie obył się bez wspomnień o wielolet
nich, nieżXjących już członkach zespołu, 
a wśród nich właśnie o panu Ryszardzie. 

Ryszard Suski urodził się 19 marca 1930 
roku w Strykowie. Miał dwoje rodzeństwa 
- brata Wiesława oraz siostrę Melę. Ich oj
ciec Jan zmarł bardzo wcz.eśnie, więc utrzy
manie rodziny spadło na matkę. Utizymy-

. wali się z ziemi w Lipie, którą matka obra
biała wraz z braćmi. Ryszard skończył szkołę 
podstawową w Strykowie i nauczył się fa
chu szewca. Początkowo pracował jako 
pomocńik szewca na rogu pl. Łukasińskie
go, później naprawiał buty takż.e u siebie 
w domu. Do dziś, do jego domu rodzinnego 
przy ul. Kościuszki przychodzą ludzie, któ

. rzy chcą naprawić buty i :żałują, że szewc 
nie żXje. 

Właśnie pracując na rogu poznał swoją 
przyszłą żonę Krystynę, która tuż obok 
pracowała jako cerowaczka. Rzecz można 
ująć tak -połączyła ich Spółdzielnia Inwali
dów ,,Pionier". Pobrali się w 26 pażdzierni-
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stu wnuków. Każdemu z nich dziadek Ry
szard chciał zaszczepić zamiłowanie do 
muzyki. Przez całe życie grał na harmo
nii, czego uczył również swoich wnuków. 
Chciał, aby każdy miał w domu instru
ment. - Mąż rzeczywiście miał dryg do 
muzyki. Jako kawaler chodził po Wel'e
lach grając na bębnie. P6źnięj grał na har
monii, a na emeryturze śpiewał ze mną 
w „&hu". Wszyscy go zapraszali na im
prezy, czasami bywałam. nawet o to zazdro-

- sna - mówi Krystyna Suska. 

T eraz zwyczajnie brakuje jej męża, który 
dbał o to, aby w domu niczego nie bra

kowało, _troszczył się o rodzinę. Otoczony . 
dużym kręgiem znajomych zawsze na 
pierwszym miejscu stawiał właśnie rodzi
nę. Kiedy dzieci były małe lubił wraz z żoną 

ka 1957 roku. Później pracowali wspólnie wxjeżdżaćznimi,odwiedz.ałjenakoloniach, 
jako doręczyciele na poczcie w Strykowie. -jeź.dzili wspólnie motocyklem z koszem. Nie 
Łatwo nie było. Ryszard musiał wstawać stronił od wycieczek organizowanych czy 
skoro świt i jeżdzić rowerem na stację kole- to jeszcze prn:z spółdzielnię ,,Pionier", czy 
jową, aby stamtąd odbierać paczki i przy- już prn:z chór ,,F.cho". Lubił rodzinne uro
wozić je na pocztę. z.a swe zaangażowanie czystości. 

w pracę Poczta odznaczyła go brązową Nieuleczalnachorobatrapiłagoprzezrok, 
i srebrną odznaką. ale mimo odczuwanych dolegliwości nie za-

w raz z Krystyną przeżyli wspólnie niechał chodzenia na próby chóru, brania 
46 lat. Urodziło im się czworo dzieci czynnego udziału w życiu zespołu. Zmarł 

- trzech synów Jan, Paweł i Kazimierz oraz 25 lipca 2003 roku. 
córlra Alicja. Dochowali się również jedena- (!is) 

Czy załatwiał lewe prawa · iazdy? 
D owiedział się tylko; że chodzi zawsze 

w skórzanej czapce. - Poznałem Bole
sława K dopiero dziś, przed salą rozpraw. 
Nigdywcześniej nie rozmawialiśmy- mówił 
egzaminator. 

Zeznaie ten, co dawał 
Piotr W. wraz z matką Ireną W. oraz drugi 

z egzaminatorów - Włodzimierz B., u które
go Piotr W również zdawał egzamin napra
wo jazdy kat. C, zostali przesłuchani na ko
lajnej rozprawie 28 marca Włodzimierz B. 
jest podejrzany. o przyjęcie innej łapówki od 
instruktora. Śledztwo w tej sprawie prowa
dziła do niedawna Prokuratura Rejonowa 
w Rawie Mazowieckiej aobecnie,zuwagina 
wielowątkowość i wieloosobowość sprawy 
- Prokuratura Okręgowa w Skierniewicach. 

Piotr W. wybrał szkołę kierowców Bole
sława K jako jedną z wielu, nikt mu jej nie 
polecał. Wiosną ubiegłego roku wykupił 
w niej kurs na prawo jazdy kategorii C i E. 
Zajęcia teoretyczne miał z Anną K, nato
miast praktyczne z Bolesławem K W maju 
podjął próbę zdania egzaminu na kat. C. 
Dwóch pierwszych egzaminów nie zdał. 
Pierwszy zdawał u Zbigniewa S., drugi 
u ·Włodzimierza B. Inni kandydaci na kie
rowców spotykani podczas egzamip.ów kre
ślili czarne perspektywy, że zdają ósmy czy 
nawet dziewiąty . .raZ. Każdy egzamin prak
tyczny to koszt 110 zł, a po trzech niezda
nych egzaminach należy dokupić jazdy do
szkalające. -Było ciężko. Egzaminatorzy ro
bią co chcą naegmminie. Uwaimn, że jeżdżę 
dobrze- mówiłPiotr W. przed sądem. - Uzna
łem, że finansowo bardzięj opłacało mi się 
będzie wręlzyĆ łapów~ niż płacić za kurs 
doszkalający oraz kolejne egzaminy-WY.ia
śniał Piotr W. Ze swojego problemu zwie
rzył się tylko matce, nikomu innemu nie 
mówił nic o tym, że zamierza wręczyć ła
pówkę. Nikogo też się nie radził ani nie do
pytywał jak to załatwić. Jako że kursy koń
czył w Bolesława K - jego poprosił o po
moc. Nie wiedział, czy ten ma takie możli
wości. 

Piotr W. pojechał do domu swojego in
struktOra i na podwórku zapytał czy może 
mu pomóc w zdaniu egzaminu na prawo jaz
dy kat. C. - Odpowiedzial, że zobaczy co się 
da zrobić. Umówiliśmy się. że zadzwoni kilka 
dni przed egzaminem i powie czy udalo się to 
załatwić- zezaawał Piotr W. Podczas tej roz
mowy ustalono również, że ,,pomoc" kosz
towała będzie 700 c 800 zł. Oskarżony nie 

był do końca pewny, czy wszystko uda się 
załatwić. Bolesław K zadzwonił do kwwrta 
4 dni przed egzaminem. Wtedy doszło do 
pnekazania pieniędzy. Piotr W. naszykował 
800 zł luzem w banknotach stuzłotowych. 
Przekazał je instruktorowi również na po
dwÓIZU jego domu. Na egzamin miał jechać 
normalnie, nikomu nic nie mówiąc. - Z.dziwi
łem się. gdy zobaczyłem, że znowu będę zda
wał u WlodzimierzaB. Naplacuoraznamie
ście ?.dawałem jako ostatni. Egzaminal.or nic 
się nie odzywał. Dopiero na koniec powie
dział, że zdałem - mówił Piotr W. 

Na początku ubiegłego roku Piotr W. 
otrzymał wezwanie do stawiennictwa 
w KPP w Rawie Mazowieckiej w charakte
rze świadka. Został uprzedzony przez po
licjantów o odpowiedzialności karnej za skła
danie fałszywych zeznań oraz o tym, że 
jeżeli przyzna się do wręczenia łapówki, to 
nie poniesie za ten czyn odpowiedzialności. 
- Poli<;jant powiedział mi, żebym się przy
znał, oo oni już wszystko wiedzą. Począ!ko
wo nie chciałem się przyznać, ale później to 
zrobiłem - zeznawał Piotr W. 

Trzeba było dać . 
Irena w. matka kursanta, który miał dać 

łapówk~ zeznała, że nigdy nie poznała Bo
lesława K ani Anny K Raz tylko rozma
wiała telefonicznie z właścicielem szkoły 
kierowców, kiedy ten zadzwonił do W., aby 
odwołaćzaplanowanejazdyzuwaginazbli
żającą się burzę. Syn mówił jaj, że egzamin 
będzie bardzo trudoo zdać i że lepiej będzie 
„dać" pieniądze. Mówił też, że będzie to 

kosztowało 800 zł. Piotr W. jest właścicie
lem gospodarstwa rolnego i z dochodów 
z tego tytułu wziął pieniądze na łapówkę. 
Przed sądem kobieta przyznała ponadto, że 
podczas przesłuchania w Rawie Mazowiec
kiej to policjanci posługiwali się nazwiskiem 
K kiedy pytali komu syn wręczył łapów
kę. -Bez tego to ja bym nie pamiętała nazwi
ska - mówiła. 

Podeirzany egzaminator 
Jako świadek przed sądem zeznawał rów

nież Włodzimierz B„ egzaminator z ośrod
ka w Skierniewicach, podejrzany o przyję
cie łapówki od Piotra W. Jednocześnie prze
ciwko niemu od marca 2004 roku toczy się 
inne postępowanie, również o przyjęcie 
korzyści majątkowej od innego instruktora. 
Śledztwo w tej sprawie prowadziła Proku
ratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej. 
Włodzimierz..B. skorzystał z prawa odmo
wy udzielania W)'.j_aśnień, które mogłyby 
dostarczyć dowodów jego winy. Odpowia
dał tylko na niektóre pytania sądu. Przy
znał, że Bolesława K zna z widzenia, ale 
Piotra W. nie zna. Nie przyznał się do przy
jęcia łapówki. Mówił, że nie telefonował ni
gdy do oskarżonego, ale wysyłali sobie świą
teczne życzenia sms-owe. 

z.a pJZY.ięcie korzyści majątkowej, który 
to czyn wyczerpuje znamiona artykułu 
230paragraf1 kodeksu karnego, grozi kara 
pozbawienia wolności od sześciu miesięcy 
do ośmiu lat. O dalszym rozwoju sprawy 
będziemy infonnować. 

Eliza Błaszczyk 

H. SKR.ZJDLEWSKA 
Ili 3 ;j ;•a i i :ł:,\. f:,(:Jtl~11i I l">1•i!leleil 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
.• KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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t ODESZLI OD NAS (25.03.-3.04.2006 r.) 

25 marca: Marian Kosiarek, l. 65; Marianna Góralska, 1.92, Głowno; 
Stanisław Michalak, 1.85, Głowno; 26 marca: Wacław Kaczmarek, l. 78; Marianna 
Sieczka, 93, Humin; Lrokadia Kosmowska, 1.82, Głowno; 27 marca: Stanisław Mar
cinkowski, 1.78, Głowno; Jan Śliwkiewicz., 1.79, Wyskoki; 28 marca: IrenaDrożdżak, 
l. 64; Henryk Kret, l. 71; 29 marca: StanisławPacler, l. 57; 30 marca: Józefa Grzyb, 
l. 77; Andraej Adam Gawroński, l.58, Głowno; 1 kwietnia: Stanisław Kamiński, l. 59; 
3 kwietnia: Janina Pardo~ 1.97, Kamień. · 

O chodzeniu po rozum do głowy 
Burmistrz Łowicza polemizuje 
z naszym artykułem, my odpowiadamy 

Szanowny Panie 
Nie po raz pierwszy nasze poglądy na 

szereg spraw związanych z funkcjono
waniem naszego miasta znacząco się róż
nią. Szanuję zdanie innych ludzi, w tym 
również Pafiskie, wyrażane na łamaeh NŁ. 
Zawsze je analizuję i zastanawiam się czy 
jest słuszne, w jaki sposóo mógłbym 
z Pańskich opinii skorzystać aby podjąć 
lepszą decyzję. Jednak boli mnie ton Pań
skich wypowiedzi, który często nie sku
pia uwagi Czytelnika na omawianym za
gadnieniu, ale negatywnie nastawia do 
mojej osoby. Nie obawiam się konfronta
cji z odmiennymi poglądami i korzystam 
często z różnych okazji, aby bezpośred
nio spotykać się z mieszkańcami Łowi
cza. Wymagam jednak, żeby wymiana 
opinii odbywała się na odpowiednim po
ziomie, bez obrażania żadnej ze stron. 
Ponadto oczekuję, żeby dyskusja opiera
ła się na faktach, co uważam jest szcze
gólnie istotne w przypadku publikacji 
dziennikarskich i rzetelność zawodowa 
powinna się w tym przejawiać. 

Z moich słów przebija gorycz Po prze
czytaniu artykułu pt. ,,Burmistrz poszedł 
po rozum do głowy". Sam tytuł jest dla 
mnie obrażliwy, sugerując jakoby moje 
wcześniejsze decyzje nie były racjo
nalne. 

Czytając dalej odkrywam, że „Tym ra
zem burmistrz proponuje coś sam, nie 
czekając na scysję na sesji". Panie redak
torze, proponowanie radnym konkret
nych rozwiązań należy do moich podsta
wowych obowiązków zapisanych w usta
wie o samorządzie gminnym, co wyko
nywałem jak do tej pory systematycznie 
i zgodnie z prawem. 

Dalejjest napisane, że ,,Ryszard Bu
. dzałek zaproponował wykonanie kilku 
dodatkowych ulic". Jest to nieprawda. 
Ulice, o których Pan dalej pisze były za
pisane w budżecie miasta na rok 2006 od 
powstania jego projektu, a jeszcze wcze
śniej w „Wieloletnim Programie Inwesty
cyjnym". Moje propozycje polegają na 
ograniczeniu niektórych inwestycji dro
gowych ze względu na nie zakwalifiko
wanie naszych wniosków unijnych. do 
realizacji. 

W swoim komentarzu dodaje Pan, że 
to „(. .. ) Rada Miejska w Łowiczu musi 
wbrew burmistrzowi Budzałkowi prze
forsowywać decyzje o.budowie kolejnych 
ulic, których ·mieszkańcy toną w błocie.". 
Proszę sprawdzić, że w projektiich bu
dżetów miasta z poprzednich lat zawsze 
proponowałem wykonanie nawierzchni 
dróg gruntowych, a przez przygotowa
nie wniosku o środki unijne chciałem kom-_ 
pleksowo rozwiązać problem wielu ta
kich ulic w mieście. Nieuprawnione jest 
zatem twierdzenie, że dopiero teraz do
strzegłem ten problem. Jeśli zaś chodzi 
o propozycje radnych, zawsze oburzał 
mnie fakt zgłaszania ulic tylko w pew
nym rejonie miasta albo nie patrząc na to, 
czy istnieje już dokumentacja lub jakie są 
rzeczywiste kosztY inwestycji. W moich 
propozycjach starałem się pomagać lu
dziom w różnych rejonach miasta propo
nując ulice, które rozwiązywałyby pro
blemy jak najszerszej grupy mieszkań
ców. 

Ani tym razem, ani nigdy wcześniej 
nie kpiłem z Czytelników. Informacje, 
które podałem Panu podczas naszej ostat
niej rozmowy były prawdziwe. Propo
zycje zmian w budżecie miasta kształto~ 
wały się do ostatniej chwili. Wpływ lł\I to 
miały prowadzone negocjacje z właści; 
cielami gruntów, które miasto musi wy
kupić oraz konsultacje z radnymi. 

Pisze Pan do mojego pracoWnika, że 
,,Nie interesują nas (Redakcji NŁ) domy-. 
sły czytelników ... ". W odróżnieniu od 
Pana, mnie domysły i opinie mieszkań
ców bardzo interesują, ponieważ zosta
łem wybrany przez nich, żeby im słu
żyć. Przyzna mi Pan chyba rację, że mimo 
wszystko nie jestem w stanie natychmiast 
zaspokoić oczekiwań wszystkich miesz
kańców. Niemniej jednak, te czy inne moje 
decyzje, choć nie zawsze medialne, służą 
rozwiązywaniu podstawowych proble
mów mieszkańców naszego miasta. 

Ryszard Budzałek 
Burmistrz 

Szanowny Panie Bunnistrzu, 
Określenie, że ktoś poszedł po rozum 

do głowy nie jest obrażliwe, natomiast 
rzeczywiście" uważam Pańskie propozy
cje budżetowe na poprzednie trzy lata za 
nieracjonalne. Znając skalę potrzeb 
w dziedzinie budowy dróg, proponował 
Pan budżety, które nie odpowiadały na 
to społeczne zapotrzebowanie, prowo
kując konflikty z Radą Miejską, Propo
nował Pan budowę ulic - ale zawsze za 
mało. Trzy razy z rzędu Rada, wbrew 
Pańskiemu oporowi, zmieniała projekty 
budżetu na bardziej ambitne, zwiększa
jąc ilość inwestycji drogowych. I za każ
dym razem budżety te dało się wykonać 
- a więc można było działać i szybciej i na 
większą skalę, niż Pan to planow\lł. 

Po drugie prawdą jest, że tym razem 
zaproponował Pan wykonanie kilku do
datkowych ulic: ani ul. Jordana, ani ul. 
Sobocka, ani chodniki na Nowej nie były 
planowane na ten rok. 

Po trzecie, ewidentnie kpił Pan z· Czy
telników. To ich przedstawicielami jeste
śmy pytając o sprawy publiczne, to dla 
nich chcemy uzyskać prawdziwe infor
macje. Pan udzielił nam informacji nie
prawdziwej. Tłumaczy Pan, że w chwili 
naszej rozmowy propozycje zmian 
w budżecie były dopiero kształtowane. 
Jeśli tak, to wystarczyło powiedzieć, że 
szykuje Pan propozycje budowy kilku 
ulic, ale że nie są one jeszcze dopracowa
ne i dlatego nie może Pan na razie podać, 
o które ulice chodzi. Nic takiego nie padło 
- mimo, że konkretnie o to pytałem, nale
gając. Twierdzi Pan, że prowadZono ne
gocjacje w sprawie wykupu gruntów - ale 
kwota na to przeznaczona była dużo 
mniejsza od wprowadzónej obecnie do 
budżetu na drogi, więc o drogach musiał 
Pan już wówczas myśleć - od naszej roz~ 
mowy do skierowania propozycji zmian 
w budżecie na komisje nie minął nawet 
tydzień! 

Można jedynie wyrazić nadzieję, że to 
był incydent. 

Wojciech Waligórski 
redaktor naczelny Nowego Łowiczanina 
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BZURA· JAK JEZIORO 
Malownicze rozlewiska Bzury moż

na caly czas oglądać w okolicach ruin 
zamku prymasowskiego i mostu 
w ulicy Prymasowskiej. Bzura wylała 
na okoliczne łąki, podchodzi już pod 
waly przeciwpowodziowe znajdują
ce się pomiędzy mostem na Pryma
sowskiej a mostem kolejowym .. 

N a szcz.ę,5cie podtopienia dotyczą tylko 
łąk i pól, a nie gospodarstw lub do

mów. -Stan Bzwy jest na dzisiaj ustabilizo
wany i wahas~ w granicach 390-400 c.enty
metrów, a więc w pobliżu stanu alarmowe
go. Na bieżąco monitorujemy, kilka razy 
...; ciągu doby, razem ze straiakomi, ten stan 
- powiedział nam Ryszard Deluga z łowic
kiego starostwa. Stan alarmowy ogłasza się 

· jeśli na łacie PIZY Moście Warszawskim 
pnekroczona zostanie liczba 400. 

Stan wody w nekach będących dopły
wami Bzury ciągle spada. Sama Bzura jed
nak nie jest w stanie i tak odebrać całej wpły
wającej do niej wody, stąd podtopienia łąk 
i pól - szczególnie w miejscach ujść neczek 
wpadających do Bzury. - Oby nie padało, 
bo mogłoby to wpłynąć nieknrzystnie na stan 

~-rnówiDeluga. WysokawodanaBzu
ne może utrzymywać się jeszcze nawet 
pnez kilkanaście dni. Bardzo dużo ~e 
zależało od wanmków atmosferycznych Rozlewiska Bzury ciągną się prawie po horyzont. Widok z mostu na ulicy Prymasowskiej w stronę Uchanki. 

C~owo nieszcz.ęlne były też zastawy na 
ajściu kanału Malinówka z Błoni oraz tzw. 
„s:zandory" PIZY progu zatrzymującym nad
miar wody wpływającej do Malinówki 
w okolicach ruin zamku prymasowskiego. 
Nieszczelność zastaw usunięto oraz podnie
siono wysokość progu na Malinówce. 

. 
P odtqlienia na razie nie grożą też miesz

kańcom osiedla Górki - ulic od stro
ny zalanych pnez Bzurę łąk. żeby woda 
od tej strony zaczęła podtapiać posesje, 
jej poziom musiałby podnieść się o około 
metr. 

(mak) 

6.04.2006 r. 

Strażacy pompuią 

D wukrotniew ciągu ostatnich kilku dni 
strażacy~ byli o pomoc PIZY 
wypompowywaniu wody z po

mieszczeń. 30 marca jednostka OSP Bedna
ry dwie godziny wypompowywała wodę 
ze skarlx:a nieborowskiego oddziału Banku 
Spółdzielczego. PIZ)'czynązalaniapomiesz

czenia była niedrożność studzienek burzo
wych. 

Z kolei 3 kwietnia jednostka OSP .zduny 
wypompowywała wodę z piwnicy tutej
szego Gminnego Ośrodka Kultury. W tym 
wypadku pIZ)'czyną zalania pomieszczeń 
było pnesiąkanie wody gruntowej, której 
stan znacznie się podniósł po ostatnich 
opadach (eb) 

Kiernozia 

Moie spotkanie 
z Jonem Powiem li 

Z aledwie siedmioro gimnazjalistów 
z KiernOzi wykonało prace na kon
kurs plastyczny organizowany pnez 

ks. Andrzeja Rzeźnieckiego we współpra
cy z miejscowym ośrodkiem kultury z oka
zji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła Il. 
W konkursie zatytułowanym ,,Moje spo
tkanie z Janem Pawłem II'' należało przed
stawić siebie i Ojca Świętego, w wyobraże
niu takiej sytuacji miało 'pomóc motto: Pa
pież banko liczy na młodzież lub Młodzi są 
pociechą i siłą Papieża. 

Podsumowanie konkursu i wręcz.enie na
gród odbyło się w piątek 31 marca w Gmin
nym Ośrodku Kultury. Miejsce I zajęła Pa
trycja Ciechomska, II - Łukasz Pieniążek, 
m -Piotr Bębenista. Prace bimące udział 
w konkursie są tam eksponowane jeszcze 
do soboty 8 kwietnia (mwk) 

Duio chętnych do „ekonomiko" 

Park Błonia jest od kilku dni zalany prz.ez wodę, która miejscami jest głę
. boka na ponad pół metra. 

Ponad 800 osób odwiedzi
ło 24 marca Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
im. Władysława Grabskiego 
w Łowiczu. 

I 
teriami naboru do poszczególnych 
typów szkół oraz porozmawiać 
z nauczycielami pełni~ dyżur. 
Naj~ej zadawane pytania do
tyczyły podobieństw i różnic mię
dzy kierunkami kształcenia w po
szczególnych typach szkół. 

Młodzież interesowała się tym, 
gdzie po skończeniu tych szkół 
będzie mogła kontynuować naukę 

i czy szkoła pomaga w poszuki
waniu pracy. Pytano również 
o warunki nauczania języków ob

Nawet nieduży <lesz.cz, ale za to na duż.ej 
powierzchni dou.ecza Bzury, może spowo
dować, że woda ~e odpływać wolniej. 
W powieciełowickimjestlącznie około 300 
kilometrówróinych ciekówwodnych, Bzu
ra jest największą neką. - Nasz teren jest 
plaski jak stół i sfą!i niska szyblwść spływu 
~ 7:agrożenie pawodzi,ą na naszym te
renie nie ma charaktem nagłego - powie
dzi.ałnamDeluga. 

Pomimo tego, żewodazalała~parku 
Błonia poll!iędzywałem pneciwpowodzio
wym a tyłlńni posesji wzdłuż ulicy Po
dnecznej, nie ma zagrożenia dla posesji 
W7.dłuż tej ulicy - taką informację otIZ)'ma
liśmy od Pawła Gawrońskiego z Wydziału 
Spraw Komunalnych łowickiego Urzędu 
Miejskiego. Wedługniegowoda,którazalała 
~parku pojawiła się tam w wyniku pod
niesienia się poziomu wód gruntowych. 

P rzeprowadzona w tej pla
cówce akcja „otwartych 
drzwi" pnerosła najśmielsze 

oczekiwania jej dyrekcji i nauczy
cieli. PIZ)'puszczać można, iż taki 
skutek odniosła kampania informu
jąca o pnedsięwzięciu prowadzona 
pnez uczniów i nauczycieli pod
czas niedawnych targów edukacyj

Najchętniej oglądano pracownię informatyczną. cych, a w szczególności stopień 

nych. W tym roku na „otwarte drzwi" 
obok młodzieży bardzo licznie pnybyli 
rodzice gimnazjalistów. Goście oprowa
dzani byli po szkole pnez uczniów dzia
łających w szkolnym samorządzie. Naj
większą popularnością cieszyły się p~-

cownie informatyczne, Szkolny Ośrodek 
Kariery, centrum multimedialne oraz pra
cownia symulacyjna do nauczania p!7.ed
miotu specjalizacyjnego. 

Na miejscu można było otizymać ulotki 
z infonnacjarni o szkole, zapoznać się z kry- . 

Właśnie nadchodzi czas budowy, napraw i modernizacji 
magazynów, przechowalni owoców i warzyw, chłodni. 

Są to obiekty, w których ważnym elementem jest POSADZKA. ' 

Producent posadzek przemysłowych oferuje: 
Durobet - preparat do powierzchniowego utwardzania betonu 
r.tasa PC - do napraw użytkowanych posędzek -- - -----~---
POLSKA zadzwoń pod numer 022 843 37 81 
nuMolo••• lub wejdź na stronę www.itbud.com.pl 
POLSKI " „ITBUD" Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z Q.01 

~ ' • 
0 

D u 1t ' ul. Ksawerów 2~, 02-656 Warszawa, tel.lfax 022 843 37 81 ~-

~ 
~ 

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

Tel. (046) 837.s.łS, 0503ł77·175, 0505.a77.275 

zaawansowania i liczebność grup. 
Rodzice zainteresowani byli także ofertą 
zajęć pozalekcyjnych oraz atmosferą pa
nującą w szkole. Zdecydowana więk
szość odwiedzających deklarowała chęć 

nauki w ZSP nr 4. 
(wcz) 
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Jego osoba była doskonale rozpozna
walna, tym bardziej, źe poruszał się, jak 
niewielu turystów, zawsze z rowerem 
i robił bardzo dużo zdjęć. - To, że bylem 
dłużej w jednym miejscu sprawiło, że lu
dzie się do mnie przyzwyczaili, nie prze
szkadzało im, że biegam z aparatem i fo
tografaję. Szybko przestało ich to intrygo
wać i sftlli się naturalni, co bardzo pomo
gło w otrzymaniu ciekawych ujęć. Czasa
mi po prostu siadałem z 'aparatem na uli
cy, albo jakimś rynku i robiłem portrety -
mówi. Portrety nepalczyków czy sceny 
z ich źycia to zasadnicza część wystawy. 

W mm1ony poniedziałek 

3 kwietnia, Radosław Tafliński, 
mieszkaniec Domaniewic, otwo
rzył w tamtejszym Gminnym 
Ośrodku Kulb.Jrywystawęfotogra

ficzną, na której pokazał ponad 
120 zdjęć ze swego jesiennego 
wyjazdu do Nepalu. Uzus)elniają 
je przywiezione stamtąd tradycyj
ne stroje, maski, biżuteria i misy 
tybetańskie. Otwarciu wystawy 
towarzyszył pokaz slajdów oraz 
filmu, który powstał w czasie wy
jazdu. Mimo dość późnej pory 
otwarcia wystawy, bo o godz. 
19.00, do GOK przyszło ponad 
50 osób, głównie mieszkańców 
gminy Domaniewice, byli to przy Niesamowite kolorystycznie zdjęcia szczytów Himalajów wzbudzały wśród zwiedzających wystawę duże emocje. 

W czasie pokazu slajdów w doma
niewickim GOKRadosław Tafliń

ski dużo opowiadał o swojej podróźy, · 
przyznał, że przez cały pobyt w Nepalu 
chciał spotkać rdrennych mieszkańców 
Tybetu. Udało mu się to dopiero gdy 
wyjeżdżał. Do autobusu, którym opusz
czał Katmandu, weszła kilkuosobowa gru
pa Tybetańczyków z buddyjskim lamą. 
Bardzo się ucieszył z tego spotkania, oczy
wiście zaraz ich obfotografował. 

jaciele i znajomi Tafliń
skiego. Dwaj mali chłopcy zaprowa- · 

dzili go do hotelu, w którym 
mógł pnenocować za równo
wartość 5 złotych. W czasie 
pierwszych wyjazdów w te 
rejony bał się, źe jeźeli zosta
wi swój sprzęt, rower, bagaź 

R adosław Talliński wyru
szył do Indii 19 paź

dziernika 2005. Wylądował 
w Debli z zamiarem dotarcia 
przez Nepal do 1)'betu, ale 
to się nie udało, nie otrzymał 
chińskiej wizy. 

Radosław 

z aparatami to zaraz znajdą 
się na niego chętni. Nic po
dobnego, nikt nie przywią
zywał wagi do tego, co miał Miał jak zwykle jeździć Tafliński 

rowerem, gdy jednak okazało 
się, źe ma więcej czasu, nie spieszył się, 
poświęcając go wiele na fotografowanie 
i rozmowy z ludźmi. Opłacało się. Wie
lokrotnie zatrzymywał się, by fotografo
wać wysokogórskie krajobrazy, które go 
urzekły. Szczególnie dumny jest z ośmio
tysięczników fotografowanych w świe
tle zachodzącego słońca. Na wystawie zdję
cia te pokazane są oddzielnie, zachwycają 
kolorami, przede wszystkim złotym, kon
tarstującym z bielą lodowców. 

w torbach. Czuł sję bezpiecz
ny, być może odnoszono się do niego 
z respektem takźereW7.ględu na jego wzrost 

J ego rowerowe eskapady odbywały się 
w czasie tej wyprawy wolniej niź zwy

kle. Chętniej zatrzymywał się w ciekawych 
miejscach, miał czas na zwiedzanie bud
dyjskich świątyń. Przestało go intere
sować bicie rekordów wysokości czy 

W Nepalu życie toczy się na ulicy. Mężczyźni siedzą głównie w kucki 
i rozmyślają, kobiety zajęte są pracą, przygotowywaniem posiłku dla rodziny 
lub jak na zdjęciu szyciet;n. 

Tybet nadal go kusi, ponownie przy
zywają ku sobie Himalaje. Planuje na 
przyszłość dwutygodniowe trekkingi ro
werowe wokół Mont Ewerestu i wokół 
Annapurny oraz - i tu właśnie znowu po
jawia się Tybet - dwumiesięczną liczącą 
3000 km wyprawę z Lhassy do Katman
du. Czy mu sie powiedzie? Na razie jest 
w domu - a wystawa fotografii, którą 
przygotował w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Domaniewicach trwać bę
dzie do końca kwietnia. W planach prze
widziany jest jeszcze jeden pokaz slaj
dów, który odbędzie się 22 kwietnia na 
sali widowiskowej GOK. Początek 
o godz. 19.00. 

(tb) 

@~ffi[OO) ~@~-~~ 
I GOTÓWKOWE I HIPOTECZNE BENEFIA. FIAT 
·• KONSOLIDACYJNE ®®~~~~@ll~m~~ 

c::> c::> • kredyty dla osób zatrudnionych • najtańsze pakiety 

Nl @rm@ ~(AJ r~~~~:~ a=nie • ~~~:~~n:~ieczenia UJ W ~ ~ • ofert dla osób w BIK-u domów i mieszkań 
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ · DOBIERZEMY NAJKORZYSTllEJSZĄ OFERTE DLA CIEBIE! 
ŁOWICZ, ul. Browarna 8 tel. (G-46) 837-87-17. 
PIĄTEK, ul. Łowicka 2, tel. (0-24) 389-41-50 ~ 

Wszędzie gdzie się pojawił, od Debli 
po Katmandu i Pokharę, traktowano go 
jako ciekawostkę. Gdy pojawiał się z ro
werem, objuczonym sakwami i w kasku 
na głowie ludzie nawet na pustej prze
strzeni pojawiali się jakby znikąd, by go 
zobaczyć. W mieście cały czas towarzy
szyły mu ciekawskie dzieci. Czasami nie 
mógł znaleźć spokojnego miejsca, by kon
templować krajobraz. Tak było, gdy w cza
sie jednej re swoich eskapad, zapragnął~ 
nocować wśród pól tarasowych. Zdążył 
rozpakować sakwy, przygotować namiot 
do rozłoźenia, gdy poczuł, źe jest obserwo
wany, okazało się, źe tuź za jego plecami 
powoli zbierali się wieśniacy z pobliskiej 
wiooki, którzy wracali do domów z pól. Nie 
zdecydowałsięnanocleg,choćbarclzochciał 

~ć czas s3motnie fotografując najpierw 
zachód, potem wschód słońca w górach. Ryżowe pola tarasowe - tak wygląda w Nepalu krajobraz rolniczy. 

~dy mnich w jednej ze świątyń w Katmandu. 

ilości kilometrów pokonanych na rowe
rze. Właśnie w czasie pobytu w Nepalu 
dojrzał do ~łaściwego podejścia do pod
róźy, w której najwaźniejsza jest nie
oczekiwana przygoda czy spotkania 
z ciekawymi ludźmi. To, źe przez dłuż
szy czas przebywał w Katmandu, czy 
Pokharze sprawiło, że był rozpoznawal
ny na ulicy, zapraszany na herbatę, roz
mowy. - Było to czasami bardzo klopotli
we, bo zdarzało się, gdy ja zazwyczaj się 
gdzieś śpieszyłem. Tamtejsi /udzie nie mają 
w sobie tego pośpiechu, żyją swoim po
wolnym rytmem, w ich życiu niewiele się 
zmienia i nie potrafili zrozumieć pod ko
niec mojego pobytu, że muszę się spako
wać, przygotować bagaż do odstawienia 
na lotnisko, przygotować się do wyjazdu. 
Na mnie pobyt tam podziałał baniżo uspo
kajająco, zwolniłem, nabrałem dystansu 
do świata - opowiada Tafliński. 

Postaw na dośwfada.cnie 
- jesteśmy aa rynku jut 16 latl 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowane. 
Tel. 0601-391-405. 
Absolutnie całe osobowe, uszkodzo
ne - kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 
Aut0<2ęścl Renauh, Citroen, Peuge
ot Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. ~ 0691-730-162. 
Powypadkowy - kupię. Auto części 
- sprzedam. Tel. 0604-412-810. 
Kupię każdy samoch6d (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 
Abśołutnie kupię całe I rozbite, 
polskie i zachodnie. 
Tel. 046/831-01-29, 0601-317-076. 
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700, Tico 
- sprzedam. Tel. 0604-569-679. 
Poloneza do remontu - kupię. · 
Tel. 0889-125-892. 
Fiat Siena 1.4, 1998 rok, po wypadku 
- sprzedam. Tel. 0660-663-327. 
Lancia Lybra 1.9 ITD, IX 2000 rok, 
pełna opcja - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Opel Vectra 1.7 ID, 1994 rok, 
zielooy metalik, wezsja COX - sprzedam. 
Tel. 0604-274-576. 
Fiat Uno, gaz, 1996 rok, 3-drzwiowy, 
czerwony, bezwypadkowy, 4600 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-511-414. 
VW Vento, 1993194 rok, salonowy, bezwy
padkowy, bogato wyposażony, idealny, 
10900 zł - sprzedam. Tel. 0603-511-414. 
Ma7.da 121, 1991 rok, :zartjestrowana, 
srebrna, 7.3dbaoa, 4600 zł - sprzedam. . 
Tel. 0693-511-414. 
Renault Megaoe 1.6 + gaz, 1996 rok, 
bezwypadkowy, idealny, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-5lł-414. 
Peugeot 306 combi 1.6, 2001 rok, wyposa
żony, salon Polska - sprzedam lub zamienię 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003. 
Polonez Atu Plus - sprzedam w całości 
lub na ez«Śei. Tel. 046/839-21-39. 
Opel Astra Sedan 1.6 - sprzedam. 
Tel. 046/837-85-93. 
Liaz, 1988 rok, ład. JO t, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/837-07-40 do 17.00, 
046/837-20-40 po 17.00, 0601-790-933. 
Slazyoię do CC 700 - sprzedam. 
Tel. 0504-350-641. 
Zuk, 1990 rok, 110 tys. km - sprzedam. 
Tel. 046/838-47-86. 
Ford Fiesta I.I, benzyna, I 995 rok, 
stan bardz.o dobry, 3-drzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0508-174-505. 
Toyota Corolla 13 16V, 1993 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0506-713-289. 
Ford Escort 1.6 16V, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-135-491. 
Kupię Star, Jelcz, Robur, Żuk, osobowe. 
Złomowanie pojazdów, zaświadczenia. 
Naprawy ciężarowych. Tel. 0602-123-360. 
Renault 19, 1995 rok. Tel. 046/837-48-83, 
0603-673-950. 
Skoda Octavia Rider 1.9 TDI, 160 KM, 
skrzynia &-biegowa, 2004 rok, pełna 
opcja - sprzedam. Tel. 0606-735-365. 
Skoda Fabla combi Elegance 1.9 TDI, 
130 KM, 2004 rok, pełna opcja - sprze
dam. Teł. 0606-735-179. 
Mercedes 124 2.5 O, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-078-564. 
Mondeo combi ID, IW5/96 rok, zadbany, 
11500 zł - sprzedam. Tel 0601-283-548. . 
Części - Ducato, Ford Sierra i Scorpio, Hyun
dai, Renault 11 O, Renault 5, Polol\<'Z, 125p, 
126p, Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 
Ford &cort 1.8ID, 1997 rok, 8000 zł 

• - sptz.edam. Tel. 0602-491-984. 
VW Golf m, 1993 rok, 5-drzwiowy, 
czerwony - sprzedam. Tel. 0603-324-391. 
VW Bora 1.6, benzyna+gaz, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-060-181. 
Cilroen Xsantia 1.9 ID, 1996 rok, granatowy, 
centralny zamek, elektryczne szyby, 
poduszka, wspomaganie, immobilizer, 
garażowany - sprzedam. 
Tel. 0606-275-994, 0605-939-222. 
Fiat 126p, 1995 rok, czeiwony - sprzedam. 
Tel. 046/837-92-70 po 15.00. 
Łada 2106, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-233-712. 
Spu.edam przyczepę SAM. 
Tel. 0608-062-960. 
Sprzedam opony używane 184/34. 
Tel. 024/285-39-73. 
Opel Cor.;a, 1998 rok, garażowany, w dobtym 
stanie - sprzedam. Tel. 0500-262-867 . . 
Spu.edam ~kę samochodową l , ł / 1,3, 
zarejestrowaną Teł. 0607-316-725. 
Opel Vectra 1.7 ID, 1996 rok, cena 14i000 zł 
lub Ford Escort 1.6 16V, 2000 rok, 12500 zł 
- sprzedam. Tel. 046/863-03-47 
lub 0602-364-657. 
Fiat 126p - sprzedam. Tel. 0606-354-605. 
VW Transporter T4 2.5 ID, X 1999 rok, 
długi, granatowy, 178 tys. zł - sprzedam. 
Tel. 0241277-86-47. 
Ma7.da 323 1.7 D, 1990 rok - sprzedam. · 
Tel. 0604-286-264. 
Fiat Uno 900, 1999 rok, I właściciel, 7000 zł 
- spm:dam. Tel. 0660-433-377. 
Polonez Caro, I 993 rok, zielony, stan dobcy 
- sprzedam. Tel. 046/83&-39-15. 
Opel Astra 1.4, 1995 rok, instalacja gazowa 
na gwarancji, autoalann, centralny zamek, 
immobilizer, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 046/838-59-97. 
Kupię Opel Astra Il lub Focus. 
Tel. 0608-354-272. 
Ford Escort 1993 rok, 1.3 - sprzedam. 
Tel. 0695-384-425. 
Kupie silnik dwusuw do Wartburga. 
Tel. 0606-902-222. 

BMW 318i, 1.8, 1992 rok-sprzedam na cz.ę.
ści lub do remontu, rejestrowany w kraju, 
pełna dokumentacja. Tel. 0604-454-032. 
BMW 318~ 1.8, 1992 rok, stan bdb, 
rejestrowany w kraju, pełna dokumentacja 
- sprzedam. Tel. 0604-454-032. 
Ford Focus 1.8 benzyna, 1999/2000 rok, 
salon - sprzedam. Tel. 0602-370-470. 
Kia Rio 2001 rok, 16000 zł - sprzedam. 
Tel. 0508-359-480. 
Uno 900, 200 I rok, metalik - sprzedam. 
Tel. 046/837-90-12, ul. Dolna 6, Łowicz. 

VW Golfill 1.6, gaz, wspomaganie, c.zamek 
- sprzedam. Tel. 0600-768-482. 
Mercedes 123 2.4 D, 1983 rok 
- spmtdam. Tel. 0604-971-720. 
Graod Voyager, 1998 rok, salon. 
Tel. 0509-208-502. 

• Lakiecy samochodowe, materiały lakierni= 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
VW Transporter 2.4 O, 1998 rok, stan bdb; · 
Mercedes l90E 2.3 benzyna, 1988 rok, skó
ra, pełna elektryka, stan dobry; VW Golf 19 E 
1.8 benzyna, sportowy, 1988 rok, po remon
cie głównym, stan dobry, 3 drzwi - sprzedam. 
Tel. 0606-818-288. 
Kupię każde auto do 1000 zł. 
Tel. 060~-667. 
Opel Astra C\)!11bi 1.6, 1994 rok, 
wspomaganie kierownicy, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0663-513-416. 
Opel Vectra 1.6, 1990 rok, 3600 zł - sprzedain. 
Tel. 0663-513-416. 
Samochód dostawczy Lublin, Fiat Ducato 
- kupię. Tel. 0888-389-650, 0509-075-374. 
CC 700, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-757-193. 
Sprzedam przyczepkę samochodową, 
Tel. 0603-332-651. 
Ford Escort, 13, 1993 rok, 2500 zł 
- sprzedam. Teł. 0513-970.990 po 15.00. 
Man &-163, kootener z windą, ladowoość 3 t, 
1995 rok, I rejestracja 1997 rok, 230 tys. km, 
23000 zł brutto - S!lrz.edam. 
Tel. 0602-170.888. 
Nissan Sunny 1.4 benzyna, 1991 rok 
- sprzedam. Teł. 046/837-49--06 wiecwrem. 
Kuplę auta pełnosprawne. 
Teł. 0500-167.QO. 
Kuplę każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167.QO. 
Kuplę auta japońskie. 
Tel. 0509-791-220. 
Ma7.da 323F 1.5, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-354-191. 
Uno 1.4, wiśniowy, cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Bobrowniki 216. 
Tel. 046/838-66-91. 
Części: Golf 1.6 D - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 
Mercedes 207 - wszystkie części - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 
Honda Civic 1.4 SX, 1997 rok, 17500 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-859-496. 
ce 700, 1994 rok, czerwony 
- pilnie sprzedam. Tel. 0608-190-806. 
Opel Omega 2.0 gaz, 1993/95 rok 
- tanio sprzedam. Tel. 0509-286-655. 
CC 704, 1996 rok, gaz, 4000 zł - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-98. 
Citroen AX Diesel, 1997 rok, stan bdb, 
8700 zł - sprzedam. Tel. 0887-685-267. 
VW Golfm combi 1.8, 1996 rok, 10800 zł, 
gotowy do rejestracji - sprz.edam. 
Tel. 0608-484-651. 
Polonez Caro Plus, 198 rok, niebieski 
- sprzedam. Tel. 0667-349-210. 
Opel Astra combi 1.7 O, 1994 rok, 7000 zł. 
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42. 
Ford Transit 2.5 D, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-934-577. 
Fiat 1'25p 1500, 1988 rok, stan bdb 
- sprzedam t3ltio. Zduny k. Łowicza. 
Tel. 046/0839-11-78. 
Tico, 1997 rok, gaz, immobilizer - sprzedam. 
Tel. 0665-239-423. 
I 26p, 1996 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 0695-761-320. 
Punto l.l S, 1995/1996 rok, gaz, kolor gra
natowy, 3-0rzwiowy, stan bdb, cena 5900 zł 
- sprzedam. Tel. 0660-41&-956. 
Nissan Sunny, 1991 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0691-979-284. 
Tarpan Slazyoiowiec, w bardz.o dobl)'Ill sta
nie, silnik Fiata, gaz, skrzynia 5-biegowa, 
plandeka ocieplana - sprzedam. 
Tel. 0505-102-415. 
Fiat 126p, I 990 rok, silnik 1994 rok, 
stan dobcy - sprzedam. Tel. 0698-133-175. 
Fiat Punto 1. 7 diesel - sprzedam 
pilnie. Tel. 024/2n-M-24 po 20.00. 
Nissan Almera 1.4 l 6V, 1996 rok, gaz, klima
tyzacja - sprzedam. Tel. 0600-680-267. 
Golfll 1.3, XJI 1989 rok, gaz-sprzedam tanio. 
Tel. 0602-233-840. 
Seat lbiz.a 2.0, 1994 rok, benzyna + gaz, 
bogate wyposażenie, grafit - sprzedam. 
Tel. 0600-751-801 po 17.00. 
Star 200 - sprzedam. Tel. 0609-310-498. 
Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-67-54. 
Opel Vectra 2.0 DTL, combi, 1999 rok, 
czarny, bogate wyposażenie 
- spmtdam. Tel. 0609-201-079. 
Firma sprzeda naczepę, plandekę, 1991 tok, 
stan bdb oraz ciągnik siodłowy Scania. 
Tel. 0241277-12-91. 
Renault Twingo 1.2, 1994 rok, sprowadzony 
- spu.edam. W}jazdy z klientami po auta do 
Niemiec. Tel. 0504-065-348, 0888-300-550. 
Sprzedam maglownicę do Forda Escorta, 
1992 rok. Tel. 0880-472-006. 
Ford Escort 1.6 16V +gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0609,135-491. 
Fiat 126p, 1997 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0608-492-678. 
Firma sprzedam CS, MAN 403, Glob, 
1998 ro)<, stan bdb. Tel. 0604-486-046. 
Ford Transit, 1994 rok, krótki, niski 
- sprzedam. Tel. 0603-592-345. 
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Fiat Siena, 1998 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0698-417-557. 
Fiat Brava 1.4 12V, 1997 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0509-551-203. 
Fiat Seicento 900, 1999/2000 rok, bordowy 
metalik, 74 tys. km, n właściciel, bezwypad
kowy, serwisowany, kpi. dokumentów, stan 
bdb, 7600 zł - sprzedam. Tel. 0604-797-607. 
Opel Vectra I .Si, benzyna + gaz, 1992193 rok, 
srebrny metalik, bezwypadkowy, centralny 
zamek, wspomaganie, szyberdach, serwiso
wany, I wlaścicie~ 5 lat w kraju, 5700 zł 
- sprzedam. Teł. 0604-136-566. 
Polonez 1.5 + gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-083-757. 
Audi 80 B4 1.9 TO~ 1993 rok, el. szyby, el. szy
benlach, el. lusterka, wspomag;mie, alann, c.za.. 
mek, SlllD bdb - spraedam. Tel. 0514-989-903. 
Lada 2107, benzyna+ gaz, 1989 rok - sprze
dam. Tel. 046/838-40.22, 069$-238-725. 
Cinquecento, Tico lub Felicia 
- kupię. Tel. 0501-523-233. 
Seicento, Punto - kupię. 
Tel. 0500-420-702. 
Cinquecento ciężarowy uniwersalny 700, 
FVAT - sprzedam. Tel 0602-366-564. 
Ford Mondeo 1.6 16V, 1994/1995 rok, 
full opcja z klimatyzacją - sprzedam. 
Tel. 0602-377-182. 
Silniki 3.8 D Mercedes 508 + części, 
1.9 O Polooez + ez«Śei - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 
Kupię wszystkie, uszkodz.one, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 
Opel Vectra 2.0, gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 
Fiat !26p elegant, 1995 rok; Cilroen ZX l.4i, 
1994 rok; CC, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 
Skrzynię Poloneza, po 1992 roku - skupię. 
Tel. 0504-199-~80. 
Audi 80 B3 1.6 D, 1988 rok, stan dobiy, 
4000 zł - sprzedam. Tel. 0600-006-435. 
Polonez, 1994 rok, gaz, 2'1dbany - sprzedam. 
Tel. 0889-I 25-892. 
Volvo V70 2.4 O, 160 KM, 2002 rok, 
nawigacja, telef9n - sprzedam. 
Tel. 0601-081-ó99. 
Avia DMC 6 t, ładowność 2,5 t, 1997 
rok, Izoterma, stan dobly - sprzedam. 
GS Nieborów, tel. 0603-87~. 
VW T4, 1992 rok, 2.5 D, 6-osobowy + 
skrzynia -sprzedam. Teł. 0604-078-664. 
CC700, 1994 rok, srebrny metalik. 
Tel. 0693-155-811. 
Hyuoday Pony 1993/94 rok, 1.3, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0504-057-366, 
046/831-81-22. 
Seicento - sprz.edam. Tel. 0241277-91-87. 
Golf Jil, 1993 rok. Tel. 0663-4 ll-972. 
Opel Vectra hatchback, I 991 rok, z gazem, 
cena 4200 zł. Tel. 0886-522-480. 
CC700, 1997ni<-~ Tel.0691-846-085. 
Ford Focus 1.8 benzyna, 1999 rok, 5-<kzwiowy, 
bordo metalik -~Tel. 0502-299-100. 
żUk diese~ 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-49-33. 
Spu.edam lewe drzwi do Seicento. 
Tel. 0609-500-982. 
Opel Vectra 1.7d, 1993 rok, 5500 zł. 
Tel. 046/838-63-43 po 20.00. 
Fiat I 26p, 1997 rok, kolor zielony, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837-55-87. 
Tarpan, 1990 rok, sprawny technicznie 
- sprzedam. Tel 046/83&-21-69. 
Polonez l.6i + gaz, 1996 rok, 85 tys. km, stan 
bdb, 3000 zł - sprzedam. Tel. 0502-155-246. 
Mi1>11bishi lancer, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0887-298-441. 
Skoda Felicia comb~ gaz, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 046/838-92-48. 
Polonez Caro, 1994 rok, benzyna + gaz 
- spraedam. Tel. 0509-534-142, 046/83&-70.19. 
Peugeot 205, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0507-043-684. 
Opel Astra hatchback 1.4, 1996 rok, biały, 
7500 zł - sprzedam. Tel. 0600-304-957. 
Seicento, gaz, 2000 rok, bordowy - sprzedam. 
Tel. 0509-739-202. 
Fiat 125p, gaz, bak holowniczy - sprzedam.· 
Tel. 0604-504-651. 
Sprzedam ez«Śei do Opla Astra J.6i; 
opony 145/80/13, 2 szt., idealne - tanio. 
Tel. 0696-020-764. 
Renault 5 1.4 gaz, 1988 rok, nadwozie GT 
Turbo, stan techniczny opłakany, 800 zł 
- sprzedam. Tel. 0609-672-677. 
Sprzedam tanio używane zderzaki, błotniki, 
reflektocy Tel. 0604-350.273, 046/839-10.24. 
Escort I.I, 1981 rok - spu.edam. 
Tel. 0880-781-201. 
Punto 1.2 ELX, 75 KM, 1996 rok- sprzedam. 
Tel. 0604-213-631. 
Polonez Caro, I 994 rok, stan dobcy 
- sprzedam. Tel. 0602-197-654. 
vw Golf 1.6 m, 1987 rok, biały, 
3-<irzwiowy, 160 tys. km, stan dobry, 3900 zł 
- sprzedam. Tel. 060&-516-735po 16.00, 
046/838-90-26. 
Escort 1.3 CL, 1997 rok, 100 tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Maluch, 29 tys. km, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 046/838-77-71. 
Sprzedam slazyoię do ŻUka, z plandeka 
Tel. 0880-263-930. 
Opel Frontera 2.8Tdi, 1997 rok, 
podwyższany, klimatyzacja, pełna elektryka. 
Tel. 0507-141-870. 
Auto-Kasacja Nieborów: części do Opel 
(Omega, Kadet, Vectra, Ascona), BMW 316, 
Nissan Micra, Fiat Bravo, Polonez i inne. 
Tel. 0507-141-870. 
Polonez Caro - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-57-21. 
Ford Fiesta 1.8 DE, 1997 rok, biały - sprze. 
dam. Tel. 0604-600-021, 046/838-77-26. 
Sprzedam przyczepkę. Tel. 0602-230-475, 
046/837-13-81. 
VW Passat, combi, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-12-77. 
Audi A4 1.8 20V, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-190-757. 
żUk - skrzynia, 1986 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 046/861-1 1-07. 
Fiat l 26p, 1994 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0513-160-551. 
Ford Escort 1.3 benzyna, 1996 rok, 7300 zł 
- sprzedam. Tel. 0502-496-705. 
Nissan Primera 2.0 D, 1993 rok, 8300 zł 
- sprzedam. Tel. 0502-496-705. 
CC 700, 1996 rok, niebieski metalik, 
immobilizer, alarm, blokada skrzyni, opooy 
zimowe, garażowany, pełna opcja, 3800 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-633-656. 
CC 700, 1997 rok, srebrny metalik, 
immobilizer, blokada skrzyni, garażowany, 
pełna dokumentacja, 3500 zł - sprzedam. 
Tel. 0694-633-656. 
Seicento l.l, 1999 rok, morski metalik, 
c.zamek, alarm, immobili=, poduszka, 
blokada skrzyni, opony zimowe - sprzedam. 
Tel. 0694-633-656. 
Matiz, 2000 rok, niebieski metalik., bezwy
padkowy - sprzedam. Tel. 0501-419-497. 
Opel Astra 1.4 I 6V, 1997 rok, comb~ wspoma
ganie, ABS, bezwypadkowy, 6900 zł - sprz.<>
dam. Tel. 0501-419-497, 046/863-52-62. • 
VW Golf IV 1.6 16Y, 2000 rok, grafit metalik, 
I właścici~~ stan idealny, 5-<hzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0692-489-339. 
Ford Focus 1.6 16V, 1998199 rok, granatowy 
metalik, I wlaścicie~ stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0692-489-339. 
Fiat 126 el, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 
Fiat 126 el, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-177-041. 
Fiat CC 700, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 
Fiat Punto l.l SX benzyna + gaz, 5 drzwi, 
1998 rok, zielony, alarm, c.zamek, bezwypad
kowy, garażowany, seiwisowaoy - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. • 
Daewoo Tico, 1997 rok, srebrny metalik, 
I 00"/o bezwypadkowy, li właściciel 
- sprzedam. Tel. 0692-639-555. 
Daewoo Nubira COX, 1998199 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0502-507-768. 
'Fiat Siena 1.2 kal, 1999/2000 rok, czerwona, 
Il właścicie~ 67 tys. km, wspomag;uiie, C.7.ll
mek, el.szyby, auto alann, stan bdb, 9500 zł -
sprzedam. Tel. 0600-226-519. 
Skoda Felicia 1.3 MPl, 1997 rok, zielony 
metalik, I wlaścicie~ 90 tys. km, serwisowa
na, zadbana, multilock, 7700 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 
Fiat Brava 1.6 benzyna+ gaz, 1997 rok, czer
wona, 8700 zł-sprzedam. Tel 0600-226-519. 
Tarpan, 1985 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-189-399. 
Honda Civic 1.4 16V, gaz. 1995/1996 rok, 
3-drzwiowy, pełna elektryka, alufelgi + kola 
ziinowe, radio CD + zmieniarl<a. kolor grana
towa perła, 190000 km, 14900 zł do uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0665-964-080. 
Golfll, 1990 rok, po kolizji sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 
Nissan Almera Diesel, 1996 rok, stan bdb, 
12200 zł - sprzedam. Tel. 0887-685-267. 
VW Golf II diesel sprzedam tlmio na części. 
Tel. 0607-198-603. 
Citroen AX, 1993 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-51-ll po 16.00. 
Opel Vectra B, 1996 rok, benzyna+ gaz; Cor
sa 1.4, 1994 rok; Opel Astra TO, 1998 rok; 
Ford Escort 1.8 O, 1995 rok; Renault Mega
ne 1.9 O, 1998 rok; Mercedes 190 2.0 O, 
1990 rok - sprzedam. Tel. 0602-498-775. 
Volvo 440 2.0, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0697-574-715. 
Polonez Caro, 1995 rok, gaz, hak - sprzedam. 
Tel. 0507-150.766. 
Daewoo Matiz, 2000 rok, klimatyzacja, 
miedziany metalik, el. szyby, I właściciel, 
9200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
Opel Astra 1.6, gaz, combi, 1997 rok, 
kllma!Yiacja, wspomaganie, 8400 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
Ford Fiesta, 1994- rok, niebieski metalik, 
5200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
Seat Toledo 2.0 GIT, 1992193 rok, gaz, 
el. szyby, lusterka, światła, szyberdach, srebr
ny metalik, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0600-968.016. 

Nissan Almera 1.6 SLX, 1996 rok, gaz, pełne 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0504-697-531. 
CC 700, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 
Ford Escort, 1992 rok, niebieski, 5-dnwio
wy, 3400 zł, - sprzedam. Tel. 05lł-487-994. 
Renault 19 Sedan, zielony metalik, I właści
ciel, 1995 rok, pełna dokumeotatja, salono
wy, 7200 zł - sprzedam. Tel. 0663-657-111. 
Volvo 850 2.5 IOV, benzyna, gaz, comb~ gra
natowa metalik, 4x el.szyby, el.lusterka, kli
matyzacja, ABS, relingi dachowe, stan bdb, 
9800 zł - sprzedam. Tel. 0880-948-646. 
Fiat Uno, 2000 rok, 0.9, ciemno niebieski 
metalik, benzyna+ gaz, 10000 zł; Polo 1.4, 
grafitowy metalik, 2001 rok, 23000 zł; Re
nault Laguna 1.8 benzyna + gaz, 1996 rok, 
zielony metalik, krajowy, 11800 zł; Skoda 
Felicia 1.3 benzyna + gaz, 1998 rok, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
0694-547-204. 
l..ano5 I.~, 1998 rok, gaz, wiśniowy metalik, 
7500 zł - sprzedam. Tel. 0513-906-523. 
Opel Kadett 1.6 i, 1988 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0506-355-598. 
Golfll, 1988 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0669-328-476. 
Golfll 1.6, 1991 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-737-063, 0693-814-096. 
Golf ill 1.9 ID, 1993 rok, metalik, 
3-<hzwiowy, sprowadzony - sprzedam. 
Tel. 0696-463-120. 
Opel Astra combi 1.4 benzyna+ gaz, 1994 
rok, biały - sprzedam. Tel. 046/861-26-15. 
Całe i uszkodzone - kupię (Głowno). 
Teł. 0606-238-179. 
Żuka, Nysę na gaz, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0506-656-084 po 15.00. 
Giler 600RC Enduro, 1990 rok, stan bdb, 
cena 6200 zł - sprzedam. Tel. 042/719-26-70. 
Seicento 900 SX, 1998 rok, łososiowy, stan 
barcłz.o dobiy - sprzedam. Tel. 0504-013-532. 
Passat combi 1.9 TO, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-845.077. 
Renault Laguna 2.0, 1994 rok, gaz, 
bardzo bogate wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0607-055-738. 
Maluch, czerwooy, 1991 rok, silnik brzytwa, 
stan bdb, cena 1000 zł. Tel. 0502-068-704. 
Suzuki super cany, poj. 970, ładowność 580 
- sprzedam. Tel. 0693-108-557. 
Polonez Truck 1.9, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-17-90, 0602-868-878. 
Fiat Punto, 1996 rok, uszkodz.ony pl7.Ód 
- sprzedam. Tel. 0604-359-408. 
Sprzedam kola 155x70 Rl3, nawigator. 
Tel. 0668-483-254. 
Cinquecento 700, 1994 rok, 3 tys. zł - sprze
dam. Tel 0506-793-633, 066().468-296. 
Opel Cabbra, 2.0i, 1992 rok, gaz, pełna opcja, 
bez klimy, 6200 zł do· uzgodnienia 
Tel. 0609-104-693. 
VW Passat combi, 1.8, 19~, 1300 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-121-929. 
Punto, 1.1, sx, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0421719-20.77, 0604-392-876. 
Ford Fiesta, l.3i, 1995196, zarejestrowany 
- sprzedam lub zamienię. Tel. 042/719-20.77, 
0604-392-876. 
Fiat Tempra, 1.90, comb~ 1993 rok, 
zarejestrowany, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0421719-20.77, 0604-392-876. 
Volkswagen Bora, 1.9 IDI, 2000 rok, 
srebrny metalik, przebieg I OO tys. 
Tel. 046/838-30.30. 
Star W200, trójstronny wywrot sprz.edam 
lub zamienię na ciągnik rolniczy. 
Tel. 0421719-56-55. 
Zuk izoterma-sprzedam. Tel 042/719-56-55. 
Audi 80, 1.8 + gaz, 1990 rok, 
stan bdb 7900 zł. Tel. OliCJ0-938-371. 
Star 2000, zielony, 1989 rok, wywrot na trzy 
strony - sprzedam. Tel. 042/719-92-57. 
Skoda Felicia combi, l.3i, 2000/2001 , 
8500 zł - sprzedam. Tel. 0508-265-066. 
Vectra B, 2.0, CD, gaz, 1996 rok, krajowa 
- sprzedam. Tel. 0508-270.961. . 
Kupię VW Golf n, 1.6 D, najchętniej 
przerejestrowanego, sprawnego. 
Tel. 0505-609-224 wieczorem. 
Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy - kupię. Teł. 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, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-m. 
Audi 80 2,0 +gaz, 1991/1995 rok, 
czarna perła, stan dobry, II właściciel, 
niedrogo - sprzedam. Tel. 046/831-73-69, 
0506-840-122. 
Audi 80 B3, 1,6 benzyna, 1991 rok 
- sprzedam. Tel. 046/831-27-76. 
BMW 316 1,6 +gaz, 1989 rok, 
cena 6500 zł - sprzedam. Tel. 0601-804-616. 
CC 900, 1992 rok, gaz, stan idealny 
- sprzedam lub zamienię na poloneza. 
Tel. 0697-686-801. 
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CC 700, 1996 rok; Kos do nawozów 
- sprzedam. Tel. 0698-814-471. 
Cinquecento 900, 1996 -1998 rok - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 
Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Cilroen C3, 2002 rok, przebieg 63 tys., 
salonowy, klimatyzacja. Tel. 0503-044-733. 
Części wszystkie do Opla Omega combi. 
Tanio sprzedam. Tel. 0687-705-374. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na 126 p, 
cinquecento, poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 
Daewoo Matiz 1999/2000 rok, I właściciel, 
cena 7800 zł - sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Daewoo Nexia, sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 
Daewoo Tico, I 997 rok, gaz, bezwypadko
wy - sprzedam. Tel. 0509-369-540. 
Daihatsu Charade, poj. I OOO D, 1991, 
5-<lrzwiowy - sprzedam. Tel. 0503-384-451. 
Dewoo Lanos sedan - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 
Fiat 126 ELx, 1998 rok, przebieg 66 tys. km, 
właściciel niepalący, jasna zieleń - sprzedam. 
Tel. 0512-195-017, 046/831'27-84. 
Fiat 126 p, rok 1990 - sprzedam. 
Tel. 046/814-18-84. 
Fiat 126p, 1987 rok, opłacony, ubezpiecza.. 
ny z bakiem, stan dobiy, niedrogo - sprzedam. 
Tel. 046/831-73-69, 0506-840-122. 
Fiat Palio Weekend 1,2, benzyna+ gaz, 

• 2000 rok- sprzedam. Tel. 0607-99-66-96. 
Fiat Punto 1,2, l 6Y, 2000 rok, 5 drzwi, 
bezwypadkowy, wyposażony - sprzedam. 
Tel. 0603-588-228. 
Fiat Punto Go! 1,2, 2001 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-105-004. 
Fiat Punto, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 06011:-108-139 
Fiat Uno 1,4, 1997 rok produkcji +gaz 
- sprzedam. Tel 0604-227-094. 
Fiat Uno 5-drzwiowy' - kupię. 
Tel. 0600-944-728. 
Ford F.scort 1,6 benzyna, 1992 r., 3-drzwio
wy, srebrny cena 2950 zł. Rawa Mazowiecka 
-sprzedam. Tel. 0606:-952-277. 
Ford Escort combi 1,4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 
Ford Fiesta 1,1, 1990 rok,. benzyna+ gaz, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0661-162-575. 
Ford Fiesta 1,8 O, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-061-163. 
Ford Focus comb~ 1,8 TOI, 2001 rok, 
srebrny metalik, sprowad:z.ooy - sprzedam. 
Tel. 0512-102-339 po 14.00. 
Ford Mondeo I ,8 combi, salonowy, 
ewa 15300 zł - sirz.edam. Tel 0888-90-93-85 
lub wieczorem 046/83&-89-17. 
Ford Scorpio 2.0 DOHC combi, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
FSO Polonez Truck GAZ, 
rok produktji 1994 - sprzedam. 
Tel. 046/833-23-35, 8:00-15:00. 
Golf 1,4, 1992 rok + gaz - sprzedam. 
Tel. 0605-133-618. 
Honda Civic 1,3, 1985 rok, tanio, okazja 
- sprzedam. Tel 0506-142-961. 
Huoday Pony, 1991 rok, instalacja gazowa 
- sprzedam. Tel. 0603-644-142. 
Isuzu Trooper jeep 2,2 TOI, 1989 rok, 5 drzwi, 
długi - sprzedam. Tel. 0663-432-767. 
Kia sportage jeep 2,0 IDI, 1998 rok, 5 drzwi, 
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0609-454-637. 
Lancia Lybra 1.9 ITD, IX 2000 rok, 
pełna opcja - sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Lanos, 1998 rok, granat metalik, sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz 
- tanio sprzedam. Tel. 0606-395-256. 
Lublin 1, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-875-821. 
Lublin li 352H, ciężarowy, rok prod. 1998, 
6-osobowy, cena 5500 zł - sprzedam . 
Tel. 046 815-01-96, 0695-432-010. 
Lada Samara X, 1992 rok z iizem, stan ideal
ny - sprzedam. Tel 0607-521-398. 
Mercedes 124 E klasa. 2,5 O, 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, ni. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046 831-84-39, 0501-461-936. 
Nissan Primera 2,0 + gaz, elektryka, 
klimatyzacja, cena 11700 zł - sprz.edam, 
możliwość zamiany. Tel. 0603-059-587. 
Nubira 1,6, gaz, 1998 rok, cena 8800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-804-616. 
Opel Agila 2001 rok, cena 14900 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-564-269. 
Opel Astra l,8 1992 rok, ez«Śei blacharskie 
i mechaniczne - sprzedam. Tel. 0502-997-862. 
Opel Astra 1,4, sedan, 1994 rok, cena 7500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-80-46-16. 
Opel Astra 1,8, sedan, 1992 rok, cena 8500 zł, 
bogate wyposażenie - sprz.edam. 
Tel. 0608-506-174. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „Nl": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I ULKOZIEJ; 
a KWIACIARNJA .EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKlE~O 6; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; a TARGOWICA 
MIEJSKA W t.OWICZU .• PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI)~ a SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; a SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W J~MNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE;• SKLEP P.-GOJ W PARMIE; a SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P.KOWALC~KA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGO WŁ YSZKOWICACH; • SKLEP I'. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOśCIELNYM; a SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH 
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ w HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ w KOCIĘRZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; • SKLEP .Kos· w GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
0 U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. ftYNEK 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 448; a SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; a SKLEP 
WIELOBRANżOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; a SKLEPWIELOBRANżOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI"; •KWIACIARNIA DOBEJA W GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
• SKLEP SPOŻVWCZo-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; a KIOSK PRZEMYSŁO
WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; a SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 

• 
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Opel Astra combi 1,7 D, 1992 rok - sprz.edam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 
Opel Astra U, 1,6 1997 r. Xll, gaz, blaly. 
Stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/814-33-17 po 1'-

. Opel Astra combi 1.7 TD (Isuzu), 1995 rok, 
cena 9700 zł, grafit - sprz.edam. 
Tel. 0607-318417. 
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 
Opel Astra, 1998-2000 rok - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 
Opel Corsa I ,O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 
Opel Corsa, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 
Opel Omega combi, 1996, 2,0 - l 6Y, metalik, 
klirnatronik, welur, draewo, 2x PP, 
stan b.dobry, cena 12900 zł - sprz.edam. 
Tel. 0609-473-367. 
Opel Vectra 1,6 I 6Y, 1998 rok, klimatyzllcja, 
14900 zł - sprzedam. Tel 0694-745-543. 
Opel Vectra 1,6, gaz, 1994 rok, 6800 zł 
- sprz.edam. Tel. 0694-745-543. 
Opel Vectra 1,8 sedan, 1993 rok, benzyna 
+ gaz, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/835-22-23 pol8. 
Opel Vectra combi 1,6 l 6V, 2000 rok, ful] 
wyposażona, cena 21500 zł - sprzedam lub 
zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Opel Vectra combi 1,8, I 6V, 1997 rok, auto
mat, bogate wyposażenie, sprowadwny, za
rejestrowany - sprz.edam. Tel. 0509-482-065. 
Opel Vectra XIl, 1999 rok, cena 18600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Opel Vectra, 1994 rok, Opel Vectra, 1996 rok, 
Audi 80, 1992 rok - sprz.edam. 
Tel. 0501-748-416. 
Opony Dl24, (Tico, 126 p), felgi 126 p. 
Gwarantja - sprzedam. Tel. 0603-112-327. 
Palio Weekend rok 1999 - 2001 - kupię. 
Tel. 0507-602-403. 
Peugeot 206, 3-drzwiowy, rok prod. 2003, 
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, rok 1993 
- sprzedam. Tel. 0508-602-895. 
Polonez Caro 1,6 rok 1996, cena 2500 zł 
- sprzedam. Tel. 0665-219-878. 
Polonez Caro 1,6 + gaz, 1996 rok, ciemno 
zielony, ospojlerowany, centralny zamek, 
imrnobili=, alufułgi - sprzedam. -
Tel. 0606-532-136. 
Polonez Caro Plus, 1997 rok, gaz - sprz.edam. 
Tel. 046/831-45-43. 
Polooez Caro, rok prod. 1992, gaz, hak 
- sprzedam. Tel. 0696-675-718. 
Polonez Truck 19D, skrzynia 2,5, r. pr. 1996, 
stan bard7.o dobry. Pilnie - sprzedam. 
Tel. 0668-376-749. 
Powypadkowe kupię. 
Tel. 0605-100ó74. 
Przyczepkę 125 X 230 - sprzedam. 
Tel. 0692-309-453. 
~ 2-0Siową lub 3-0Siową, z hamul
cem najazdowym lub pneumatycznym, może 
być do remontu - kupię. Tel 0601-961-399. 
Przyczepkę samochodową i wszystkie 
czi;ści do Forda Siena - sprzedam. 
Tel. 0512-335-579, 0510-558-711. 
Punto I, I, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo me
talik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 
Punto, 5-drzwiowe - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 
Renault Clio, 1992/1993 rok, cena 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 
Renault 19 1,4, gaz, 1993 rok, cena 5400 zł 
- sprzedam. Tel. 046/834-82-88. 
Renault Clio 1,2, 2003 rok, listopad 
- sprzedam. Tel 0502-061-163. 
Renault Kangoo 1,4, 2000 rok, 5-drzwiowy, 
osobowy, bezwypadkowy - sprzedam 
lub zamienię na osobowy mniejszy, tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Renault Kangoo 1,4, 2001 rok, salonowy, 
J właściciel. Tel. 0606-975-932. 
Renault Laguna 2,0 + gaz, 1996 rok 
- sprzedam. Tel 0698-624-000. 
Renault Magane Scenic, 1997-1999 rok 
- kupię. Tel. 0692-829-882. 
Renault Megane n, 1,5 DCi, 2003 rok, 5 dtzwi, 
salonowy - spaedam· Tel. 0606-975-932. 
Renault Thalia 1,4, 2001 rok, 2001 rok, I wia
ściciei - sprzedam. Tel. 0603-588-228. 
Renault 21D, rok 1989, cena 1500 zł+ opiaty 
- sprzedam. Tel. 0693-713-391. 
Samochód ciężarowy Liaz 
z przyczepą wywrot, zestaw. 
Tel. 046 838--03-21, 838--03-02. 
Seat Cordoba 1,4, 2001 r. cena 21 tys. zł, 
lub zamienię na COO)bi w tej cenie - sprzedam. 
Tel. 046 815-44-78. 
Seat Cordoba, 1998-2000 rok - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 
Seat Ibiza 1,4 +gaz, 2001, 5-drzwiowa, bez
wypadkowa, cena 20700 zł, I właściciel -
sprzedam lub zamienię na cinquecento, seicen
to, tico. Tel. 046/835-33--08. 
Seat Toledo 1,6, gaz, 1992 rok, cena 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 
Seicento I, I, 1999 rok, bordowy metalik. 
Tel. 046/831-24--09 po 19, 0604--077-521. 

Seicento, 1998-2000 rok, bezwypadkowe 
- kupię. Tel. 0606-436-231. 
Silniki do samochodów osobowych, różne 
- sprz.edam. Tel. 0503-384-451. 
Skupujemy samochody cale, skorodowane, 
rozbite powyż.ej 1990 roku. 
Tel. 046/831-06-67, 0608-506-174. 
Sprzedam lub zamienię Cinquecento rok 
1994. Dopłata. Tel. 0668-529-785. 
Sprzedam lub zamienię Daewoo Lanos z ga
zem, dobrze wyposażony Tel. 0512-451--076. 
Tabio Fiat 125 p, gaz, 1990 r. - sprzedam. 
Tel. 0663-242-489. 
Tavria z.as, 1995 rok, jeżdżąca, zarejestrowana, 
cena(,()() zł - sprzedam. Tel. 046/832-72-62. 
Tipo, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 046/832-59-59. 
Toyota Corolla 1,4, 1999 rok, bezwypadko
wa, n wiaściciel - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0504-221--035. 
Toyota CoroUa 1,8 D, 1987 rok, stan dobty 
- sprzedam. Tel. 0508-184--090. 
Toyota Yaris I ,O, 1999 rok, 5-<lrzwiowa 
- sprzedam. Tel. 0880-353-966. 
Vectra 16, l 6Y, klima, ABS, elektryka, 
wspomaganie - sprzedam. Tel. 0667-745-502. 
Volkswagen Caravela 2.5 benzyna + gaz, 
1991 rok - sprzedam. Tel. 0601-160-950. 
Volkswagen Golf, 1,6, 1993 rok, elektryka. 
Tel. 0603--059-587. 
Volkswagen Polo, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 
Volvo V40, 2,0 T, 1998 rok, bogate wyposa
ż.enie, cena 20000 zł - sprzedam. 
Tel. 0500-272--055. 
VW Bora 1,6 benzyna + gaz, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
VW ET 28, 2,4 D, 1996 rok- sprzedam. 
Tel. 0509-808-386. 
VW Passat 1,6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 
VW Passat combi 1,9 TDI, 1995 xn 
- sprz.edam. Tel. 0501-742-540. 
VW Polo 1,9 SD~ 1998 r„ cena 14200 zł 
do negocjacji. Możliwość rat i inne auta 
- sprzedam. Tel. 0512-614-314. 
VW Polo I ,O, 1991 rok, laajowy, 
cena 3500 zł - sprzedam. Tel. 046 834-82-88. 
VW T4 Multivan 1,9 TD, 1994 rok, 7 osób, 
14800 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
VW Transporter 2,4 D, 1991 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
Zule izoterma + gaz, 1987 rok, koło Skiernie
wic - sprzedam. Tel. 0697-104-516 po 16. 
Zuka Diesla 1994 r„ slazyniowiec, burty alu
miniowe - sprzedani Tel. 0693-791-169. 
Fiat Punto 2 sx, I wiaścicie~ kupiony w stycz
niu 200 I roku, 3-drzwiowy, stan bardzo do
bry - sprzedam. Tel. 0502-96-60-24. 

MOTOROWE 
Komar Gizmo, 2004 rok - sprzedam. 
Tel. 0511-782413. 
Sprzedam motocykl Yamaha FJ 1200, 1987 
rok, z Niemiec, 2200 zł. Tel. 0697-690-745. 
Zamienię MZl50 na WSK 125. 
Tel. 0663-972-937 po 15.00. 
Sprzedam Jawę 350. Tel. 0692-789--044. 
Sprzedam skuter Yamaha Neos, 
2002/2003 rok. Tel. 0509-065-751. 
Sprzedam motorynkę„ Tel. 046/838-16-84. 
MZ ETZ 250, stan dobty, zarejestrowany, 
czerwony - sprzedam. Tel. 0692-563-262. 
Sprzedam Yamahę Vrrago 535, 1996 rok, 
żółta, 141 oo km, stan bdb, styl amerykański. 
Okazja, 8(,()() zł. TeL 0502-259-435. 
Skutety używane 50, 150, ceny od 1500 zł. 
Tel. 0502-259-435. 
Sprzedam motorynkę, stan bardzo dobty, 
1989 rok, dokumenty, cena 700 zł (do nego
cjacji). Tel. 024/285--09-75. 
Sprzedam skuter Peugeot, 1996 rok, 
stan idealny, 2250 zł. Tel. 0693-824-724. 
Simson S5 l Enduro - sprzedam. 
Tel. 0508-707--072 
Sprzedam motocykl Yamaha Vrrago 750. 
Tel. 046/837-90-82. 
Simson skuter, 1500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/838-00-11. 
Sprzedam Hondę Transapl (,()(), 1994 rok, 
stan bdb, I 0000 zl do uzgodnienia 
Tel. 0503-103-338. 
Sprzedam Simson do remontu, 4 biegowy, 
1991 rok. Tel. 0421719-18-47. 
BMJS: dziecięcy, motorynkę sprzedam. 
Tel. 0661-636-885. 
Motocykle, skutery, akcesoria, serwis. 
Tel. 0509-482-065. 
Yamaha Vrrago 535, rok 1990, stan b. dobry 
- sprzedam. Tel. 0506-040-704. 
WSK 125, stan bard7.o dobry, brak 3. biegu, 
zdokwnentami-sprz.edam. Tel. 0888-285-186. 
Ogar 200, czerwony metalik, stylizowany 
na Simsona, cena 650 zł - sprzedam. 
Tel. 0660-618-340 po 16. 

GARAŻE 
Sprzedam lub wynajmę garaż, 
os. Szarych Szeregów. Tel 046/837-96-32, 
0607-930-269. 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0661-588-671 
Sprzedam garaż blaszak w centrum Łowicza. 
Tel. 0502-751-130. 
Garaż do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-00-43. 
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Okolice os. Dąbrowskiego - Ut. Świętojań
ska - sprzedam garaż blaszak. 
Tel. 0600-109-226 po 16.00. 
Sprzedam garaż na os. Bratkowice, za myjnią, 
Tel. 0605-974-777. 
Sprzedam wiatę garażową, os. Bratkowice. 
Tel. 0602-389-858. 
Garaż oraz duże pomi=nie na skladowa
nie Tel. 046/837-53-67, 0691-620-837. 
Sprzedam garaż budowlany na pło
zach metalowy o wym. wys. 2 m, 
szer. 2 m, dl. 4 m, 1000 zł. 
Tel. O<W837-n-n, 0886-471-980. 
Sprzedam garaż własnościowy z wykupio
nym gruntem, os. Swoboda, Głowno. 
Tel. 042/259-14-67 po 20.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
·SPRZEDAż 

Duia posiadłość 1,7 ba okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 
Działka budowlana w centrum Sochaczewa, 
1745 mkw. Tel. 0606-145-365. 
Mieszkanie 83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska 
+garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00. 
Mieszkanie 30 mkw„ ul. Czajki bi. I b. 
Tel. 046/837-76-27 po 18.00. 
Sprzedam dom o pow. 356 mkw. 
Tel. 046/837-42-91. 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ba 
z budynkami, Bąków Górny 46. 
Tel. 046/837-33-23 p0 19.00. 
M-3, 48 mkw„ os. Konopnickiej, IV piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 
Sprzedam dom w Łowicm 
Tel. 0608-579--039. 
Kawalerka 16 mkw„ wiasnościowa, w bloku. 
Łowicz, ul. Czajki, tel. 0663-721-342, 
046/837-26-23. 
72 mkw„ IV piętro, garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 
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. 
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 mniej= 
do 35 mkw. I piętro, ewentualnie sprzedam, 
a kupię. Tel. 0507-945-532. 
Sprzedam lub zamienię na mniejsze, 
ładne 65 mkw„ 3 pokoje + duża kuchnia, 
spółdzielcze, własnościowe, os. Kostka, c.o„ 
c.w„ miejskie. Blok po remoncie, ocieplony. 
Tel. 0605-562-631, 0461837-68-10. 
Dom jednorodzinny, wolnostojący, 
pow. 21 O mkw„ działka 564 mkw„ Łowicz, 
okolice ul. Łys:zl<owickiej. Tel. 0608--054-739. 
M-2 - sprzedam. Tel. 0502--096-856 po 17.00. 
Kawalerka, os. 1l<ac7.ew. Tel. 046/837-95-81. 
Zamienię mieszkanie wiasnościowe 48 mkw. 
(2 pokoje), os. Noakowskiego ma większe 
w cegle, najlepiej na os. Dąbrowskiego 
lub Noakowskiego. Tel. 0601-614--035. 
64 ary, Niespusza Wieś. Tel. 0602-211-613. 
Sprzedam 5 ba, gm. Zduny. 
Tel. 0421717-59-35, 0602-637--024. 
Dom w Sannikach. Tel. 0241277-63-06. 
Sprzedam ziemię 7 ba, Chruślin 40, • 
gmina Bielawy. 
Sprzedam dzialkę budowlaną, 
pow. 2900 mkw„ Bolimów, ul. Senatorska, 
media, woda, światło, budynek do remontu. 
Tel. 0602-824-063, 0698-300-751. 
Dom mieszkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 0241277-61-24. 
Sprzedam działkę o pow. 21 arów w Krępie. 
Tel. 046/838-35-35. 
Sprzedam gospodarstwo 12 ba z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 
Mieszkanie 83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska, 
bloki - sprzedam, zamienię na mniejsre 
lub dom. Tel. 0604-172-273. 
Działka budowlano-inwestycyjna, 
8000 mkw. w Bielawach. 
Tel. 046/838-25-93, 0604-235-514. 
Sprzedam dom w ł.owicm 
Tel. 0607--096-765. 
Sprzedam budynki na działce 6000 mkw„ 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 
Sprzedam dzialkę rolną, I ,IO ha, Sromów 40. 
Tel. 0663-975-509. 
Działka budowlana 11 OO mkw. na obrzeżach 
Łowicza - Nme poloimie. Tel. 0502-278-760. 
Centrum, 39 mkw„ 2 pokoje, r piętro, po kapi
talnym remoncie, cegia - sprzedam. 
Tel. 0661-192-364 po 17.00. 
Spnrdarn lub zamienię M-5, os. Starzyńo;kiego. 
Tel. 046/837-64-55. 
Dzialka rolna 3000 mkw. Tel. 046/83().99-70. 
Sprzedam lokal w centrum handlowym. 
Tel. 0601-303-251. 
1,96 ba w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 
M-3 62 mkw„ os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-70-24, 0608-571-987. 
Dom blisko Łowicza Tel. 0697-580-227. 
Działka I, I O ha w Klewkowie, w tym budow
lana 3000 mkw„ 14 zł/mkw. + 8000 mkw. rol
nej gratis. Tel. 0604-970-429. 
Sprzedam gospodarstwo 15· ba, zabudowa
nia obszerne, z możliwością powiększenia 
arealów; jałowice i krowy hodowlane. 
Tel. 024/285-34-79. 
Sprzedam mieszkanie 33 mkw„ po remoocie, 
Łyszkowice. Tel. 0665-499-818. 

S(:rnmn ckm i 1,5 ba ziemi Tel. 046/838-67-87. 
Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
,Wiadomość: Pilaszków 2. 
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 4,44 ba 
wraz z budynkami, cena do uzgodnienia 
Lasocin 25, tel. 0694-843-211. 
Sprzedam dzialkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-516-966. 
Sprzedam dzialkę budowlaną, 
okolice Jastrzębi. Tel. 0510-124-705. 
Sprzedam mieszkanie 58 mkw„ 
ul. Bolimowska. Tel. 0691-576-609. 
Sprzedam 3 ba ziemi - Janinów koło Bielaw. 
Tel. 0665-727-585. 
Sprzedam 33 mkw. (2 pokoje z kuchnią), 
os. Starzyńskiego. Tel. 0608-409-694. 
Działka budowlana o pow. IO arów. 
Otolice 8, tel. 046/837-15-40. 
Mieszkanie wiasnościowe 60,33 mkw„ 
os. Bratkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 046/837--01-84. 
Sprzedam O,D7 ba z budynkami. 
Mastki, przy trasie Łowicz - Kiernozia. 
Tel. 042/658-27-68, 0500-527-509. 
M-4, 58 mkw„ parter, os. Noakowskiego. 
Tel. 046/837-54-77, 022/498-66-18. 
Domek na ogródkach dzialkowycb 
,,NiedźwiOOclc" - sp=lam Tel 046'837-74-89, 
0504-181-667. 
Dzialka pod budownictwo przemysłowe 
o pow. 6000 mkw. na Katarzyn0wie. 
Tel. 046/837-72-70. 
60 mkw„ os. Bratkowice. 
Tel. 0511-380-095 po 18.00. 
Działka około I OOO mkw, 
rekreacyjno-budowlaną. Arkadia - wieś, 
tel. 046/837-39-39, 0697-693-632. 
Sprzedam lub wynajmę M-4, 
os. Starzyńskiego. Tel. 0603-652-988. 
Sprzedam działkę budowlaną 1600 mkw„ 
Łowicz. Tel. 0695-540-915. 
0,94 ba, Malszyce. Tel. 0500--026-815. 
Działka 1,22 ba, budynek mieszkalny 
i gospodarczy. Tel. 0696-167-361. 
Dom do remontu, 12 km od Łowicza - tanio. 
Tel. 0606-741-845. 
Działka 14,5 tys. mkw„ budowlana, światło, 
6 km oo Sochaczewa, przy trasie Sochaczew 
- Łowicz. Tel. 0606-741-845. 
Sprzedam dom murowany, 100 mkw. 
Tel. 046/839-63-99, 0501-011-238. 
Wydzierżawię lub sprzedam gospodarstwo 
rolne z budynkami: mieszkalnym, gospodar
czym w Popowie. Tel. 0606-624-547. 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 
Dom wolno stojący 216 mkw. z budynkiem 
gospodarczym (Głowno - Zabrzeźnia). 
Tel. 0421719-40-45. 
Działkę w Głownie, ul. Zapolskiej 7 
(1116 mkw.). Tel. 0609-331-105 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. Qi.21719-35-79. 
Sprzedam działkę o pow. 4200 mkw. 
z budynkami w miejscowości Rozct.ielna, 
gm. Dmosin. Tel. 042/719-26-70. 
Dom 170 mkw. z dzlalką 2300 m, 
wysoki standard, Dmosin. 
Tel. 0501~72-004, 046/874-7~. 
Sprzedam dom 30 km od Warszawy, 
ekologiczny, 80 m powierzchni mieszkalnej, 
170 m powierzchni zabudowy, 
działka !(,()() m. Tel. 0603-388-871. 
Działkę budowlaną I 200 mkw. sprzedam. 
Tel. 0421719-14-37. 
Gospodarstwo rolne o powierzchni 8,75 ba 
wraz z budynkami (Mąkolice 118). 
Tel. 0421719-57-92. 
Sprzedam dzialkę 9900 mkw„ Głowno, 
Zabrzeźnia Parcel. Tel. 0500-151-768. 
Sprzedam kawalerkę. Tel. O(i94-664-690. 
Sprzedam dzialkę rekreacyjną 
- leśną nad Mrogą, 2300 m, gmina Dmosin. 
Tel. 0608-641--020. 
Sprzedam dom zarnkni«tY i działkę 700m. 
Tel. 0421719-61-73. 
Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzsźniańska 71, 7000 mkw. 
w całości lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693459-111. 
Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw„ 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam działkę I OOO mkw. z budynkami 
gospodarczymi. Tel. 0601-338-867. 
Sprzedam1mieszkanie 60 mkw„ Mickiewicza, 
100000 zł z wyposaimiern. Tel. 0601-937-590. 
Sprzedam dzialkę budowlaną w Ms=no
wie. Tel. 0514-900-389. 
Spnrdarn<kxn, Skierniewice, działka I 030mkw„ 
6 pokoi, 2 kuchnie, garaż, wszystkie media. 
Tel. 046/833-5.3-23, 0501-581-930. 
Sprzedam plac 13500 mkw„ Skierniewice, 
ul. Trzcińska, wszystkie media w ulicy. 
Tel. 0604-225-311. 
Sprzedam segment mieszkalny koło osiedla 
9 Maja Tel. 046 815-42-68, 0607-173-250. 
Sprzedam pól domu, działka 500 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0602-639-865, 
0608-525-251. 
Sprzedam działkę budowlaną w Bialej Raw
skiej 1,60 ba Tel. 0501-509-162 po 18.00. 
Sprzedam ziemię - 4 ha gmina Regnów. 
Tel. 0608-694-572. 
Sprzedam M-4 67 mkw. w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. 0507-390-982. 
Sprzedam działkę budowlaną 640 mkw., 
wszystkie media, ogrodwna, Bolimów. 
Tel. 046/831--01-67 wieczorem. 

Sprzedam działki budowlane na os. Bełchów, 
Dzierzgówek. Tel. 0603-997-160. 
Sprzedam mieszkanie 60 mkw„ IV piętro 
+ garaż na Widoku. Tel. 046/832-70-48. 
Sprzedam mieszkanie 48 mkw„ 3-pokojowe, 
wiasnościowe, IV piętro, ul. Kopernika 13. 
Tel. 046/832-58-77 po 18. 

. Sprzedam dzialkę rekreacyjną, 
ul. Strobowska. Tel. 046/832-65-50. 
Sprzedam dom na Zadębiu z działką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697-620-406. 
Sprzedam dzialkę o.powierzchni 4900 mkw. 
Nowy Dwór Parcela Tel. 0503-408-287. · 
Sprzedam M-4 z garażem i działką, 
wysoki standard, w rozliczeniu kawalerka 
lub samochód. Tel. 0660-663-508. 
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 
Sprzedam tanio działkę z lasem 2,45 ba, 
w Cielądzu, 3,13 ba Tel. 0661-452-303. 
Sprzedam działki budowlane 
okolice Rawy Mazowieckiej, 2 zł za mkw. 
Tel. 046/814-62-97. 
Sprzedam 4 hektaty w Kaleniu k. Rawy, 
dojazd asfaltem Tel. 046/815-10-66, 
046/815-19-53. 
Sprzedam I O-letni dom, ładnie wykończony, 
350 mkw„ osiedle Widok. Tel. 0603-644-142. 

NIERUCHOMOŚCI 
~KUPNO 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: 
Nieborów, Bolimów, Bełchów i okolice. 
Tel. 0604-582-243. 
Kupię działkę budowlaną na lermie Łowicza. 
Tel. 0506-561-361. 
Kupię działkę w Bolimowie nad zalewem. 
Tel. 0694-272-724. 
48 mkw„ os. Bratkowice. Tel. 0505--044-971. 
Działkę w Łowiczu, pow. min. 5000 mkw. 
Tel. 0606-656-898 po 18.00. 
Kupię M-2 lub M-3, Łowicz, centrum. 
Tel. 0608-359-373. 
Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
Bolimów, Bełchów, Łyszkowice i okolice. 
Tel 0509--033-259 lub 046'832-20-74 po 21.00. 
Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
Łaguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 
Domek w Głownie, może być do remontu. 
Tel. 0507--053-230. 
Działkę budowlaną lub siedlisko 
niezabudowane w okolicy Glowna. 
Tel. 0603-38-88-71. 
Kupię mieszkanie w blokach do 40 mkw. 
na os. Sikorskiego. Tel. 0505-177-820. 
Kuplę działkę budowlaną w Skiernie
wicach. Tel. 0608-025-792. 
Dom, segment, duż.e mieszkanie w Skiernie
wicach. Tel. 046/833-78-55. 
Kupię kawalerkę w Rawie M.ZOwieckiej 
lub M-3, I lub li piętro. Tel. 0605-239-236. 
Kupię działki budowlane w okolicach 
Pusz.czy Mariańskiej. Tel. 0606-486-383. 
Kupię ziemię lub sad klasy n, rv, 
gmina Sadkowice. Tel. 0500-288-173. 
Kupię mieszkanie w Rawie Mazowieckiej 
ok. 50 mkw. Tel. 046 815-67-56 wieczorem. 
Poszukujemy działek d.o budowy 
mieszkań, domów w Skierniewicach. 
EKO.SUD. Tel. 0601-406406. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

· lokal na biura, gabinety, 60 mkw„ 
centrum Łowicza. Tel. 0602-192-463. 
Poszukuję lokalu - Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice. Tel. 0602-392-512. 
Wynajmę lokal na biuro lub gabinet 
w centrum Łowicza. Tel. 0600-365-799. 
Lokal do wynajęcia w centrum Nieborowa 
pow. 50 mkw. + zaplecze, wszystkie media, 
bardzo niski czynsz (do uzgodnienia). 
Tel. 046/838-56--01 po 18.00. 
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, · 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24. 
Do wynajęcia budynek biurowo-mieszkal
ny w centrum Łowicza, ul. Stanisławskiego 
25a Tel. 0609-135-407. 
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 dzialal
ność. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. 
Wydzierżawię firmie zabudowy, 
ul. Łódzka 6 i 8, Łowicz. Tel. 0508-324-558. 
Do wynajęcia lokal 200 mkw„ parter - handel, 
uslugi. Łowicz, ul. Podrzeczna 4, 
tel. 046/837-32-73, 046/837-42-85. 
Do wynajęcia wyposiiżone mieszkanie . 
43 mkw„ os. Reymonta. Tel. 046/837-30-98 
w godz. 17.00-19.00. 
Pokój z kuchnią do wynajęcia 
(młodym, pracującym). Tel. 046/837-44-50. 
Do wynajęcia M-3 w Łodzi. 
Tel. 0880-780-727. 
Wynajmę lokal handlowy. Tel. 0601-303-251. • 
Wynajmę pawilon drewniany nr 14 
na targowicy. Tel. 0601-946-325. 
Wynajmę lokal na działalność gospodarczą 
o pow. 70 mkw. w Bednarach, blisko trasy A2. 
Tel. 0606-817-606, 046/838-61-59. 
Do wynajęcia M-2, os. Bratkowice. 
Tel. 0501-855-407. 
Wynajmę kawalerkę w budynku prywatnym 
osobie samotnej. Tel. 0604-597-129. 
Do wynajęcia M-2 w Łodzi, ul. Uniwersy
tecka, studentce. Tel. 0601-812-260. 
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia, 
3- lub 4-pokojowego, do zamieszkania 
od zaraz. Tel. 0691-111-343. 
Pilnie wezmę w dzierżawę male gospodar
stwo z domem do zami®'.kania od zaraz. 
w okolicy Łowicza, na dłużej lub sam dom. 
Tel. 0691-111-343. 
Wynajmę umeblowane M-3, os. Dąbrowskie
go, cegła. Tel. 0608-675-250. 
Wydzierżawię lokal przy ul. Zduńskiej, 
pow. 40 mkw. Tel. 0606-818-288. 
Wydzierżawię magazyn o pow. 400 
mkw. pod dzlalaln~ć gospodarczą 
- kanał do naprawy samochodów 
ciężarowych. GS Nieborów. 
Tel. 0603-879-699. 
Wynajmę bar oraz halę 500 mkw. w Lowicm 
Tel. 0600-608-150. 
Do wynajęcia mieszkanie 66 mkw„ 
centnun Łowicza (ogrzewanie węglem). 
Tel. 0461837-63-39, 0602-187-540. 
Do wynajęcia bala, 500 mkw„ przy trasie nr 2. 
Tel. 0607-168-196. 
Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie 
+plac 1500 mkw„ róg Klickiego i Napoleoń
skiej, Łowicz. Tel. 0605-578-502, 
046/837-42-46. 
Do wynajęcia lokal, bez żadnych opiat, 
na sklep lub bar. 
Tel. 0606-678-418 (tylko nie sms). 
Wynajmę prosperujący sklep spożywczy 
na wsi. Tel. 0886-815-838 po 20.00. 
Wynajmę M-2, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-74-74. 
Poszukuję do wynajęcia pomieszczeń 
magazynowych ok. 400 mkw„ ogrzewanych. 
Tel. 0663-824-340. 
Kawalerka w centrum Łowicza - do wynaję
cia Tel. 046/837-38-79 po 16.00. 
Poszukuję lokalu dla fumy sieciowej, 
20-50 mkw. ul. Stanisiawskiego, ul. Zduńska. 
Tel. 0503-334-457. 
Wynajmę dorn 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 prywat
nym budynku (tanie noclegi - IO osób). 
Głowno, tel. 0698-783-854. 
Do wynajęcia 53 m -bloki. Tel. 0508-230-392. 
Sklep do wynajęcia, Glowno. 
Tel. 0600-612-688. 
Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 
Do wynajęcia lokal na dzial~lność gospo
darczą 85 mkw. w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. Tel. 0608--024-207. 
lokal do wynajęcia 35 mkw. na dzia
łalność, ul. Jerozolimska 17, 
Rawa Mazowiecka. Tel. 0502-855459. 
Wynajmę lokal ok. 150 mkw„ osiedle Widok. 
Tel. 022/845-65-33, 0501-45-85-33. 
Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 
Pokój do wynajęcia. Tel. 046/833-56-60. 
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Do wynajęcia powierzchnia magazynowa Hurtownia drzwi, parapety, Sprzedam betonilukę_ I OO I, na siłę. Zaopiekuję się dzieckiem. Za!rudnię na stanowisko blacharz-dekarz Za!rudnię opiekunkę do dziecka w Skiemie-
w Skierniewicach. Tel. 046/832-20-28. okna, materiały budowlane • niskie Tel. 0888-742-148. Tel. 046/837-63-93. od :raraz i pomoc blacharza, możliwość zareje- wicach. Tel. 0697-719474. 
Poszukuję kawalerki do wynajęcia. ceny. Tel. 046.lll37~7. 0509-108-521. Sprzedam wagę inwentarską 1,5 t. Zabudnię kierowcę kat C z doświadczeniem, strowania na pełen etat. Tel. 0694470-514. Za!rudnię 18 - 24-letnią stażystkę (produk-
Pilnie w Skierniewicach. Tel. 0509-570-268. Sprzedam sprzęt nagłaśniający 2 X 120W. Tel. 0663492-017. wiei< 2540 lat Tel. 0608-059-817. Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożyw- cja papieru toaletowego), Skierniewice, 
Szukam lokalu pod dzialabiość. Tel. 046/83745-72 po 20.00. Sprzedam Kiboni Casio CTK 500, Pizyjmę chałupnictwo: stebnówka, overlock, czym w Łowiczu w charakterze spu.edawcy. Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. 
Tel. 0668-231-711. Stemple budowlane, wys. 2, 70 m, 50 szt stan dobry. Tel. 0605427-502. dwuigłówka. Tel. 0511-971-809. Tel. 0502-110-726. Pizyjmę pracę cbałupnicz.ą, oprócz szycia 
Wynajmę plac pod działalność gastrono- Tel. 0694-993-102. Pralki, lodówki, zamrażarki, Za!rudnię szwaczki, możliwość Młody, wykształcenie średnie - matura, Tel. 0661-151-689. 
micmą lub inną, 500 mkw. w Rawie nad Zale- · Grz.ejniki żeliwne. Tel. 046/861-21-78. zmywarki, (gat li). Tel. 0510-15a.a80. wysokich zarobków, ubezpieczenie. uregulowana służba wojskowa, stolarz me- Fmna okienna za!rudni handlowców 
wem. Tel. 0602449-577. 170 pustaków - tanio. Tel. 046/837-18-85. Betoniarka 150 l bez silnika Teł. 0600-312-701. blowy z praktyj<ą, prawo jazdy kat B z własnym samochodem Rawa Mazowiecka 
Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 50mkw, SpfZ.edam barak blaszany szer. 2,20 m, dl. 6 nr. Tel. 0605-896-IJO. Za!rudnię szwaczki. Tel. 0606-958480. 

- podejmie pracę. Tel. 0501-707-657. PL Wolności 7. Tel. 046'814-51-21. 
Zatrudnię fryzjera lub fryzjerł<ę. biuro, parking w centrum Rawy Mazowieckiej. Tel. 0889-990-384. Sprzedam piec miałowy do 200 mkw., Dobrze szyjące szwaczki - zarobią, · Tel. 0606-952-277. 2003 rok budowy. Tel. 0660-048-076. Tel. 0696-022-697. 

Spizedam frezarkędotmalu. Tel 0605-370-015. Tel. 0665-202-1 OO. 
Za1rudnię kierowcę kat C. Tel. 0602-776-268. USŁUGI WIDEO Do wynajęcia PUB ,,Murowana Piwnica" Sprzedam meble z 50 lat: kredens, szafa, ł&żka, Sprzedam suknię ślubną. Tel. 0502-312-275. Za!rudnię pracownicę do baru, w cen1rum Rawy Marowieckiej. 

szafki. Tel. 046/838-73-13. Meble do sklepu odzieżowo-pasmanteryjno- wiek .do 35 lat Tel. 0888-388-164. Za!rudnię pracowników do działu spneda-
Tel. 0606-952-277. ży. Tel. 0501-079-323. Cyfrowe wideofilmowanie, fotografa.. Sprzedam wełniak łowicki, duży. kosmety=ego. Tel. 0507-053-230. Za1111dnię szwaczki. Tel. 0608-637-060. 

Za!rudnię asystenta do gabinetu terapii dole- wanie, pełna obróbka komputerowa, Tel. 0501-975-192. Pierze gęsie. Tel. 0421719-56-38. Młody rencista poszukuje pracy, prawo jaz- gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, DVD. Tel. 046.lll37-84-85, 0608484-079. 
KUPNO - RÓŻNE Sprz.edam komputer - tanio. Łóżko piętrowe duże (sosna) z materacami. dy kat B. Tel. 0661-677-932. ul. Ułańskiej 2, gab. 7. Pizyjmujemy: Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kOIDp!l-Tel. 0886-522482 po 17.00. Tel. 0421719-21-18, 0502-639-668. Za!rudnię kucharza lub kucharkę do pracy śr. 16-19, sob. 8-14. lnfi)llnatja i zapisy: terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie l)ri.ądzenie do piaskowania felg samochodo- Dwuiglówka plaska, zyg-zag Singer, dwu- w restauracji nad morz.em na s=JD letni, 046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy zawo- Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. metalowe z rozbiórki. Tel 0604-107-760. wycb (komora, pistole~ korund). igłówka drabinkowa Rimoldi, Rygiel Pfaff. na dobrych warunkach płacowych. dowe; zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. 
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 

Kupię ziom. Tel. 05f>4.,150.641. Tel. 0508-186-353. . Tel. 0603-107489. Tel. 0501489-891. Za!rudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/8374748, 

Kupię pralkę używaną Polar Super Automat Sprzedam kredens w dobrym stanie. Dębowe bale 7 cm - sprz.edam. Za1111do~ kelnerlc:ę z milą aparytją, szybką, Tel. 042/719-38-64, 0603-610-884. 0606-870-767. 
PS-663, może być uszkodzona. Tel. 046/838-69-34. Tel. 046/874-72-01 do pracy w restauracji nad moczem w okresie Zatrudnię szwaczki do szycia bieli- Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. Tel. 0607-888-008. Sprzedam sadzonki świerków na choinki, Cegłę z rozbiórki oddam za darmo. lipiec-sierpień, min. wyksztalcenie średnie, zny. Tel. 0602-651-060. Tel. 0461837-75-58, 0604-591-295. żywopłoty od 60 cm. Czemiew k.Kiemozi. Tel. 046/874-64-68. mile widziana znajo(ll{)ŚĆ języków obcych. 

Ubojnia zwierząt w Kamkowie za!rudni. Kupię łóżko piętrowe. Tel. 0663-587-560. Tel. 0608-889445. Deski podlogowe (gotowe) ok. 30 mkw. Tel. 0501489-891. 
Tel. 0421719-56-78 9.00 - IO.OO. Wideofilmowanie ,,Kasia" - wesela, chrzty, 

Kupię okna inspektowe w dobrym stanie. 
Sadzonki wierzby energety=ej - tanio. dl. 4,5 m. Teł. 0692-871-283. Poszukuję osób chętnych do współpracy 

Zatrudnię lakiernika do zakładu sto-
komunie. Tel 046/837-87-68, 0602-633407. 

Tel. 0880-877-735. - branży kosmetyC211ej. Film weselny, komunijny, DVD. 
Skupujemy używany spra;t rebabilitacyjoo-tre-

Tel. 024/277-93-35. Sprzedam 20 topoli. Tel. 0608-641-020. 
Tel. 0692-890-537. larsklego (Głowno}. Tel. 0696-033-527, 

Przystępna cena Tel. 0609-996-333. Sprzedam betónilukę_ - tani<>. Sprzedam dwie sukienki komunijne, wyso- 0668-206-250. ningowy. Tel. 046/862-18-12, 0509-867-229. Ocieplenia budynków, glazura, murowallie Wideofilmowanie. Tel. 0608-475473. Tel. 0880-036-940. ka jakość, nowy wzilr. Tel. 0601449-617. Poszukuję wulkanizatora, Głowno. Kupię kontener biurowy. Tel. 0603-38-88-71. - poszukuję pracy. Tel 0887-818-290. Fotografowanie - śluby, plenery. Sprzedam W7J113Cniany tunel foliowy. Sprzedam regal młodzieżowy, komputer Tel. 042/710-7447. 
Kupię starocie - meble, zegary, radia lampo- Tel. 024/277-96-66. . z biurkiem, W<2Saikę. Tel 046'833-97-86 po 17. Potrzebni pracownicy - cieśli . 

Pilnie za1rudnię szwaczki, konfekcja damska Tel. 0888486451. 
we, wszystko eo stare. Tel 0608-522-807. Tel. 0698-619-586. Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. Sprzedam bardzo stabilny stojak Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. i dziecięca - stała praca. Tel. 0668-180-60 I. 
Kupię weltmeister 80 basów, wiśniowy Transport krajowy, samochody z za. NAK Studio Fiłms - wszelkie usługi na 8 rowerów. Tel. 046/838-78-89, Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz sadowni- Za!rudnię pracownika do robót remontowo-lub czarny, stan dobry. Tel. 046/814-22-01. 046/838-74-12 po 16.00. czy, 1,6 metra. Tel. 0607-317-859. 

budową kontenerową. izotermiczną. 
budowlanych - ocieplanie budynków, wideofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 

cały kraj, korzystne stawki na powro- Tel. 046/838-70-51, 0888-832-l<lp. Sprzedamrowerl6", 70zł. Tel.0692-052-164. Hurtownia odzieży używanej, łach. Tel. 0600-357-428. Głowno. Tel. 0880-542-743. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE Serwis samochodowy zatrudni Wideofilmowanie. Tel. 0608475473. 2 fotele, 2 dywany lx2 ID, dywan duży 3,5x2,5 niesort z Niemiec !kg = leuro, Mszczonów. Za!rudnię kierowcę kat C, C+E z uprawnie-m, szafa 3-drzwiowa (połysk). Tel. 0603-500-279. niami, transport krajowy. Tel. 0601-360-267. mechanika, lakiernika, blacharza, Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 
Tel. 046/837-92-84, 0508-150-686. kierownika serwisu. Tel. 05CJ9.690.282. WKieofilmowanie. Tel. 0698-618-749, foto-Sprzedaż ziemi. ogrodowej, piasku, różny Za!rudnię pracowników, wykształcenie rol-Nowe i używane komputery, monitory, 
Sprzedam wagę elektroni=ą. regały metalo- Zatrudnię szwaczki - dzianina, grat; tel 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. laptopy, notebooki - po konkurencyjnych asortyment i szlaki, ixzywieziemy na miejsce. nicze lub ogrodnicze, prawo jazdy kat. B -

cenach. Gwarancja firmowa i seiwis, FVAT. we, stojaki na odzie-ż, ladę sklepową, Tel. 0601-33-88-13. teren Łowicza. Tel. 0604-230-734 po 17.00. praca caloroczna. Tel. 0603-107489. Cyfiuwe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 0696-567-180. Zatrudnię szwaczki • bielizna Tel. 042/719-29-28, 0603451-221. Tel. 0601-946-286. Sprzedam suknię ślubną francuską z dodat- Poszukuję nauczycieli, lektorów języko-

Sukienka komunijna. Tel. 0887-321-067. Sprzedam zabudowę osinobusa kami, romriar 38. Tel 0693497-199. wycb. Tel 0503-972-888. damska, kostiumy kąpielowe. Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo-
oraz iwtennę duią na działkę lub budowę. Tel. 0603-107-489. mnleńl Przegraj pamiątkowe kasety Sprzedam mieszałkę do mięsa 150 kg, opry- Sprzedam parnik, chłodziarkę, tregry, wóz Za!rudnię kucharza i kelnera do pracy w re-Tel. 0602-123-360. konny. Tanio!!! Tel. 046/814-44-92. Avon • bezpłatne zapisy, wideo na płytę DVD. Tel. 050!Mi20-300. skiwacz plecakowy na silnik (nowy), aku-
Suknia ślubna, biala, tozm. 38-40, stauracji. Tel. 0514-806-529. 

super prezenty. TelJsms 0$1-032-348, Przegram kasety wideo na płytę DVD, mulator 45A (używany). Tel. 046/838-3344. Sprzedam tanio tokarkę duią wieloczynno- P.rzyjmę kierowcę kat A+B. Hurtownia koło 
Maszyny do produkcji skarpet. 

komplet wypoczynkowy zamsz. ściową, wiertarkę stacyjną 4,5 KW, maszynę Łowicza, tel. 046/83844-68. 
042/71944-47. 2A h. Tel. 0508-132.608. 

Tel. 0505-667-099. do szycia metali, sprężarlcę 3-glowieową, Avon ·atrakcyjne prezenty dla nowych Wideo - filmowanie, cyfra, tanio. Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. Podejmę pracę cbałupniC'lą okolice Łowicza. Sprzedam rusztowania warszawskie, Tel 046/831-11-64 po 20. konsultantek. TelJsms 0696-917-023. Tel. 0608-244400. Stemple budowlane - sprzedam betoniarl<l - części zamienne, naprawa Sprzedam meble pokojowe, w&zek spacero-
Tel. 0667-371-717. 

Za!rudnię szwaczki do szycia biustonoszy. Wideo Foto. Tel. 0696--011-351. Tel. 046/83743-65. Handlowca ze znajomością rynku Tel. 0510-124-700. wy, naroinik, fotele, piecyk gazowy. Tel. 0421719-36-93, 0508-718-574. Czamy regał + sofa dwuosobowa. skarpetkowego m.in. Wólka, Stadion Foto-Video „Clip", śluby, k0111unie, Sprzedam sukienkę komunijną z długą Tel. 046/832-21-10. Przyjmę pracowników do przyuczenie studnió'l'ki, DVD, VHS. Tel. 0606-218~24, Tel. 046/838-50-50. pelerynką. Tel. 046/830-21-34 po 16.00. - poszukuje producent 
w pizzerii. Głowno, ul. Łowicka 40. Sprzedam tunel foliowy 6130 m, parnik elek- Głowno, tel. 0660-205-690. 0661-723-002. Sprzedam nową kraj:regę. Tel 0600-953-269. Sprzedam kamienie. Tel. 046/838-1349. tryC7lly. Tel. 046/833-34-90 po 19. Tel. 0503417-273. 

,,Mikrop" Czechy zatrudni doradcę żywie-Tanio spr7lldarn 5,70 mkw. glazury, akwarium. Telewizor 21 ''"Samsung, oowa pralka Frania, Sprzedam regal pokojowy Tur-IY, drut ocyn- Pizyjmę szwaczki (spodnie damskie), USŁUGI Tel. 046/837-67-33. kuchenka gazowa 4iJa!nikowa, mikrofalów- kowany, fi - 2). mm. Tel 0506-747-993. 
niowego - przedstawiciela handlowego. 

Głowno. Tel. 0509-571-801. Wymagane wykształcenie wy7sz.e rolnicze. Konstrukcja stalowa (szklarnię). ka, lodówka duża Ardo, magnetowid Sharp, Sprzedam nowy bojler elektry=y 50L Tel. 0504-184-065, 0504-184-055. Szwalnia Głowno przyjmie szwaczki INSTAL.-BUD.-REM. Tel. 0502-271-951. fiytkownica Mulinex, wirówka i zlewozmywak dwukomorowy. Młody, uregulowany stosunek do służby - tkanina Jeans. Tel. 0889-329-409. 
Szlakę · spr7,lldam. Tel. 0663-715-978. Tel. 0506-747-993. wojskowej, uprawnienia: wózek widłowy, Za1rudnię cukiernika i pomoc do cukierni. Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0502-271-951. Sprzedam piec ,,Kamino" (sprawny). Sprzedam pompę do wody z sil. 4 KW nową, prawo jazdy kat B,C,T, świadectwo kwalifi- Tel. 042/710-72-99. Tel. 0508-286-519. 
Sprz.edam motorek dziecinny na akumulator Tel. 0600-746-724. bez gwarancj~ hydrofor używany. kacj~ aktualna książeczka zdrowia - podej- Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek Remonty kompleksowe mieszkań. 
Pek-Perego, nowy. Tel. 0606-134-511. Sprzedam piłę Stibl 29, barokowóz budow- Tel. 046/833-24-56. mie pracę. Teł. 0600-107-177. z dzianiny. Tel. 042171O-70-60. Tel. 0668-262-745. 
Drewno opalowe. Tel. 0605-224-393. lany, opryskiwacz. Tel. 0608-171-821. Blat ze stali kwasoodpornej, 110/60. Zatrudnię fryzjerł<ę lub fryzjera. Zatrudnię stolar:za meblowego. Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
Sprzedam krosna. Tel. 0691-865-085 Wózek 2-cr.ęściowy dziecinny. Tel. 0887-787-692. Tel. 046/837-81-38. Tel. 0506-787-892. budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
po 17.00. Tel. 046/837-0248. Silnik z przekładnią 7.ębatą. Za!rudni$1 do pracy w pizzerii (możliwość Za!rudnię pomocnika przy budowie domu 

Wycena gratis. Faktury V AT. 
Elcktry=y odciągacz pokaanu - NUK, Sprzedam eternit drobnofalisty. Tel. 0509-729-276. pnyuczenia), prawo jazdy kat. B. w Głownie. Tel. 0668-816-813. 

Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź leżaczek niemowlęcy, stojak do wanienki. Tel. 046/838-20-14. Sprzedam kapustę glowiastą i kisz.oną. Tel. 0602-797-678. 

Za!rudnię szwaczki do szycia i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, Tel. 046/863-27-88, 0605-956-894. Sprzedam Siemens C-55, 80 zł. Tel. 0603470-473. Przyjmę szwaczki (bieli2ll3). bluzek damskich z dzianiny. 0600-626-760. Sprzedam kuchnię węglową, piec do c.o., za- Tel. 0880-450-157. Tel. 0501-649-072. Sprzedam kuchnię węglową, Tel. 0421719-1843, 0665-217483. Tynki gipsowe agregatem - solidnie. mrai.arkę 20 mleczarską, Tel 046/837-90-16. Sprzedam płaszcz długi, czarny, damski Tel. 046/831-54-89. Za!rudnię kierowcę kat C+E, Avon - bez wpisowego. Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. Sprzedam witrynę chłodniczą, zamrażarl<ę - 70 zł; kurtkę skórzaną damską- 150 zł; Łowicz i okolice. Tel. 0608-067-847. Sprzedam wózek spacerowy grako i elek- SMS/Tel. 0502-616-468, 046 832-7442. lnstalatje elektry=e, przyiącza, naprawy. oraz wagę. Tel. 046/837~8-90. telefon komórkowy Sony Ericson, oowy. tryczną maszynę do pisania. Za!rudnię kierowcę kat C+E z doświadcze- Avon - atrakcyjna oferta dla oowych Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. Zagęszczarl<ę 90 kg, wciągarkę wam:tatową Tel. 0602-370470. Tel. 046/832-65-30, 0504-138-342. niem, dobre zarobki. Tel. 0604-237423. 
Świerki - do posadzenia, do I m, 5 zł. konsultantek. SMS/Tel. 0512-115-030. Glazura, terakota, gładź, płyta gik, łańcuchowa, prz.ecinarlcę stołową 380 V. Sprzedam koos!rukcję tunelu foliowego Za!rudoię szwaczki do szycia bielizny i ko- Flnna budowlana poszukuje podwy- malowanie, boa=ia, panele, podlogi, siding, Tel. 0601-303-279. Tel. 0506-190-291. 3/15, cena 600 zł. Tel. 0600-212-849. stiuroów kąpielowych, brakarkę, sprzątacz-
Sprzedam glośniki Creative 2+ 1, konawców do robót brukarskich tynki. Tel 0502-095-691. Sprzedam albę i sukienkę komunijną. Spnedam butle do C02 6 kg, rower górski kę. Tel. 0509-240-830. • układanie kostki i krawężnika. Cyklinowanie, układanie. Tel. 046/837-12-22, 0608-041-272. idealne do kina domowego lub komputera. niemiecki. Tel. 046/833-04-95. Pizyjmę do pracy do pomocy w gospodar- Tel. 0601-699-379. Tel. 046/83742-55, 0501-180-959. Komputer, drukarka. Tel. 0503-699-872. Tel. 0508-957-360. 

stwie sprawnego rencistę lub emeryta 
Sprzedam ule z ps:=oilimi. 

Sprzedam zlewozmywak bialy, dwukornoro- Firma budowlana zatrudni inżyniera Panele podlogowe, ścienne, malowanie. Komputer z monitorem - tanio. wy o wym. 60/80 z baterią i syfonem, stan z zakwaterowaniem. Tel. 046/861-13-97. o specjalności roboty drogowe Tel. 046/837-51-10. Tel. 0506-709-127. Tel. 0500-204-559. bardzo dobry, niedrogo. Tel. 0503-566-102. Przyjmę do pracy kierownika robót lub ogólnobudowlane do pracy Przyiącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo-Sprzedam pojemnik plastikowy Sukic;nka komunijna (gorset + spódnica) Sprzedam cztery topole ścięte. budowlanych z uprawnieniami na budowle na terenie całego kraju. domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy . 1000 I. Tel. 0604-411-266. - śli=a Tel. 0668-821-932. Tel. 0600-781-964, 046/815-16-70. oraz kierowników robót na budowie, Tel. ~28 -· 18 . alannowe (monitoring). Remonty, hydrauli-
Spr:zedam skrzypce lutnicze; Sofa beżowo-brązowa - tanio. Sprz.edam organy Antonelli Profesional 2740, mile widzie kosztorysowanie. Flnna zatrudni kierownika robót dro- ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
harmonię 3-rĘdową, guzikową, 80 basów. Tel. 0668-821-932. cena 300 zł. Tel. 046/814-65-76. Tel. 0601-303-235. 

gowych. Tel. O 46 ~ -· 11. uprawnienia, VAT. Tel. 046lą37-50-84, 
Tel. 046/831-62-12. . Butle C02, spawarkę 220/380, Sprzedam bale dębowe. Tel. 0604-854-955. Za!rudnię szwaczki. Firma zatrudni wykwallfikowany cie- 0601-303-858. 
Kupię betoiiiarkę 150 ~ również do remontu. wiertarkę stołowa 220 W, komplet do spa-

Sprz.edam kolumny, wieżę niewielkiej napra-
Tel. 0604-500-826, 0602-241-867. 

śl I zbrojalzy. Tel~.__ 11. Usługi hydrauliC211e - pełen zakres, faktury 
Tel. 0888-742-148. · wania gazowego. Tel. tl602-366-564. 

wy, materac rebabili1acyjny, 70 X 40 an, oko- Przyjmę na staż. Zajazd. Szymanowice. 
Zatrudnię operatorów maszyn bu- VAT. Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Okna plastikowe i 2 pary drzwi balkono- Akonieon 120 basów. Tel. 0504-199-580. lice Rawy. Tel. 044/712-26-64. Tel. 0601439-657. dowianych (koparł<o-ładowarka, rów- Elektryk- montaż, naprawa Teł. 0607-725-830. 
wych - tanio. Tel. 0889-125-136. W&zek dziecinny. Tel. 046/837-03-26. Sprzedam pilę spalinową, stan banizo dobry, Za!rudnię zbrojarzy ze znajomością rysunku nlarł<a, walec). Tel. 0603-755-726. Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
Sprzedam łowicki str:ój chłopięcy. Sprzedam domek drewniany, składany okolice Rawy. Tel. 044/712-26-64. techni=ego całego kraju. Firma zatrudni absolwentów szkół solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600488-382. 
Tel. 046/83849-57. 2,5x2,2 m; namiot bandlowy; deski calowe, Sprzedam instalatję gazową, gaźnikową, 

Tel. 0605-171-672. 
wyższych o kierunku ogólnobudow- Układanie kostki betonowej, granitowej 

Sprzedam wkład kominkowy z płaszczem po jednym użytkowaniu; klepkę dębową 16 Tel. 0697-705.-374. Pizyjmę do pracy przy sadzeniu !ruskawek. lanym i drogowym. Tel. 046.lll33-98-28 oraz inne usługi brukarskie. 
wodnym firmy Koroak, krótko używany, mkw., regały sklepowe b.mało używańe 

Sprzedam tanio dwie używane suknie ślubne 
Tel. 0509-723-350. w. 11, 0601-298-842. Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 

atrakcyjna cena. Tel 0604-230-734 po 17.00. - tanio. Tel. 0889-118420. 
rozmiar ł6 i 38. Tel. 0605-125-180. Fimia zatrudni mechaników samochodowych. Zatrudnię mechanika samochodowe- Docieplanie budynków, Sprzedam wykrywacz metali. Tel. 0605-094-165. Sprzedam nowe efekty gitarowe firmy Boss, Sprzedam segment pokojowy, kolor dąb 380 go z ~jazdy kat B, C, D, E. tynki akrylowe, mozaikowe. 

Chorus CE-5 250 zł, Digital, Delay DD-6 Tel. 0501-825-093. 
x 210, stan banizo dobry Tel. 0600-344-059. Pizyjmę do pracy w gospodamwie Tel. kontaktowy 0609-837-100. Tel. 0606428-162, 046/839-62-30. 

- 550 zł. Tel. 0601-226-944. Piła spalinowa Stibl, 2,7 KM, 500 zł. 
Sprzedam regały, ławę, pufę, kanapę naroiną, 

przy krowach. Tel. 0600-822-089. Za1111dnię szwaczki oraz chałupniczki . Remonty kompleksowe budynków 
Sprz.edam suknię ślubną Mariees de Paris Tel. 0889-126-203. 

billlko, fotele, tanio. Okolice Rawy Mazowiec- Za!rudnię kierowcę, prawo jazdy kat C+E Tel. 0692-125-138. wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512444-062. 
model Dakota Biel = 40. Hurtownia: rynny, wełna mineralna, kiej. Tel. 0"508479-970. w transporcie międzynarodowym Fimia PPHU ,,Dach-Met" w Franopolu koło Ogrodzenia, balustrady, bramy prz.esuwne, .Tel. 0602-850-872. . kolki, wkręty, kotwy stalowe. Łowicz, 

Sprzedam wyposllżenie pizzerii: rożen, 
Tel. 0502-349-083, 0501-373-073. 

Białej Rawskiej za1rudni pracownika, siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
Oddam kamień budowlany za rozbiórkę. ul Stanislawsklego 9, lal 04&'837-0447. 

stół chłodniczy, talerze, ladę sklepową itp. Za!rudnię ekspedientkę z Łowicza do pracy pożądane umiejętności ślusarz, spawacz, 0508-869-390. 
~ Tel. 0668-163-501. Destylarka Tel. 0502469-218. Tel. 0606-952-277. w sklepie wielobrani.owym, wiek do 35 lat tokarz, blacharz, lakiernik. . Remonty · wykończenia wnętrz. 

Sprzedam kamień z rozbiórki. Suknia ślubna Tel. 0512-197-071. Sprzedam komputer Aithron 800 + 518 Ram, 
Tel. 0508-216-838. Tel. 046/815-92-56, 0607-091-127. Tel. 0600-225-256. 

Tel. 046/838-16-04. Kons!rukcje na tunele foliowe. FX 5200, dysk 1000. Tel. 0663489-242. Restauracja w Domaniewicach k. Łowicza Potrzebna szwaczka chalupniczka. Kominki • budowa, montaż, 
Sprzedam sztachety olszowe, Tel. 0507-958-766. Sprzedam maszynę do szycia 

za!rudni: kierowcę zaopatrzenia z kat B Tel. 0668-157-690. ogrzewanie domów. 
podsuszone, 2,50 zł/lszt Tel 0510-700439, Sofa roz.kladana 1,50 m. Tel. 046/837-W· 75. Tel. 046/834-92-20. 

i sklepowego. Tel. 0607-930-234. 
Praca dla z.dolnych dla samodzielnego Tel. 046.11137-44-35, 0600-294-318. 

Fimia za1rudni kierowców z praktyką Zielkowice I 34 po 16.00. Suknia ślubna, = 40. Tel. 0609-670459. Sprzedam kamień drobny, gruby, tluczcmy, biznesu i pozytywnie zakręconych. Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Sprzedam strój łowicki, komunijny, Sukienka komunijna na 130 cm. polny, większa ilość - niedrogo. 

w transporcie międzynarodowym E-mail: serv.inter@neostrada.p~ Tel. 0604-334-891. 
dla chłopca. Tel. 0696-298-286. Tel. 046/837-7340. Tel. 046/831-73-69, 0506-840-122. 

Tel. 0600-950-755, 0692411-369 tel. 046/855-53-04, 0692-066-689. Cyklinowanie, układanie, lakierowa-
Sprzedam skrzynki drewniane „I" - 80 szt, Sprzedam drewno opałowe. 

(8.00.-14.00.) 
Zatrudnię murarzy, tynkarzy. nie - profesjonalnie - „EFEKT". Aparat cyfrowy Jena 3,1 Mega PIX, Avon - zostań konsultantką, a otrzymasz drewniane. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. optje dyktafonu, kamery, webkamery, Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. Tel. 0886-18-37-75. Tel.~. 

kosmetyki, biżuterię, zegarek, torbę. 
Sprzedam overlock Kingtex, 15 ml pamięci, ładowarka, akumulatory. Na wstępie jeszcze dodatkowy prezent Zatrudnię kobietę lub mężczyznę do Cyklinowanie, polerowanie • nowo-
3-nitkowy SH-6003. Tel. 046/837-60-60. Tel. 0889-148-039. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. prac porządkowych w Skierniewicach. czesny sprzęt Tel. IJ694.866.437. 

PRACA Tel. 051~1~731. Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. Nokia 6680, wbudowane dwa aparaty, MP3, Komplet narzynek i gwintowników, Sprzedaż perfum - super zapachy, super zaro. 
Przyjmę kierowcę z samochodem do rozwo- Tel. 0604-245-722. Simlock 3UK. Tel. 0505406-917. zhiomik aluminiowy 1500 l. bek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 
zu pizzy w Rawie Marowieckiej. Profesjooalne instalacje sygnalizatji wlarna-Witryna chłodnicza. Tel. 0508-324-558. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa Za- Przyjmę do pracy mężczyznę w wieku Od 45 

Akwarium z wyposażeniem 100 I+ rybki. chodnia Tel. 071-385-20-18. Tel. 0668-199-742. nia, po7aru, kontroli dostq>u, nadzoru wizyj-Likwidacja sklepu meblowego 
Tel. 0608-714424. Młody, u=iwy, dyspozycyjny, wykształce-

1\11, praca w delegacji, wymagane prawo jady 
Za1111dnię szwaczki, krawcowe do zakładu. neg<! (monitoring). Tel. 0601-207-689. - wypr7.edaż. Łowicz, ul. Podrz.eC7lla 4, kat B. Tel. 0604-442-557. Tel. 0692438-565. Centrum Sprzedaży Rynien i Blacho-tel. 046/83742-85. Stemple budowlane. Tel. 046/83843-25. nie technik rolnik - podejmie pracę. Za!rudnię sprz.edawcę na dział meblowy Szukam chętoych do współpracy przy sprz.e- dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, Telefony komórkowe, skuter niekompletny, Sprzedam sukienkę komunijną, rozm. 140 cm; Tel. 0663-510-541. w Łowiczu, najchętniej z 2-letnim stażem, daży perfum. Tel 0604-227-094. Łowicz, PPHU Kosmo Witold Ko-łyżworolki, = 3841. Tel. 0888-222-596. Kucharka - przyjmie wesela oraz imprezy posiadający prawo jazdy kat B. komputer, Komar. 
Zatrudnię miodą, dyspozycyjną osobę smowskl oferuje po najniższych ce-Tel. 0608-872-100 po 18.00. Prostownik od 60 W. Tel. 0601-147-655. okoli=ościowe. Tel. 046/837-8446. Oferty ze zdjęciem proszę przesyłać na adres 
w charakterze sprzedawcy - Skierniewice. nach blachodachówkę szwedzl<ą I fiń-

Kuchnia gazowa, lodówko-zamrażarka, dwie Sprzedam skrzypce, cena do uzgodnienia Apteka w Kutnie pilnie za1111dni mgr/tech. internetowy: phdaopol@o2.pl. 
Tel. 0513-770-040. ską, blachy trapezowe, podbitkę i ryn-

pralki do remontu, ławostół, ława, materace, Tel. 0691-265469. fannacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. Za1rudnię osobę do sklepu, praca w weeiren-
Zatrudnię pracowników ogólnobudowla- ny. Świadczymy krycie dachów. 

fote~ zlewozmywak - tanio sprzedam. Komplet mebli kuchennych drewnianych, Tel. 0501-358-166 po 18.00. dy, znajomość kasy fiskalnej, wiek do 30 lat nych. Tel. 0607-089-654. Tel. 0600-367-696, 046/1139-2UO. 
Tel. 046/837-15-61. dębowych Tel. 060 I -946-325, Poszukuję przewoźników, Tel. 0696-398-832. 

„Mlkro~echy zatrudni doradcę Usługi remontowe i wykończeniowe. 
Sprzedam dwuiglówkę drabinkową 046/839-6346. stała praca na zestaw z naczepą. Za!rudnię do układania kostki. żywien - przedstawiciela han- Tanio; solidnie, fucbowo. Tel. 0500-738-600. 
i overlock 3-nitkowy. Tel. 0501-649-072. Blacha trapezowa arkusze 2xl, IO m, Tel. 0506--003-207. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99. dlowego. Wymagane wykształcenie Kominki • budowa, projekty, 
Siatka ogrodzeniowa, 1,50 zł/I kg. blachę płaską, 2x I ).5 mi gąsiory dachowe. Zatrudnię fryzjerł<ę. Zatrudnię na pół etatu do pracy przy kompu- wyższe rolnicze. Kontakt telefonlcz- 200 wmrów. Ogrzewanie domów. 
Tel. 0502-512-939 .. Tel. 0506-844-177. Tel. 0604-180--054. terze. Tel 0505-099-355. ny 0504-184--065 lub 0504-184-055. Tel. 046.11137-84-92, 0602-282-415. 

~ 
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Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691-715-543. 
Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, 
szwedzka, płytki. Tel. 0507-458-670. 
Tynki, docieplania, posadzki, gipsy, 
szwedzka, płytki. Tel. 0511--098-343. 
Usługi remontowe, glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gładź, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651. 
Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Teł. 0604-41U69. 
.Klycie dachów. Teł. llfi04-456.S25, 
0608-40!M;86, 0694-954-243, 
0604459-448, 0609-846-.316, 
0503-105--024, 0694-470-614. 
Kompleksowe remonty mieszkań. 
Atrakcyjne ceny. Teł. 0691-734-644. 
Spawanie alwninium, kwasówki, 
żeliwa oraz plastiku, ul. Warszawśka 94, 
tel. 0698-467-889. 
Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 
Glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-51 po 16.00. 
Panele podłogowe, ścienne; boazeńa; 
malowanie; tapetowanie; schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33. 
Beton - wyburzenia, cięcie, rozbiórlra. 
Tel. 0606-192-951. 
Malowanie, tapetowanie, ·giadź. 
Tel. 0698-778-366. 
Glazurnik - kompleksowa modernizacja ła
zienek, kuchni, schodów, tarasów, panele 
podłogowe, sufity gik. Tel. 0602-648-497. 
Malowanie, gipsowanie, tapetowanie, pane
le ścienne, sufity podwieszane, adaptacja 
i ocieplanie poddaszy, płyty gik - solidnie, 
tanio. Tel. 0600-818-296. 
Remonty - kompleksowo. 
Teł. 0600-614-490. 
Remonty - adaptacje. 
Teł. 0607-196-356. 
Remonty - profesjonalnie. 
Teł. 0691-774-281. 
Projektowanie budynków mieszl<alnych, go
spodaruz.ych, rozbudowy, nadzir, wyreny, kmz
torysy. Tel. 0502-086-592, 04Jl/837-78-38. 
Glazura, terakota, gipsy, panele, itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Glazura, terakota, gładź, panele 
- ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43. 
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparko-spy
charl<ą. tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 
Układanie kostki brukowej, granito
wej. Teł. 0692-789-266, 046/837.Q.SS. 
Nadzory budowlane, oceny technicz
ne obiektów, kosztorysy, projekty. 
Uprawnienia konstrukcyjno-budow
lane, bez ograniczeń. mgr Inż. An
drzej Tereblńskl. Tel. 0505-928424. 
Wykończenia wnętrz pod klucz, do
cieplania budynków, refenmcje z ryn
ku miejscowego. Tel. 0602-287-648. 
Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprawa, 
konserwacja. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 
Balustrady ze stall nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplanie bu
dynków. Tel. 0505-024-964. 
Posadzki przemysłowe: betonowe, lastryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
konsultacje i wykonanie. Tel 0606-183-173. 
Usługi budowlane. Lasttycarstwo - szlifowa
ne posadzki przemysłowe. Roboty betoniar
skie, murarskie i wykończeniowe. 
Adaptacje poddaszy i docieplania budyn
ków. Tel. 0606-183-173. 
Docieplanie, gładzie, tynki, malowanie 
- wolne terminy na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 0461837-22-94. 
Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0508-313-799. 
Usługi hydrauli=te, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862--015. 
Wykończenia, remonty - solidnie. 
Teł. 0888-978-225. 
Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź, 
płyty gik, panele podłogowe. Łowicz i oko
lice. Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 
Wykonuję tynki. Tel. 0697-923-472. 
Solidne ukladaoie glazwy, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 
Tynki, posadzki - wolne terminy. 
Tel. 0503-077-863. 
Wanny - odnawianie, gwarancja. 
Tel. 0603-753-973, 0461830-37-61. 
żaluzje, rolety, verticale. 
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973. 
Wykończeniówka - dachy, budowlanka. 
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973. 
Instalacje elektryczne, naprawy, przyłącza, 
pomiary. Tel. 0605-721-133. 
Kominy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 
Kominki - profesjonaloy montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, grani~ rozprowadzenie 
gorącego powietrza po caiym domu. 
Tel. 0608-101-676. 
Parapety, marmur, grani~ konglomerat, drew
no - produkcja, montaż. Tel. 0608-101-676. 
Vertal - :żaluzje poziome, pionowe. 
Rolety mateńałowe i antywłamaniowe. 
Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Glazura, terakota, gładzic, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Usługi hydrauliczne z materiałem, nowocze
sne kotły na eko-groszek i uniwersalne. 
Tel. 0602-587-341. 
Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 
Remonty łazienek, kompleksowo. 
Teł. 0668-821-$33. 

Kompleksowe wykończenia wnętrz 
·tanio. Teł. 066U21-933. 
Adaptacja strychów, montaż k/g, ścianki dzia
łowe, malowanie, gipsowanie, panel. 
Tel. 0513-823-750. 
Solidna Firnia Budowlana oferuje usługi 
w zakresie wykonawstwa płyt gnojowych 
i zbiorników na gnojowicę ze śroclk.ów unij
nych, dróg dojazdowych oraz wszelkich 
robót budowlanych. Tel. 046/837-86-71 
po 20.00, 0607-295-439. . 
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWiadczymy usługi blacharsko-dekar
skle, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawia li 23. 
Tel.lfax 046./837-61-31, 0509-72!M;19. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 
Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, 
z gwarancją. Teł. 0461837-19-29, 
0506-064-122. 
Usługi remontowl>-budowlane, hydraulika. 
Tel. 0501-129-712. ' 
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
montaż płyt gik, glazura, terakć!ta, panele. 
Tel. 0504-388-696. 
Panele podłogowe i ścienne, glazura, 
terakota. Tel. 0507-958-766. 
Montaż okien, drzwi, bram gararowych, kon
serwacja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 
Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132. 
Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 
Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 
Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bezplatna wycena rnateńalów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 
Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. 
Układanie glazury, terakoty, 
gładzie gipsowe. Tel. 0609-569-365. 
Tynki gipsowe agregatem, wylewki. 
Tel. 0500-037-006. 
Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 
Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Teł. 0503-718-798. 
Docieplenie budynków i elewacji, możLi
wość tynków akrylowych, realizacja zamó. 
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Odnawianie wanien. Teł. OSOO.S79-826. 
Dachy, konstrukcje, pokrycia. 
Tel. 0509-822-409. 
Murowanie, tynki, ocieplenia. 
Tel. 046/815-75-85. 
Usługi remontowe i wykończeniowe, tanio, 
solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 
Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO, faktu
ry WJ. Tel. 0604-173-360, 046/835-31-26. 
Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-616-371. 
Tynki wylewki agregatem, kompleksowe 
wykańczanie wnętrz. Tel. 044/724-19-53, 
0605-541-012. 
Tynki, mury, ocieplenia. Tel. 0693-791-487. 
Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Tynki gipsowe, cementowo 
- wapienne agregatem. Tet 0695-616-371. 
Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 
Tanio malowanie, gipsowanie. 
Tel. 0508-809-517. 
Docieplanie budynków, gładź gipsowa, 
płyty KG i malowanie, dokładnie, tanio. 
Tel. 046/832-73-78, 0604-136-932. 
Panele podłogowe, ścienne, teralqlta, malo
wanie, tanio, solidnie. Tel. 0694-28-74-47. 
Ocieplanie budynków styropianem, wełną. 
Tynki akrylowe, mozaikowe silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 
Full-Dach sprzedaż, montaż pokryć 
dachowych, ceny promocyjne na bla
chodachówki szwedzkie, fińskie, 
niemieckie. Nowy Kurzeszyn 7. 
Tel. 0461814-11-22, 0602-718-334. 

INNE USŁUGI 
Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-891-G92. 
Z.espó1 - fywa, dynamiczna muzyka. 
akordeon, saksofon, gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 
Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
Skórnmą, kożuchową, futrzaną odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. 
Łowicz, róg Bolimowskiej i Baczyńskiego 
- środy 11.00-17 .oo. 
Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 
Z.espó1 - wesela. Tel. 046/838-66-46. 
Z.espól muzyczny - wesela. 
Tel. 0:46/838-39-23, 0601-854-670. 
Zespół. Tel. 0500-268-110. 
Transport krajowy. Samochód 1,5 t 
+przyczepa. Razem 24m3• Faktury VAT. 
Łowicz, tel. 0505--018-655. 
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 
Z.espó1 - wesela. Tel. 0502-473-091. 
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 
Meble pod wymiar - kuchenne; biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
fuktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 21 

Naprawa komputerów I Inne usługi 
komputerowe. Tanio I solidnie. 
Tel. 0505--006-331. 
Kamaz - żwir, piasek, pospółka. 
Tel. 046/837-06-19, 0602-471-796. 
Zawiozę do ślubu, tanio - BMW 5, srebrne. 
Tel. 046/838-58-12, 0604-973--039. • 
Śluby i inne uroczystości - srebrny Mercedes, 
(okularnik), ci.arna peda BMW 5. · 
Tel. 0665-219-486. 

KOMPUTERO 
·PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy 
-tanio i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277--013. 
Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

NAUKA 
DJ - profesjonalnie poprowadzi każ.dą 
imprezę - wesela, bale, bankiety, imprezy 
okolicznościowe. tel. 0604-281-361. 
Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 
Prawnik • porady, pozwy, wnioski. Matematyka - student UL, 90 min.12.S zł. 
Tel. 0461837-70.SS, 0512~. Tel. 0606-647-491. 
Z.espól - wesela. Tel. 0605-283-913. Język niemiecki - solidnie. Tel. 0695-774-273, 
Limuzyna Lincoln -śluby, przyjęcia, itp., 8 m 046/837-34-87. 
długości, telewizor, lodówka, skóra. Matematyka (SP, gim.). Tel. 0697-604-537. 
Tel. 0605-305-579, 0697-146-411. Język polski - wypracowania. 
Śluby - BMW 3 -tanio. Tel. 0508-909-732. Tel. 0697-658-162. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. Korepetycje z języka niemieckiego - tanio. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. Tel. 0508-051-709. 
Spawania aluminium. Tel. 0504-065-376, Mgr matematyki • korepetycje niedrogo. 
Jastrzębia 45. Doświadczenie. Tel. 046/837-53-15. 
Kredyty trudne, hipoteczne, Angielski - tanio. Tel. 046/837-18-43. 
gotówkowe. Tel. 0503-$17-532. Język polski - pomoc przy pisaniu prac. 
Meble na wymiar, kuchnie, Tel. 0608-433-138. 
szafy z drzwiami pra:sUWnymi. Matematyka, korepetycje, studentka. 
Tel. 0604-462-835, 046/837-96-07. Tel. 0509-808-598. 
„SCART" serwis RTV - naprawa sprzę- Korepetycje - język niemiecki. 
tu radiowo-telewizyjnego - gwaran- Tel. 0508-186-351. 
cje. Łowicz, ul. Łódzka 47; Korepetycje z rysunku i malarstwa 
Tel. 0604-774-760, 046/837-06-62. dla kandydatów do szkół plastycznych. 
AGD - naprawa sprzętu. Tel. 046/837-22-75, 0506-380-776. 
Teł. 0691-S61-244. Matematyka - korepetycje, tanio. 
Instalatorstwo elektryczne. Tel. 0600-150-145. 
Tel. 0509-428-521. Korepetycje, ch.,,;.n._ Tel. 0668-817-858. 
Naprawa sprzętu AGD: pralki, lodówki, za- Angielski dla dzieci, młodzieży. 
mrażarki, ogrzewacze, termy, zmywarki, kii- Tel. 046/837-53-15. 
matyzacje. Dojazd gratis. Tel. 0512-348-137. Student PW, korepetycje_ matematyka, 
Kompleksowa obsługa prawna firm. fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21, 
Tel. 046/837-70.SS, 0512~. 0500-104-432. • 
Pożyczki gotówkowe w 48 godzin, Prace licencjackie, dyplomowe - tanio 
bez żyrantów. Tel. 0608-321-288. - pisanie, przepisywanie. Tel. 0660-464-778. 
Pażyc2ki od 300 21do2<XXl21 dla <Bil> w BIK-u, Pomoc w pisaniu wypracowań, przygotowa-
bez zaświadczenia o dochodach, gotówka • nie do matury, prezentacji ustnej. Doświad-
do ręki w 24 godziny. Tel. 0503-135-452. czony student pedagogiki - niedrogo. 
Cateńng, profesjonalne dekoracje z.towaru Tel. 0692-691-544. 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych K · ·ęzyk I ki bo 2 oc1z. 
i innych, stolów stołu wiejskiego, kościoła. OrepetyCJe - J po s - so ta, g 
Tel. 0603-953-048, 0513_529_864. zegarowe 30 zł (maturzyści liceum, techni-

kum). Skierniewice. Tel. 046/833-66-55. 
Kredyty z ube2pieczeniem, bez żyran- Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
tów. Teł. O!iCMHł87.;zs5, 0608-725-336. Tel. 0502-982-594. 
Bale, wesela. Tel. 0887-060-156, Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
0604-318-472. z podręcznika ucznia. Tel. 046/832-65-39, 
Systemy alarmowe, telewizja przemysłowa. 046/832-65-18, 0695-610-541. 
Dorad71wo, wya:na,mootaż. Teł.0609-457-IDO. Angielski. Tel. 046/833-74-18, 
Nowo otwarty salon fryzjerski, mę- 0509-765-759. 
sko-damskl .Kasia"· Łowicz, Al. Sien- Chemia, biologia - korepetycje. 
kiewlcza 46, tel. 0691-620-643. Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169. 
Podciśnieniowe pranie dywanów, wy- Angielski - indywidualnie. 
kładzin, tapicerki. Teł. 0694-876-103. Tel. 046/833-74-31, 0504-688-169. 
Naprawa sprzętu AGD · części. Matematyka. Ter. 0668-379-885. 
Teł. 0510-158-880. 
Krajowy przewóz osób, busy, Malemąlyka.<fojeżdiamy. Tel. 0887-787-692. 
18 miejsc, a miejsc. Tel. 0602.Q1-641, 
046.llllll-70-32. 
Projekty grafi=te, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 
Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 
Koronki, aplikacje. Tel. 0509-454-422. 
Usługi geodezyjne, okolice Głowna, 
Saykowa. Tel. 0502-581-189. 
Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Teł. 0608-172-838, 
046/832-82-12. 
Zagubiono legitymacjł( studencką 3938/ 
DMM/2005 - Stanisławski Bartłomiej. 
Tel. 0421719-1691 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Zespół poszukuje wokalistki z Głowna 
lub okolic. Tel. 0502-473-091. 
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-28-30. 
Hurtownia odzieży używanej z Anglii. 
Tel. 0694-345-300. 
Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814. 
Lincoln czarny, nowy model, śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637-61-30. 
Profesjonalna obsługa Imprez mu
zycznych, firmowych, koncerty, we
sela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.marluszkozlowskl.com 
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klien
ta. Tel. 0509-620-300 w godz. 8.00 - 20.00. 
Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki
nem Polonez. Teł. OsmM;20-300, 
0508-132-608. 
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 
www.schodyparkiety.pl 
Pozyskiwanie klientów - budowa sieci sprz.e
daży. Tel. 0887-787-692. 
Naprawa maszyn do szycia, 
Skierniewice, Kilińskiego 26, godz. 9-17. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i stylowych. Tel. 0603-200-532. 
konstrukcje i stopniowanie odzieży. 
Tel. 0697-705-332. 
Książeczki mieszkaniowe, realizacja. 
Tel. 0603-692-230, 0601-255-153. 
Wesela, zespól z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 
Stół staropolski, świeczniki, 
obrusy na wesela - wynajmę. 
Tel. 0693-444-826, 0605-309-514. 
Pranie podciśnieniowe dywanów, 
wykładzin I tapicerek. 
Teł. 0696-086-627. 
Zagubiono legitymację studencką 
na nazwisko Katarzyna Zbudniewek. 
Tel. 046/831-14-17. 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 
Sprzedam ładowacz cyklop, 
stan bardzo dobry. Tel. 046/839-22-92. 
Kupię ka7.dą ilość żyta, sprzedam, 
zamienię otręby. Tel. 0697-536-596. 
Sprzedam konia, powyżej 15 lat 
Tel. 046/838-68-56. 
Sprzedam słomę, sadzarkę czeską, 
eternit drobnofalisty (nowy). 
Tel. 0606-324-$70. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-47-51. 
Sprzedam sprężarkę 160 I i głębosza 3 łapy. 
Tel. 0888-144-260. 
Sprzedam 5,37 ba ziemi, przyczepę4 t wywrot
ka, dojarkę 2-konwiową i słom<( w kostkach. 
Tel. 0691-715-496. 
Sprzedam M1Z 82 z przednim napędem, 
stan bdb. Tel. 0692-498-238. 
Sprzedam ro=utnik Tandem 6 t łub 2-osio
wy; beczkę 3500 l; wagę tonową do bydła; 
siewnik zbożowy 3 m; pług 5-skibowy. 
Tel. 0660-593-920. 
SprzedamciągnikT-25, 1994rok, IOOOMTG. 
Tel. 046/838-37--01, 0607-929-060. 
Sprzedam mieszankę, owies, pszenicę, kiszon
kę z kukurydzy i siano. Tel. 046/838-45-80. 
Sprzedam agregat przedsiewny, 
sieWnik zbożowy 2 m, suszami« do zboża 
Tel. 046/838-46-19. 
Sprzedam buraki pastewne. 
Tel. 0607-889-522. 
Sprzedam żyto, pszenicę paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anoa, 
1988 rok, I 0000 zł. 
Tel. 046/838-70-28, 0661-066-853. 
Sprzedam jęczmień jary do siewu - Rodos; 
15 t pszenżyta i przettząsalko-zgrabiark<t 
7-gwiazdową. Tel. 0602-216-854. 

SKR :zduny sprzeda: sieczkarnie polowe 
Z-350/3, kosiarici rotacyjne, rozrzutniki obor
nika 2-osiowe, sadzarki, kultywatory, 
rozdrabniacz słomy. do Recorda. 
Tel. 046/838-75-43, 838-75-98, 0605-077-479. 
Wysłodki melasowane - sprzedam. 
Łowicz, ul. Tkaczew 8, 
tel. 0888-283-372. 
Przywóz młóta browarnego. 
Teł. 0605-255-$14, 0502-384-747. 
Sprzedam kukurydzę San. 
Tel. 046/838-13-$7. 
Kupię slonię, siano, mieszankę i owies. 
Tel. 046/838-13-62. 
Sprzedam owies i jęczmień do siewu, pszeni
cę ozimą, Tel. 046/838-76-95, 0510-256-445. 
Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0513-170-560. 
Owies bezłuskowy, mieszanka, .pszenica. 
Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków i radełka 
,,5" - w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 046/838-47-98. 
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, żyto. 
Tel. 046/838-77-14, Urzecze 48. 
Sprzedam większą ilość ziemniaków. 
Tel. 0888-310-618. 
Prasa zwijająca Deutz Farb, 1998 rok, 120xl20 
z roto calem. Tel. 0604-078-564. 
Sprzedaż opryskiwaczy polnych, 
sadowniczych, kabin, rozrzutnik Tandem. 
Tel. 046/837-53-86. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-14-14. 
Sprzedam limit buraczany, Cukrownia Dobrze. 
lin. Tel. 046/838-72-21. 
Sprzedam kombajn Z-056, 1981 rok, 
stan bardzo dobry. Tel. 0606-118-058. 
Sprzedam kwotę mleczną 9000 kg, trawę na
sienną Rejgras, kukurydzę do siewu. 
Tel. 0241277-91-85 po 20.00. 
Sprzedam topole. Tel. 046/837-70-52. 
Sprzedam sadzarkę do warzyw. Kompina 12. 
Sprzedam siano, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 
Sprzedam siano belowane i luzem 
Bednary 134, tel. 0504-011--039. 
Sprzedam słomę w kostkach, okna nowe 
drewniane, kamień polny, cegłę, kamień grub
szy. Tel. 0667-118-194. 
Sprzedam owies, cebulę. Tel. 046/838-12-97. 
Sprzedam pszenżyto z żytem; 
slomę prasowaną; kabinę Uri>us C-360. 
Tel 046/838-14-53 po 20.00. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-83-54. 
Kupię ciągnik Ursus 3512 lub 4512, Zetor 
2812 lub 334-0, przyczepę 6 t T-653 w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 0604-660-327. 
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-55. 
Sprzedam opony używane 60, tyl 
Tel. 0503-332-840. 
Sprzedam lub zamienię na większy 
rozrzutnik obornika 2-osiowy, stan bdb. 
Tel. 046/838-73-38. 
Tanio sprzedam bób. Tel. 0502-370:026, 
046/838-61-19. 
Sprzedam ciągnik rolniczy Embitak Flik; 
maszyna do zbioru ogórków. 
Teł. 046/838-83-14, 0509-208-236. 
Szkółka drzew owocowych, mateńał kwali
fikowany. Tel. 046/838-89-05. 
Sprzedam zbiornik na Jt!o!eko 320 I. 
Tel. 0691-753-414. 
Sprzedam talerzńwkę, 24 talerze i słomę, 
okrągłe belki. Tel. 0695-855-170. 
Sprzedam kultywator z walem strunowym 
i 2-kółkę do ciągnika. Tel. 046/838-04-79. 
Sprzedam ciągnik C-360, rozrzutnik jedno
osiowy, sadzarlcł( do ziemniaków czeską. 
Tel. 0241277-35-47. 
Sprzedam opryskiwacz polowy i sadowni-
cze. Tel 0604-940-429. · 
Sprzedam pszenżyto i do siewu oraz słomę. 
Tel. 046/-838-71-54, 0889-144-638. 
Sprzedam tregry 16. tel. 046/838-49-57. 
Sprzedam obciążniki do C-360, C-330 
oraz rozdrabniacz Bąk. Tel. 0506-693-485. 
Sprzedam siano belowane lub zamienię 
na zboże. Tel. 0509-252-841. 
Sprzedam kukurydzę do siewu na kiswnkę, 
cena 0,80 zł za I kg. Tel. 0504-220-770. 
Sprzedam agregat uprawowy 1,9 m, 
opryskiwacz 400 l. Tel. 046/838-25-71. 
Sprzedam kukurydzę paszoWą. Kocierzew. 

. Tel. 046/838-48-94. 
Sprzedam żyto, słom« belowaną. 
Tel. 0606-364-262. 
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, kamionki< 
30 - 4rn, 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 remontu. 
Tel. 0604-454-032. 
Sprzedam nasiona cebul~ słomę. 
Tel. 0880-711-416. 
Sprzedam nową pompę paliwowo-wtrysko
wą do C-330. Tel. 046/838-18-03 po 19.00. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
burak pastewny. Tel. 0461838-43-42. 

ŁOWICZ , 
UL. NAPOLEONSKA 12 
(wjazd od ul. Klickiego, obok CPN) 

tel. (046) 837·35-18 

Sprzedam C-360. Skowroda Południowa 17, 
tel. 0888-822-173. 
Kupi« kosiarici listwowe Osy, zgrabiarki za
wieszane Słoneczka, sadzarki do ziemniaków 
łańcuchowe. Tel. 046/838-72-80. 
Sprzedam kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0691-715-496. 
-Ciągnik C-330 z tyłem Zetora 25, nowe ogu
mienie i akumulator - sprzedam. 
Teł. 046'837-'Xl-54. Łowicz, Annii Krajowtj l~ 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-11-39. 
Sprzedam siano w dużych belach, limit bura
czany Nowy Złaków 19. Tel. 046/838-71-71. 
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, 
siewnik Poznaniak, opryskiwacz 3001. 
Tel. 046/838-47-99. · 
Sprzedam siano belowane. Jastrzębia 33, 
tel. 046/837-87-43. 
Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-91. 
Sprzedam Aoge 2U, szt 2. 
Tel. 046/830-32-83. 
Sprzedam slomę w kostkach. 
Tel. 0600-768-482. 
Sprzedam pszenicę ozimą. Tel. 0604-961-560. 
Sprzedam kombajn :zbo7.owy Forscbnit E5 l 4 
MDW, 1989 rok, cheder 4,20, stan bdb. 
Tel. 0604-961-560. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/837-93-57. 
Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy do obornika. 
Tel. 046/838-72-41. 
Sprzedam siewnik zbożowy ciągnikowy. 
Tel. 046/838-11--02. . 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0508-862-015. 
Sprzedam pług 3-skibowy zwykly, "' 
pług 3-skibowy obrotowy, lekki, zapotrze
bowanie mocy 50 KM; obciążniki do C-360, 
tylne; kosiarkę listwową. 
Tel. 0663-976-169 po 20.00. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną; 
basen 450 I. Tel. 046/838-14-37. 
Sprzedam 5-letnią krowę na wycieleniu. 
Seligów 37. 
Sprzedam prasę rolującą Class 44 i 46, stan 
idealny. Tel. 0607-168-196, 046/83 7--08-07. 
Sprzedam ładowacz do obornika Nujn, 
3500 zł. Tel. 046/838-72-73, 0512-098-355. 
Sprzedam jałówki< wysokocielną 30.04.06. 
Chąśno 49, tel. 0601-614-049. 
Sl'rzedam żyto, slomę. Tel. 046/838-17-64 
wieczorem. 
Sprzedam jęczmień do siewu. 
Janowice, tel. 046/838-65-52. 
Deszczownie. Tel. 0506-140-584. 
Sprzedam siano, słornę. Nieborów 60, 
wiadomość po 17 .OO lub w sobotę. 
Sprzedam siano. Tel. 046/837-65-72. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą. 
Tel. 046/838-78-83. 
Sprzedam słomę. Tel. 0502-705-823. 
Sprzedam C-360. Tel. 024/389-46-80. 
Sprzedam kombajn Volvo S-830. 
Tel. 046/839-20-11. 
Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 0697-340-488, 046/838-13-90. 
Sprzedam cebulę, duża ilość. 
Tel. 046/838-47-25. 
Sprzedam podbierak sianokiswnek do For
schnita. Tel. 046/838-39-14, 0604-669-798. 
Sprzedam 20 t pszenżyta, jł(CZlllień siewny 
Stratus. Tel. 046/838-77-54 po 17.00. 
Sprzedam pszenicę ozimą i jar.i. 
Urzecze 47, tel. 0602-709-962. 
Sprzedam agregiity uprawowe od 2,60-5,20 ro; 
siewniki zbożowe Amazone, Nort Stein 3-, 
4-metrowe; rozsiewacze nawozu Amazone, 
Rauh, 400-800 kg; glebogryzarki< 2,5 m; ła
dowacz UNHZ750; pług zagonowy 4-ski- • 
bowy, zabezpieczenie sprężynowe; pług 3-ski
bowy obrotowy; pług zagonowy 5-skibo
wy. Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 
Sprzedam przyczepę do sianokiszonek Kem
per, Krone, Mengele; sieczkarnie jednorzę
dowe do kukurydzy, wycinaki do kiszonek; 
siewnik do kukurydzy; talerzówkę; przycze
pę 4,5 t wywrotka na 3 strony. 
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0605-652-263. 
Sprzedam kombajn Bizon Super Z056, 
1989 rok, stan bdb. Tel. 0695-608-762. 
Sprzedam przyczepę niską wywrotkę 3,5 t. 
Kocierzew Pld. 15. 
Sprzedam 2 krowy: 4-letnią, 3-letnią. 
Tel. 0602-276-428. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i jałówkę 
2-miesiące zacielona, gm. C~o. 
Tel. 0888-822-173. 
Opryskiwacz 400 I, odiiowiony z licencją 
- sprzedam. Tel. 0503-696-557. 
Sprzedam owies. Wyborów 78. 
Sprzedam saradele. Tel. 0667-349-2!0. 
Sprzedam pszenżyto i żyto Tel. 0605-277-496. 
Sprzedam schladzalnik: do mleka 330 I 
Alfa Lava!, 1998 rok. Tel. 0602-211-613. 
Sprzedam burak, kiszonkę. 
Tel. 046/838-22-56. 
Sprzedam pług grudziądzki 4x35, 
malo używany; rozrzutnik obornika 
jednoosiowy. Skowroda Północna 23. 
Kupię przyczepę 3-Strol)Oy wywrot, stan tech
ni=ty dobry. Tel. 046/837-89-73 po 20.00. 

- MEBLE SYSTEMOWE 
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U NAS WARTO 
Sprzedam prasę zwijającą Z-279/1. 
Tel. 0692-272-818. 
Sprzedam słomę belowaną, siano belowane 
i luzem. Tel. 046/839-67-87. 
Sprzedam prasę Werger z szerokim 
podbieraczem, stan bdb. Tel. 0601-523-572, 
046/838-77-76. 
Sprzedam C-360 i przyczepę 4,5 t. 
Tel. 0604-937-90 I po 20.00. 
Sprzedam siewnik Amazone 08 3 m. · 
Tel. 0600-964-326. 
Spizedam siewkę naworową Lej. 
Tel. 0696-167-361. 
Kupię lub przejmę małe gospodarstwo 
za opiekę. Tel. 024/282-11-30. 
Siewnik do cebuli, płuczkę do warzyw, 
niską przyczepę - kupię. Tel. 0241282-11-30. 
Burak ćwikłowy na paszę - sprzedam. 
Tel. 0887-485-238. 
Spizedam obomQ<. Tel. 0241285-29-37, 
0608-248-355. 
Sprzedam kwotę ml=ną. Zosinów 8. 
Tel. 0241282-22-58 po 17.00. 
Sprzedam prasę K442. 
Tel. 024/285-28-04 (wieczorem). 
Sprzedam jęczmień. Tel. 046/838-73-34 .. 
Sprzedam siano, Jackowice. 
Tel. 0696-045-978. 
Sprzedam sadzonki truskawek Honeoye, 
Polka. Tel. 0696-045-978. 
Sprzedam siano belowane. Mysiaków 170. 
Tel. 0461838-50-24. 
Sprzedam krowę na ocieleniu, jałówkę na 
ocieleniu, jałówkę wycieloną. 
Tel. 046/838-81-34. 
Spizedam przyczepę zbierającą T --072, dmu
chawę pionową do siana. Tel. 0604-570-267. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-82-28 po 19.00. 
Sprzedam śrutownik bijakowy 5,5 kW. 
Tel. 0503-639-1 O I. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-60-23. 
Sprzedam ciągnik C-355, 1993 rok. 
Tel. 0604-262-117. 
Sprzedam opryskiwacz Pllmet 400 I. 
Tel.~3. 

~ S1IXlok; drewnianą. Tel. Q694.805..36\. 
Sprzedam orkan 2, do zielonek. 
Tel. 046/838-37-2S. 
Sprzedam PTZY=PC< zbierającą T --072. 
Tel. 0602-121-614. 
Spizedam kukurydzę Reduta, pszenicę. 
Tel. 0601-410-045. 
Sprzedam grunty orne 2 ha w miejscowości 
Sadowo, okolice parku w Ostrowcach, 
gmina Iłów. Tel. 0698-641-681 
lub 0609-183-208. 
Sprzedam łubin żółty, słodki, 
szerokolistny, 94% wschodu. 
Tel. ~. 0697-677-630. 
Sprzedam wysłodki suche, granulo
wane, transport. Tlił. 0602-174-220. 
Spizedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-22-00. 
Sprzedam prasę Z-224 - 13SOO zł; agregat 
uprawowy - 1500 zł, kultywator 18 zębów -
1000 zł, pług 2- i 54:ibowy - 1500 zł, przy
cr.epa samozbierająca T -072 - 2500 zł. 
Tel. 0605-143-S23. 
Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu 
05.04.2006. Tel. 046/838--02-79. 
Sprzedam silnik do C-360 i C-380. 
Tel. 0608-329-841. 

• Spizedam pszenżyto ozime i owies. 
Tel. 046/838-73-32. 
Sprzedam Ursus 902, 1983 rok. 
Tel. 0693--025-952. 
Sprzedam kombajn Anna. Tel. 046/838-44-46. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-45-18. 
Sprzedam kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0887-606-871. 
Sprzedam kamień drobny lub gruby z dow<r 
zern. Tel. 0693-824-736, 0241285-82-25. 
Sprzedam sadzari<i do warzyw. 
Tel. 0603-722-880. 
Sprzedam siewnik 21 rurek, agregat upraw<r 
wy 2,1 O m, opryskiwacz Pilmet. 
Tel. 0692--033-753. 
Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 0241277-72-50. 
Sprzedam obornik bydlęcy, dużą 
ilość. Tel. 0241277-97-44 po 20.00. 
Sprzedam pszenżyto Tel. 024/277,90--03. 

·Sprzedam 15 t pszenicy. Tel. 0501-S19-203. 
Sprzedam ciągnik C-355, siewnik Poznaniak, 
rozrzutnik obornika jednoosiowy. 
Tel. 0241217-48-09, 0693-555-430. 
Sprzedam kultywator Grudziądzki 18. 
Tel. 0880-878-900. 
Sprzedam krowę cielną, 2-gi cielak. 
Bełcbów 45, tel. 0461839-6S-26. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/830-24-53. 
Sprzedam siano belowane I O t. 
Tel. 046/838-91-91. 
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus 1204, 
1986 rok, 11 O KM; kombajn zboż.owy Volvo 
S950, szer. 3,70 m. Tel. 0605--080-6S3. 
Sprzedam siano w kostkach, przyczepę sam<r 
zbierającą T --050. Tel. 0668-407-362. 
Bób - sprzedam. Tel. 0603-161~. 
Burak pastewny - sprzedam. 
Tel. 0605-144-112. 
Sprzedam 5-letni zbiornik do mleka 450 I, 
zakupiony OSM Łowicz. Tel. 0600-605-866. 
Słomę i zboiil' - sprzedam. Tel 046/838-39--06. 
Sprzedam zboże - mieszankę. 
Tel. 046/838-63-04 wieczorem. 
Sprzedam kombajn Bolko Z643/ I, 
rozrzutnik jednoosiowy, kosiarkę Osa, 
Tarpana. Tel. 0696-0S9-903. 

Sprzedam słomę i kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 
Sprzedam jałówkę cielną. Kocierzew Płd. 4. 
Tel. 0461838-17-52. 
Sprzedam glebogryzarl<ę. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą 
Jugosłowiankę Il. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam przyczepę samozbierajacą 
Jugosłowiankę lll. Tel. 0609-310-498. 
Sprzedam kabinę Ursusa C-330, 
rozsiewacz nawozów lejek, kopaczkę ziem
niaczaną. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam głowicę do silnika T-25 
po regeneracji. Tel 0697-714-837. 
Sprzedam krowę 7-letnią, na wycieleniu. 
Piaski 83 k.Nieborowa. Tel. 046/838-57-78. 
Sprzedam ładowacz własoej konstruktji przy
stosowany do każdego ciągnika z tylu 
(do C-330 możliwość dołączenia z przodu). 
Tel. 0606-678-418. 
Sprzedam przyczepęD-50, 6 t 
Tel. 0692-481-645, 046/838-72--06. 
Sprzedam pszenżyto i miesumkę. 
Tel. 0663-884-969 po 16.00. 
Sprzedam plug 2-skibowy. 
Tel. 046/838-13-10. 
Sprzedam opony 8,2S/20, felgi tylne 
do C-330, przekładnie do wyciągu, 
silnik elektryczny llkW, części do Robura. 
Tel. 046/838-24-49. 
Sprzedam siano belowane. Mysiaków 20 I. 
Tel. 0602-597-IS7. 
Sprzedam Ursus C-360, motoreduktory, 
750120 opony. Tel. 0508-700-762. 
Sprzedam Ursus 2812, 1997 rok, 
prasę Z-224, 199S rok. Wygoda 8. 
Sprzedam C-360 3P. Tel. 0692-498-283. 
Sprzedam kombajn Fortschnitt &512; ciągnik 
Fortscbnitt ZT-300; ciągnik Jobn Oeere 
3030LS z !lllpl1dem; ładowarki T i H; wycina
ki kiszonki. Transport sprzętu rolniczego i 
budowlanego. Sprowadzę na zamówienie. 
Tel. 024/671-26-37, OSOl-498-134, 
0500-IS7-210. 
Sprzedam siewnik konny zawieszany, 
kultywator. Tel. 0697-346-682. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 18 kwietnia. Tel. 0603-592-34S. 
Sprzedam pług 3-skibowy, sadzarl<ę do ziem
niaków. dmuchawę pionową do siana 
Tel. 0602-211-6U. 
Sprzedam C-360 3P. 1988 rok. 
Tel. 0607-181-404. 
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0667-1 JS-4SI. 
Sprzedam krowę wysokocielną. 
Tel. 0504-967-299. 
Sprzedam burak pastewny; dojarkę, stan id<>
alny. Tel. 046/838-43-13, 0605-591-610. 
Sprzedam młynek do zboia, dojarkę Alfa La
va! na części. Tel. 046/83842-04, 
Ciągnik rolniczy Zetor, 1990 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel 0605-780-957. 
Burak pastewny, biały - sprzedam. 
Tel. 046/838-IS-37. 
Sprzedam lasy do prasy wysokiego zgniotu; 
silnik elektryczny Il kW. 
Tel. 046/838-79-63. 
Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 046/838-55-28. 
Zetor ~320 lub 3340, 4x4, 1998 rok; 
prasa zwijająca Sipma Z-279/ I - sprzedam. 
Tel. 0608-420-169. 
Zetor 7245, 1990 rok, 4x4; prasa Z-224/ 1 
Sipma - sprzedam. Tel. 0692-601-689. 
Sprzedam 15 t żyta. Szymanowice 36. 
Sprzedam opryskiwacz polowy Pilmet I OOO 
~ na kolach, 1990 rok. Tel. 0609-810-8S8. 
Zamienię kompletne kola szerokie 14,9128 
od V-3Sl2 na kola wąskie. Sprzedam pług 
3-skibowy; obciążniki od C-360 (tył). 
Tel. 024/282-23--08. 
Sprzedam siewnik Amazone 07, 3-metrowy, 
6000 zł; siewnik polski, 3-metrowy, 3500 zł. 
Tel. OSl2--098-3SS. 
Sprzedam maszt do widlaka; belki sianoki
szonki; silnik C-330. Tel. 0510-256-444. 
Sprzedam siano, mała belka 
Marywil, tel. OSOl-351-74S. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: druga połowa kwietnia. 
Urzecze, tel. 0501-351-745. 
Sprzedam głębosza 3. Tel. 0608-591-942. 
Sprzedam wyciąg i siano. Tel. 046/838-45--05. 
Sprzedam kwotę ml=ną. Tel. 0692-260-705 
po 16.00. 
Siew kukurydzy 6iewnlkami Becker 
4- I 6-rzędowymi z komputerami do 
monitorowania wysiewu, siew w róż
nych rozstawach międzyrzędzia. 
Romax, tel. 0604-078-664. 
Spizedam zgrabiarki karuzelowe do sianoki
szonek i siana; trzą,salki karuzelowe; 
śrutownik. Tel. 0461837-15-3S 
Sprzedam sad7.eniaki, odmiana Lord. 
Tel. 046/838-48-44. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-6s..53. 
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5kW, Bąk 5,5kW. 
Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam kultywator z walkiem strunowym 
2,10 m, rozsiewacz Kos. Tel. 0880-353-819. 
Sloma, siano - sprzedam. Zawady 31 . 
Sprzedam żyto i owies. Tel. 046/837--08-07. 
Sprzedam Orlean, stan dobry. 
Tel. 046/838-13-41. 
Sprzedam słomę. 
Malszycc 73, tel. 046/830-39-69. 
Sprzedam sadzeniaki Astra. 
Tel. 060S-100-914. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-15-36. 
Sprzedam Zetor 621 I - 1992 rok, Zetor 5211 
- 1992 rok. Tel. 0691-517-865. 

DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

C360 3P, rozrzutnik dwuosiowy. 
Tel. 0461838-49-33. 
Sprzedam prasę kostkującą Z224, 1986187 rok, 
stan bdb, pszenżyto 2,St Tel. 0886-804-491. 
Sprzedam dojarkę Alfu - komplet, z rurkami; 
dmuchawę do siana poziomą. 
Tel. 046/838-6343 po 20.00. 
Sprzedam łubin do siewu Sonet, l OO zł/q. 
Tel. 0602-766-034. 
Sprzedam jałówkę po wycieleniu, z cielakiem. 
Tel. 046/838-45-18. 
Sprzedam owijarka bel; prasa 120/120; 
Gruber 2,lm, 3 m; siewnik do kukurydzy. 
Tel. 0601-297-783. 
Sprzedam jęczmień „Stratus". 
Tel. 0600-519-681. 
Sprzedam słomę. Tel. 046/839-18-90. 
Sprzedam ziemniaki sadzeniaki. 
Tel. 0693-692-S39. 
Sprzedam dwie jałówki cielne, młynek na 
kamienie, dużą dmuchawę do siana. 
Tel. 046/838-14-SO. 
Sprzedam agregat przedsiewny; siewnik zb<r 
rowy 2-metrowy; suszarnię <!o zboża; śru
townik workowy. Tel. 0691-979-270. 
Sprzedam agregat uprawowy, pług 3-skibo
wy Atlas; pług 3-skibowy zwykły; jałówkę 
hodowlaną i użytkową Tel. 0606-923--094. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 30 kwietnia Tel. 046/838-49-5 l. 
Spr=lam słomę w dużycb belach; 
pompę wttyskową; części do Władymira. 
Tel 088(;-591-896 po 19.00, 0461830-37-34 
po 19.00. 
Sprzedam konstrukcje pod tunel foliowy 
4,5x24 m. Tel 0660-058-590. 
Sprzedam C-300, 1972 rok. 
Tel. 0692-648-948. 
Sprzedam przetrząsacz karuzelowy Z-S15, 
1998 rok. Tel. 0508-309-423. 
Sprzedam przyczepę 4 t wywrotkę, wywrot 
3-stronny + nadstawki. Tel. 046/839-13-43. 
Spizedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0660-527-803. 
Sprzedam burak pastewny I O t. 
Tel. 0600-S69-058. 
Sprzedam siano w belkach. 
Tel. 046/837-27--05 wieczorem. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 19 kwietnia Tel. 0461838-11-14. 
Spzedam burak pastewny. Tel. 046/838-22-59. 
Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę 3, 
śrutownik Bąk 2 z silnikiem. 
Tel. 0461838-27-32, 0691-115-050. 
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 046/838-77-39. 
Sprzedam obornik bydlęcy 40 t 
Tel. 046/839-65-89, 0698-624-470. 
Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
śruty z owsa Młyn w Retkach. 
Tel. 0461838-73-28, 0461838-73-45. 
Skup pszenicy, sprzedaż otrąb pszennych 
i śruty owsianej. ,,Agrokom", ul. Nadbzu
rzańsjra 27. Tel. 0509-934-S39. 
Sprzedam jęczmień, pszenice - siewne, opiy
skiwacz 4001, śrutownik na kamienie, kamień 
polny. Tel. 0461838-20-29 wieczorem. 
Sprzedam ładowacz czeski UNHZ 750. 
Tel. 0600-335-473. 
Sprzedam bizon Z--OS6. Tel. 046/838-49--09. 
Sprzedam rozsiewacz nawozu - Lejek, silnik 
C-360, C-330. Tel. 0461838-4909. 
Sprzedam mieszankę zboż.ową i owies. 
Tel. 046/838-1 S-16, 0607-734-191. 
Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 0889-860-8S9, 0500--071-877. 
Spizedam kultywator 18 i brony S. 
Tel. 046/838-79-59. 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 0668-427-Ó<ll. 
Sprzedam słomę w kankach ze stodoły. 
Chruślin 51, tel. 046/839-22·83. 
Sprzedam siano i burak pastewny. 
Tel. 09667-213-778. 
Kupię tura do C-330. 
Tel. 046/838-2S--05 po 20.00. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 0601-613-879. 
Zbiorniki plastikowe I OOO I na palecie. 
Tel. 0697-677-530. 
Sprzedam kopaczkę elewatorową, stan bdb. 
Tel. 0697-677-530. 
Sprzedam cieliczkę hodowlaną. 
Tel. 046(839-11-51. 
Sprzedam siewnik Poznaniak 2, 70 m; siew
nik lzaria 3 m, stan idealny; siewkę Amazone 
600; jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0241282-21-87. 
Sprzedam silnik do C-360 i C-380. 
Tel. 0608-329-841. 
Oponę 23, I x26 (Bizon) - kupię. 
Tel. 0600-190-757. 
Sprzedam kombajn zboż.owy CLASS Consul 
z kabiną, klimatyzacją, cheder 3 m robocze, 
stan bdb. Tel. 046/861-11-07. 
Sprzedam ciągnik Ferguson 2S5, kombajn 
ziemniaczany Anka, pług 3-skibowy, tale
rzówkę 16 talerzy, drapak 14 z agregatem 
uprawowym. Tel. 0600-578-992. 
Sprzedam agregat uprawowy 2 m 
i opryskiwacz spalinowy plecakowy Sollo. 
Tel. 046/838-4S-2S. 
Sprzedam obornik. Tel. 046/838-76-90. 
Sprzedam 5 t mieszanki. 
Tel. 046/837-07-39 (wieczorem). 

Sprzedam siano, burak, zboże. 
Tel. 0663--076-994. 
Sprzedam słomę paszową ze stodoły, 
około 7 przyczep. Wiadomość: 
Przemysłów 19. Tel. 0602-129-661. 
Sprzedam jęczmień jary Stratus. 
Tel. 046/838-72-20. 

Słoma - sprzedam. 
Tel. 0606-189-399. 

Rozrzutnik 1-osiowy; siewnik zbożowy IS 
- spizedam. Tel. 046/838-67-84. 
Kos oraz opryskiwacz 300 I - sprzedam. 
Tel. 046/838-20-94. 
Basen na mleko SSO I - sprzedam. 
Tel. 0241285-42-23. 
Opryskiwacz 300 I, lance I O m, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0665-405--015. 
C-360, 1980 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-986-962. 
Słoma i pszenica jara - sprzedani. 
Tel. 046/838-76-29. 
Agregat uprawowy 5 m i 3 m; 
beczka I 0000 I; przycr.epa ciągnikowa 8 t 
- sprzedam. Tel. 0241277-64-24. 
Forschnitt 303 O, 1984 rok, 4x4, 100 KM, 
świeżo sprowadzony, stan idealny, 15200, 
możliwość. próby w polu + pług 4-skibowy 
Grudziądz, nowe odkładnice - wieczorem. 
Tel. 046/856--07-16 wieczorem. 
Prosiaki - sprzedam. Tel. 0600421-548. 
Rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0691-666-967. 
Siano belowane i luzem oraz burak pastewny 
- sprzedam. Bednary, tel. 660-463-894. 
Tur do dużego ciągnika - sprzedam. 
Tel. 0602-781-330. 
Sprzedam żyto 4 t, mieszankę 90% jęczmie
nia. Tel. 046/838-65-12 wieczorem. 
Dmuchawa ssąco-tłoc:zą:a; sadzarka do ziem
niaków podkiełkowanych Rokosat; wenty
lator do opryskiwacza ; jałówki cielne 7 szt. 
- sprzedam. Tel. 0461861-12-92. 
Pszenica jara z domieszką owsa do siewu lub 
na pasze. Sypień 62a, tel. 046/838-61--0l. 
Jałówka wysokocielna. Kęszyce Wieś 32, 
tel. 046/838--02-39. 
Łubin slodki, Wity, szerokolistny - sprzedam. 
Tel. 0605-1 I 2-S29. 
Pszenżyto i mieszanka - sprzedam. 
Tel. 0605--065--0S4. 
Jałówka wysokocielna - sprzedam. 
Tel. 046/838-61-53. 
Pług 3skibowy Vemeland po remoncie 
- sprzedam. Tel. 0606-424-263. 
Sprzedam siano i słomę belowaną. 
Tel. 046/838-91-31. 
Sprzedam prasę Z-224, 1994 rok. 
Tel. OS03-599-227. 
Sprzedam dwie jalowki roczne. Czatolin 31. 
Tel. 046/838-80-71. 
Sprzedam lubin wąskolistny. 
Tel. 040/838-83-47. 
Sprzedam kultywator, szer. 2, I. 
Tel. 0603-312-669. 
Prasa Z-22411 , 1998 rok oraz Orkan 2a 
- sprzedam. Tel. 0604-976-4S2. 
Kupię ciągnik I maszyny rolnicze. 
Tel. 0607-809-288. 
Sprzedam C-330. Tel. 0663-252-589. 
Sprzedam T-25. Tel. 0608-354-272. 
Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788.' 
Sprzedam słomę belowaną. 
Tel. 046/838-98-26. 
Sprzedam pług 2-skibowy, brony 3. 
Tel. 051 l-101-64S. 
Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze 
importowane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 
Lubin slodki - sprzedam. Tel. 0421719-90-44. 
Ziemniaki, sadzeniaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 
Skup macior. Tel. 05011-5664154, 
046/874-73-66 (wieczorem). 
Sadzarkę czeską do ziemniaków i przyczepkę 
do przewozu zwierząt - sprzedam. 
Tel. 046/874-60-29. 
Hurtownia nawozów, okolice Glowna/S!Iy
kowa, transport gratis. Tel. 0605--09-70-71. 
Ciągnik Ursus 1604 150 kM, 198S rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0603-637-681. 
Mieszankę sprzedam. 
Tel. 046/874-73-81 (wieczorem). 
Spizedam przyczepę samozbierającą do sia
nokiszonek, pług 3-skibowy obracalny. 
Tel. 0661-880-308 po 18.00. 
~rzedam Slęzę sadowniczą, duży kosz. 
Tel. OS06-188-515. 
Opryskiwacze polowe, sadownicze - remon
ty pomp i rozdzielaczy. Tel. 0506-188-SIS. 
Sprzedam slomę. Tel. 046/838-39-06. 
Prasa zwijająca New Holland, siewniki zb<r 
wwe, przetrząsacze i zgrabiarki karuzelowe, 
Grubery 9 i I I graczek, kosiarka rotacyjna, 
siewki do nawozu, pługi dwuskibowy ob
rotowy i 3-skibowy, agregaty uprawowe. 
Tel. 0604-191--027. 
Spr=lam agregat na ł:ronic, szerokość 2, I O rn. 
Tel. 0421719-56-62, 0603-621-157. 
Kosiarkę rotacyjną, silniki elektryczne, 
motoreduktor. Tel. 0421719-59-36. 
Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
belki, części, siewki, inne maszyny, środ
ki ochrony roślin. Super ceny. 
CHEM'L, Dmosin 124, tel 046'874-72-88. 
Ogórek kwaszony - sprzedam. 
Tel. 0421719-23-39 (wieczorem). 
Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Piątku. 
Tel. 050S-807-397. 
Beczka do ślązy sadowniczej. 
Tel. 0506-188-Sl5. 
Ursus 1212 - sprzedam. Tel. 0506-178-432. 
Sprzedam ciągnik Ursus C360-3P, 1989 rok. 
Tel. 0663-602-629. 
T2SA, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0501-61S-39S. 
Sprzedam f>SZ"nżytO. Tel. 046/874-71-85. 
Opryskiwacz polowy zawieszany 
mało używany - sprzedam 
Tel. OS09-171-392, 0500--007-758. 
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy i sadzarkę. 
Tel. 0421719-66-16, 0660-445-103. 

Owies mieszankę i jęczmień - sprzedam. 
Tel. 0421710-82-08 
Przyczepę Bookman na dwa konie, 
zarejestrowaną, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0693-848-103. 
Pięć ton pszenżyta - sprzedam. 
Tel. 0461874-72-36 
Ciągnik C-360, stan bardzo dobry - sprze
dam. Tel. 0421719-S8-17, 0608-776-473. 
Kombajn BOLKO Z643/ I stan bardzo d.r 
bry, kombajn NEPTUN Z-413, siewnik trzy-

• rzędowy do warzyw, obcinarkę do cebuli -
sprzedam. Tel. 0693-!08-621. 
Sadzonki truskawek KENT i ELKATA 
- sprzedam. Tel. 046/874-51-37 po 18.00 
Sprzedam sadzonki agrestu. 
Tel. 0505-065-380. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 042/710-89-81. 
Sprzedam młocarnię 4B z prasą, wóz konny 
wialnia, przyczepę samozbierającą T072, 
dmuchawę do siana poziomą, sieczkarnie, 
kultywator I O. Tel. 046/838-30-30. 
C362, wersja eksportowa, I właściciel, 
wspomaganie, stan bdb, siewka do nawc:ni:Jw, 
sadzarka do ziemniaków, opryskiwacz.· 
Tel. 0693-441-S71. 
Sprzedam jałówkę cielną i siano Głowno, 
Targowa 76. Tel. 04217-I0-87-03. 
Sprzedam prasę zwijającą masy Ferguson 
834, zmiennokómorowa z hydraulicznym 
zgniotem, komputer ze sterowaniem 2000 rok. 
Tel. OS09-083-222. 
Sprzedam siewnik zboż.owy 4m Amazone 07 
Garant boki składane do transportu 2000 rok. 
Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam agregat uprawowy siewny 4m z 
hydropakiem + siewnik. Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam gruber ścierniskowy Konskilde 
3,2m, 2000 rok. Tel. 0509--083-222. 

- Sprzedam pługi 3, 4 i 5 -skibowe obrotowe 
i zagonowe, zabezpieczenia na kamienie 
resorowe. Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam opryskiwacze 5SO i 8501 Hardi, 
2000 rok. Tel. OS09--083-222. 
Sprzedam kultywator 14 Grudziądzki. 
Tel. OS09--083-222. 
Sprzedam agregat uprawowy 2, I O Grudziądz
ki, 1996 rok. Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam dojarkę Alfa Lavat. 
Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam stoły z imadłami do gwintowania 
rur, nowe. Tel. OS09--083-222. 
Sprzedam przyczepę sztywną, rozrzutnik. 
Tel.0461874-76-23. . 

Sprzedam krowy mleczne, likwidacja stada. 
Tel. 0886-226-47S wieczorem. 
Sprzedam sadzonkę porzeczki czarnej Tita
nia 6,5 tys. szt, cena 0,4S i Tiset 3 tys szt, 0,55. 
Tel. OS05-609-224 wieczorem. 
Sprzedam kosz do nawozu i pasmiki do świń. 
Tel. 060S-06l-209. 
Sprzedam sadzonki malin Pokusa. 
Tel. 042/719-80-89. 
Sprzedam siewnik Poznaniak. 
Tel. 0600-S94-230. 
Sprzedam łubin Zeus lub zamienię 
na owies, siano. Tel. 0421710-92-S5. 
Sprzedam przyczepę wywrot HL 8l 
Tel. 0601-169-682, 0421719-58-14. 
Sprzedam przyczepę jugosłowiankę Il, 
rozsiewacz RCW-3. Tel. OS03-49-15-7S. 
Sprzedam prasę zwijającą Sipma. 
Tel. 0507-531-998 wieczorem. 
Sprzedam pras<; polską, rozrzutnik dwuosi<r 
wy i kombajn Bolko. Tel. 0508-36-48-49. 
Kupię kopaczkę ciągnikową. 
Tel. OS03-49-l 5-75. 
Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-S99-864. 
Sprzedam siano, sianokiszonkę, slomę, 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Tel. 0694-962-054. 
Kupię silnik ,,Perkinsa" (3P). 
Tel. 0601-686-689. 
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Bell<r 
rnond. Tel. 046/831 -72-3S, 0609-229-504. 
Sprzedam korbowód, pomr:ię wttyskową 
C 360, nowe. Tel. 046/833-14-S7. 
Drzewka kwalifikowane: wiśni, czereśni , 
brzoskwiń w odmianacb. Tel. 0693-598-345. 
Sprzedam ładowacz Troll. Tel. 0506-360--053. 
Sprzedam kroczek krupia, mura i szczupaka 
Tel. 0606-87S-82 I. 
Sprzedam tanio tokarkę dużą wieloczynn<r 
ściową, wiertarkę stacyjną 4,5 KW, maszynę 
do szycia metali, spręż.arl<ę 3-głowicową. 
Tel. 046/831-11-64 po 20. 
Kupię tunele foliowe. Tel. 0501-601-271. 
Kupię żmijkę do zboża. Tel. 0461831-22-75. 
Sprzedam T2S. Tel. 046/831-13-95. 
Sprzedam ciągnik Ursus C 360, stan dobry. 
Tel. OS08-184-090. 
Sprzedam siano belowane i żyto. 
Tel. 0697-403-533. 
Sprzedam ciągnik T-25, 1995 r. 
Tel. 046/814-65-S2 po 18.00. 
Sprzedam sadz*i<ę czeską do ziemniaków 
i dmuchawę do siana Tel. 046/831-70-77 po 17. 
Zapisy na pisklęta kacze, gęsie białe, łabę
dziowe, odchowane. Tel. 0606-659-S76. 
Sprzedam siewnik nawozowy, 
kosiarkę rotacyjną i kultywator. 
Tel. 046/831-55-12, 0880-727-760. 
Sprzedam ciągnik z ESA. Tel. 0694-271-319. 

Sprzedam ciągnik 2812, stan b. oobry, I wła
ściciel , rocznik I 996. Tel. 0605-21-85-84. 
Sprzedam krowę wysokociclną. 
Tel. 0663-613-456. 
Sprzedam krowę wysokocielną z cielakiem. 
Tel. 046/815-80--09. . 

Sprzedam Bizon R Z OS8, 1986 rok, Prase 
New-Holland. Tel. 0507-141-895. 
Sprzedam rozrzutnik I -osiowy, 1990 rok, 
ładowność 4,S tony, 2-walkowy, 
cena 6700 zł. Tel. 0510-734-342. 
Ładowacz Troll. Tel. OS I 0-734-342. 
Sprzedam sadzonki malin. 
Tel. 046/831-S4-89. 
Parnik eleknyczny nowy, 
dmuchawę do siana silnik 11 KW- sprzedam. 
Tel. 046/831-40--01. 
Przyczepę samozbierającą TO I O, dmuchawę 
do siana - sprzedam. Tel. 046/814-11-72. 
Sprzedam sieczkarnię, śrutownik z silnikiem 
dużym, wialnię, siewnik 15, 2 duże kamienie, 
opony typu „Michelin" I 4x2, I 3x2, 
stan bardzo dobry. Tel. 060S-572-177. 
Sprzedam sadzonkę ~ czerwonej. 
Tel. 046 814-14-13. 
Sprzedam kombajn Class z sieczkarnią. 
Tel. 0698--086-774. 
Sprzedam grykę. Tel. 046/81S-92-26. 
Sprzedam siewnik nawozowy Kos, podbie
rak pokosów do Bizona, kombajn dwuredli
nowy. Tel. 0502-592-744. 
Sprzedam opony do C-360. 
Tel. 046/814-11-28. 
Sprzedam ciągnik T-2S z kabiną, 
rok prod. 1987. Tel. 0508-602-895. 
Spizedam siewkę do nawozu (Itjek). 
Tel. 0697-518-708 po 16.00. 
Sprzedam pług podorywkowy, piłę ,,Stihl", 
przyczepę 4 t Tel. 0509-534-117. 
Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej i czer
wonej Tel. 0665-517-443. 
Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0600-332-799. 
Kupię C-360 do IO tys. zł. Tel 0693-SSJ-321. 
Sprzedam kombajn Volvo kosa 2,5 m, siano, 
śrutownik. Tel. 046/831-44-34. 
Sp2lxlarn Io;ktlr)dlę JllSlllWą Tel OO)l)-OS4..46 J. 

ZWIERZĘTA 

15-miesięczny Bernardyn - sprzedam. 
Tel. 0886-537-962 po 16.00. 
Sprzedam owczarki niemieckie po rodzicach 
z rodowodem. Tel. 046/838-47-78. 
Sprzedam gołębie perłowe. 
Sobota, ul. Warszawska 12. 
Sprzedam psa Bernardyna, I rok. 
Tel. 0461838-IZ-12. 
Sprzedam psa szkolonego do krów. 
Tel. 046/838-45-73. 
Oddam psa Owczarka i mieszańca 
w dobre ręce. Zduny, tel. 0461838-81--00. 
Sprzedam pielęgnice zebry odmiana biała 
i oddam żólwia. Tel. OS 11--093-059. 
Sprzedam Yorki. Tel. 046/837-57-21. 
Sprzedam ogierka 18 mies„ z pochodzeniem 
obustronnym. Tel. 046/838-11-24. 
Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 
Sprzedam kozę na wykoceniu. 
Tel. 046/839-6S-96. 
Sprzedam Pekińczyki. Tel. 024/2S2-19-95. 
Sprzedam bryczkę. Tel. 0692-882-448. 
Wydam 3-letniego psa dużego w dobre ręce. 
Tel. 0501--011-198. 
Oddam szczeniaka, 3-miesięcznego, 
po owczarlm niemieckim. 
Łowicz, tel. 0601-926-577. • Owczarki niemieckie, 2-miesięczne, szczepi<r 
ne - sprzedam. Tel. 0505-939-725. 
Pawic, bażanty srebrzyste - sprzedam. 
Tel. 0603-226494. 
Bażanty - sprzedam. Tel. 0663-467-S69. 
Sprzedam =llęia Amstaff Tel. Cl(i94--040-21 I. 
Sprzedam szczeniaki Owczarka niemiecki<>
go. Tel. 046/838-4S-73. 
Sprzedam Bernardyna 7-miesięcznego. 
Tel. OS08-401-660. 
Kaczki - sprzedam. Nieborów, Al. Legionów 
Polskich 118 po 16.00 
Sznaucerki miniaturki - sprzedam. 
Tel. 069S-727-592. 
~ klacz wysokoźreOOą i :ireOOka 10-mie
sięcy, owies i psrenżyto. Tel. 046/835-22-34. 
Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 
Króliki rasowe sprzedam. Tel. OS00-296-173. 
Sprzedam szczenięta Jużaki. Tel 0607-500-181. 
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-04S-OS I, 0509--056-207. 
Sprzedam jamniki szorstkowłose miniaturo
we. Tel. 0606-160-609, 046/815-15-79. "4 

Sprzedam sznaucerki rodowodowe. 
Tel. 0606-639-045. 
Sprzedam owczarki niemieckie, dlugowlose, 
bardzo mocnej budowy, ciemnopodpalane. 
Tel. 046/831-60-42, 0604-5 I 6-S58. 
Sprzedain owczarki niemieckie szczeniaki 
ciemno podpalane, mocna budowa ciała, 
z długim włosem. Tel. 060S-731-796. 
Przyjmę chętnie szczeniaki, mogą być Jam
delki różne. Tel. OS06-840-122. 

REKLAMA 

SALON \.. 
PIELĘGNACJI 
Psó W ul. Browa~~~i8! 

(na piętrze) 
DOROTA FOKS tel.0600.130.SSł 
Profesjonalna pielę~acja psów: 
• slrzvżeriie, • trymowanie, • nie, •czesanie, 
• piefęgnacja oczu i uszu, • ·nanie pazurów 
Komfortowe warunki, najwyższej klasy wyposaienle 
I kosmetyki. 7ELEFONICZNE UZGADNIANIE WllYT. 

www.salonpsa.ol ..,77 
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Pałac w Sannikach _ · • . • Architektur~ zapomniana 
Kiermasz, koncert . i wernlSll w pałacyku Klickiego 

Kolorowe ozdoby wielka· 
nocne wykonane przez 

11 uczniów Szkoły Podstawo
wej w Sannikach, pensjona
riuszy tamtejszego Domu 
Pomocy Społecznej, Domu 
Dziecka w Mocarzewie oraz 
twórczyni ludowej z gminy 
Sanniki Barbary Wie.czorek, 
można było kupić w ostatnią . 
niedzielę, 2 kwietnia podczas 
mini kiermaszu w holu przed 

· wejściem do sali koncerto
wej pałacu w Sannikach. 

D zieci cieszą się_ z każdej zarrr 
bionej w ten sposób złot/Jwki, 

tym bardziej, 'Że własnoręcznie l'IY" 
konalywszystkieprace-powiedziala 

..- nam dyrektorka ośrodka kultury 
wSannikachAleksandraGłowacka. 

Kiermasz rozpoczął się na godzi
nę przed niedzielnym koncertem 
chopinowskim, który był połącw
ny z recytacją wiemy oraz werni
sażem prac plastycznych. Kogo 
spOOród artystów Koło Chopinow
skie z Sannik z.aprOsiło tym razem? 
Z.a fortepianem zasiadła uznana nie 
tylko w Polsce, ale koncertująca 
wwielunńejscachświataAnnaMaria 

Stańczyk. Od kilku lat artystka 
nńeszka na stałe w Wielkiej Bryta
nii. W Polsce była na zaproszenie 
znajomych i zgodziła się wystąpić 
w pałacu w Sannikach. Najbliższy 
„duży" recital tej artystki w Polsce 
jest zaplanowany na I O wiześnia 
pod pomnikiem Fryderyka Chopi
na w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. Organizatorem jest 
Narodowy Instytut Fryderyka Cho
pina 

Kolorowe ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów ze Szkoty Podstawowej i Gimnazjum 

w Sannikach można było kupić już za przysłowiową złotówkę. 

wili wtedy: a to ta ładniutka. .. -zaga
iła na początku koncertu dyrektor 
Głowacka. Urodzona w Zielonej 
Górzewl957rokuGładkowskajest 

dobrze znana widzom telewizyj
nym, również tym ,,serialowym". 
Gdy miała 19 lat, pojawiła się w se
rialu TVP ,,Polskie drogi" (1976). 
Zwróciła na siebie uwagę rolą Doro
ty Kolędowej w komedii „Wyjście 
awaryjne" Romana Załuskiego. Po 
udziale w filmie „C. K. Dezerterzy'', 
stworzyła kreację księżnej Daisy, 
Angielki, żony księcia Hansa Frie
dricha von Twssa w filmie,,Magnat'' 
Filipa Bajona, który wyreżyserował 
również serial telewizyjny o rodzie 
von Teuss ,,Biała wizytówka". Z.a-

,,Dwóch księżycach" , ,,Faustynie", Rutkowskiego. Na sztalugach sta

„Chopin-pragnienienńłości" (zagra- nęło kilka prac - ciepłych, pastelo

ła księżną Joannę, żonę Konstante- . wych pejzaży- również okolic San

go ). Ma na swoim koncie też głów- nik. Przy kawie i herbacie melomani 

nerole w trzech fihnach węgierskich nńeli okazję porozmawiać o budzą

oraz występ w 239. odcinku serialu cej się do życia na wiosnę przyro

,,Na dobre i na złe". Ciekawostką cizie. Wiele osób wybrało się-rów

jest to, że aktorka wzięła 'lldział nież na spacer do parlcu. (mak) 

w nagraniu dubbingu do filmu 
„Gwiezdne Wojny- F.pizod 2: Atak 
Klonów" i podkładała głos Shinń 
Skywalker. 

P omiędzy utworami Chopina 
oraz Mozarta granymi przez 

pianistkę, aktorka recytowała wier
sze największych polskich poetów, 
wśród nich również papieża Jana 
Pawła IL Wszakże tego dnia przypa
dała pierwsza rocznica Jego śmierci. 

Liczne grono wielbicieli 
malarstwa Justyny 
Kocemby-Ciesielskiej, 
uczącej sztuki w Szkole 
Pqdstawowefnr 1 
w Łowiczu, a mieszkającej 
w Bełchowie, przybyło 
1 kwietnia na wernisaż 
rysunku zatytułowany 
,,Architektura zapomniana" 
w pałacu gen. Klickiego 
przy ul. Pałacowej 6 

w Łowiczu. 

D o niedawna malarstwo mło
dej artystki można było po
dziwiać w Łowickim 

Ośrodku Kultury na wystawie za
tytułowanej ,,Architektura zapo
mniana''. Obecnie wystawa będzie 
czynna w weekendy, do końca 
kwietnia. W dni powszednie zor
ganizowane grupy mogą obejrzeć 
prace Justyny Kocemby-Cesiel
skiej po wcześniejszym uzgodnie
niu z działem merytorycznym 
Muzeum w Łowiczu, pod nume
rem tel. 830-23-86. 

Inspiracją dla Justyny Kocem
by-Ciesielskiej były zaniedbane 
podwórka i oficyny, nieremonto
wane od lat domy i kamienice, 
puste place po starej zabudowie 
w centrum miasta. Rysunki zo-

stały wykonane tuszem, atramen
tem, sepią, suchą pastelą. Różno

rodność technik pozwoliła młodej 
artystce oddać wielość klimatów 
i nastrojów architektury, zarów
no samego Łowicza, jak i jego naj
bliższych okolic: Maurzyc, Par
my czy rodzinnego Bełchowa. To 
właśnie z tych miejscowości po

chodzą obrazy opustoszałych 
wiejskich chałup. - Justyna Ko
cemba-Ciesielska dowolnie czer
pie moty»y z krajobrazu, często 
skupiając się na jednym detalu ar
chitektonicznym: wybitym oknie, 
drzwiach, załamującym się dachu, 
odrapanej ścianie. Szuka nietypo
wych ujęć, np. wąskich przejść mię
dzy podwórkami, nachodzących 
na siebie ścian oficyn, panoramy 
dachów. Te eksperymenty z kom
pozycją prowadzą ją niekiedy 
w stronę abstrakcji: prace z po

wodzeniem można oglądać z róż
nych stron, ściany stapiają się 
z tłem, dach tworzy jedną plamę 
barwnązniebem.]'fiekiedydom7.da

jesię_być„zawieszony"wprzestrze

ni, chodnik lżejszy niż zabudowa 
a linia horyz,ontu dziwnie ~ zala
muje i biegniewdwóch przeciwnych 
kierunkach - ocenia prace koleżanki 
Monika Nowakowska z Łodzi. 

Rysunki utrzymane są w kolo
rach czerni, szarości, czerwieni. 

(eb) 

• 

O recytowanie wiemy Mickie
wicza, Słowackiego, Norwida oraz 
papieża Jana Pawła Il poproswno 
natomiast aktorkę Marię Gład
kowską. - Kilka osób w ciągu rygo
dnia pytakJ miiie kl.o będzie dzisiaj 
recytował poezję. Gdy odpowiada
łam, 'Że Maria Gładkowska, to mó-

• grała też w „Cesarskim cięciu'', ,,De
kalogu f', ,)eńcuEuropy", ,,Balu na 
dworcu w Koluszkach", ,,Pannach 
i wdowach" (film kinowy i serial), 

Bezpośrednio po koncercie odbył 
się wernisaż malarstwa Wojciecha 

osobowe 
•dostawcze 
ciężarowe 

• oleje, filtry, płyny 
• auto-szyby 
• elementy karoseryjne 
• opony - sprzedat, · · 

montat, wymiana 
• mechanika pojazdowa 

... 

oferuje autoryzowany dystrybutor 
oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 

Firma „KOPER" Spółka Jawna 
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA 

tel./fax (046) 837· 13·58, 
bezpłatna informacja 0800 50 50 39 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY! 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW 
./ upust}' I rabaty 

JOLANTA WILK 
tel. 0509-58-90-90 

OBUWE: • lnlwlld • .-• gumoftk:e 
' ODZIEŻ: .... ~. flltuchJ. kOIUI ..... 

• llamlZllld • cnpU • odlld __... ...... 

-' ŚROOICI ClYSTOŚCI: • peta bhp • mydlD 
• WIM • papier lo*łowy • rpild 
• kremy do •• łc:łeRI 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: • mllld 
• kuki • oclnnnłl lluchu I oczu • Dllrollnnld 

Fhm MONTEX Głowno 
I. llllliskletle la, tel. (IMZ) 111-1&-77' 

• komputerowa 
diagnostyka elektroniki 

• pompy wtryskowe, 
wtryskiwacze 
- regulacja I naprawa 

Tel. 0-46 837 -14-71 · 
0-602-395-440 
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Wielkanocne 
ozdoby 
z Łowickiego 

O kres pnedświąteczny jest 
dla twórców ludowych 
czasem bardw intensyW

nych zajC(Ć. W niedzielę 2 kwietnia 
hafciarki Anna Stanisz.ewska, 
Genowefa Miaz.ek, Zofia Czubak, 
wycinankarl<i Stefunia Borlcowska 
i Danuta Wojda, wykonująca lalki 
łowickie Teresa Jabłońska, a takż.e 
Krystyna Konopczyńska 
z rodziny manych bolimowskich 
garncarzy oraz Barbara Ftątczlk, 
która maluje wydmuszki jajek, 
brały udział w pokazie i kiermaszu 
organizowanym przez dział 
e1nograficzny ł..OOzkiego Domu 
Kultury. - Pokaz cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Niektóre 
osoby p~ coś kupić, ale są 
też tacy, którzy chcą się czegoś 
nauczyć - mówi Stefania Borlcow
ska z Boczek w gminie Kocierzew. 
W najbliższą niedzielę twórcy 
wybierają się na kiermasz ,,Baba 
wielkanocna" do Wilanowa, 
niektórzy zdecydowali się 
skorzystać z zaprosz.eń na 
pokazy, jakie organizują duże 
centra handlowe. Anna Staniszew
ska, prezes Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Łowiczu 
przyznaje, ż.e niektórzy twórcy 
otrzymali nawet kilka propozycji. 
Do Wilanowa pojedzie na pewno 
bardw liczna grupa twórców 
i pizedstawicieli kół gospodyń 
wiejskich z gminy Kocierzew. 
W grupie tej będzie 12 twórców 
i 28 osób z kół. 
(mwk) 

Zwrot zawarty w tytule to 
tzw. oksymoron. Dla niewta
jemniczonych wyjaśniam, że 
tennin ten oznacza figurę re-, 
torycz:ną składającą się z 
dwóch przeciwstawnych, wy
kluczających się wzajemnie 
wyrazów np. „niesiona sól" c:z.y 
„krzyk ciszy". Tyle tylko, że 
„nieśmieszna komedia" to nie 
tylko zabieg słowotwórczy, to 
coś więcej. To po prostu praw
dziwa TRAGEDIA. 

W 
iele gwiazd, reżyserów, 
ludzi filmu jest zdania, ż.e 
najmniej łaskawą córą 

X Muzy jest komedia Bo ż.eby roz
śmieszyć ludzi trzeba mieć nie cyl
ko wesołą historię i najzdolniejszych 
aktorów. Tu.eba mieć jesz.cze kupę 
sz.częścia, ż.eby trafić w gusta wi
downi. Nie mam racji? A opowiada
liście kiedyś dowcip, z którego nikt 
się nie śmiał? Jeśli tak, to na pewno 
wiecie drodzy czytelnicy o czym 
mówię .... 

Przyznam szcrerze, ż.e już nie 
pamiętam kiedy w kinie boral mnie 
brzuch od śmiechu. Musiałbym się 
długo zastanawiać i ... pewnie bym 
sobie nie przypomniał. A ja uwiel
biam się dobu.e bawić, nawet żar
tem dość kontrowersyjnym czy 
zupełnie abstrakcyjnym. Kocham 
humor angielski, C7.3111Y humor, hu
mor Crechów i nasz swojski ,,hu-

morek". Mogę oglądać komedie go
dzinami, byle by tylko ... No wła
śnie, byle były śmieszne. Dlatego 
niezmiernie ucieszył mnie ostatni 
afisz łowickiego Wielkiego Ekranu
dwa ,jajcarskie" cytuły, dające na
dzieję na pu.edni ubaw po pachy. 
W końcu Rowan ,,Jaś Fasola" 
Atkinson oraz następca inspekto
ra Clouseau w postaci Steve'a 
Martina to spora szansa na wspo
~Y ból brzucha. Okazało sięjed
nak, ż.e w obu przypadkach ból jest 
- cylko zębów zac~ych re zło
ści, ż.e daliśmy się wrobić w takie 
kino ... 

Z.acmę od „Wszystko zosta
je w rodzinie" Nialla Johnso
na. Wybrałemsięnańwsobotniwie
czór, a więc porą idealną na wizytę 
w świątyni Ruchomych Obrazków. 
I cym razem, cboć frekwencja była 
słabiutka, nie bę:dę na nią narrekał. 
Bo po prostu łowiczanie trafuie prze
widzieli, ż.e brytyjska produkcja to 
straszna porażka. .. 

Akcja rozgrywa się w małej osa
dzie, gdzieś na angielskiej prowincji. 
Pastor Zacny (Atkinson) stara się 
prowadzić swoją małą trzódkę we
dle bożych przykazań. Ale ani 
w domu, ani parafii, wielkich sukce
oow nie odnosi. Czająca się samot
nie żona szuka przygody w ramio
nach przystojnego instruktora gol
fa, rozbuchana seksualnie córka 
wciąż zmienia partnerów, a syn jest 
klasową fujtłapą. Do tego kółko pa-

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 

baumit.com 

kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu, 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA 
NA STANOWISKO: 
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I zmządzania jakością 
...... Dp'eldorowl .... produkcji 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
• 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, 
• 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, 
• poszukiwanie nowych możliwoś~ tynkowych, przygotowanie i prowadzenie projektów nowych produktów, 
• udział w obsłudze reklamacji, 
• wymiana infonnacji z Laboratorium Centralnym w Austrii, 
• odpowiedzialność za jakość procesów produkcyjnych i produkowanych wyrobów, 
• raportowanie o podejmowanych działaniach. 

WYMAGANIA: 
• wykształcenie wyższe 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 inte.rpersonalne 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 finnie, 
• 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 Piptrków Trybunalski, nr ref..„„.lubpiotrkow@baumit.pl 
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. 
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rafialne targane jest wewnętrniymi 
konfliktami. Paradoksalnie lekar
stwem na całe zło jest nowa gospo
sia, z przybyciem którtj wszystkie 
kłopoty odchodzą w niepamięć. 
Tyll: cylko, ż.e jowialnie wyglądają
ca starsza~ nie cylko potrafi na
parzyć pysznej herbatki i upiec cia
sto, ale również wyeliminować na
przykrzającego siępsa~ ijego 
~ takż.e. A w rodzinie z.acnych 
znalazła się nie przypadkiem. .. 

Johnson miał wszystkie atuty, 
ż.eby zrobić fajną komedię. Kństi
na Scott Thomas czy Maggie 
Smith to wciąż gorące nazwiska 
kinematografii Albionu i bardw do
bre aktorlci. A1kinson alias Jaś Faso
la wprawdzie popełnia czasami fu
bulame gafy (vide „Jaś Fasola -
nadciąga totalny kataklizm''), 
ale ma niepodważalny vis comica 
Do tego na dokładkę przeżywający 
renesans popularności Patrick 
Swayze, przewrotna intryga i fu
chowcy od zdjC(Ć, montażu, muzyki 
itd. 

Tymczasem zamiast zabawnego 
hitu, przez 100 minut patrzymy na 
bezsensowną opowieść i motają
cych się aktorów. A1kinson zaczy
na ,,na poważnie", ale potem mów 
błaznuje, robiąc z siebie głupka. 
Swayre jest żałosny jako podsta
u.ały playboy w stringach i cylko 
znana choćby z filmu „Cztery we
sela i pogrzeb" Thomas stara się 
coś grać. Jeśli miała to być czarna 
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komedia za mało w niej czerni. Nie 
słyszałem też, ż.eby nieliczna tutej
sza publiczność jakoś pękała re śmie
chu. Niekiedy salęprzebiegłnieśmia
ły uśmiesrek, o salwach nie było 
mowy. Rzadko zdarza się niż.ej pod
pisanemu, ż.eby miał ochotę wyjść 
z kina przed napisami końcowymi. 

Teraz niestety miało to miejsce ... 

M 
iałem więc nadzieję, ż.e ko
mediowy głód zaspokoję 
na chugim tytule. W końcu 

„Różowa pantera" to klasyka, 
seria którą wielu uznaje za wzi>r ko
medii kryminalnych. Przypomnij
my - w 1963 roku reżyser i scena
rzysta Blake Ewards, wymyślił 
postać inspektora Jacquesa Clouse
au. Gapowirty glipiau., któremu każ
da życiowa czynność sprawiała nie
oczekiw~e kłopocy przez rata bawił 
swym niekonwencjonalnym zacho
~em. Kapitalny Peter Sellers 
tą rolą zapewnił sobie miejsce w pan
teonie gwiaz.d po ~ czasy i bez 
wzgl«<du w jaką postać się później 
niewcielił, w świadomości milionów 
pozostał inspektorem Clouseau. 

Czy mo:żna więc nakręcić film, 
który dorównałby poziomem sław
nemu oryginałowi? Nie moźna. Bo 
czy wyobraż.acie sobie, ż.e ktoś wy
produkuje kontynuację przygód 
dzielnego żandarma z St Tropez, 
cyle ż.e bez Louisa de Funesa ... ? 

eremu więc tak . doświadczony 
branżowiec jak Ivan Reibnan po
rwał się na ten projekt? Dra pienię-

dzy? A może 
chciał się spraw
dzić w konfron
tacji z Edward
sem i Sellen;em? 
Tak czy inacrej 
poniósł klęskę. Bo ani gwiazdorska 
obsada (Martin, Jean Reno, Ke
vine Kline czy powabna piosen
karlca Beyonce Knowles), ani 
ogromny budż.eti głośna reklama nie 
pomogą skoro film jest cylko bradą 
kliszą PRAWDZIWEJ ,,RM,owej 
Pantery". Zresztą to nie pierwsza 
porażka a'propos rreczonego pier
wowzoru. Sparzył się przed dekadą . 
samEdwards, którypopehńł„Syna 
Różowej Panteiy'' z Robertem 
Bienignim za co został surowo 
skarcony przez krycyków i widzów. 

Tym rarem nieprzewidywalny 
stróż prawa ściga zabójców trenera 
narodowej drużyny futbolowej i zło- . 
dzieja drogocennego diamentu. Jak 
zwykle jego ekstraochynaryjne me
tody spowodują masę nieszc~, 
problemów, ale będą skuteczne. 
Chciałoby się napisać, ż.e Martin był 
prrezabawny, fabuła lekka i przy
jemna, a film godzien polecenia Nie 
moina tego napisać. 

Nie chcę się pastwić nad twórca
mi tego projektu. Z2kończę na krót
kiej prośbie, ż.eby już więcej nie pró
bowali ani prequeli ani sequeli ,,Ró
żowej Pantery". Oni ani nikt inny. 
Bo to po prostu będzie kolejny ,,ka
szan"... Bogusław Bończak 
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PEUGEOT I C.°:1()7 

I 
PEUGEOT 3()7 

PEUGECtT 4.:)7 

www.peugeot.pl ... 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. „ 
Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. 

JPGARAGE8 

Od 1981 roku robimy swoje. 
Profesjonalnie. 

Łódź, Strykowska 131<wWm!zlodziraŁIMlcl) 
salon: 042-617-o7-20 pn • .pt. 9-18. eob. ~1• 
samochody~: 042-617-o7-19 
serwis: 042-617-07-17 pn . .pt. 7-t8, sob. MS 
holowanie 24h: o.501 206 307 
-~ H!llillPgll~COlll 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Mitjskiej 046-83(}.91-06, 046-83Q..91-l l 
U17.ąd Miejski: Sekretariat 046-83(}.91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-83(}.91-45 do 47; 

0605.{;29-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarl<a 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-8(}.28; 

ZUS 046-837.{;9-09 
Łowickie Stowarzysz.enie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz I 6.00 - 20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rod:OOie (siedn"ba 
ŁSA,,Pasiaczek", Łowic2', ul Sw. Floriana 7 (muszla 
naBłoniadi), czynny: pn.,wt, czw. w godz. 16.0G-19.00. 

Samopomocowa GrupaAbstynencka,,Niema mocnych" 
wZdWJaCb(siedzibaGOKZduny)-czw.godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. l O.OG-1 I.OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.()()..10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
~o z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.0G-18.00, tel. 046-838-33-1 l. 

Informacje: 
Informacja PKP 046-837.{;3-l I 
Infonnacja o krajowych nwnerach 118-913 
Informacja o międzynarodowych numerach I 18-912 
Zegarynka 9226 
RozmoWy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042.{;31-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów pubijcznycb 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-2(}.76 
Urząd Miejski: 

- ul. Młynarska 042-719-11-51 
- ul. Dworska 042-719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-IG-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego lJ~u Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-8(}.02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-2(}.20; 997 alarmowy 

'Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

Bezpłatna infonnacja gospodan;.ra o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarne 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjoo-problernowy 

- Poradnia Lecz.enia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia PsychiC2J1ego 046-837-36-51 

Poijcyjny telefon zaufunia 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplDej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837.{i6-08, 

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 konserwatorski ŁSM 046-837.{;5-58 
Zakład pogrzebowy: 046'.837-53-85, 046-837-07-10, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwie17.ąt: 

ul. Starościńska 5 
ul. Cbelmońskiego 31 
µI. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-83(}.22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
e Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni 

robocze w godz. l 6.0G-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu' 
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- PediatryC2J1e Ambulatorium Pomocy Dorażnej, 
ul. Ułańska 2; przyj<;cia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 
Dzieci objęte opieką medyC2J1ą Niepublicmych Za

kładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 

Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-3(}.24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwie17.ąt 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład energetyC2J1y 042-719-80-10 
Lecznica dla zwie17.ąt 042-719-8G-24 

-Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, til. Kopernika 19, 
tel. 042-719-lG-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.iJI. 8.0G-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.()()..18.00, 

pt. 8.()()..15.30 
- poradnia K: pn. 8.0G-12.00 i 14.()()..16.00; 

wt. 8.()()..12.00; śr. 8.()()..12.00 i 13.()()..15.00; 
czw. 12.0G-16.00; pt 13.0G-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.0G-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt. 7.45-14.45; śr. 10.()()..18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

- ponidnia chirurgiczna: pn.-pt. IO.OG-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.0G-14.00 

• Poradnia Lecz.enia Uzaleinień, 
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,.sloneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-83(}.22-02 
• ,,Mooest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 

Bełchów: pn.-pt. 9.0G-14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.0G-15.00 
Bolimów, Rynek KościUS'lki 

czynna: pn. wt pt. 9.()()..16.00; czw. I0.()()..17.00 
Chąśno: czynna: po.iJt 9.00-14.00, 16.0G-18.00, 

sb. 8.0G-1200 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.()()..16.00, sb. 9.()()..12.00 
Lyszk.owice: czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 10.()()..14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.iJt 8,()()..16.00, sb. 8.()()..13.00 
Kierrnrńa, KośclUS'lki 6 czynna: pn.iJt 8.()()..17.00 
Kocierzew: pn.-pt 8.()()..15.00 
Sobota: pn.-pt 8.3(}.15.00 
Nieborów: czynna: pn.iJŁ 7.3(}.15.30, sb. 9.()()..12.00 
Zduny: pn.-pt. 8.0G-17.00, sb. 8.()()..12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• ParaflB św. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00. 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
e Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 1230, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 ms:za z liturgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kościół św, Leonarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• Miu.eum ludowe rodziny Brmzowskicb w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0G-
19.00, w niedziele i święta w godz. l2.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• Malarstwo Mirosława Parysa - wystawa około 
30 prac łowickiego malarza amatora, w tym obra
zy wielkoformatowe (o szer. nawet 2 m); czynna 

- dermatolog: wt 8.()()..12.00; śr. 13.()()..15.00; 
czw. 8.()()..12.00 

- urolog: śr. l l.OG-13.00 
- laryngolog: pon. 8.()()..14.00; śr. 8.()()..12.00; 

czw. 13.0G-18.00 
- rewnatolog: czw. 8.0G-14.00 
- pulmonolog: pn„ śr„ pt 8.0G-15.00 
- neurolog: pn„ śr. 15.00-18.00 
- ortopeda pn„ wt, czw., pt 11.()()..13.00 
- okulista: pn„ śr., pt 8.()()..13.00 
-diabetolog: wt„ czw. 11.()()..13.00 
- stomatolog: pn. 8.()()..1825, wt, śr. 8.()()..15.35; 

czw„ pt 8.()()..1535 
- ortodonta: pn. I l.OG-18.25; wt, śr. l l.OG-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

uL Kościuszki 27, tel. 042-719-SG-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul. Sikonkiego 45147, 
tel.042-719-1 G-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.()()..14.00; 

ul Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

Ceny żywności: (dane z 3-4 kwietnia) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,79 2,79 2,79 

mąka szymanowska 1,99 1,79 1,70 

chleb 1,09 0,89 0,85 

zlemnlakl 1,19 0,89 1,05 

marchew 1,99 1,69 1,80 

schab bez kości 17,99 17,99 

wołowe bez kości 22.49 18,29 

wołowe z kością (anbykot) 10,79 

łopatka bez kości 9,99 12,99 

szynka gotowana 16,99 10,89 16,99 

salceson 4,99 3,99 6,39 

kiełbasa zwyczajna 6.49 7,99 8,55 

kiełbasa wiejska 9,99 10,10 

parówki 4,99 4,89 8,95 

kaszanka 4,99 6,35 5,65" 

słonina 3.49 2,19 

kurczak 3,99 3,99 4,15 

filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 

makrela wędzona 11,99 11,99 11,90 

mleko tłuste w folii 1,38 1,39 1,35 

masło extra 2,19 1,99 3,15 

masło śmietankowe 1,99 2,25 3,05 

masło roślinne 1,69 1,39 1,69 

ole 2,55 2,85 3,45 

jaja (szt.) 0,29 0,33 0,30 

twa 8,59 9,80 

„ 
.2 „ 
;<.,.; o „ 
~:i" 
!! E 

3,00 

2,00 
1,20-1,90 

1,20 

1,20-2,00 

16,00 

17,50 

12,50-14,00 

11,50 

19,50 

8,50 

7,50 
_ 11.80 

6,50 

5,80 
3,10 

4,90 
12,50 

13,00 

3,00-3,40 

3,00 

1,80 
4,00-6,00 

0,23-0,40 

9,00 

2,79 2,79 

1,75 1,75 

0,89 0,89 

1,00 1,00 

15,60 15,60 

10,55 10,55 
16,60 16,60 

5,20 5,20 

9,80 9,30 

9,90 9,90 

5,50 5,59 

5,50 5,50 

3,70 3,70 

3,99 3,99 

9,70 9,70 
12,10 12,10 
1,48 1,48 

2,80 2,80 
1,65 1,65 

1,59 1,59 

3,39 3,39 
0,40 0.40 
9,40 9,40 

3,00 2,79 2,79 2,75 

1,90 1,79 1,80 1,89 

1,20 0,79 1,20 0,79 

1,00 0,97 1,00 0,45 
• 1,50 0,89 

13,99 

15,09 

8,09 

17,00 15,59 13,69 

6,70 7,50 3,69 

8,00 7,09 9.40 6,39 

9,90 12,80 

7,50 5,19 . 9,30 3,99 

4,10 5,19 5,00 4,95 

3,79 

4,60 4,29 

11,00 11,97 12,50 

10,50 10,99 

1,45 1,50 1,50 1,29 

2,70 2,85 2,95 2,49 

1,83 2,95 2,59 

1,80 1,70 1,75 1.49 
4,09 2,89 3,60 3,79 

0,45 0,36 0,35 0,23 

8,80 9.47 9.40 . 8,99 

do połowy kwietnia w powiatowej bibliotece 
w Łowiczu. 

• Indywidualności - wernisaż dwojga artystów z Bie
law: Magdaleny Kleniuk i Ireneusza Plewki. Wy
stawa czynna do połowy kwietnia w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Nieborowie. 

• Mies7J<ać w baśnL-malarstwo Maneny Zachare
wicz. Wystawa w Muz.euro w Łowiczu prezentuje 
ilustratje do książek: J. Kulmowej „Wybór wierszy 
dla dzieci'', M. R()(ICQ ,)ak Pan Bóg stwarzał świat", 
M. Nawrockiej ,,Bajki o ziemi i niebie", ,,Piórka 
z podwórka", ,,Profesor, kot Fąfel i najwi«i<= rzecz 
na świecie", ,,Smoki niebieskie", M. Kruger ,,Apo
lejka i jej osiołek", A. Kamieńskiej „ Wiersze dla 
dzieci", T. Rucińskiego „O korniniar.;kim s=.ęściu", 
J. Ch. Andersena ,,Baśnie", a także ,,Śpiewnika dla 
przedszkolaków". Wystawa czynna do 20 kwietnia 

KinoŁOK 

ul. Podrzeczna 20, teł. 046/837-40-01 
Czwartek. 6 kwjetnia: 
e godz.1859 -DKF ,,Ba Nazwy" -

WIECZÓR MISIR7.ÓW ,,Fede
ńco Felliru~ 

Przez wielu =wany jest :z.i' naj
wybitniejszego reżysera w histońi 
kina. Jego najsłynniejsze filmy to: 
„Wałkonie", ,,La strada", ,,Noce Ca
bińi", „Giulietta i duchy'', ,,Satyricon'', ,,Amarcord", 

„Casanova", „Próba orkiestry", ,,Miasto kobiet", 
,,A statek płynie", „Ginger i Fred", „Wyw'ialf', „Głos ~ 
fyca". Zdobywca Oskara za film ,;Osiem i pól". W swoich 
filmach intaesuje się historią. teatrem, operą Wśród tema
tów podejmowanych pi=: niego jest przemijanie, starość, 
ale także erotyka. Rciyser zmarł w I 9'J.J roku. 

Piątek-środa. 7 -15 kwietnia: ~·-
• godz.17.00 - ,,Jan Pawel ll" -

film biografiC2Jly \ 
Akcja filmu zaczyna się od zama- ·"'1i.."j.m11 

chu na życie Papieża Jana Pawła li w 
dniu 13 maja 1981 roku. W retrospek-
cjach powraca do roku 1938, kiedy to ~- --• • • · 
Karol Wojtyła w Wadowicach debiu-
tuje po raz pierwszy publicinie jako interpretator po
ezji. Większą crJ#, filmu zajmuje okres pontyfikatu Jana 
Pawła Jl i jego wpływ na sprawy związane z religią oraz 
na zmiany polityczne zachodzące na świecie. 

• godz. 19.30 - ,,Jan Paweł ll" 

ul Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
czynna: pn."!'l 8.()()..21.00, sb. 9.0G-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul. Plater 2, tel. 042-719,80-41; 

c:zynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.0G-15.00; 
ul. Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pn.-pt. 9.0G-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89 

czynna: pn.- pt. 8.0G-18.00, sb. 8.00-14.00; 
ul. Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48. 

czynna: pn.-pt. 8.()()..18.00, sb. 8.0G-15.CXl; 
Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 

tel. 042-719-89.{;8, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 
Apteka w Dobrej, tel 042-71G-98-00; 

czynna: pn.-pt. 8.()()..15.00, sb. 9.()()..14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 6.04. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
pt. 7.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
sob. 8.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
ndz. 9.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
pn. 10.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
wt. 11.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 
śr. 12.04. Zgierska 27 tel. 042-719-24-84 

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 nast<;pnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 9.04. Stryków, ul. Kolejowa li tel. 042-719-82·71 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 

3,00 2,85 2,75-2,85 2,69 

1,90 1,75 1,65 1,90 

1,10-1,80 1,25 1,30 1,10 

1,00-1,20 0,50 1,10 1,00 

1,40 1,00 1,60 1,50 

16,50. 11,20 

16,50 17,70 

11,50 15,50 

13,50 

18,50 18,00 16,80 

6,60-8,00 7,70 11,20 

9,30 8,70 8,80 

11,00 10,30 11,00 

6,50 6.40 9,30 

4.40-5,50 4,50 6,50 

3,20 2,90 

4,90 6,30 4.40 
12,00 11,30 10,80 11,00 

13,00 12,20 10,80 12,00 

1,70 1,25 1,50 1,50 

3,00 3,10 3,20 2,65 

2,90 2,85 2,90 2,65 

1,70 1,75 1,70 1,70 

3,7(}.5,00 4,80 4,65 3,00 

0,20-0,35 0,30 0,29 0,35 

9,00 9,00 8,90 8,50 

6.04.2006 r. 

KRONIKA , 
WYPAD KO W 
MILO~NYCH 

urotfzifij si{.: 
CÓRECZKl 
- państwu Milczarkom z Łowicza 

- państwu Szczeciakom z Maurzyc 

- państwu Baranowskim z Niedzieliska 

- państwu Boczkom z Łowicza 

- państwu Wojciechowskim z Łowicza • 

SYNKOWIE 
- państwu Dziedzicom z Mysłakowa 

- państwu Siekierom z Wejsc 
- państwu Barlakom z Łowicza 

•SKARB ROLNIKA• 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZ· 

KIM ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z ' TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 31.03.2006 r. 

jaja fennowe 15 szt. 3,80 
jaja wiejs,kie 15 5zt. 5,00 
buraczek czerwony kg 1,10 
cebula kg 0,90 
czosnek główka 0,70 
jabłka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,20 
kapusta pekińska szt. 1,80 
marchew kg 2,20 
ogórki zielone kg 5,50 
papryka czerwona kg 9,00 
papryka żółta kg 9,00 
pieczarki kg 4,50 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 9,00 
por szt. 0,70 
sałata szt. 2,50 
seler kg 3,00 
rzodkiewka pęczek 2,50 
włoszczyzna pęczek 2,00 
ziemniaki kg 1,20 
miód 0,91 23,00 
kapusta główka 1,50 
koperek pęczek 2,50 
natka pietruszki pęczek 2,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 4.04.2006 r.) 

Żywiec wieorzowy· 

• Kiernozia: 3,00 zł/kg + VAT 

• Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3,00 zł/kg +VAT 

• Ziewanice: 3,00 zł/kg + VAT 

• Mastki: 3,00 zł/kg +VAT 

• Różyce: 3,00 zVkg +VAT 

• Wicie: 3,20 zVkg + VAT 

Żywiec wołowy: 

• Kiernozia: byki 4,80 zVkg -t VAT; 
krowy 3,20 zVkg + VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg+ VAT; 

• Skowroda Poludniowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,60 zł/kg+ VAT; 

•Domaniewice: byki 5,10 zł/kg+ VAT; 
krowy 3,60 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zVkg +VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zVkg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg+ VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zVkg + VAT; 
jałówki 4,00 zVkg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 3.04.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • główna księgowa, 
• sprzedawca - kasjer, • piekarz, • szwaczka, 
• pracownik do pracy w gospodarstwie rol
nym, • przedstawiciel handlowy, • pracow
nik do młyna z prawem jazdy kat. T, • za
stępca kierownika, • pomocnik murarza, 
• psycholog, • magazynier/sprzedawca, 
• kierowca kat. C, • pracownik do obslugi 
maszyn, • kierowca kat. B z wlasnym samo
chodem, • technik mechanik i technik elek
tryk, • magazynier/kierowca kat. B, • na
uczyciel nauczania początkowego, • sprze
dawca - staż, • robotnik gospodarczy - staż, 

• wychowawca w placówce oświatowych, wy
chowawczych i opiekuńczych - staż, • sprze
dawca - przygotowanie zawodowe, • sekre
tarka - przygotowanie zawodowe, • ~erowca 
kat. T, • portier z grupą inwalidzką 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie . 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Piłka siatkowa - Puchar Ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Retki 1111ier1aiq po Puchar. Ligi 
Łowicz, 31 marca. W Pucharze Ligi, 

który jest rozgrywany w ramach Amator
sk:ichMistrzostwach Łowicz.a podobnie, jak 
w rozgrywkach ligowych, ton nadaje lZS 
Retki. W miniony piątek siatkluze z Retek 
wygrali bardzo łatwo z ekipą łowickiego 
Księżaka 3:0 i z dwoma zwycięstwami na 
koncie zajmująpierwsze miejśce. 

W drugim pojedynku 2. kolejki TKKF 
BS Głowno zdecydowanie zwyciężył 
z młodzieżą z UKS Blich. Podopieczni Ar· 
tura Sadowskiego podjęli walkę tylko 
w trzeciej partii, którąprzegrali do 23. 

Rozstrzygnięcia Pucharu Ligi już w ten 
piątek. O zwycięstwie zadecyduje mecz 
lZS Retki - TKKF BS Głowno, który od
będzie się o 19.00whaliłowickiegoOSiRm 
2 na ul Topolowej. Czy siatkluze lZS zdo
będą w tym sezonie podwójną koronę? 

2. kolejka Pucharu Ligi AMŁ: 
•IZ.SRetki-TKKFKSIĘŻAKŁowicz 

3:0 (25:20, 25:16, 25:18) 
• TKKF Bank Spółdzielczy Głowno 

- UKS BUCH KIA MOTORS Łowicz 
3:0 (25:15, 25:11, 25:23) (zł) 

1. LZS Retki (1) 
2. TKKF BS Głowno (2) 

2 6 6:0 3. T.KKFKsiężakŁowicz(3) 2 1 2:6 
2 5 6:2 4. UKS Blich Kia Motors (4) 2 O 0:6 

Siatkarze TKKF Księżak nie sprostali misfJzom Łowicza 2006. 

Piłka siatkowa - 2. runda_ play-off li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Znamy iui finalistów 
Łowicz, 31 marca. W Amatorskich 

Mistrzostwach Łowicza rozegrano już 
przedostatnią kolejkę spotkań, po której 
poznaliśmy finalistów. W finale ligi, któ
ry zadecyduje o awansie zmierzy się Dzi
koś-ci II z Gronkami. Ekipa Bogdana 
Kośmidra i Witolda Dzika pokonała 
drużynę Pawła Tomczaka z UKS Ko
rabka 3 :O. Gronki miały trochę trudniejszą 

przeprawę. Wygrały 3: I z ZSP nr l 
z Łowicza. 

Pokonani z tych pojedynków zagrają 
o 3. miejsca. W małym finale w ten piątek 
zagrają Podopieczni Tomasza Czuba
ka z UKS Ekonomik, dzięki zwycięstwu 
3 :O z Iskrą. Ich rywalem będzie ekipa Pio
tra Zrazka z ZSL Zduny, która pokona
ła podopiecznych Krystiana Krawczy-

Dzi-koś-ć li awansowała do finału play-off w' li lidze. Czy zespół ten zagra 
jednak za rok w I lidze? 

ka i Arkadiusza Anyszki 3:1. O siód
me miejsce Essato zmierzy się z Iskrą. 

Ekipy z dalszych miejsc (5-7) grają 
na pocieszenie o miejsca 9-13. W drugiej 
kolejce podopieczni Zofii Kucharskiej 
stoczyli zacięty bój ze Stomedem. W tym 
pojedynków emocji było bardzo dużo. 
Potwierdzeniem tego może być fakt, 
że mecz rozpoczął jeden sędzia, a koń
czyć musiał już drugi. W ostatnim meczu 
Jamajka Brados pokonała Dzieciaków 
Gronia3:0. 

W ten piątek ostatnie już pojedynki run
dy play-off. Początek spotkań w hali łowic
kiego OSiR m 2 na ul. Topolowej 2 jak zwy
kle o godz. 17.30. 

2. ronda play-off - półfinały o miejsca 
1-4 D ligi AMŁ: 

• ANSER Il Chąśn - UKS KORAB
KA Łowicz 3:0 (25:18, 25:15, 25:23) 

•ZSP 1 Łowicz -GRONKI 1:3 (21 :25, 
25:18, 25:19, 25:27, 22:25) 

2. runda play-off - półfinały o miejsca 
5-8 U ligi AMŁ.~ 

•UKSEKONOMIKl.owicz-ISKRA 
Łowicz 3:0 (25:23, 25:23, 25:14) 

• ESSATO TEAM - ZSL Zduny 1:3 
(15:25, 25:23, 23:25, 21:25) 

2. ronda play-off - półfinały o miejsca 
9-13 O ligi AMŁ: 

• Il W Łowicz - STOMED Łowicz 
3:2 (23:25, 25:12, 22:25, 26:24, 15:9) 

•DZIECIAKI GRONIA ł..owicz-JA
MAJKA BRADOS Łowicz 0:3 (19:25, 
19:25, 18:25) 

Pauza: ZATORZEAVENAl.owicz. 
7higniew Łaziński 

Piłka siatkołl'l(a - 1. i 2. kolejka Amatorskich Mistrzostw Zdun 

Siatkarze teraz -w Zdunach 
Zduny, 26 marca i 2 kwietnia. W gmi

nie Zduny ruszyła V edycja Amatorskich 
Mistrzostw Zdun w piłce siatkowej. Po
dobnie jak w ubiegłym roku, do rozgrywek, 
zgłosiło się sześć zespołów. Organizatorem 
zawodów jest Gminny Ośrodek Kultury. 
Już tradycyjnie siatkluze walczyć będą o 
puchar ufimdowany przez wójta Jarosła
wa Kwiatkowskiego. Przypomnijmy, że 
obrońcą mistrzowskiego tytułu są zawod
nicy z lZS Retki. Drugie miejsce w tamtym 
roku zajęła ekipa Elity Strugienice. 

Po pierwszych dwóch kolejkach zapo
wiada się, że w tym sezonie chyba nastąpi 
zmiana mistrza. Już w l. kolejce Elita Stru
gienice pokonała lZS Retki i będzie fawo-

rytem rozgrywek. Trzeba dodać, że LZS 
gra w Zdunach w innym składzie niż w lidze 
w Łowiczu. Cześć zawodników z podsta
wowego składu.gra właśnie w Elicie. 

Do walki o mistrzostwo włączą się oczy
wiście siatkluze z Technikum w Zduńskiej 
Dąbrowie. Podopięczni Adama Stepnia
ka maja już na koncie dwa zwycięstwa po 
3:0 i na razie prowadzą w ligowej tabeli V 
edycjiAMZ. 

1. kolejka A.MZ: 
•KAROLlSl'ÓLKA-Jackowiceł..air 

niki 3:1 (25:13, 25:17, 23:25,25:12) 
• ELITA Strugienice - US Retki 3:1 

(25:18, 21:25, 25:20, 25:14) 
• SIDMANOZduny-TECHNIKUM 

Zduńska Dąbrowa 0:3 (23:25, 13:25, 
22:25) 

2. kolejka ZALPS: 
•KAROL I SPÓŁKA-LZS Retki 1:3 

(16:25, 25:15, 18:25, 21;25) 
• SHIMANO Zduny - ELITA Stru

gienice 0:3 (22:25, 20:25, 16:25) 
• Jackowice Łaźniki-TECHNIKUM 

Zd. Dąbrowa 0:3 (16:25, 23:25, 19:25) 
1. Technikum Zduńska Dąbr. 2 6 6:0 
2. Elita Strugienice 2 6 6: 1 
3. LZS Retki 2 3 4:4 
4. Karol i Spółka 2 3 4:4 
5. Jaclcowice Łaźniki 2 O I : 6 
6. Shimano Zduny 2 O 0:6 

(zł) 

Koszykówka - 3. kolejka wojewód?kiej ligi żaczek U-12 

Awansowały do ósemki 
Łowicz, 1 kwjetnia. W trzecim tego

rocznym turnieju wojewódzkiej ligi koszy
kówki żaczek zespoły UMKS Księżak 
zmierzyły się z rywalkami z UKS Basket 
Aleksandrów Łódzki. Tym razem tylko 
drużynie „Centerek" z rocznika 1994 udało 
się odnieść zwycięstwo ... Podopieczne tre
nera PawłaDolińskiego zapewniłysobietyrn 
samym awans do ósemki najlepszych ze
społów województwa łódzkiego. 

•UKSBASKETI Aleksandrów Łódz
ki -~ KSIĘżAK I Łowicz 70:22 
(17:5, 21:6, 19:2, 13:9) 

Ksief.ak I: Monika Zimna 9, Paulina Gu
zek 5, Justyna Karasek 4, Anna Czarnecka 
2, Martyna Guzek 2, Hanna Wojda, Nadia 
Rachubińska, Kinga Pachowska, Dominika 
Brodecka i Elżbieta Siekiera. 

Najwięcej dla Basketu I: Karolina Nowak 
18 i Ada Mikołajczyk 10. 

•UKSBASKETIIAleksandrówUJdz
ki - UMKS 'KSIĘżAK Il Łowicz 38:1 
(12:0, 12:0, 8:0, 6:1) 

Ksief.ak:II: Aleksandra Wojda"!, Weroni
ka Walisiewicz,MarlenaMałek, Oliwia Gała, 
Oliwia Haczykowska, Natalia Kędziora, 
Anna Gejda, Patrycja Klimczak, Sylwia Ja
nus, Natalia Liberska i Maja Liberska. Naj
więcej dla Basketu II: Anna Walczak 16. 

•UKSBASKETIIAleksandrówł..ódL
ki-lJM!{SKSIĘŻAKil.owicz3:85 (0:26, 
0:16, 0:23, 3:20) 

Ksief.akl:MonikaZimna24,AnnaCzar
necka 14, Paulina Guzek 12, Justyna Kara
sek 12, Hanna Wojda 10, Nadia Rachubiń
ska 4, Dominika Brodecka 4, Martyna Gu
zek 3, Kinga Pachowska 2, Monika Kotus, 
Elżbieta Siekiera i Paulina Koperska. 

Ekipa Księżaka li w Aleksandrowie 
·Łódzkim tym razem bez zwycięstwa. 

Księżak I odniósł jedno z:wycięstwo. 

Najwięcej dla Basketu Il: Sylwia 
Kwast 3. 

•UKSBASKETIAleksandrów Łódz
ki - UMKS KSIĘżAK II Łowicz 12i:o 
(44:0, 22:0, 31:0, 24:0) 

Ksief.ak II: Aleksandra Wojda, Weronika 
Walisiewicz, Marlena Małek, Oliwia Gala, 
Oliwia Haczykowska, Natalia Kędziora, 
Anna Gejda, Patrycja Klimczak, Sylwia Ja
nus, Natalia Liberska i Maja Liberska. 

Najwięcej dla Basketu I: Ola Bonikow
ska 26 i Karolina Nowak 20. 

3. kolejka grupy A: Mag-Rys Zgierz -
MKS I Kutno 37:29, UKS Jordan Łódź -
MKS II Kutno 0:20 (w.o.), UKS Jordan 
Łódź - MKS I Kutno 0:20 (w.o.), Mag-Rys 
Zgierz - MKS II Kutno 117:2. 
I. Mag-Rys Zgierz 6 12 521: 117 
2. MKS I Kutno 6 li 443:101 
3. Basket l Aleksandrów 6 IO 458: 147 
4. UMKS Księżak I Lowicz 6 9 342:280 
5. Basket II Aleksandrów 6 8 102:434 
6. UMKS Księżak II Lowicz 6 7 37 :495 
7. MKS Il Kutno 6 7 58:408 
8. UKS Jordan Łódź 6 6 219:198 
Grupa B: 
I. MTK II Pabianice 4 8 
2. Trójka Sieradz 4 7 
3. UKS Orlik Ujazd 3 6 
4. Lider I Tomaszów Maz. 4 6 
5. MTK I Pabianice 4 6 
6. Lider U Tomaszów Maz. 4 6 
7. MTK III Pabianice 3 4 
8. MTK IV Pabianice 3 4 
9. Widzew Łódź 3 3 

10. ŁKS Łódź 4 2 

252:47 
154:94 
137:30 

95:110 
119:152 
80~118 

178: 127 
48:248 
77:127 
18:105 

(p) 

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi żaków U-12 

Pierwsze zwycięstwa 
• STARf Ilł..ódź-UMKS KSIĘżAK 

I:,owicz 30:47 (13:10, 0:9, 5:6, 12:12) 
Ksief.ak: Marcel Ołubek 22 (lx3), Łukasz 

Łaziński 13, Przemysław Kołach 6, Błażej 
Kosiorek 2, Kuba Perzankowski 2, Norbert 
Major, Michał Zieliński, Eryk Wideński, 
Jakub Pelka, Maciej Więcławski i Mateusz 
Kubuj. 
_ Najwięcej dla Startu II: Wojciech Piera 22. 

•START I Łódź- UMKS KŚIĘŻAK 
Łowicz 26:66 (8:19, 2:28, 7:6, 9:13) 

Księżak: Marcel Ołubek 17 (lx3), Błażej 
Kosiorek 18, Łukasz Łaziński 14, Przemy
sław Kołach 8, Michał Zieliński 6, Kuba 
Perzankowsk:i 3, Nmbert Major, Eryk Wi- tacy Księżaka dwa razy wygrali. 
deńsk:i, Jakub Pełka, Maciej Więcławski 
i Mateusz Kubuj. 27. punktów i Błażej Kosiorek-20. punk-

Najwięcej dla Startu I: Adam Marchel 8 tów. 
i RafałLinge 6. Nadal przypominamy, że jeśli ktoś cho-
Łódź, 2 kwietnia. W niedzielę po raz dzido piątej klasy, urodził się w roku 1994 

trzeci w tym sezonie ekipa rocznika 1994 i lubi koszykówkę to będzie mile widziany 
z łowickiego Księżaka zagrała wtumiejuroz- w zespole Księżaka. Zajęcia odbywają się 
grywanym w Lodzi ramach wojewódzkiej w poniedziałki i w środy o godz. 14.30 
ligi koszykówki żaków. Najmłodsi koszy- w hali sportowej OSiR m 2 w Łowiczu przy 
karze z Łowicz.a po raz pierwszy w tym ul. Topolowej 2. 
sezonie mogli się cieszyć ze zwycięstwa 1. UMKS Piotrcovia 4 
W Lodzi pokonali oni zdecydowanie dwa 2. UKS Trójka Sieradz 4 
~ łódzkiego Startu. 3. Ósemka I Skierniewice 4 

Podopieczni trenera Adriana El-War- 4. UMKS Księżak Lowicz 5 
da radzili sobie bardzo w obydwu spotka- 5. ŁKS Łódź 3 
niach. Już od pierwszych minut obejmo- 6. Start Il Łódź 5 
wali prowadzenie i mecze kończyły się ko- . 7. Start I Łódź 5 
rzystnym wynikiem. Najskuteczniejszymi 8. Start III Łódź 3 
zawodnikami w tym dwumeczu byli ko- 9. UKS Jordan Łódź 3 
szykarze z rocznika 1994: Marcel Otu- 10. Ósemka Il Skierniewice 4 
bek - 39. punktów, Łukasz Łaziński -

8 274:88 
7 182:128 
7 174:157 
7 208:263 
6 350:72 
6 . 160:113 
6 112:247 
5 153:115 
4 92:121 
4 6:301 

(z, p) 

I 
. I 



28 REKLAMA 

towicz, Nadbzurzańska 41, tel. 0·46·831·88· 13 

POLECA: 
•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!•sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. .A.+ 
·~·· • opo~.J!O 

•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
. •!• system dociępleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!• .styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika 8 

BAUTICHNIK: 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00-

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

!I3l@JI!11 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

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

PATRONAT 
ZAPRASZA 
NA KURS 

PRAWA JAZ.DY l ~ 
KAT.A,B,B+E 

Rozpoczęcie kursu: 
7.04.2006 r. godz. 15.00 

PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ~ 

Ili Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Wyszyńskiego 

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

~PROWADZI NABÓR 
_OO KLAS PIERWSZYCH 
• lingwistyczno-humanistycznej 

• przyrodniczej 
• informatyczno-biznesowej 

· DRZWI OTWARTE 
odbędą się 5 kwietnia 2006 r. 

w godz. 12.00-16.00 
ZAPRASZAMY R~24 

SKUP ZŁOMU OLEJ OPAŁOWY 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

I } A 1f1 ŁOWICZ 
IV( V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R323 

. , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• • 
NAJNIZSZA CENA 

G)0[ilQ)[b <iJ 
99-400 Lowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

6.04.2006 T•. 

I :J Il I 1.'i li l :i 11 H: .;--f!1i.' lllH:llJl•T 1r„Tllł''''!'~1 ::i 
MARKA, TYP ROK LAKIER PRZEBIEG DRZWI CENA 

FIAT Cinquecento 900 1998 biały 80 ooo 3 5600 

FIAT Panda 1, 1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26500 

FIAT Panda 1, 1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26000 

FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22 700 

FIAT Punto Active 1,2 UWAGI: klimatyzacja manualna 2002 stalowy metalik 34 ooo 5 21 ooo 
FIAT Seicento 900 2001 czerwony 89000 3 10 600 
UWAGI: autoalann, cenlralny zamek zdalnie sterowany, instalacja gazowa, immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: ilMlObilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

FIAT Seicento 900 '1998 stalowy metalik 86 700 3 8 600 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95 300 4 11 500 
UWAGI: I v.laścicieł , poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

Citroen AX UWAGI: instalacja gazowa 1995 wiśnia .metalik 117 800 3 5200 

POLONEZ Atu 1,6 - 1996 zielony metalik 96000 4 3500 

TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267 ooo 3 4500 

VW Passat Variant 1,8 GT 1990 · wiśnia metalik 237 ooo 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak hotowniczy, s:zjoy atermiczne, s:zjoy sterowane elektrycznie, lustw sterowane elekt!ycznie, fotele podgrzewane -

FSO Polonez Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2 + 1 10 900 
UWAGI: 1000 ładowności , długa slazynia ładunkowa z VAT 

./ Przyjmujemy samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane 
./ Pnyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, pny wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283421, 046 837 9516, 046 8313710 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13 
-POLMOBLICH, Lowicz, ul. Blich 34 " 

PRO~CENT OKIEN I DRZWI 
~ m!!ta!. ~~s!o1~~~!~IV~ 

Okna o nietypowych wym~arach bez dopłat! ~ 
Ma u rzyce 48 te1. (0-46) s39.11-34, 0-601-261-211 

tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

PPiIU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
LOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 

ł 
(wj azd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9- 17, sobota 9 - 14 

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 

blf!!!llll!!I----· N A MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PL YT I BLATÓW, 
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT I WYCENA· BEZPŁATNIE 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KIERNOZIA 
o tenninie sesji, na której Rada Gminy Kiemozia rozpatrzy nie uwzględnione protesty 

I zmozuty do projektu miejscowego planu zagospodaowanla przestrzennego 
Stow.vnie do art. 18 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) 

w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu p11estrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) . 

ZAWIADAMIAM, ŻE W DNIU 26 KWIETNIA 2006 R. O GODZ. 10 
W SALI GOK W KIERNOZI ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY, 

na któreJ rozpatrywane będą protesty I zarzuty nie uwzględnione w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiernozia (część „A"). 

R-528 

Alm'-~!.~~! 
oraz NAPRAWY , 

MECHANICZNE POJAZDOW: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA 
inż. mech. MAREK STREMBSKI 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. (04~) 83().30-55, 837-41-57 (dom), 0509-55~369 

Cil©CilCDI!:. ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 Lowicz, Jastrzębia 95 M 

(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 
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Piłka nożna - 16. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów stafszych 

Dobra inauguracia wiosny 
• WKS Wieluń - PELIKAN Lowicz 

' 0:3 (0:1) 
O: 1 - Patryk Demidowicz (28), 0:2 - Ma

teusz Zimecki (58), 0:3 - Patryk Demido
wicz (66). 

Pelikan: Kannelita - Sunna, Płuciennik, 
Demidowicz, Doroba-Lepieszka, JęPracho
wicz (65 Górowski), Janikowski, Bolimow
ski (46 Szymajda) - Zimecki, Gajewski 
(90 Dziedziela). 
Wieluń, 1 kwietnia. Bardzo dobrze 

rozpoczęli piłkarską wiosnę pilkarz.e z rocz
nika 1988 i 87. Juniorzy starsi }>elikana wy
grali wyjazdowy mecz 3:0. Trener Leszek 
Sowiński bardzo obawiał się tego meczu. 
-Do Wielunia jedzie się z myślą, że siępne
gra me.cz. Tam zawsze dziejąs~akieś cuda. 
Przeważnie na zawąr nie dojeżdża sędzia 
główny i sędziuję miejscowy arbiter, którego 

decyzje są często zaskalrujqpe - podkreślał 
łowicki szkoleniowiec. Obawy się potwier
dziły. Zawody „gwizdał" miejscowy sędzia, 
bo główny nie dojechał z Łodzi. Ale łowi
czanie nie dali gospodarzom szans i pewnie 
wygrali3:0. 

Warto zauważyć, że w pierwszym skła
dzie nastąpiła zmiana warty na pozycji bram
karza. Miejsce Michała Kocemby zajął 
Kamil Kannelita. Pierwsze dziesięć mi
nutbyło wyrównane i nawet miejscowi mieli 
lekkąprzewagę. Jednak po piętnastu minu
tach Pelikan powoli dochodził do głosu. 
W 28. minucie pierwsza bramkę w rundzie 
wiosennej zdobył specjalista od giy głową
Patryk Demidowicz. Rzut wolny wyko
nywał Krystian Bolimowski, który do
pal piłkę do Macieja Jędrachowicza, 
a ten wrzucił ją w pole karne. Tam najwy-

żej wyskoczył Demidowicz i umieścił ją 
w siatce. · 

Po przerwie łowiczanie podwyższyli 
wynik W 58. minucie krosowe podanie Ję
drachowicza minęło bramkarza rywala 
i Mateusz Zimecki nie miał problemów 
z umieszczeniem piłki w pustej bramce. Bia
ło-zieloni dobili swojego rywala w 66. minu
cie. Po raz drugi umiejętność giy głową po
twierdził Demidowicz, który wykorzystał 
dobrą wrzutkę ze skrzydła Kamila Jani
kowskiego. 

To ważne zwycię,5two dla łowickich ju
niorów, bowiem WKS Wieluń zajmuje jede
naste miejsce, zatem jest tuż za plecami. 
Pierwszy krok do utrzymania w lidze woje
wódzkiej już poczyniony, teraz kolej na na
stępne zdobycze punktowe. • 

Zhigniew Łaziński 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Michałowicza" 

Powalczyli ze „Szkolq" 
•PELIKAN Łowicz-UKS SMS Łódź 

0:2 (0:1) 
Pelikan: Zieliński - Felczyński, Jarosz, 

Wróbel - Gajda (54 Jóźwiak), Płacheta, 
Marcinowski (48 Ciesielski), Sójkowski 
(63 Plichta)- .Krzeszewski (53 Janus), Do
malewski. 
Łowicz, 1 kwietnia. Trener Artur Ba

lik miał spore kłopoty z zestawieniem opty
malnego sldadu namecz ze Szkołą Mistrzo
stwa Sportowego z Łodzi. Zabrakło przed 
wszystkim najskuteczniejszego strzelca 
drużyny - Dawida Suta, który leczy cięż
ki uraz. Nie _wiadomo kiedy utalentowany 

napastnik w,róci do zdrowia Na pewno brak 
Dawida był bardzo odczuwalny. Śmiem 
twierdzić, że gąyby był na boisku nie pne
gralibyśmy tego meczu - mówił nasz szkole
niowiec. I rzeczywiście - łowiczanie grali 
całkiem dobrze, dzielnie potykaj~ się z fa
woryzowanym rywalem nie potrafili jed
nak wykorzystać stworzonych okazji. 

Pierwsza połowa toczyła się pod lekkie 
dyktando gości. Gol padł w zamieszaniu 
podbramkowym, a strzału z bliska nie był 
w stanie obronić Rafał Zieliński. W 24. 
minucie mieliśmy okazję do wyrównania 
Bliski wykorzystania nieporozumienia łódz-

kiego bramkarza i obrońcy był Marcin Do
malewski, ostatecznie jednak łódzki gol
kiper zażegnał niebezpieczeństwo. · 

Po przerwie mecz się wyrównał. Przy
jezdni nie mieli pomysłu jak podwyższyć 
prowadzenie. Tymczasem bliscy wyrów
nania byli łowiczanie. W 64. minucie rzut 
wolny z dwudziestu metrów wykonywał 
Michał Marcinowski, ale jego precyzyj
neuderz.eniekońcami palców wybronił bram
karz. Wynik ustalony został tuż przed koń
cowym gwizdkiem sędziego. 

W sumie honorowa porażka, która trene-
rowi i gracz.om ujmy nie przynosi. BoB 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Kuchara1
' 

Troszkę za duio absencii 
•PELIKAN Łowicz-UKS SMS Łódź 

0:7(0:5) 
Pelikan: Milczarek- Wójcik, Mitrowski, 

Głowacki, Czerbniak- Sumiński, Kosiorek, 
~ (36 Gawryszczak), Byczek (36 Ja
ros) - Oniszk, Kardjalik. 
Łowicz, 1 kwietnia. W mocno osłabio

nym składzie pizystąpili do meczu z łódz
kim =polem juniorzy młodsi. Z podstawo
wych piłkarzy trenera Artura Balika w so
botnim meczu nie mogli wystąpić: najlepszy 
strzelec Konrad W1Siński (złamananoga
pauza co najmniej do końca rundy), kapitan 

zespołu Michał Kannelita oraz bramkarz W pojedynku z łowickim Pelikanem wła
Piotr Antosik (choroba kości, absencja do śnie wzrost rywala był decydujący o wyni
końca roku). To trwn zespołu, bez którego ku. Bo do przerwy gości.e prowadzili 5:0, 
ciężko o zwycię,5twa, zwłaszcza z tak trud- a aż trzy gole padły do rzutach rożnych 
nym rywalem. Stąd też w bramce roczni- i strzałach głową. Przewaga SMS była bez
kiem młodszy - Jacek Milczarek. dyskusyjna a zwycię,5two pewne, choć nie-

Goście, będący juniorskim dream teamem, co skromniejsze niż w poprzedniej rundzie. 
mają w swoim zespole największe talenty Jedyną bramkową okazję dla gospoda
z całej niemal Polski: z Suwałk, iBiałegosto- rzy miał w drugiej połowie Kamil Kardja
ku i południa kraju. Przewyższają poz.ostałe· lik,alebędącsamnasamzgolkiperemgości 
ekipy nie tylko umiejętnościami, motoryką, przeniósł fu1bolówkę nad poprzeczką. Osta
ale przed wszystkim warunkami fizyczny- tecznie porażka, której uniknąć po prostu 
mi. Stąd znakomite wyniki łódzkiej ekipy. nie było można BoB 

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów 

Pierwsze ·wiosenne mecze 
• llGA WOJEWÓDZKA JUMORÓW 

STARSZYCH-
16. kolejka: ChKS Łódź - Widzew Łódź 

O: 1, GKS Bełchatów-ŁKStódź 1:1,PMOS 
z.duńska Wola - Salos Sieradz 1:2, Włók
niarz Pabianice - Concordia Piotrków Try
bunalski 2:0, WKS Wieluń - Pelikan 
Łowicz 0:3, UKS SMS Łódź - Piotrcovia 
Piotrków Trybunalski 0:0, WOY Opoczno 
-RKS Radomsko 2: 1. 
I. UKS SMS Łódź 14 35 61-14 
2. Widzew Łódź l4 29 W-15 
3. WOY Opoczno 14 28 31-26 
4. GKS Bełchatów 14 26 30-15 
5. ŁKS Łódź 14 22 34-19 
6. Concordia Piotrków 14 21 25-30 
7. ChKS Łódź 14 20 26-23 
8. Piotrcovia Piotrków 14 19 22-16 
9. RKS'Radomsko 14 19 33-31 
IO. Salos Sieradz 14 18 25-34 

11. Pelikan Łowicz 14 IS 24·31 
12. WKS Wieluń 14 li 13-54 
13. Włókniarz Pabianice 14 ~10 13-30 
14. PMOS Zduńska Wola 14 5 11-47 
. • UGA WOJEWÓDZKA JUMORÓW 
MŁODszycH: 

16. kolejka: GKS Bełchatów-ŁKS Łódź 
3:1, PMOS z.duńska Wola- Warta Sieradz 
2:3, Orzeł Łódź - Olympic Słupia 1 :3, UKS 
SMS Łódź - LKS Lubochnia 7:0, MKS 

Kutno - RKS Radomsko 1:3. Mecze: 
Łodzianka Łódź - Widzew Łódź oraz Po
goń-Ekolog Zduńska Wola- Pelikan Łowicz 
nie odbyły się. 
l. GKS Bełchatów 14 42 61-9 
2. UKS SMS Łódź 14 37 81-5 
3.LKSŁódź 14 34 56-15 
4. Warta Sieradz 14 33 44-1& 
5, Orzeł Łódź 14 24 32-20 
6. Widzew Łódź 13 22 36-15 
7. MKS Kutno 14 21 28-42 
8. RKS Radomsko 14 20 31-30 
9. Łodzianka Łódź 13 15 30-35 

10. PMOS Zduńska Wola 14 12 21-50 
U. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 13 8 8-31 
12. LKS Lubochnia 14 8 7-52 
lJ. Pelikan LoWicz 13 4 6-49 
14. Olympic Słu)lia · 14 3 12-12 

• WO.JEWODZKA IJGA MICHAŁO
WICZ4: 

12. kolejka: Włókniarz Konstantynów 
Łódzki - Mazovia Rawa Mazowiecka 4:0, 
LKSŁódź-Unia Skierniewice 5: 1, MULKS 
Łask - GKS Bełchatów I :4, WOY Opocz
no - Łodzianka Łódź 4: 1, Pelikan Łowicz -
UKS SMS Łódź 0:2. Mecz: Junior Wieluń
Widzew UXlź przełożono. 
I. UKS SMS Łódź 
2. ŁKS Łódź 
3. Junior Wieluń 

12 36 61-5 
12 27 30-12 
11 22 33-15 

4, GKS Bełchatów 12 20 32-22 
5. WOY Opoczno 12 18 2M8 
6. WidzewLódź 11 18 ll-12 
7. Unia Skierniewice 12 15 20-35 
8. Włókniarz Konstantynów 12 15 15-31 
9.MazoviaRawaMaz. 12 14 16-26 

10. Pelikan Łowicz 12 13 19-24 
Il. MULKS Łask 12 3 18-42 
12, Łodzianka Łódź 12 l 12-52 

• WOJEWÓDZKA IJGA kuchara: 
12. kole.i"ka: CbKS Łódź-MazoviaRawa 

Mazowiecka 4:0, ŁKS Łódź - Concordia 
Piotrków Trybunalski 4:0, Warta Sieradz -
GKS Bełchatów 0:1, WOY Opoczno -
Włókniarz Pabianice 2:3, Pelikan Łowicz
UKS SMS Łódź 0:7. Mecz: Junior Wieluń 
- Widzew Łódź przełożono. 
l. L"KS Łódź 12 33 49-10 
2. UKS SMS Łódź 12 33 90-4 
3. GKS Bełchatów 12 28 53-15 
4. Pelikan Lowicz 12 21 34-36 
5."Widzew Łódź Il 19 36-30 
6. ChK.S Łódź 12 18 31-33 
7. Włókniarz Pabianice 12 16 19-28 
8. Junior Wieluń Il 15 32-18 
9. WOY Opoczn(I 12 13 22-26 

10. Concordia Piotrków 12 9 21-62 
11. Warta Sieradz 12 6 9-43 
12. Mazovia Rawa Maz. 12 O 6-97 

Paweł A. Doliński 

Judo - eliminacje do XI/ OOM 

„Gmosek" awansował 
Łódź, 2 kwietnia. Bardzo dobrze w gory awansował do finałów OOM, które 

łódzkich kwalifikacjach do XII Ogólnopol- ' rozgrywane będą w dniach 29 kwietnia - 2 
skiej Olimpiady Młodzieży w judo spisał maja 2006 roku w Sz.czytnie. 
się łowiczanin - Kamil Gmosiński. Za- W Łodzi walczyła także Aleksandra 
wodnik MKS Zryw Łowicz w kategorii wa- Antosik, która jednak w kategorii powyżej 
gowej 81 kg wywalczył drugie miejsce i tym 70 kg przegrała swoje walki i nie zakwalifi
samym podopiecznytrenedci Iwony Grze- . kowala się na Olimpiadę_. (p) 

Piłka nożna - 16. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

Poiechali, ale nie zag~ali· · 
•POGOŃZduńskaWola-PELIKAN 

Łowicz nie odbył się. 
Zduńska Wola, 1 kwietnia. Juniorzy 

młodsi Pelikana w minioną sobotę pojechali 
na mecz do z.duńskiej Woli i ... nie zagrali. 
Można by pomyśleć, że to żart prima apri
lisowy, ale okazuje się, że to prawda. Mło
dzi pilkarz.e pojechali na płytę główną, która 

dok ze str. 32 

była w dobrym stanie, jednak odesłano ich 
na boisko we wsi Wojsławice. Kiedy ekipa 
Pelikana tam zajechała okazało się, że bo
isko jest zalane i nie nadaje się do przepro
wadzenie zawodów. Zatem juniorzy młod
si wrócili do Łowicza bez rozegrania meczu. 
Ciekawe jak będzie decyzja ŁZPN w tej 
sprawie? Zhigniew Łaz}iiski 

Kto tak gra? 
Otwarcie wyniku nastąpiło w 28. minu

cie. Znów kilka szybkich podań - Cipiński, 
Wilk, Kowalczyk i ten ostatni mimo asysty 
stopera gości, lewą nogą niezbyt mocnym 
uderzeniem trafia do siatki W 41. minucie 
powinno być 2:0. Bogdan Jóźwiak po
ciągnąprawą stroną, i zagrał w pole karne do 
Wilka. Robert bez zastanowienia kopnął fut
bolówkę, ale wprost w Ari<adiusza Szysz
kę. Część kibiców - piwoszy po tej akcji 
zaczęło wychodzić na przerwę, za co zosta
li „ukarani" przez Jóźwiaka. Nie zobaczyli 
bowiem gola jakiego przy Starzyńskiego 
dawno nie było. Bogdan ,,pocelował'' z sie
demnastu metrów w same okienko jmunki. 
Wigier. Po prostu stadiony świata ... 

Tengoldoszatnipodłamałprzyjezdnych, 
bo po przerwie juz nie atakowali z taką de--. 
terminacją jak na początku meczu. Łowi
czanie z kolei bardziej nastawili się na spo
kojne utrzymanie rezultatu, więc tempo 
spotkania nieco siadło. W 60.minuciepoka
zał się duet przyjaciół Jóźwiak - Kowal
czyk, jednak strzał tego ostatniego trafił w 
obrońcę. W 65. minucie czujnością wykazał 
się Romanowski. Po rzucie rożnym i zbyt 
krótlcim wybiciu, piłka trafiła pod nogi Mar
cina Strzelińskiego, który kopnął moc
no z szesnastu metrów w krótki róg, ale 
popularny ,,Roman" zachował się bez za
rzutu. W 69. minucie padł gol. Wszystko 
rozpoczął Czerbniak, posyłaj~ jeden z tych 
swoich długich pasów na Cipińskiego. 
017.eŚka uprzedził obrońca, ale zrobił to na 
tyle pechowo, że podał Wilkowi. Robert 

dok ze str. 32 

widZąc, że -bramkarz też wyszedł do tego 
krosu „Czernego" zdecydował się na ude
rzenie z pierwszej piłki i to trudne zagranie 
wyszło mu idealnie. W 80. minucie bliski 
trafienia był Tomasz S!Yszko. Po dokład
nej centrze z rzutu rożnego Bolimowskiego, 
miał futbolówkę na pią!ym metrze. Jak sam 
mówił po meczu uderzył jednak głową nie
czysto i stojący na linii gracz z Suwałk wybił 
piłkę. Ale i tak Pelikan zdobył czwartego 
gola W samej końcówce Wilk po podaniu 
Jóżwiaka, mimo asysty rywala ładnym pla
sowanym strzałem z czternastu metrów 
ustalił wynik. 

Fani biało:-zielonych mogą być zadowo
leni. ,,Ptaki" zagrały dobrze, mądrze i efek
townie. Widać, że sąprzygotowani do twar
dej walki o premiowane miejsca. Czy słaba 
postawa Łomży daje nadzieję na skuteczny 
pościg? Trzeba próbować. Teraz operacja 
,,ząbki" ... 

Bogusław Bończak 

O meczu po meczu: 
Trener Jacek Cyzio: Trudno nie być 

po takim spotkaniu nie zadowolonym. Mój 
~ wype1nił w stu procentach założenia 
taktyczne. Wszyscy ~na pochwa- . 
łę, Któxzy ,,młodzieżowcy" zagrają w so
~ z Dolcanem? To zależy od dyspozy
·qi. Na pewno trzeba się cieszyć, że mamy 
teraz kilku wartościowych młodyyh piłka
rzy i będę miał pole manewru. 

BoB 

Prima goni Center-4 
• VAGACIĄTJ(A Domaniewice -

ASTRAZdunyO:l; br.: AdrianLus. 
• MAS1ERS Siódemka-PRIMAJ~ 

dynka 0:3; br.: Kamil Siekierski 2 i Patryk 
Wożniak. 

• SIÓDEMECZKA Siódemka- UKS 
SP Łyszkowice 1:3; br.: Julian Rosa - Ma
teusz Pryk, Cezary Olejnik i Marcin Adach. 

• ASTRA Zduny - SUPER Jedynka 
0:0 
•VAGACIĄTKADomaniewice-PRl

MA Jedynka 1:1; br.: Krystian Siatkowski 
-Kamil Siekierski. 

1. UKS Center-4 Club (I) 4 12 14-1 
2. Prima Jedynka (7) 4 l O 8-1 
3. Olimpia Mastki (2) 4 7 5-2 
4. UKS SP Łyszkowice (7) 3 7 4-1 

.5. UKS Korabka Trójka (3) 4 7 3·2 
6. Tytani Dwójka (4) 4 6 13-5 
7. Astra Zduny (7) 3 5 1-0 
8. MasterS Siódemka (7) 3 4 4-6 
9. Pszczółki Czwórka (5) 4 3 4-9 

10. Vagaciątka Domaniewice (7) 3 2. 1-2 
IL Supededynka (7) 3 1 0-3 
12. Siódemeczka Siódemka (7) 3 O 4-9 

13. Złota Czwórka (6) 4 O 1-21 
Najskuteczniejszymi strzelcami IV edy

cji twnieju jedenastolatków sąjakdotąd Pa
byk Brzozowski (f ytani) i Michał Fabi- , 
jański (Center-4), którzy mająjuż na kon
ciepo siedemgoli,jednąbramkęmniej strze
!ił Michał Świdrowski (Center-4), 5 - Oskar 
Wiechno (fytani), 4 -Kamil Siekierski (Pri
ma), po 3: Julian Rosa (Siódemeczka:), Ka
mil Wrankowski (Olimpia) i Patryk Woź
niak (Prima), po 2: Michał Zieliński (Ma
sters), Mateusz Kubuj (Masters), Marcin 
Adach (Łyszkowice), Krystian Mycka(K.o
rabka), Marek Podleśny (Pszczółki) i Seba
stian Sołtysiak (Olimpia), a po 1: Bartosz 
Bończak (Siódemeczka), Mateusz Kwasek 
(Prima), Adrian Lus (Astra), Mateusz Pryk 
(Łyszkowice), Cezary Olejnik (ŁyszkoWi-. 
ce), Krystiao. Siatkowski (Vagaciątka), Da
mian Kołodziejczyk (Korabka), Konrad 
Luberacki (Złota), Kamil Pernak (Pszczół
ki), Mateusz Placek (Center-4), Mateusz· • 
Podlasiński (fytani) i Bartłomiej Trepa(Psz
czółki). 

Paweł A. Doliński 
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Halowe mistrzostWa Łowicza - Łowicka Halowa Liga Oldboyów 

Maiq ·apetyt na „maistra· 
Łowicz, 2 kwietnia. 5. kolejka 1V edy

cji Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów 
ŁLPNP nie przyniosła większych niespo
dzianek. .. Prowadz.ące dotąd zespoły zgod
nie powygrywały, a sprawa mistrz.owskie
go tytułu rozstrzygnie się pomiędzy ekipa
mi Dagramu, Afery i Gladiatora. 

5. kolejka ŁHLO: 
• VAGAT Domaniewice - AFERA 

Lowicz 2:5 (0:3); br.: Dariusz Florcz.ak 2 
(19 i 21)-Zbigniew Czerbniak3 (2, 11 i 21) 
i Andl7.ej Gcxlos 2 (1 o i 16). 

Vagat: Kostrzewa - Konecki, Sękalski, 
Knysztof Wawrzyn i Jarosław Wawrzyn 
oraz Florczak, Jarzębski i Mokrzycki. 

Afera: Pionm -ZbigniewCz.erbniak, Olko, 
Lepieszk:a i Koper oraz Krzysztof Haczy
kowski, Nowogórski i Gcxlos. 

• DAGRAM Łowicz - AGATOM
OLJMPIA Chąśno 6:1 (2:0); br.: Witold 

- Ktmikowski (12 samobójcza), Marek Bor
kowski (12), Grzegoiz Dwka (20), Robert 
Wojtasiak (22), Piotr ?.apisek (23) i Ma
ńusz Dymek(24)-GrzegorzCzerbniak (18). 

Dagram: Wudkiewicz - Dwka, Z,apisek, 
Borkowski i Wojtasiak oraz Chlebny i Dy
mek 

Agatom: Morawski - Gnegoiz Czerl>... 
niak,Kunikowski, Strycharski i Sochala oraz 
Józef Gładki, Łon, Talliński i Mycka. 

Żółta kartka: Gnegoiz Czerbniak (Aga
tom-Olimpia). 

• OLDBOY Zduny - GLADIATOR 
Łowicz 0:4 (0:2); br.: Zbigniew Mitek 2 
(6 i 20), Grzegorz. Wojciechowski (1 O) i Ro
bert Kuleta (24 kamy). 

Oldboy: Kosmowski - MajchIZak, Ko
walski, Guzek i Karpiński oraz Więcek 
i Tarkowski. 

Dwie bramki dla Gladiatora zdobył Zbigniew Mitek (nr 8). 

Gladiator: Znyk - Styszko, Mitek, Sta
wicki i Wojciechowski oraz Kuleta 
•KOPERNIKKiemo'lia-KSIĘŻAK 

Łowicz 8:3 (4:1); br.: Waldemar Kret 3 
(3, 4 i 21 ), Andrzej Workowski (5), Mieczy
sław Lachowicz 2 (11 i 17) i Tomasz Wite
czek 2 (15 i 16)-Adam Wysocki 2 (6 i 15) 
i Krzysztof Jędrachowicz (14). 

Kopernik: Dylik - Kret, Mieczysław La
chowicz, Cieślak i Workowski oraz Jeny 
Lachowicz, Łysio i Witeczek. 

Księżak: Myssura - Jędrachowicz, Boń

czak, Wysocki i Borcuch. 
I. Dagram Łowicz(!) 5 13 21-5 

2. Afera Łowicz (2) 4 1 O 18-8 
3. Gladiator Łowicz (3) 4 10 8-2 
4. Kopernik Kiernozia (7) 5 6 19-24 
5. Oldboy Zduny (4) 5 6 12-18 
6. Agatom-Olimpia Chąśno (5)5 5 9-11 
7. Vagat Domaniewice (6) 5 3 12-20 
8. Księżak Łowicz (8) 5 l 13-24 

W 6. kolejce Łowickiej Halowej Ligi Old
boy' ów ŁLPNP w niedzielę 9 kwietnia za
grają: godz. 17.00: Oldboy Zduny - Afera, 
godz. 17.30: Agatom-Olimpia-Vagat, godz. 
18.00: Dagram-Księż.ak i godz. 18.30: Gla
diator - Kqx:mik: Kiernozia 

Paweł A. Doliński. 

Tenis ziemny - Łowir;ka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Grzywacz o krok od tytułu 
Łowicz, 1 i 2 kwietnia. Powoli dobie

gająkońcarozgcywki w 1V edycji Łowickiej 
Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej. W mi
niony weekend rozegrano 10. i 11. kole.i'lcę 
spotkań. Ze swoich zwycięstw może być 
zadowolony Daniel Grzywacz, który jest 
o krok od mistrz.ostwa ligi w tym sezonie. 
W swoich dwóch pojedynkach gizywacz 
pokonał największych rywali i te mecze 
mogą decydować o mistrzostwie. Teraz 

· pized nim dwa pojedynki, w których rywa
lami h<(<lą zawodnicy z dołu tabeli. 
Walkę o podium toczy Marcin Lesiak, 

który zwyciężył 2:0 z Pawiem Kuzą, ale 
przegrał 1 :2 z Grzegorz.em Gawrońskim 
i ta porażka może mieć duże :znaczenie dla 
końcowego rezultatu. Wymieniony Wr:zi!

śniej Kuza ostatnio jest w słabszej formie i 
pizegrał kolejne dwa pojedynki i spadł na 
szóste miejsce w tabeli. O drugie miajsce 
walczą zawodnicy z Głowna: Zbigniew 
Rojek i Arkadiusz Janiak, którzy jesz
cze maja szansę na najwyższe trofeum, ale 
muszą liczyć na wpadkę Grzywacza. Pe-

Krzysztof Gajda ma na swym kon
cie jak dotąd dwa zwycięstwa. 

chowo w tym sezonie walczy Piotr Czer
wiński, który nadal jest bez wygranej. 
W meczu 11. kolejki pizegrał on 1 :2 z Ra
dosławem Kucharskim. 

W grupie B zaszło sporo zmian w tabeli. 
Liderem jest nadal Jan Kuś, jednak prze
grał swój mecz z dużo młodszym lgorel)'f 
Kucharskim. Igor ma dużą szansę na zwy
cięstwo w tej grupie, musi jednak wygrać 
ostatnie mecze. Na czwarte miejsce w tabeli 
awansował Zbigniew Gajewski, który po
większył swój dorobek o dwa zwycięstwa 
Podobnie jest z Andrzejem Buckim, kt&. 
ry ma na koncie już cztery zwycięstwa i 
zajmuje szóste miejsce. 

Kolejne zmagania tenisistów już w tę so
botę i niedzielę w hali OSiR sportowej nr 2 
przy ul. Topolowej, początek spotkań 
o godzinie 16.00. Bctdzie to już ostatni teni
sowy weekend w tym sezonie. 

10.kolt<ika- grypa A: Z. Chmielewski - J. 
Okoński 0:2 (4:6, 2:6), A. Janiak-G. Gaw
roński2:1 (2:6,6:4,6:3),M.Lesiak-P.Kuza 
2:0 (6:3, 6:4), P. Zybała- Z. Rojek l :2 (7:6, 
2:6, 4:6), D. Grzywacz - J. Krzeszowski 
2:1(6:1,2:6, 6:3),K Kuciński-R Kuchar
ski2:1 (6:4,6:7,6:1).11.kolt<i'ka-&IYPllA: 
K.Kuciński - P. Kuza 2: l (5:7, 7:6, 7:6), G. 
Gawroński-M. Lesiak2:1(6:2,1:6,6:2),Z. 
Rojek- D. Grzywacz 1:2 (2:6, 6:4, 2:6), A. 
Janiak - J. Krzeszewski 0:2 (3:6, 3:6), J. 
Okoński - P. Zybała 2:1 (7:5, 3:6, 6:3), R 
Kucharski-P. Czerwiński2:1(6:7,6:0,6:4). 
I. Daniel Grzywacz (2) I O 9 19: 5 
2. Arkadiusz Janiak (3) 10 9 18:5 
3. Zbigniew Rojek (I) 9 8 17:4 
4.MarcinLesi~k(4) Il 7 15:9 
5. Krzysztof Kuciński (7) 10 7 14:12 
6. Paweł Kuza (5) 9 5 11:1 O 
7. Jarosław Krzeszewski(~) 8 5 10:9 

Matdn Lesiak (z lewej) przegrał z Grze
gorzem Gawrońskim 1 :2 i ta porażka 
może go kosztONać miejsce na podium. 

8. Grzegorz Gawroński (8) l O 5 13: 13 
9. Radosław Kucharski (11) 10 3 10:16 

10. Jacek Okoński (12) 9 3 8:14 
11. KrzysztofGajda (9) 7 2 7: I O 
12. Paweł Zybała (I O) I O 2 I O: I 6 
13. Zdzisław Chmielewski (13) I O I 4: 19 
14. Piotr Czerwiński (14) 8 O 3: 16 
8. kolt<i'ka grupy B: J. Kuś - I. Kucharski 

0:2 (3:6, 6:7), Z. Gajewski-G. Stefański 2:0 
(6:4,6:4),A.Bucki-J. Waizywoda2:1 (4:6, 
6:2, 6:4), M. Czułek- G. Nowicki 2:0 (6:1, 
6:3). 9. kolt<i'ka grypy B: J. Waizywoda- M. 
Czułek0:2 (3:6, 4:6), G. Stefański-A. Bucki 
1:2 (4:6, 6:4, 2:6), P. Sekuła- Z. Gajewski 
0:2 (2:6, 4:6) 
I.Jan Kuś (1) 7 6 12:2 
2. Igor Kucharski (3) 6 5 11:3 
3. Paweł Kowalski (2) 6 5 10:2 
4. Zbigniew Gajewski (5) 8 5 12:7 
5. Mańusz Czułek ( 4) 5 4 9:4 
6. Andrzej Bucki (7) 8 4 8:10 
7. Grzegorz Stefański ( 6) 6 I 4:10 
8. Grzegorz Nowicki (8) 7 I 3:12 
9. Jakub Warzywoda (9) 7 I 3:12 

10. Paweł Sekuła (10). 6 o 0:12 
Zbigniew Łaziński. 

6.04.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Tenis stołowy-16., 17. i 18. kolejka Ili ligi mężczyzn 

Naiwyżei w historii 
•MKS JEDYNKA ID Łódź- UMKS 

KSIĘŻAK Łowicz 4:10; pkt.: Krzysztof 
Placek 3,5, Cezary Znyk 2,5, Dawid Papu
ga 2, Jakub Placek, Piotr Podsędek i Paweł 
Wójcik. 
Łódź, 25 marca. Ekipa UMKS Księ

ż.ak zwyciężając na wyjeździe w Łodzi 
z Jedynką m aż 10:4 zapewniła już sobie 
trzecie miejsce w rozgrywkach ID ligi. To 
miejsce na najniższym stopniu podium jest 
najwyższym jakie do tej pory udało się uzy
skać łowiczanom w historii występów 
w tej klasie rozgrywkowej. 

• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - PKTS 
Pabianice 10:0 (w.o.) 

Łódź, 26 marca. Następnego dnia z.espół 
prowadzony przez trenera Krzysztofa 
Placka zdecydowanie pokonał pabianicki 
PKTS w stosunku 10:1 (pkt.: Cezary ZnYk 
3,5, Krzysztof Placek 2,5, Dawid Papuga 
2,5 i Jakub Placek 1,5), ale mecz ten został 
zweryfikowany jako walkower. W zespole 
gości wystąpił zawodnik nieuprawniony 
do gry. 

• ELTA Lódź - UMKS KSIĘŻAK 
Lowicz10:6 
Łódź, 1 k\fłietnia. W spotkaniu z lide

rem rozgrywek - łódzką Eltą, pingpongiści 
z Łowicza nawiązali walkę, ale ostateczni 
lepsi okazali sięjednak rywale. 

Sukcesem pingpongistów UMKS Księ
żak jest trzecie miejsce w /li lidze. 

Prowadzony przez trenera Piotra 
Uczciwka UKS Bednary zająj w tym 
sezonie ósme miejsce. 

16. kolajki: Omega Kleszczów - PKTS 
Pabianice 10:8, MKS Jedynka ID Łódź -
UMKS Księż.ak:Łowicz4: 1 O, Opoka Zduń
ska Wola - Elta Łódź 6: 1 O, UKS Bednary -
WłókniaIZIIPabianice 5: 10. Pauza: Energe-
tyk II Łódź. . 

17. kolejki: UMKS Księż.ak Łowicz -
PKTS Pabianice 10:0 (w.o.), Energetyk II 
Łódź - Omega Kleszczów 10:3, Elta ł...ódź
MKS Jedynka ID ŁódZ 10:3, Opoka :zduń
ska Wola-UKS Bednary 10:8. Pauza: Włók
niaiz II Pabianice. 

18 kolrjki: PKTS Pabianice - Energetyk 
II Łódź O: 1 O, Elta Łódź - UMKS Księż.ak 
Łowicz 10:6, WłólatiarzIIPabianice-Ome
ga Kleszczów 10:6, MKs Jedynka m Łódź 
- UKS Bednary 9:9. Pauza: Opoka :zduń
ska Wola 
I. Elta Łódź 17 3 3 169-62 
2. Energetyk Il Łódź 17 30 163-70 
3. UMKS Księżak Lowicz 17 24 138-104 
4. Omega Kleszczów 17 18 142-120 
5. Opoka Zduńska Wola 17 13 120-147 
6. Włókniarz II Pabianice 17 12 112-141 
7.MKSJedynkaIIILódź 17 IO 87-149 
8. UKS Bednary 17 9 92-153 
9. MKS Jedynka II Łódź 9 8 67-66 

10. PKTS Pabianice 17 5 85-163 
(p) 

Tenis stołowy- 12., 13. i 14. kolejka Ili ligi kobiet 

Zakończyły no szóstym 
Zakończyły się już rozgrywki kobiecej 

m ligi tenisa stołowego, a reprezentantki 
UKS Bednary (trener Piotr Uczciwek) za
jęły ostatecznie szóste miejsce. 

12. kolajka: Macovia Maków - ULKS II 
Moszczenica 4:10, Elta II Łódź - UKS 
Bednary 10:7. Pauza: GUKS STS II Goiz
kowice i Legion Skierniewice. 

13. kolejka: Elta II Łódź - GUKS STS Il 
Gorzkowice 10:3, Legion Skierniewice -
Macovia Maków 10:7. Pauza: UKS Bed
nary i ULKS II Moszczenica 

14. kolęjka: ULKS II Moszczenica - Le
gion Skierniewice 9:9, Macovia Maków -
UKS Bednary 9:9. Pauza: GUKS STS Il 
Goizkowice i Elta Il Łódź. 
I. Legion Skierniewice I I 20 I 08-62 
2.EltaIIŁódź 1118104-71 
3. ULKS Il Moszczenica 11 14 94-66 
4. STS II Gorzkowice 11 7 60-89 
5. Macovia Maków · 11 7 74-99 
6. UKS Bednary 11 6 81-102 
7. MKS Jedynka III Łódź 6 O 28-60 

(p) 

Tenis stołowy - 11-, 12. i 13. kolejka IV ligi mężczyzn 

Zduny wciąż no piątym 
14. kolejka: Elta II Łódź- UKS GOK 

Zduny 7:10, Macovia Maków - Legion II 
Skierpiewice 10:8, LKS II Biała Rawska -
PKTSilPabianice9:9,BUIZaPawlikowice
UKS Dobryszyce 10:0. Pauza: LKS Ke>
luszki. 

15. kolęjka: LKS Koluszki- LKS II Biała 
Rawska 2: 10, Buna Pawlikowice - UKS 
GOK Zduny 10:4, Macovia Maków -
PKTS II Pabianice 10:3, UKS Dobryszyce 
- Legion II Skierniewice 2: 1 O. Pauza: Elta II 
Łódź. 

16. kolęjka: Elta IIł...ódź-BurzaPawliko
wice 2: 10, LKS Koluszki - Macovia Ma
ków 7: 10, UKS GOK Zduny - Legion II 
Skierniewice 4:10. Pauza: LKS II Biała 
Rawska 

I. Macovia Maków 15 27 143-73 
2. Burza Pawlikowice 15 23 I 40-70 
3. Legion Il Skierniewice 14 23 135-83 
4. LKS II Biała Rawska 14 13 109-1 I I 
5. UKS GOK Zduny 14 1 I 89-118 
6. LKS Koluszki 14 IO 89-111 
7. Elta II Łódź 14 8 89-122 
8. PKTS ff Pabianice 13 8 72-115 
9. UKS Dobryszyce 13 5 54-117 

W środę 3 maja o godz. 16.00 rozegrana 
zostanie 17. kolejka spotkań 1V ligi, w której 
zmieiząsię: LKS II Biała Rawska- Macovia 
Maków, Legion II Skierniewice - EM Il 
Łódź, LKS Koluszki - UKS Dobryszyce 
i UKS GOKZduny- PKTS II Pabianice. 
Pauza: BUIZa Pawlikowice. 

(p) 
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Piłka nożna - 20. kolejka IV ligi Piłka nożna - 18.ko/ejka Ili ligi 

TO BYt DZIWNY MECZ Na dole straszny tłok 
. . 

•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 
-PELIKANIILowicz3:1 (3:0) . 

1 :O -Grzegorz Królewiak(lO), 2:0 -1'a
leta (22), 3:0-MariuszPietraak (30 kamy), 
3:1 - Michał Brzózka (47 kamy). 

Pelikan: Jędrzejewski 5 - Knera 3 (65 
P. Plichta), Brzózka 5, Burzykowski 4, 
Ł. OJ.acz.ek 3 - M. Plichta 4, Górski 4 (65 
Urbanek), Cicha! 4 (75 Zwierz), Grzegorek 5 
-Ługowski 4, Kacprowski 3 (70 Przyżycki). 
Zduńska Wola, 29 marca. - To był 

mecz jakiego jeszcze w swojej trenersldej 
·karierze nie widziałem. Gospodarze 
w pierwszej połowie czterokrotnie zagrozili 
naszej bramce i zdobyli trzy gole. W drngiej 
nie oddali strzału, a mimo to zwyciężyli róż
nicą dwóch goli - mówił po środowej inau
gmacjiN ligi trener Grzegorz Majchrzak. 
Trudno się dziwić rozgoryczeniu łowickie,. 
go szkoleniowca. Rez.eiwy Pelikana roze
grąły w Zduńskiej Woli naprawdę dobre za
wody, tyle tylko, że za styl w piłce nożnej 
$ punktów nie przy.maje ... 

Biało-zieloni po solidnie przepracowa
nym okresie przygotowawczym, z nowym 
trenerem, wiele sobie obiecywali po pierw
szym ligowym pojedynku. Wiadomo: w ich 
przypadku każdy punkt jest na wagę utrzy-

mania.AlePogoń,podbudowanaremisowym 
sparingiem z liderem II ligi, łódzkim Widzer 
wem, wcale nie zamierzała ,,Ptakom" poda
rować korzystnego wyniku. Dlatego mimo 
sporej różnicy w tabeli (gospodarze na siód
mej a goście na siedemnastej pozycji) mecz 
zapowiadał się niezwykle interesująco. 

Od pieiwszych minut przewagę dość nie
spodziewanie osiągnęli łowiczanie. Dobrze 
prezentowała się linia pomocy przyjezd
nych i stąd Pelikan miał więcej z gry. Ale 
w 10. minucie to miejscowi cieszyli się 
z gola Rzut rożny dla gości, pu.ejC(Cie piłki 
przez Pogoń, szybka kontra, dokładne do
granie i Grzegorz Kaleta uderzeniem 
głową, wyprowadza swój zespół na pro
wadzenie. Nasi rezerwiści szybko chcieli od
powiedzieć. Dogodne okazje mieli Dawid 
Ługowski i Andrzej Grzegorek. Mini
malnie niecelny był strzał Sebastiana 
Cichala. Skuteczniejsi byli za to rywale. 
W 22. minucie ponowna kontra, ponowne 
precyzyjne podanie i znów Mańusz Ję
drzejewski bez szans. W 30. minucie prak
tycznie ten dziwny mecz został rozstrzy
gnięty. Faul i w konsekwencji rzut kamy dla 
gospodarzy, którego skutecznym egzeku
torem okazał się Mańusz Pietrzak. 

Na czele ligowej tabeli w mazowieckiej • MKS Mława - UNIA Skierniewice 
Tuż po przerwie łowiczanie szybko po- m lidze w miarę unormowana sytuacja Łi- 2:2 (7:0); br.: Mariusz Walczak (10) i Piotr 

starali się o nieco nadziei na korzystny cer der z Łomży, mimo kłopotów w Pruszko- Melchinkiewicz (35) - Jacek Krulik (61) 
zultat W 47. minucie faulowany w polu wiezeZniczem(bramkawdoliczonymcza- iDanie!Jędrzejewski(83). ~ 
karnym gospodarzy był Michał Plichta siepo dyskusyjnym rzucie karnym), utrzy- •MAZOWSZEGrójec-JEZIORAK 
i arbiter tym razem podyktował ,jedenast- małdziesiC(CiopunktowąprzewagęnadPeli- Dawa 5:1 (2:0); br.: Michał Kowalczyk 2 
kę" dla biało-zielonych. Michał Brzózka kanem i Mazowszem (oba zespoły zgodnie (3 i 58) i Cezary Czpak 3 (20 kamy, 79 i 89 
nie zmarnował wybornej okazji i Pelikan wygrały pokonując swoich rywali różnicą kamy) - Piotr Trafurski (85). 
wrócił do gry. Na bramkę Pogoni sunął atak czterech bramek), a kolejne dziesięć „oczek" • GOSSO-STAL Głowno - KS Para-
za atakiem. W 60. minucie sytuacji sam straty ma Gosso-Stal. dyż 1:4 (0:1); br.: Daniel Fabich (90+2) -
na sam nie wykorzystał Ługowski. Od Straszny tłok natomiast na dole ... ÓSmy Arkadiusz Gondzia (3), Rafał Krzysztofik 
65. minuty gościom grało się łatwiej, bo- Hurtap-GómikŁęczycama wcią?: tylko pięć 2 (52 i 55) i Hubert Robaszek (90). 
wiem z boiska został usunięty jeden z gra- punktów przewagi nad QStatnią-Unią Skier- • LEGIA II Wan7.awa - HURTAP
czy ze Zduńskiej Woli. Niedługo potem do- niewice. Tutaj jest jeszcze wszystko możli- GÓRNIK Łęczyca 1:1 (1:0); br.: Jakub 
brze prowadz.ącemu zawody arbitrowi za- we - dwie kolejne „wpadki" jednej z ekip Rzeźniczak (17) - Tomasz Napieraj (68). 
brakło trochę konsekwencji, bowiem mogą spowodować spore kłopoty... • RUCH Wysokie Mazowieckie -
zabrutalnyfaulnaŁugowskimpowinien W18.kolajceillligipadłyaż24.bramki DOLCAN Ząbki 1:0 (1:0); br.: Marcin 
pokazać po raz drugi czerwony kartonik. (średnia na mecz - 3,42), a łącznie w 116. ' Warakomski (39). 
Pelikan nie ustawał w atakach, ale im bli- meczach tego sezonu padło 304. gole (śred- • PELIKANLowicz-WIGRYSuwał-
żej końca meczu tym akcje „Ptaków" nianamecz-2,62). ki4:0(2:0);br.:RadosławKowalczyk(28), 
były chaotyczniejsze. Jeszcze w 90. minu- 18. kolejka DI ligi: Bogdan Jóźwiak (44) i Robert Wilk 2 (69 
cie bliski &ezęŚCia był po rzucie rożnym . •ZNICZPruszków-LKSLom7.a1:2 i 90+1). 
Łukasz Olaczek,jednak piłka nie chcia- ((0:1); br.: Łukasz Ślifirczyk (88) - Łukasz Pauza: MZKS Kozienice. 
ła wpaść do siatki. Adamski(45)iPawełStrózik(90+2kamy). 

Szkoda meczu w którym będąc lepszym • . 
niez.dobywasięchoćbypunkciku.Gracier ł.LKSł..omza~I) 16 43 37-9 14-1-1 
'!'Izy, wynik nie. Szczerze mówiąc,~ 2. Pelłkan Ło~ (2) 16 33 25-6 !J-6-1 
wolehby, żeby było odwrotnie. 3. Mazowsze Grójec (3) 16 33 35-17 10-3-3 

Bogusław Bończak 4. Gosso-Stal Głowno (4) 15 23 22-16 6-5-4 
5.RuchWysokieMaz.(7) 15 22 19-17 5-7-3 
6. MZKS Kozienice (5) 14 21 17-20 6-3-5 

(p) 

14-4 
8-4 . 

Piłka nożna - 21. kolejka IV ligi 7. Znicz Pruszków (6) 15 20 22-21 6-2-7 
8. Hurtap-OómikLęczyca(9) 15 17 17-ł7 5-2-ł 

9 24 23-5 
8 20 17-2 
8 19 21-8 
7 li 9-8 
6 11 8-2 
6 8 6-9 
8 16 18-6 
7 10 10-8 
9 11 9-7 
7 9 9-6 
7 8 9-9 
8 13 13-10 
8 IO 8-12 
8 IO 8-14 
9 9 10-15 

7 19 
8 13 
8 14 
8 12 
9 li 
8 13 
7 4 
8 7 
7 5 
9 7 
8 8 
7 3 
7 4 
8 3 
6 3 

14-9 
13-8 
11-15 
11-11 
4-15 
7-9 
8-10 

10-18 Nie wygrali I sęd1iq„. 
•PEUKANIIł.oM<:Z-WLÓKNIARZ 

Konstantynów Łódzki 2:2 (0:0) 
0:1 - Bienias (65 kamy), 1:1 - Michał 

Brzózka(75kamy),2:1-Tomasz.Kilcprow
ski (87), 2:2 - Kurstak: (90+2). 

Pelikan: Jędrzejewski 4- Knera 3, Brzóz
ka 4, Burzykowski 4 (80 Urbanek), Ł. Ola
czek 4 - Mikulski 4 (60 Kacprowski), Gór
ski 4 (75 P. Plichta), Cicha! 4 (70 Przyżyc
ki), Grzegorek 4-Ługowski 3, M. Plichta 3. 

Żółte kartki: Michał Plichta (4), Michał 
Brzózka (1 ), Sylwester Knera (3), Andrzej 
Grzegorek (3) i Cicha! (2)-wszyscy Pelikan 
II oraz Kurstak: (4)- Włókniarz. Czerwona 
kartka: Andrzej &z.egorek(78-drugażółta). 
Łowicz, 2 kwietnia. Niestety, w tym 

stojącym na słabym poziornie meczu, nega
tywnym bohaterem był arbiter. Jego pomył
ki już na pocz.ątku meczu było irytujące. 
Co dziwne - dotykały głównie graczy go
spodarzy. Przykładem nieporadności sę
dziego bylasytuacja, kiedy to jeden z graczy 

Sporo walki, która zakoń~ się jed
nak podziałem punktów. 

Włókniarza pu.eszkadzałwewzoowieniu'i!!Y 
łowiczaninowi, ale kartonik obejrzał... nasz 
zawodnik. To .już kolejne czwartoligowe za
wody, które sędziują bardzo slabi arbitrzy. 
Czy obseiwatorzy z PZPN nie widz.ą nie
udolności panów w czarnych trykotach? Czy 
jest szansa, że to się kiedyś zmieni? 

DoŁowiczaprzyjechałaekipa,którawal
czy o Ill ligę, mająca w swoim składzie zna-

Zapraszamy na 19. kolejkę 111 ligi 

Trzy razy byliśmy lepsi 
Pelikan, jak dotąd w oficjalnym meczu 

ligowympotykałsięzDolcanemz.ąbkitrzy
krotnie i za każdym razem łowiczanie wy
grywali. W. sezonie 2001/2002 najpierw 
wŁowiczuPelikanwygrał2:1 (br.: Mariusz 
Gawroński i Artur Wyczałkowski), 
a w rewanżu w Ząbkach 1 :O (br.: Sławo-

. mir Świstek). Trzeci raz łowiczanie zmie
rzyli się z Dolcanem jesienią 2005 i wów
czas biało-zieloni wygrali aż 5:0 (br.: Ro
bert Wilk 3, Radosław Kowalczyk 
i Bogdan Jóźwiak). W najbliższą sobotę 
o godz. 15.30 w Ząbkach zespoły te zagrają 
ze sobą po raz czwarty, a łowiccy kibice 

liczą na kolejny triumf ,,Ptaków''. Bilans 
mamy niezwykle udany: 3-0-0, punkty: 
9-0, bramki: 8-1. 

19. kolajka m ligi (sobota- niedziela. 8-9 
kwietnia): DOLCAN Ząbki - PELIKAN 
Łowicz (sobota- godz. 15.30), UNIA Skier
niewice - LEGIA Il Warszawa (S - 15.00), 
HURTAP-GÓRNIK. Łęczyca - ZNICZ 
Pruszków (S - 15.00), WIGRY Suwałki -
MAZOWSZE Grójec (S - 16.00), ŁKS 
Łomża- RUCH \\)'sokie Mazowieckie (S -
16.00), MZKS Kozienice - MKS Mława 
(N - 14.00) i JFZIORAK.Ilawa-KS Paradyż 
(N-15.00). Pauza: GOSSO-STALGłowno. 

Zapraszamy na 23. kolejkę IV ligi 

Znowu o sześć punktów 
W najbliższą niedzielę o godz. 11.15 ze

spół Pelikana II zagra w Łowiczu w kolej
nym meczu o.~ punktów''. Podopiecz
ni trenera Grzegorza Majchrzaka zmierzą 
się tym razem z zajmującym 15. miejsce 
teamem MKP Zgierz. 

ORZEŁ Parzęczew - OMEGA Kleszcrow, 
START Łódź - GKS II Bełchatów, KKS 
Koluszki - CONCORDIĄ. Piottków Try
bunalski, SOKÓŁ-SYGUŁA Aleksandrów 
Łódzki - POGOŃ-EKOLOG Zduńska 
Wola, WARTA Działoszyn - WŁÓK
NIARZ Konstantynów Łódzki, STAL Nier 
wiadów - ŁKS II Łódź i WOY Opoczno -
LKSBałucz. 

nego z występów w I lidze, ale także 
w Pelikanie- Grzegorza Krysiaka. Nale
żało się więc spodziewać ciekawego meczu. 
Niewielu też kibiców dawało szanse na ko
rzystny rezultat łowickim rezerwom. Tym
czasem czołowa drużyna w tabeli grała sla
biutko, bez koncepcj~ stwarzając sobie tak 
na prawdę jedną klarowną okazję w samej 
końcówce meczu. 

O pierwszych 45. minutach można napi
sać tyle tylko, że się odbyły. No poza oczy
wiście „wykartkowaniem" kilku piłkarzy 
Grzegorza Majchrzaka i strzale w słu
pek z rzutu wolnego jednego z gości. Obie 
drużyny grały chaotycznie, bez pomysłu 
na akcję ofensywną, Wrzutki w pole karne 
niewiele dawały, a defensywa zarówno, Pe
likana jak i Włókniaua, bez problemu dawa
ły sobie radę z nielicznymi atakami. 

Nie inaczej było po przerwie. Nadal oglą
daliśmy przeciętne zawody i taki stan utrzy
mywał się do 65 minuty. Wtedy to znów 
„błysnął" arl>iter, dyktując dla gości zupeł-
nie wyimaginowany rzut kamy. Na nic zda
ły się protesty łowickich piłkarzy. ,)ede
nastkę" na gola zamienił Bienias. Wyda
wało się więc, że mecz został rozstrzygnię-
ty, tymczasem on dopiero się rozpoczął. 
Bo ambitni ,,rezerwiści" ruszyli do ataku. I 
na efekty długo nie musieliśmy czekać. Syl
wester Knera wszedł w pole karne i zo
stał sfaulowany niedaleko linii końcowej. 
Bezmyślne zachowanie obrońcy nie mogło 
nie zastać niezauważ.onymnawetprzeztego 
sędziego. Rzut kamy i jak w poprzedniej 
kolejce ~ listę strzelców wpisuje się Mi
chał Brzózka. W 78. minucie druga żółtą, 
a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzy
mał Andrzej Grzegorek, usunięty z lawki 
trenerskiej wstał Majchrzak. Przyznam, 
że sam nie wiem jak reagowałbym na takie 
decyzje sędziego . .. To jednak nie załamało 
biało-zielonych. W87. minucie grającwooła-
bieniu zdobyli gola Po rzucie wolnym, od
bita piłka trafiła do Tomasza Kacprow
skiego i ten mimo trudnej pozycji uloko
wał ją w siatce. Ogromna radość skazanych 
na porażkę łowiczan. Goście starali się wy
równać, ale dobrze i szczęśliwie bronili się 
łowiczanie. Ich dramat nastąpił w doliczo
nym czasie gry. Tym razem wrzutka w pole 
karne Pelikana, zbyt.krótkie wybicie i Kur
stak doprowadza do remisu. 

Szkoda trzech punktów, bo te były na 
wyciągnięcie dłoni Za walkę i ambicję należą 
się rezerwom brawa. Ale tym razem mieli 
zbytmocnegoprzeciwnika.ItoniebyłWłók-

23. kolejka N ligi (sobota - niedziela. 
8-9 kwietnia : PELIKANIILowicz-MKP 
Zgierz (niedziela, godz. 11.15), WŁÓK
NIARZ Pabianice - WARTA Sieradz, (p) marz. . . Bogusław Bończak-

9.KSParadyż(l4) 16 16 17-17 3-7-6 
10. Legia lI Warszawa (Il) 16 16 19-24 4-4-8 
11. Dolcan Ząbki (8) 15 16 15-24 4-4-7 6-15 

2-26 
1-9 
6-16 
6-9 

12. Wigry Suwałki (10) 15 16 15.36 5-1-9 
13. MKS Mława (12) 15 14 9-21 4-2-9 
14. Jeziorak Iława (13) 16 13 14-30 2-7-7 
15. Unia Skierniewice (15) 15 12 16-24 2-6-7 

Piłka nożna - 20.i 21. kolejka IV ligi 

Znowu zmiany na górze 
W 20. kolejce N ligi padło tylko 14. bra

mek (średnia namecz- 1,75), a w 21. kolejce 
było już nieco lepiej ze skutecznością- tym 
razem padły 22 bramki (średnia na mecz -
2,44). Łącznie w tym sezonie w 170. me
czach zanotowano478 goli (średnia na mecz 
- 2,82). 

20. kolejka IV ligi: 
• WARTA Sieradz - MKP Zgierz 1:2 

(1:1); br.: Michał Wróbel(45)-Krystek(24) 
i Suliński ( 54 ). 

• LKS II Łódź - LKS Bałucz 0:0 
•WLÓKNIARZKonstantynówł.iid7r 

ki- WOY Opoczno 0:0 
•CONCORDIA Piotrków Thylnmal

ski-STAL Niewiadów 2:0 (1:0); br.: Trener 
usz Komar (22 kamy) i Sowała (80 kamy). 

•OMEGA Kleszczów-SOK~-
GULAAleksandrów Łódzki 0:1 (0:0); bL: 
Arkadiusz Świętosławski (52). 

• WŁÓKNIARZ Pabianice· - KKS 
Koluszki 3:0 (1:0); br.: Bocian (22), Bema
ciak (61) i Lechowski (65). 

• ORZEŁ Parzęczew - START Łódź 
0:1 (0:0); .br.: Szymczak (72). 

• GKS II Bełchatów - WARTA Dzia
łoszyn przełożono na 12 kwietnia 

• POGON-EKOLOG Zduńska Wola 
-PELIKAN II ł..owicz3: 1 (3:0); br.: Króler 

wiak (1 O), Kaleta (22) i Pietraak (33 kamy) 
- Michał Brzózka (47 kamy). 

21. kolejka IV ligi: 
• STARf Łódź - WLóKNIARZ Pa

bianice 2:2 (1 :O); br.: Rożniata (27) i Fenger 
(83) - Stężycki (57) i Bernaciak (59). 

• ORZEŁ Parzęczew - WARTA Sie
radz 0:0 

• KKS Koluszki - OMEGA Klesz..-. 
czów 0:1 (0:1); br.: Pawlikowski (7). 

• SOKÓŁ-SYGUŁA Aleksandrów 
Łódzki - GKS II Bełchatów 0:0 

• WARTA Drlałoszyn - CONCOR
DIA Piotrków Trybunalski 1:4 (0:1); 
br.: Stachera (70 kamy)- Sowała 2 ( 44 i 81 ), 
Ireneusz Komar (61) i Raczyński (87). 

• STAL Niewiadów - POGON-EKO
LOG Zduńska Wola 0:0 

• WOY Opoczno - LKS II Łódź 4:2 
(2:2); br.: Machniewski 2 (20 kamy i 44), 
Mirecki(47) iMariuszKoćmin (70)-Szym
czak (44) i Mordzakowski (45). 

•LKS Bałucz-MKP Zgierz 2:1 (1:0); 
br.: Szeller 2 (35 i 54)- Galanciak (80 kamy). 

•PELIKANIIl.owicz-WLÓKNIARZ 
Konstantynów Łódzki 2:2 (0:0); br.: Mi
chał Brzózka (73 kamy) i Kacprowski (88f 
- Bienias (65 kamy) i Kurstak (90 +2). 

l. Concordia Piotrków (2) 19 41 50-23 13-2-4 
12-Z:S 
11-5-3 
9-7-3 
9-7-3 

IO 27 32-12 9 
9 22 25-8 IO 
9 23 14-5 IO 

IO 23 22-8 9 
IO 15 13-10 9 

(p) 

14 18-11 
16 13-12 
15 13-12 
11 7-8 
19 11-5 
13 14-19 
13 18-11 
14 11-9 
IO 15-19 
9 8-16 

2. Omega Kleszczów (3) 19 38 38-20 
3. Włókniarz Konstantynów(!) 19 38 27-17 
4. WOY Opoczno ( 4) 19 34 29-15 
5. Sokół Aleksandrów (5) 19 34 24-15 
6. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (6)19 33 36-29 · 
7.LKSBalucz(7) 19 33 37-20 
8. Warta Sieradz (8) 19 27 26-18 
9. Włókniarz Pabianice (11) 19 25 23-22 

10. GKS li Bełchatów (12) 18 22 23-31 
11. Warta Działoszyn (9) 18 22 21-28 
12. Stal Niewiadów (13) 19 21 21-33 
13. Orzeł Parzęczew (14) 19 21 21-29 
14. KKS Koluszki (10) 19 21 28-33 
15. MKP Zgierz (16) 19 20 21-27 
16.LKSIILódź(l5) 19 18 22-37 
l7.PelikanULowicz(l7) 19 15 15-34 
18. StartLódź(ł8) 19 9 17-45 

10-3-6 
10-3-6 
7-6-6 
7-4-8 
6-4-8 
6-4-8 
5-6-8 
6-3-10 
6-3-IO 
4-8-7 
5-3-11 
4-3-12 
2-3-14 

9 20 22-10 10 
11 20 19-9 8 
9 13 15-9 IO 
9 15 8-3 10 
9 13 15-15 9 

10 17 16-14 8 
IO 13 15-20 9 
10 20 18-7 9 
IO 19 22-12 9 
9 12 7-11 IO 
9 17 16-8 JO 
9 12 9-8 IO 
8 5 8-14 Il 

5 5-J.j,,. 
8 6-13 
I 3-22 
2 6-21 
8 14-18 
I 6-29 
I 6-26 
4 9-31 
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Piłka nożna - 18. kolejka li/ ligi 

KTO TAK· GRA? 
•PELIKAN łowicz-WIGRY Suwał

ki 4:0 (2:0) 
l :O - Radosław Kowalczyk (28), 2:0 

- Bogdan Jóźwiak (44), 3:0 - Robert Wille 
(69), 4:0 - Robert Wille (90). 

Pelikan: Romanowski 7 -Znyk 7, Cz.erb
niak 7, Serocki 6 (64 Styszk:o), Gawlik 7 
-Cipiński 7, Kaźmierczak 8,Jóżwiak 7,K.ty
stian Bolimowski 7 (82 Konrad Bolimow
ski) - Wille 8, Kowalczyk 7 (86 Kosiorek). 

Wigry: Szyszko - Sieczkowski, Chmie
lewski, Tichomirow, Bajko (38 Olbryś) 
- Strzeliński (74 Kubas), Trocki, Lauryn, 
Trz.askalski - Ołowniuk (&4 Cimochowski), 
Siłantiew (57 Lech). 

Sędziowali: Mariusz Złotek jako główny 
oraz Katarzyna Fijarczyk i Mariusz Ko
sowski (Rz.eszów). ż.ółte kartki: Artur Se
rocki (7) i Bogdan Jóźwiak - obaj Pelikan 
oraz Dmitrij Siłantiew i Michał Kubas- obaj 
Wigiy. WidŻ.ów: 800. 
Łowicz, 2 kwietnia. To była piękna 

inauguracja piłkarskiej wiosny w Łowiczu. 
Przy pełnym stadionie, wiosennej pogodzie, 
biało-zieloni w znakomitym stylu rozpra
wili się z przybyszami z dalekich Suwałk. 
I choć wszyscy liczyli na zwycię&wo wi
celidera z wal.cz.ącym o utrzymanie zespo
łem, to jednak nikt tak na prawdę nie wie
dział, co zademonstrują zdesperowani go
ście i faworyzowani gospodarze. Zwłasz
cza, że łowiczanie iiadal bez swoich dwóch 
etatowych ,,młodzieżowców". Za to wrócił 
do składu po karze za żółte kartki niekwe
stionowany lider ,,Ptaków" - Robert Wilk. 

Okazało się, że Wigry miały ochotę 
(i siły) tylko na dwa kwadranse, że Maciek 
Wyszogrodzki (jużi.drowy) i Kamil Go
ryszewski (już bez kratek) będą musieli 
mocno pracować na treningach żeby wy
gryźć ze składu Kubę Kaźmierczaka 
i Grzegorza Cipińskiego. Obaj bowiem 
zagrali w niedzielę bardzo dobre zawody, 
będąc mocnymi ptmktami zwycięsk;iejjede
nastki. 

Już w pierwszej minucie labice biało-zie
lonych wstali z krzesełek. Radosław Ko
walczyk dostał dokładne podanie pd Wtl-

Wychowanek Pelikana - Grzegorz Cipiński bardzo dobrze sobie radzi w pierw
szym zespole biało-zielonych. 

ka, ale będąc sam na sam z bramkarz.em 
za daleko wypuścił sobie piłkę, co skwapli
wie wykorzyslał golkiper gości. To mogło 
się zemścić osiem minut później. Rzut wol
ny dla Wigier, bią!i w kryciu i Rafał Siecz
kows~ był bardzo bliski pokonania Ro
berta Romanowskiego. Trzeba pizy

znać, że przez pierwsze dwadzieścia minut 
przyjez.dni bardzo śmiało poczynali sobie 
w akcjach ofensywnych, a np. stn:ał pne
wrotką Daniela Olowniuka musiał być 
dla miejscowych ostrzeżeniem. I był, bo po
woli, co raz bardzitj uwidoczniała się pne
waga biało-zielonych. Podopieczni trenera 
Jacka Cyzio zaczęli grać pomysłowo, na 

jeden kontakt, ~ proponuj~ prostopa
dłe zagrania. W 12. minuciewlaśaietakaak
cja ~ - Wtlk do Cipińskiego, ~ 
ry mocno uderza z prawej nogi, ale stn:ał 
blokuje obrońca. Rzut rożny, mimo dwu
krotnych prób Zbigniewa Czerbniaka 
i Cipińskiego, też nie pizynosi nam gola. 
Jednak z minuty na minutę miejscowi się 
rozlcrcµli. W 20. minucie Kowalczyk po
szukał w polu karnym Wtlka, któiy ładnie 
odwrócił się z piłką, ale uderzył za lekko. 
Za chwilę w .~ę" gości wpadł ak
tywny Krystian Bolimowski, ale jego 
strz.ał też trafił w jednego z obrońców. 

dok. na str. 29 

Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatkąw o Puchar Nowego Łowiczanina 

Prima Jedynka goni Center·4 
• SIÓDEMECZKA Siódemka -PRI

MA Jedynka 0:2; br.: Patryk Woźniak 
i Mateusz Kwasek 

•SUPER Jedynka- UKS SP Lys7Jco
wice0:1; br.: MarcinAdach. 

dok. na str. 29 

6.04.20Q6 r. nowy ŁOWICZANIN 

Łowicki informator sportowy 
Czwatjek. 6 kwietnia: 
• 9.00-hala sportowa OSiRnr 1 w Ło

wiczu, ul. Jana Pawia 3; 3. runda XIV 
edycji Turnieju Piłki Nai.nej Jedenasto
latków o Puchar Nowego Łowiczanina; 

Pbttek. 7 kwietnia: 
• 10.00 - park w Kiernozi; Powiatowe 

IMS w sztafetowych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców; 

• 12.00 - park w Kiernozi; Powiatowa 
Gimnazjada Szkolna w sztafetowych bie
gach przełajowych dziewcząt i chłopców; 

• 17.30..22.00-hala sportowa OSiR m2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finał VII edycji 
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce 
siatkowej; 

Sobota. 8 kwieenia• 
• 10.00-14.00 - hala sportowa OSiR m l 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; sparingowe 
mecz.e koszykówki dziewcząt: godz. 10.00: 
UMKS Księżak-94 Łowicz -Len Żyratdów, 
godz. 11.15: UMKS Księżak-92 Łowicz -
Salos Żyratdów, godz. 12.30: UMKS Księ
żak-93 Łowicz - Len Żyratdów; 

• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 
ul. JanaPawła3; meC'Zpiłkinożnej ligi okrę
gowej „Górskiego": Pelikan Łowicz - ż.ak 
Godzianów; 

• 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 
ul. Jana Pawła 3; mecz piłki nożnej woje
wódzkiej ligi ,,Michałowicza": Pelikan Ło
wicz - Włókniarz Konstantynów; 

• 14.30 - stadion OSiR w Łowiczu, 
ul Jana Pawła 3; mecz piłki nożnej woje
wódzkiej ligi ,,Kuchara": Pelikan Łowicz -
ChKSŁódź; 

Niedziela. 9 kwietnia: 
•9.00-halasportowaOSiRm2wŁowi

czu, ul. Topolowa 2; turniej eliminacyjny 
wojewódzkiej ligi koszykówki żaków 
U-12; godz. 9.00: UMKS Księż.akŁowicz -
UKS Jordan Łódź, godz. 10.15: Start m 

Łódź-ŁKS Łódź godz. 12.00: Start fil Łódź 
- UKS Jordan~ godz. 13.15: UMKS 
Księżak Łowicz -ŁKS Łódź; 

e 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul Stanyńskiego 6'8; mecz IV ligi piłki 
nożnej: Pelikan II Łowicz-MKP Zgierz; 

• 14.00-}6.QO-halasportowaOSiRnr l 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; 6. kolejka 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ów łLPNP; 

• 14.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wo
jewódzkiej ligi juniorów starszych: pelikan 
Łowicz- Włóknialz Pabianice; 

• 16.30 - stadion OSiR w Łowiczu, 
ul. Jana Pawła 3; mecz piłki nożnej woje
wódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan 
Łowicz - Orzeł Łódź; 

• 17.00-19.00-balasportGwaOSiRm 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; 6. kolejka 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ów UJ>NP; 

PnniOO@tk. 10 kwietnia: 
e 9.00- sala gimnastyczna SP 3 w Łowi

czu, ul. Gnmwaldzka; eliminacje okręgu 
łowickiego w ramach Powiatowych IMS 
w mini piłce npnej dziewcząt; 

Wtorek, 11 kwidnia: 
e 9.00-sala gimnastyczna SP 3 w LOwi

czu, ul. Gnmwaldzka; eliminacje okręgu 
łowickiego w ramach Powiatowych IMS w 
mini piłce npnej chłopców; 

• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Lowiczu, ul Jana Pawia 3; 4. runda 
XIV edycji Turnieju Piłki Nażnej Jede
nastolatków o Puchar Nowego Łowicza-
nina; · 

Środa. 12 kwietnia: 
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. Jana Pawła Il 3; I nmda VIII edycji Ogól
nopolskiego Tumieju Piłki Nożnej „Coca 
Cola Cup '2006" szkół gimnazjalnych 
z ud7iałem GP l Łowicz, GP 3 Łowicz, GP 
4ŁowicziGPKocierzew. (p) 

Tenis stołowy- drużynowe mistrzostwa młodzików 

Medaliści z Łowicza 
Gorzkowice, 2 kwietnia. Dwukrot

nie na podium Drużynowych Mistrzostw 
Województwa Łódzkiego Młodzików w~ 
Disie stołowym stawali podopieczni trenera 
Krzysztofa Placka z łowickiego UMKS 
Księżak. Wicemistrzami okazali się Piotr 
i Mateusz Podsędkowie, a ich koleżanki 

Piotr i Mateusz Podsędkowie. 

klubowe, Ksenia \t'.Vluczyńska i Wikto
ria Guzek, zostały brązowymi medalist
kami tych misbzostw. Obie łowickie dru
żyny wywalczyły awans do półfinałów 
Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzi
ków, które odbędą się w dniach 29 kwietnia 
- 1 maja 2006 w Kielcach. . (p) 

Łowicz, 31 marca. Ostatecznie w XIV 
edycji Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolat
ków o Puchar Nowego Łowiczanina zagra 
jednak ~ie respołów. W drugiej od
słonie tegorocznej rywalizacji w hali sporto-
wej OSiR m l w Łowiczu pojawiło się ko
lejnych siedem ekip, a w tej grupie najlepiej 
zaprezentowała się Prima Jedynka (nauczy
ciel w-f Robert Graczyk), która w czte
rech rozegranych dotąd meczach trzykrot
nie wygrała i raz :zremisowała. Kolejne me
cze turnieju czwartoklasistów już w dziś 
- w czwartek 6 kwietnia od godz. 9.00 

. ' 
Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 23-29 marca marca 2006 r. 

„KWIECIEŃ-PLECIEŃ, TBO PRZEPLATA, TROCHĘ 'ZIMY, TROCHĘ LA1' 

_,,. i we wtorek 11 kwietnia od godz. 12.00. 
• MASTERS Siódemka - SIÓDE

MECZKA Siódemka 4:3; br.: Michał Zie
liński 2 i Mateusz Kubtaj 2 - Julian Rosa 2 
i Bartosz Bończak. 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtuje klin wyżowy, 
w weekend wschodnia część niżu. Napływa chłodniejsza 
masa powietrza, ale w weekend ponownie cieplej. 

-

•PRIMA Jedynka- SUPER Jedynka 
2:0; br.: Patryk Wożniaki Kamil Siekierski. 

•UKS SPLys7Jcowice-VAGACIĄT
KA Domaniewice 0:0 

• ASTRA Zduny - MASTERS Sió
demka 0:0 

ISSN1231-479X 
1 4 > 

771231 479064 

Jedną z bramek dla Siódemeczki 
zdobył Bartosz Bończak. 

----'------- REKLAMA -

•CZWARTEK - PIĄTEK; Pogodnie, zachmurzenie 
umiarkowane, miejscami do dużego, ale bez opadów. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, 
w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr z kierunków zachodnich, 
slaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + 8°C 
do + 10°C. Temp. min w nocy: + 4°C do - 2°c. 

• SOBOTA - NIEDZIELA: Pogodnie, zachmurzenie 
umiarkowane, miejscami do dużego 
z przelotnymi opadami deszczu, 
ale wiosennie ciepło. Widzialność umiarkowana 
do dobrej, zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków południowych, słaby 
i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 10°C do + 14°C.~ 
Temp. min w nocy: + 7°C do + 3°C. _ 

• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA~ Zachmurzenie umiarkowane 
do dużego z przelotnymi opadami deszczu. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 8°C do + 12°C. 
Temp. min w nocy: + 6°C do + 2°C. 
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Prognoza blometeorologfczna: ~ 
Warunki biometeorologiczne niekorzystne. e 
Osłabiona sprawność psychofizyczna. ~ 
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