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IWOJmt~ 
-.~ Lepsza drogo do Nieborowo 

Brzozowski rotuje figurę 

P ierwsza rzeźba przedstawiająca 
Chrystusa dźwigającego krzyż 
stała na granicy Ostrowca i Sromo

wa już w XVIl wieku. Kilka dni temu 
nowąpostać cierpiącego Zbawiciela, mającą 
zastąpić podniszcz.oną, pochodzącą z lat sie
demdziesiątych, a wyrzeźbioną przez Ju
lianaBrzozowskiego, ukończył, pomalował 
i :zainstalował jego syn - Wojciech. O starej 
i nowej figiµze piszemy na stronie 3. 

Warszawa zachwycona 
Łowickiem 

P onad(i()gospodyńzŁowickiego,obok kilkuset innych z całej Poiski, wzięło 
udział w Niedzielę Palmową w spo

tkaniu WielkanocnaBabawWilaoowie,mkló
iym prezentowały regionalne potrawy wiel
kanocne. 11umcm widzów my~ przy
IDd!Y do gustu w1aśnie stoiska z Łowickiego, 
jako najbardziej autentycme. Kosztowano 
szynki jajecznej, bab drożdinwych, wiejskiej 
ki~ kaszanki, chleba z własnego pieca 

-------- REKLAMA -

W połowie lipca ma 
rozpocząć się modernizacja 
dalszej części ulicy 
Bolimowskiej w Łowiczu 
- drogi krajowej nr 70 
i to aż do Nieborowa. Do tego 
czasu powinny się zakończyć 
prace na Warszawskiej. 

K ończą się prace nad dokumentacją 
i na dniach ma zostać ogłoszony 
przetarg na modemizację - powie

dział nam dyrektor Zarządu Dróg Krajo
wych w Łowiczu Paweł Chojnacki. In
westorem modernizacji będzie łódzki od
dział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad. Według kosztorysu in
westorskiego prace związane z tą moder
nizacją mają kosztować łącznie kilkana
ście milionów złotych. - Na razie nie 
możemy mówić konkretnie ile one będą 
kosztowały, ponieważ trzeba poczekać 
najpierw na dokładne określenie zakresu 
robót, a potem rozstrzygnięcie przetargu 
nieograniczonego - powiedział nam dy
rektor Chojnacki. - Rzeczywiście, jest ta 
droga w planach na ten rok, ale jeszcze 
nie zostało wysłane zamówienie do biule
tynu zamówień publicznych - dowiedzie
liśmy się w wydziale zamówień publicz
nych łódzkiego oddziału GDDKiA. Dro
ga ma być modernizowana podobnie jak 
odcinek Bolimowskiej w Łowiczu -
zwymianąpodbudowy. dok na str. 5 

SĄSIEDZI 
URATOWALI IM DOM 
, 
O smego kwietnia Jarosław Kozanec

ki z Bogorii Pofolwarcmej w gmi
nie Zduny sprzątał podwórko. Podpalił 
śmieci i suchą trawę tuż przy drewnia
nym domu, w którym mieszkał wraz ze 
swą matką Lucyną. - Zamiast stać przy 
ognisku z wiadrem wody, poszedł do domu 
- mówi sąsiad Daniel Nowiński. Ogień 
zajął drewnianą przybudówkę. Zauwa
żyli to najbliżsi sąsiedzi Anna Wielem
borek z matką Marią Kubicą i Daniel 
Nowiński oraz przejeżdżający akurat 
obok Waldemar Wieteska. Chwycili za 
wiadra i czerpiąc wodę z pobliskiego sta
wu opanowali ogień. - Płomienie ugasili
śmy wiadrami, ale dym poszedł na dach, 
a my nie mieliśmy drabiny - opowiada 
sąsiad poszkodowanych. Powiadomieni 
strażacy zalali strych wodą, a następnie 
wynieśli na zewnątrz wyposażenie domu. 

- Gdyby to było latem, niewielki domek 
na pewno by się spalił, bo wszyscy byliby 
w polu - dodaje Daniel Nowiński. Po osu
szeniu budynku sąsiedzi pomogli powsta
wiać meble i sprzęt z powrotem. Jaro
sław Kozanecki przymał, że ogień po
wstał przez jego nieostrożność. Strażacy 
poprzestali na pouczeniu z uwagi na trud
ną sytuację materialną rodziny. 

AKUMULATORY 
ŻEWWE 

OPONY · FELGI 
PROSTOWANIE FELG 

Oni gasili chałupkę sąsiadów. Od lewej Maria Kubica, Daniel Nowiński 
oraz Hanna Wielemborek. 

Dom jest własnością gminy Zduny. 
Wójt Jarosław Kwiatkowski zadecydo
wał o remoncie budynku. Lucynie Koza
neckiej proponowano jakiś czas temu 
przeprowadzkę do murowanego domu po 

byłej szkole w Wiskiennicy, ale odmówi
ła. W Bogorii mieszka już około 20 lat, 
zżyła się z lµdżmi, wiedziała, że może 
liczyć na ich pomoc. Nie przeliczyła się. 

(eb) 
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JEDEN GtOS ZA ABSOLUTORIUM 
DLA BURMISTRZA BUDZAtKA 

Brzozów 

Sami ugasili poior w donn 

M ieszkańcy Brzozowa w gminie ff 
lawy 9 kwietnia przy użyciu gag\ 
cy oraz piasku ugasili pożar, ' 

wybuchłunichwdomu.Zgłoszenieo~ 
wieniu się_ ognia w kolłowni budynku d 
PSP w Łowiczu dotado o 8.32 rano. Ptr. 
dopodobną przyczyną powstania po-im: 
był im", ktil:y wypadł z pieca c:entrahx:g 
ogczewania na qiał poło7ooy w kob.it 
2byt blisko palmi<;ka. Właściciele hidyiiu 
państwo D„ na~ w~ 
cme zauważyli ogień i seybko młzBl 

4i10 kwietnia miejska 
komisja rewizyjna 
analizowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta 
Łowicza za 2005 rok, po czym 
poddano pod glosowanie 
wniosek o udzielenie 
absolutorium dla burmistrza. 

Z a udziel~em absolutorium głosował 
Tadeusz .l.ac?.ek, pozostali członko

wie komisji, w której większość ma anty
burmistnowska opozycja (Anna Biegu
szewska, Eugeniusz Furman, Krzysztof 
Olko, Dariusz Mrocz.ek i Krzysztof Zieliń
ski), wstrzymali się_ od głosu - co skutkuje 
tym, ~ komisja jest za absolutOOum. 

Pytany o swój głos na „tak'' Tadeusz 
ż.aczek wyjaśnił, że pod wzglę_dem mayto-

rycznym nie miał :zastrz.eżeń do wykonania 
budżetu za 2005 rok, choć zaraz dodał, że 
pewned2ialaniamogłybymiećwię_kszetem
po. Powtórzył też to, co już kiedyś w prae
nOOni o rozwoju miasta mówiono. -Popnez 
realimcję budżetu miasto j~ do p1ZOdu, 
choć wolno. Chciałbym, aby jechało szyb
ciej. -

Wniosek o udzielenie absolutorium, choć 
paegłosowany tylko jednym głosem, pod
dany bę_dzie pod głosowanie Rady Miej
skiej na na.Jbliisz.ej sesji, 27 kwietnia Przy
pómnijmy, że dwa lata temu Komisja Rewi
zyjna wnioskowałazanieudziełeoiemabso
lutorium burmistrzowi, a w ubiegłym roku 
jedyny głos ,711" oddał Krzysztof Zieliński. 
reszta się_ wstrzymała. 

. p~ obrad komisji 4 kwietnia Anna 
Bieguszewska i Dariusz Mrocz.ek mieli py
tania dotyczą:e mnorzeń podatków 2.asto
sowanych wobec osób }DWIIYch. 'Ze spr.i-

Zatrzymali sprawców rozboiu 
Dzięki telefonicznej informacji od 

przypadkowego świadka, łowickiej 
policji udało się zatrzymać dwóch 
sprawców rozboju na 28-letnim 
mężczyźnie, do którego doszło 7 
kwietnia na ulicy Nowej w 'Łowi
czu. Policja jest wdzięczna za prze
kazaną informację. 

O koło godziny 22.20 dyż.umy oficer po
licji otrzymał telefooie711ą informację_ 

od mieszkańca ŁowiC7.3, że na ulicy Nowej 
dwóch mę_żczyzn chwyciło za szyję_ pne
chodz.ącego innego młodego mężczyznę_. 
Po 2.adaniu mu ciosu w twarz i prz.e~ 
ceniu na ziemię_ zaczę_li go okradać. Na 

miejsce wysłano patrol policji, który za
trzymał dwóch mężczyzn odpowiadają
cych rysopisowi podanemu prz.ez zgła
szającego. Byli to 19-letni Mańusz K. 
i 20-letni Konrad B. - obydwaj z Łowi
cza, wcześniej nie karani. Okazało się, że 
zabrali napadnię_temu kurtkę_ z kluczami 
do domu o łącznej wartości około 20 zło
tych. Poszkodowany nie miał przy sobie 
pienię_dzy. Kurtkę_ i klucze do mies7.kania 
odzyskano i zostały oddane poszkodo
wanemu. Prokurator Rejonowy w Łowi
czu zastosował wobec obu młodzieńców 
środek zapobiegawczy w postaci dozo
rów policyjnych. 

(mak) 

Liturgia Wielkiego Tygodnia w Łowiczu 

D zisiaj, tj. w Wielki Czwartek o godz. 
10.00 w łowickiej katedrze bp. 
Andrzej Dziuba odprawi mszę_ 

krzyżma św., w której uczestniczą księ_ża 
ł lektorzy z diecezji łowickiej. Msz.ę_ św. Wie
~Pańskiej, z obmyciem nóg 12 wier
nych, odprawi o godz. 18.00 biskup ordy
nariusz. W Wielki Piątek nabożeństwo Męki 
Pańskiej o godz. 18 odprawiać bę_dzie bp. 
Jóref Zawitkowski W Wielką Sobotę na
bożeństwo Wigilii Paschalnej roąxx;znie się_ 
o godz. 19, odprawi je bp. Alojzy Orszulik. 

W kościele św. Ducha wszystkie na
bożeństwa Trichnnn Paschalnego odprawio
ne będą o godz. 19. 

W kościele Chrystusa Dobrego Pa
sterza msza św. w Wielki Czwartek o godz. 
18.00. Wpiątekliturgia WielkiegoPiątkudla 
dzieci o godz. 15.00, dla dorosłych o godz. 
18.00. W Wielką Sobotę msza f>w. o godz. 
19.00. 

W kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy nabożeństwa w czwartek i pią
tek odprawione bę_dą o godz. 19.00 
a w sobotę_ o godz. 20.00. Ponadto o godz. 
15.00 w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę_ 

odprawione bę_dzie Nowenna do Miłosier
dzia Bożego. 

W kościele s. bernardynek w czwar
tek i piątek nabożeństwa o godz. 18, w so
botę - 19.30, u o. pijarów nabożeństwa 
Trichnnn Paschalnego o godz. 18. 

Rezurekcje w łowickich kościołach roz
poczną się p godz. 6.00, z wyjątkiem ko
ścioła o.o. pijarów, w którym rezurekcja 
odprawiona bę_dzie gcxlzinę_później. (mwk) 

Pięciometrowe 

poimy no Korabce 

K onkms na największą palmę_ wielka
oocnąodbył się_ w Niedzielę_ Palmową 
także w parafii Matki Bożej Nieusta

jącej Pomocy naKorabce w ŁOwiczu. Para
fianie wykonali 5 dużych palm, naJbardzil!j 
okazałe były palmy z ul. Annii Krajowej 
i Strzeleckiej, które wygrały konkurs. Pro
bosz.cz ks. Wiesław Frelek mówi, że przy 
ocenie palm nie mierz.ono ich, ale miały one 
około 5 metrów wysokości. (mwk) 

PKS i MZK w Wielkanoc maią wolne 
T radycyjnie już, w związku ze Świę_ta.- w sobotę 15 kwietnia będąjeździć zgodnie 

mi Wielkanocnymi, z.ostaną wprow~ z sobotnim rozkładem jazdy, a w ponie
dzoneograniczenia w kurrowaniuko- działek 17 kwietnia zgodnie z rozkładem 

munikacji publicznej. Najbardziej widocz- świątecznym. 
ne bę_dzie to na przykładzie komunikacji PociągiPKPwsobotęiponiedziałekbędą 
autobusowej. l.arówno MZK, jak i PKS jeździć w .ramach świątecznego rozkładu 
nie pracują w Wtełkanoc 16 kwiet~ jazdy, a w Wielkanoc czę_ść pociągów, 
nia.. MZK w sobotę 15 kwietnia i ponie- zwlas7aa pośpiesznych, zostanie wyłą
działek 17kwietniakursaje'z@driie~ , cfuńa ~ ~tf~ ~ w'tdzłdadlich 

'!> tecznym'rozkłademjazdy.~PKS,fi;jaMJ.i , " '• . .'ot r, • n 1:,.J (ib) 1 

wozdania z wykonania budżetu wynikało 
bowiem, że odroC7.enia wyniosły ponad 440 
tys. zł, ulgi rozłożone na raty ponad 50 tys. 
zł, moorzenia z odselkami ok. 47 tys. zł, a 
z.obowiązania obję_te restrukturyzacją, tak
że z odselkami - ponad 220 tys. zł. Kwoty 
te wyjaśniał skarbnik Arkadiusz Podsędclc, 
~ drugiego posiedzenia Odroczenia 
to kwoty podatków od ZEC i ZUK. które 
podmioty te 7.apłaciły do miejskiej kasy 
w 2005 roku z pewnym cp)źnieniem wy
nikaj~ z małymi wpływami na począt
ku roku. Raty to należności podatkowe i.a 

2005 rok, lwia ~ Ull10IZlii i odsetek to 
i.aległościWZ wobecmiM!a,którepowsla
ły do 2004 roku. z.obowiązania obję_te ~ 
strukturyzacją dotyczą tylko WZ. Po wy
jaśnieniach tychradniniemieli dotychkwot 
zastrzeżeń. 

Analizowali też wydatki na promocję_ 
i współpracę_ z miastami siostrz.anymi. 

Gmina Chąśno 

W ich ocenie duże wydatki na promocję_ 
nie prz.ekładają się_ na efekty. Pytali też 
o kontrole zewnę_1Izne w UIZ.C((łzie Mia
sta i w jednostkach podległych, a także 
o ilość złożonych wniosków o fundusze 
unijne oraz otrzymane kwoty dotacji 
w porównaniu z innymi miastami woje
wództwa łódzkiego. 

Na poniedziałkowym posiedzeniu (10 
kwietnia) Komisja Rewizyjna wypraco
wała wnioski. Wskazują one na potnebę_ 
zakupu nowych autobusów dla MZK. 
co wymusza znaczna ddaipitali2atja tabo
ru. Drugi wniosek jest wyrazem nie:mdo
wolenia z braku efektów w pozyskiwaniu 
inweslorów, mimo 1Jl3C2'J1Ych nakładów na 
promocję_ gospodarczą. Komisja rewizyjna 
nie miala 73SfneiPń do reali7.acji p<>'m)tl
łych 71Klań i do fimkcjonowania jednostek 
organizacyjnych miasta. 

(mwk) 

abygo~wać.Straty-2tys.zł. (i 

Rozbiórko i przebudowo 
w Sonnikoch 

T użpo Wielkanocywdwóch .. 
Saonikrozpoc.zną się_prace . . . 
ce wygląd miejscowości. Firma 

trel(' z Gąbina prowadzić będzje 
budynku przy ul. Fabrycznej 4, a , 
bud" z Leszczynka pod Kutnem 
będzie chodnik mię_dzy urzę_dem 

Samochody tonęły w błocie 

a ośrodkiem mrowia, utwardzi lam 
urzędu, zbudąje parking W7rlluż ul. 
kitli- Rozbiódcakosztowaćbędzje aż81.7 
zł, ale 80"/o tej kwoty to do,nnallSO'wu 
unijne na przebUdowę_ cmtrum wsi 
nek Jl7f2NC7ooy do rozbiOOri był od . 
szego czami wyłączony z użytkowania, 
8 lokali nielegałniei.ajmowdli lokatirzy. 
wszy;x;y z nich tam mieszkali, 23IIIK

0 

:szirl 
ją;y inąmwadzą się_ do imydt lokali 
nnmalnych. Budynek musi być wybum 
ny, pooieważ ~o stoi na działce, 
której budowany będzje nowy blok ~ 

D wa cię_żk:ie pojazdy zakopały się_ 
w błocie na poboczach dróg 
w gminie Chąśno. IO kwietnia 

w Skowrodzie Południowej podczas wy
mijania autobus S'lkolny uguązł na poro. 
czu. Kierowcaniemógłwyjechać, a autobus 
niebt2pieczniepm:diylał się_ na bok i groził 
przewróceniem. Dzieci zostały szybko 
ewakuowane. Strażacy przy pomocy po
duszek wysokociśnieniowych podnieśli 
poja7.d, a następnie wyciągnę_li go z gu.ą
skiego podłoża po ułożonym z bali pomo
ście. 

Na drugi dzień w Karsmicach Dużych, 
w 1akich samych okolicznościach, w gu.ą
skim pobocm :znalazł się_ samochód cięża
rowy z Rawy Mazowieckiej prz.ewożący 

kronika .~ 
policyjna· 

• 5 kwietnia policja otrzymała zgłoszenie 
o próbie wlamania do mieszkania w Zdunach, 
do której mogło dojść w nocy poprzed7.ająrej 
zgłoszenie. Nieznani sprawcy wylamali wkład
kę górnego z.amka, ale nie zdołali pokonać 
:zamka dolnego lub zostali spłoszeni. 

• 5 kwietnia na ulicy Socba=wskiej do
szło do kradzieży wózka gospodarczego 
o wartości ok 300 zł z prywatnej posesji. 

• 5 kwietnia na Blichu w ŁowiC7ll niezna
ni sprawcy włamali się do magazynu, z które
go ukradli miedziane linki i pu.ewody o lącmej 
wadu 23 kg i wartości 322 zł. 

• 6 kwietnia na ulicy L'.du!Wciej w ŁowiC711 
nieznani sprawcy, wykorzystując nieuwagę 
sprzedawcy punkiu Kolporter, ukradli z szu
flady 1.132 losy o wartości ok. 2 tyS. zł. 

• 6 kwietnia w Patokach policja otrzy
mała zgłoszenie kradzieży z włamaniem do 
mieszkania, do której mogło dojść w okresie 
od 2 do 6 kwietnia. Nieznani sprawcy po 
wybiciu szyby przy dizwiach wejściowych do 
mieszkania i przedostaniu się do garażu, ukra
dli kosirukę spalinową oraz opalarlci do drew
na o łącznej wartości ok I tys. zł. 

• 7 kwietnia w AL Sienkiewicz.a podc7.as 
przeszukania w mieszkaniu 36-letniego To
masza B„ policja malazła nielegalne opro
gramowanie, w tym Windows 95 i 98. 

• 7 kwietnia w Ośrodk'll Szkolno-Wycho
wawczym w Kiernozi, na korytarzu, w obec
ności innych uczniów, 14-letni uczeń V klasy 
Adrian Z. znieważył dyrektorkę szkoły, uży
wając słów umanych za wulgarne oraz groził 
jej pobiciem. 

• 7 kwietnia około godziny 11 na targo
wisku miejskim przy ulicy Starzyńskiego 
w..Łowic2U llieznany sprawca, wykQrzystując · 
~OSQlly,~jącęj&wi~ pal-

trzodę_ chlewną. którą odebrał właśnie 
zKammic. Kitrowcaniemógłwyjecbaćtyl
nymi kołami naczepy. Prz.echylenie sairo

chodu na jedną stronę_ groziło przydusze
niem ~ ze 186 s7Juk pa.ewożooych 
zwienąt. Na miejsce również przyjechał 
strażacki WĆYZ. ratownictwa drogowego. Po 
wykonaniu podkopów wyciąganie nacz.e
py dwoma ciągnikami i samochodem stra
żaclcim GCBdoratownictwadrogowego nie 
powiodło się_. Wezwano cięż.ki samochód 
ratownictwa drogowego z pcywatnej firmy 
z Gostynina. W międzyczasie en# świń 
ewakuowano z samochodu na pobliskie 
podwórko, mów podję_to akcję_ wyciągania 
pojazdu dwoma ciągnikami i samochodem 
straiackim GCB, tym razem skutecznie. 

nalny. 
Prace przy urzę_dzje gminy upoi:zą:ll!Jł 

padrowaniesamocbodówixzyleżdlaJąC~ 
do ośrodka 7.drowia, apteki, lll7ąlu i 
poprawiąteżesletykęcmtrum Sannik. 
one dofinansowane w 80"/o z tego 
progranm, co rozbiórka starego bloku, a· 
koszt wyniesie 75.789 2i Prace przy ~ 
dz.ie gminy i na ul. Fabrycznej trwać będą O! 
końca maja 

(mwk 

my, ukradł poz.ostawioną na chodniku torebkę cają;y, ok. godz. 23, ;re spaceru 26-letni miesz
z dowodem osobistym oraz ok. 600 zł. kaniec Łowicu z nieustalonych przyczyn 

• Tego samego dnia na tym samym largo- został pobity P= nieznanych sprawców. 
wisku nieznani sprawcy ukradli łowiczaninowi • I O kwietnia w Pilaszkowie kierujący 
z kieszeni kwtki pieniądze - ok 240 zł. Fiatem 126p 31-letni Krzysztof L. stracił 

• 7 kwietnia PIZY ul. Łódzkiej w Łowiczu 
Krzysztof M. kopiąc nogami wgniótł karose
rię nie swojego Fiata Cinquecento, powodując 
tym samym stratę w wysokości ok. 500 zł. 

• 7 kwietnia o godzinie 23 .SO mieszkaniec 
powiatu piotrkowskiego Krzysztof G. (lat 24) 
zgłosił pobicie przez nieznanych mu sprawców, 
do którego miało dojść na ul. Stanisławskiego. 

• 8 kwietnia policja otrzymała zgłosz.enie 
kradzieży około 400 m aluminiowej linki ener
getycznej z terenu poseaji w Chyleńcu w gmi
nie Nieborów. Do kradzieży mogło dojść 
w okresie od 1.11.2005 r. do 1.04.2006 r. 

• 8 kwietnia policja otrzymała zgłosz.enie 
kradzieży z włamaniem do domku letniskowe
go w DDerzgówku. Do kradzieży mogło dojść 
w okresie od końca marca. Nieznani sprawcy 
ukradli zastawę kuchenną, cujnik elektrycz
ny, kosz wiklinowy, gu.ejnik elek11yc:zny i inne 
sprzęty o łącznej wartości ok. I tys. zł. 

• 8 kwietnia w Kalenicach okazało się, że 
utrzymany do kontroli drogowej samochód 
osobowy marki Polonez Caro figwuje jako utia
oony 24 lutego 1998 roku na terenie dzielnicy 
Warszawa Mokotów. Samochód został zabez
piecrony na parkingu policyjnym. 

• 9 kwietnia policja otrzymała zgłosz.enie 
kradzieży w Brodnym Towarzystwie w gm. 
Kiernozia wałka przekaźnika mocy oraz si
łownika od Tura o wartości ok 550 zł, do 
której mogło dojść w nocy z 8 na 9 kwietnia 

• 9 kwietnia na ulicy Warszawskiej w Łowi
czu doszło do kradzieży dwóch lusterek bocz
nych od samochodu ciężarowego marki Scania 
o łącmej wartości 3,6 tys. zł. 

• I O kwietnia policja została poinformo
wana o uszkodz.eniu w okresie od 7 do I O kwiet
nia fontanny o wartości ok 2,5 tys. zł, znajdu
jącej się na terenie szkoły w Bąkowie Górnym. 

• I O kwietnia policja otrzymała zgłoszenie 
pobicia, do którego miało dojśó..dwa. tlili ~ " 
śniej na na ulicy Mickiewicza w LowiC'Zll Wra-

panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe 
pobocze drogi, po czym samochód prr.ewró
cił się. Kierowca został z.abrany do szpitala 
z podeju.eniem ~enia mózgu oraz licz
nymi otarciami. Pobrano od niego krew do 
badań pod kątem zawartości alk.obola 

• W okresie od 5 do I O kwietnia policja 
utrzymała 14 nietrzeźwych rowerzystów 
oraz dwóch nietrzeźwych kierowców samo
chodów osobowych. 5 kwietnia zatrzymano 
na rowerach: w Bobrownikach 41-letniego 
Krzysztofa P. (1,15 mg/dm3), na ul. Mosto
wej w Łowiczu 52-letniego Jana S. (1,05 mg) 
dm3), 6 kwietnia na Przyrynku w Łowiczu 
37-letniego Karola S. w Fordzie Transit (0,38 
mgldm3), 7 kwietnia na rowerach: w WaJism. 
wie 46-letniego Piotra M. (1,13 mg/dm'), 
w Strugienicach 34-letniego Lecha B. (dwa 
badania: 0,20 i 0,17 mg/dm3), na ul. Kolejo
wej w Domaniewicach 28-letniego Roberta 
K. (0,44 mgldm.3), w Różycach żurawieniec 
44-letniego Janusu M. (0,90 mg/dm3), 8 
kwietnia w samochodzie Renault w Dąbkowi
cach 44-letniego Mirosława K. z Łowicza 
(1,36 mg/dm3), 8 kwietnia na rowerach: 
w Gosłowicach 34-letniego Zbigniewa K. (0,61 
mg/dm3), w Łyszkowicach 45-letniego Le
cha P. (1,53 mg/dm3), 9 kwietnia na rowe
rach: w Jackowicach 58-letniego Jana J. (1,23 
mg/dm3

), w Bąkowie Górnym 71-letniego 
Stanisława G. (1,00 mg/dm3), w Skaratkach 
19-letniego Marcina Rz Głowna, w Dorna- ' 
niewicach 45-letniego Krzysztofa K. (0,37 
mgldm3

), 10 kwietnia na rowerach: w Lysz- I 
kowicach 53-lemiego Józefa K. (0,95 mf!/ 
dm3

), na ul. Podrzecznej w Łowiczu 40-let
niego Zbigniewa Cz. (1,40 mg/dm' ). 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową Po
licji w Łowiczu. 

Kronik{ opracował . ,_ „ „ nad/«J,m. .Leszek Okori, 
Sekcjq,~Bji KftP.. w lf~ 
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0 POCHYLONY JEZUS l-

i- , • tDZWIGA KRZYZ 
W Wielką Sobotę 
poświęcona zostanie 
nowa rzeźba, 
przedstawiająca 
Chrystusa dźwigającego 
krzyż, znajdująca się 

w kapliczce na granicy 
wsi Ostrowiec i Sromów 
w gminie Kocierzew. 

A utorem figury wyyzeźbionej w drew
nie lipowym jest Wojciech Brzozow

ski, syn zmarłego przed trzema laty rzeź
biarza i twórcy Muzeum Ludowego 
w Sromowie, Juliana Brzozowskiego. Ty
dzień temu, w czwartek, 6 kwietnia zde
montowana została dotychczasowa rzeź
ba zdobiąca kapliczkę, której autorem był 
pan Julian. 

W deszczu, ale ze śpiewem na ustach, szli mieszkańcy parafii św. Rocha 
w Boczkach w czasie Drogi Krzyżowej. · 

W deszczu i przez pola 
Około 400 wiernych zgromadziło 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które 
przeszło z Błędowa do Boczek Cheł· 
mońskich w minioną niedzielę, 
9 kwietnia. Uczestników nie po
wstrzymał padający na początku mo
mentami ulewny deszcz i dobrze, bo 
po kilku stacjach przestał padać. 

pomiędzy wsiami Błędów a Sieriniki I, na
stępnie ludzie przeszli przez Błędów, Małe 

Boczki do Boczek W czasie nabożeństwa 
czytane były rozważania na temat drogi 
krzyźowej przygotowane w oparciu o tek
sty Jana Pawła II. Idącym za krzyżem to
warzyszyli młodzi straż:acy z jednostki OSP 
w Błędowie, niosący pochodnie. 

Pod nadzorem Wojciecha Brzozowskie
go., w miejscu tym ustawiona została nowa 
rzeźba. Postać wyr.z.eźbiona przez syna róż
ni się nieco od postaci z rzeźby ojca. Jezus 
Chrystus Juliana Brzozowskiego był wy
prostowany, postać wyrzeźbiona przez 
Wojciecha Brzozowskiego jest pochyla- Pierwsza figura stała tu już w XVI/ wieku. Wojciech Brzozowski (pierwszy 
na, podobnie jak pierwowzór figury z lewej) z pomocnikami stawia nową, która sam wyrzeźbił. 

( 

hcących wziąć udział w procesji na 
miejsce jej rozpoczęcia woził spod 
świątyni w Boczkach autokar wyna

jęty przez parafię, inni przyjechali własny
mi autami. Wierni pokonali czterokilome
trową trasę z krzyżem na rękach, śpiewając. 
Droga Krzyżowa zaczynała się na drodze 

Mieszkańcy Błędowa i Boczek na czas 
trwania Dogi Krzyżowej zapalili przed swo
imi posesjami znicze, c-ni;ć z nich ustawiło 
symboliczne ołtarze. Droga Krzyżowa 
w dużej części wiodła jednak wśród pól 
i łąk, dlatego różni się od podobnych nabo
żeństw w mieście. 

(tb) 
z xvrr wieku. - Rzeźba wykonana przez 
mojego ojca poświęcona została w paź- lub koniec XVI1 wieku. - Po konserwacji, 
dziemiku 1977 roku, wytrzymała 29 lat - której poddana była w pracowni w War
mówi Wojciech Brzozowski. Historia sro- szawie, nie wróciła do Sromowa, lecz 
mowskiej kapliczki sięga jednak kilka wie- umieszczona została w kościele w Korn
ków wcześniej. W tym samym miejscu, pinie - mówi rzeźbiarz, zastanawiając się 
na drewnianym postumencie, który jest głośno: -Jak oni to kiedyś konserwowali, 
teraz eksponowany w muzeum Brzozow- że przetrwało to tyle lat. 
skich, stała figura datowana na połowę dok na str. 4 

Nieśli · krzyż ulicami miasta 
Po raz kolejny mieszkańcy Łowi

cza i okolic spotkali się na Drodze 
Krzyżowej, która w miniony piątek 
7 kwietnia, od godz. 19.30 wyruszyła 
ulicami miasta spod bazyliki katedral
nej pod kościół Chrystusa Dobrego 
Pasterza. 

N a czele szli dwaj łowiccy biskupi -
ordynariusz Andrzej Dziuba oraz 
senior Alojzy Orszulik. Zgodnie 

z tradycją, na każdej stacji Męki Pańskiej 
drewniany krzyż był przejmowany przez 
kolejną delegację, reprezentującą innągrupę 
społeczną. Nieść krzyż rozpoczęli przed
stawiciele władz Łowicza z bmmistrz.emRy-

-szardem Budzałkiem i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Krzysztofem Kalińskim, 
potem przejęli go klerycy łowickiego Wy
ższ.ego Seminarium Duchownego, młodzież, 
która w tym roku przystąpi do sakramentu 
bierzmowania, bezrobotni i starający się 
o pracę, matki, członkowie wspólnot religij
nych, pracownicy słuźby zdrowia Na za
kończenie drogi, tuż przed kościołem Chry
stusa Dobrego Past.eaa, krzyż został odda
ny w ręce wiernych, którzy chcieli go przez 
chwilę ponieść lub tylko dotknąć. Chwilę 
później do zebranych przemówił biskup 
Dziuba, dziękując za udział i podsumowu
jąc rozwaźania 

Zwycięzcy konkursu ze Słupi w czasie montowania swojej palmy. Na zdjęciu nauczycielka Agnieszka Łapin i 
jeden z uczniów Tomek Chmurski. 

Palma na 22 metry 
22 metry ·taką miała wysokość 

palma, która zwyciężyła w konkur
sie zorganizowanym wzorem lat 
ubiegłych w Niedzielę Palmową, 
przy okazji zlotu młodzieży z całej 
diecezji na spotkanie z biskupem 
łowickim. 

połowę niższe, choć może bardziej bogate powiedział nam jeden z uczniów Tomek 
w ozdoby z bibuły. Chmurski, trwało dwa tygodnie. Palma mia-

- Bierzemy udział w konkursie od począt- ła być o 3 metry wy7sz,a, ale ostatecznie nie 
ku, czyli od 1993 roku. Pierw= naS7.a pal- zdecydowano się założyć ostatniego wień
ma miala 1,5 metra i tak z roku na rok ro- czącego ją elementu, ze względu na silne 
śnie - powiedział nam nauczycielka Małgo- podmuchy wiatru. W ubiegłym roku palma 
17.llta Supera, która l'fZY_jechała z młodzieżą młodzieży ze Słupi była trzecia, dwa lata 
ze Słupi do Łowicza. Jej uczniowie wyko- temu ich palma kilkakrotnie się łamała 

almę wykonała młodzież z parafii Słu- rzystali do zbudowania palmy rekordzistki w czasie stawiania. W tym roku palma zo.. • 
pia zza Skierniewic, a konkretnie stalowe rury, na których umieszczone zo.. stała przez nich postawiona już kilkanaście 

z dwóch Ze.5połów Szkół Ogółnokształcą- stały kolorowe kwiaty z bibuły i napis na minut przed rozpoczęciem konkursu, gdy 
cych w Wmnej Górze i Słupi . Była to w tym kartonowym krążku „Wyjdź do Ubogich", na placu przed biskupią siedzibąjeszcze ni-

, Wśród niosąoych krzyż nie zabrakło. w t~m .roktJkaodydarow ,dQ.;1sa1'ra- ,,~ je4Yzra:~'~ ~·~e, gą.~~ ~~odni_,#~y~~~- „}.:~~ rW-~~~o-,v ~r " .11 '.J· , , , , . l>. :J 

: ::- ' · 1>: )1 '"'· '· •• 1; r 11 " 
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GOKBolimów 

Torcik cappucino zachwycił ·podniebienia 
Trzynaście pań z gminy Bolimów 

przystąpiło do zorganizowanego po 
raz pierwszy w tym roku gminnego 
konkursu na najlepsze ciasto wiel
kanocne. Oceniano przede wszyst
kim walory smakowe, ale na osta
tecznywynikmialawplywrównieżes

tetyka wyrobu cukierniczego. 

P 17.eWodniczą::ąjuryzostalaHalinaDługosz-Duda, właścicielka cukrowni 
w Lipcach Reymontowskich, Anita Ocbnic
ka, aktoika warszawskich scen, Michał Na
wrocki, dziennikarz Głoou Skierniewic i wójt 
gminy Bolimów Anchzej Jagura. 

- Torcik cappucino zdobył pierwsze miej
sce. JJYstan:zy tylko na ciasto popatrzeć, 
a już je sięje oczyma - argwnentowała prz.e
wodnicz.ąca komisji Halina Długosz-Duda 
- Co do pierwszego miejsca nie było wątpli

wości, pojawilosię i ichsporo przy kolejffJ'Ch 
tytułach - dodała dyrektor GOK Irena Śmi
giera-Milewska ZwycięOOe ciasto przygo
towała Katarzyna Olejnik z Bolimowa, któ
ra lubi nietylko ciasta piec, ale i jeść. Najczę
ściej piecze dla rodziny „orzechowca", ,,fale 
Dunaju" i szarlotki. Na święta wielkanocne 
przygotuje sernik i babkę piaskową -~ 
cjalnie dla męża, który ją uwielbia. 

Drugie miejsce zajęła Ewa Radzewicz, 
również z Bolimowa, za przygotowanie cia
sta zwanego „dwunastu apostołów'' lub 
,,miodownik". Wykonuje się go z dwunastu 
cienkich placków i przeldada masą z mi<>- Katarzyna Olejnik (z prawej) przygotowała najlepsze ciasto - stojący przed 
dem. Naj~ej przygotowuje dla rodziny nią - torcik cappucino, Ewa Radzewicz (z lewej) zdobyła drugie miejsC(;J 
i :znajomych sernik z bnoskwiniami, torcik dzięki przygotowaniu ndwunastu apostołów". 

dok ustr. 3 

Palmo no 22 metry 
D rugie miejsce w konkursie zajęła pal- jako jedyne reprezentowało w tym roku w 

ma młodzieży z parafii pw. św. Waw- konkuraie ZiernięŁowicką, Jak powiedziała 
tzyńca w Kutnie, trzecie z parafii pw. nam katechetka Renata Brze:zimka..Panek, 

św. Anny w Bolimowie. Zwycięzcy odt>- w tym roku palma z Popowa powstawała 
brali puchary i nagrody rzeczowe ufundo- tylko prz.ez dwa ch:ri, wC7.eŚDiej UC2lliowie 
wane prz.ez ordynariUS7a diecezji łowickiej uczestniczyli w rekolekcjach, dlatego miała 
biskupa Anchzeja Dziubę. Przyznano tak- 3 metry długości - to niewiele, w latach ubie
że wyróinienia za palmy dla parafii w~ głych Popów prez.entował się z palmą pię-
śniewicach, Skierniewicach i Dzierzbicach. ciokrotnie większą. - W pewnym momencie 
Zwyczajowo, wtymrokurównor.zędnena- zrezygnowałamzrobieniapalmy,aleucznio

grody dla najładniejszych palm przyznał wie klas trzecich stwierdzili, że co roku pal
takżeprobos7.czparafiikatedralnej Wiesław mazPopowajestw konkursie, więc iw tym 

Skonieczny. Otrzymała je młodzież z para- roku chociaż niezbyt ~oka, ale musi być
fii w I.eśmierzu, Lęc-zycy, Kutna (za drugą powiedziała nam katechetka. Rodzina Boj
palmę) oraz gimnazjum w Popowie - które skich z Popowa, która prze-z ostatnie dwa 

dok ustr. 3 

lata zdobywała pierwsze miejsce, w tym 
rokuniepojawila się z palmą, zewąllęduna 
chorobę. 

w tym roku spotkaniu młodzieży przed 
siedzibą biskupa towarzyszyła oprawa 
muzyczna w wykonaniu blisko trzydziestu 
dzieci ze scholi działającej przy kościele pa
rafialnym w Domaniewicach. Dzieci śpie
wały piosenki religijne, starały się wciągnąć 
do zabawy przybyłą na plac młodzież 
- w tym roku było to ponad 400 osób 
m.in. ze Skierniewic, GocWanowa, Kutna, 
Lęc-zycy, Krośniewic. W czasie spotkania 
rozdawane były chrupki, napoje i herbata, 
a nazakończ.enie roz.dano lizaki. (tb) 

cappucino oraz rurki z kremem. Pani Ewa 
z kolei~ piecze, ale dosyć I7.adk:o kosz
tuje swoich wypieków. Trzecie miejsce, tor
tem makowym o nazwie ,,zawrót głowy", 
wYwalczyła Krystyna Stefaniak, równiei: 
z Bolimowa. Wszystkie panie otrzymały 
sp~ gospodarstwa domowego przydat
ny przy pieczeniu ciast oraz ptzyl71ldz.aniu 
innych potraw, min. gofrownicę, wyciskar
kę do soków, blachy do pieczenia ciast, 
a także książki kucharskie. 
Każda z uczestniczek konkursu mogła na 

miejscu popróbować czy werdykt był spra
wiedliwy. Najszybciej z talerza z.niknął tor

cik cappucino. Pizepis na to ciasto Kata

rzyna Olejnik podała wszystkim zaintere
sowanym: 

Składniki: I jajko, 5 żółtek, 3 serlci wani
liowe, 3 szklanki mleka w proszku, I masło 
roślinne, 2 paczki biszkoptów okrągłych, 
3/4 szklanki cukru 

Wykonanie: 2-3 łyżki żelatyny rozpu
ścić w lt2 szklanki wody (najpierw najlepiej 
namoczyć w niedużej ilości potem rozpu
ścić w gorąi;:ej). Następnie należy jajko oraz 
żółtka ubić z cukrem, dodać t.rtarte masło, 
serki, wsypać mleko w proszku, na końcu 
dodać żelatynę. 

Biszkopty należy namoczyć w zimnej 
kawie i układać na brytfannie, na nie wyjąć 
masę i ułożyć drugą warstwę biszkoptów, 
polać masą i na wierz.eh ułożyć jeszcze jed
ną warstwę biszkoptów. Wieu.ch ciasta na
leży polać czekoladą, można posypać wiór
kami kokosowymi. 

(eb) 

Łowicki folklor w TV 

W drugi dzień &Mąt. 17 kwietnia, 
w TVP1 o godz. 9.45, 
w programie ~Talent za 

Talent" wystąpi Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Koder1d dzialający 
w ŁoNickim Ośrodku Kullury. 
Pokaże on program mż.ony 
z obrzęd{MI wielkanocnych. Oprócz 
tego zaprezentuje się mlodziet z kola 
plastycznego ŁOK, a także Barbara 
Frączak z Łowicza, która przedstawi 
wykonywane przez siebie pisanki 
j opcwie o ich powslawaniu. 
Pani Barbara pokaże się tego 
samego dnia, w programie 
,.Duże dzieci" o godz. 12.35 w TVP2, 
gdzie zaprezentuje swoje prace 
dzieciom i gospodarzowi programu, 
Jdć!rynl jest WQjc;:ięch Mann. 

nowy ŁOWICZANIN 

Dziewczęta z klasy llb z Gimnazjum 
w Bolimowie z 5metrową palmą. 

Noiwiększo palmo 
Bolimowa 

N ajwiększa palma przygotowana 
prz.ez dzieci i młodzież z terenu gmi
ny Bolimów nie mieściła się na sali 

widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kul
tury. Uczennice klasy Ilb z Gimnazjum 
w Bolimowie przygotowały palmę licą:ą 
ponad 5 metrów długości. Nie miała sobie 
równych w organizowanym już kilkakrot
nie w konkursie na najwyższ.ą palmę. Mia
no okazałych otrzymały też palmy wyko
nane przez zerówkę ze szkoły w Bolimo
wie, klasę III szkoły w Huminie, klasę IIIa 
oraz Vb ze szkoły w Bolimowie, a także 
klasyViIIIszkoływ~cach. (eb) 

Dyrektor z dolo 
od władz związku 

P rzemyślalemsprawęizrezygnowalem 
z członkostwa w 2'iifZL#4zie szkolnego 
ogniska ZNP - powiedział nam dy

rektor zespołu szkół na Blichu Mirosław 
Kret - Nie chcę, by ktokolwiek mi 7.0TZUCał, 
że chcę mieć~ na sprawy związkowe 
w szkole. Przypomnijmy, że Kret pod ko
niec łutegozostałwybranynazebraniuszkol
nego ogniska Związku Nauczycielstwa Pol
skiego jego prezesem, co było w sprzeczoo
ści z ustawą o związkach zawodowych. 
Niefortunny wybór został w ciągu kilku dni 
anulowany powołaniem nowego zarząlu, 
w którym dyrektor został nie prezesem, ale 
członkiem - na co pozwala prawo. 27 marca 
Kret złożył na ręce· p17.eWodnie7.ąrego za
rządu rezygnację z członkostwa w zarzą
dzie, ma być ona rozpatrywana na kolej
nym posiedzenill Dyrektor pozostał jed
nak członkiem ZNP. (tb) 

Pochylony Jezus dźwiga krzyż Polski Związek Motorowy ... 

F aktycznie, po zdjęciu z po- nosił się z zamiarem wyrzeźbie
stumentu figury wykonanej nia nowej figury. Nie zrobił tego 
przez Brzozowskiego -se- wcześniej, bo albo nie miał od

niora, widać wyraźnie, jak bar- powiednio wysuszonego kawał
dzo drewno z lat 70. jest spróch- ka drewna, albo brakowało mu 
niale. czasu. Gdy degradacja posunęła 

Aby możliwe było poświęce- się tak bardzo, że odpadla jedna 
nie nowej kapliczki w czasach ko- ręka figury, rzeźbiarz zdecydo
munistycznych - bo powstała wał, że nie można tego dłużej 
w 1977 roku kapliczka była prak- odkładać. Praca nad rzeźbą zaję
tycznie nowa, zbudowano wów- łamu ponad tydzień. Po wyrzeź
czas murowany postument, na bieniu zabezpieczył figurę dwo
którym umieszczono nową rzeż- ma warstwami środka ochronne
bę - rodzina Brzozowskich urnie- go i 2 warstwami kolorowej ema
ściła na postumencie pamiątkową Iii. Chciał, aby stanęła na postu
tablicę. Wypisano na niej nazwi- mencie jeszcze przed Niedzielą 
ska mieszkańców Ostrowca i Sro- Palmową, bo mieszkanki wsi 
mowa, poległych w czasie II woj- chciały udekorować kapliczkę 

ny światowej. jeszcze przez Wielkim Tygo-
Pomimo konserwacji, rzeźba dniem. 

Juliana Brzozowskiego była już od Historia kapliczki w Srom owie 
~łat '/ł, ~~ sttiłe. \J.4lj~iech n'łe uSda ttW64te ~nym tt>
~zowskot od ~zege czasu- -grafom-Atmłe i-HenrykOWtświąt-

kowskim. W swojej wciąż wzna
wianej publikacji ,,Łowicka sztu
ka ludowa" pisze o niej Anna 
Świątkowska w rozdziale Rzeź
ba. Jej zdaniem rzeźba Chrystu
sa pochylonego pod ciężarem 
krzyża jest najstarszym zacho
wanym do naszych czasów za
bytkiem rzeźby ludowej na Zie
mi Łowickiej. Zamieszczone jest 
zdjęcie owej „przydrożnej ka
pliczki słupowej'', wykonane 
jeszcze przed 1977 rokiem. ,,Jak 
głosi tradycja ustna, rzeźba zo
stała wykonana przez pastucha 
dworskiego z majątku Ostrowiec 
w drugiej połowie XVII wieku". 
Gdy etnograf pisała te słowa, 
pierwotna rzeźba z kapliczki 
była już w kościele w Kompinie, 
gdzie nadal jest przechowywa
na 

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 

ZATRUDNI My • osobę z uprawnieniami diagnosty samochodowego i instruktora nauki jazdy -
INFORMACJA: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81 :' 

·KRmm GOTóWK• 
mlnimalnv dochód od 500 zt 

ROLNICY, RENCIŚCI, EMERYCI, OSOBY ZATRUDNIONE, 
OSOBYPROWADZĄCEDZJALALNOŚĆGOSPODARCZĄ 

·OPROCENTOWANIE JUt OD 12% 

fJ:@ !:W:I :i I! :m :ł :O 1i'j i1Ni:!:l I~ 1) m 
Kf~dytv, i pożyczki hipoteczne~ 
1QwJ~t~(S~n)dewicza 34, teł. 0-46 837-39~ · ' . 
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' ' ' , , Nie no piękne oczy 

P rzyszedł do naszej redakcji 
człowiek. Młody, wyksztakxlny, 
nawet jUŹ trochę pracował. 

Poinformował, że założył 
stowarzyszenie. Ma ono .prowadzić 
działania". I .włączyć się 

Da1c1e ludziom WtASNOSC 
w realizację". I .realizować funkcję 
opiniodawczą mieszkańców". Chce 
być .ważnym partnerem dla władz 
miasta". No i .liczy na owocną 
współpracę z komendąpolitji". I tak 
dalej. W końcu drukowanej infonnacji, 
którą też przygotował, było dUŹo 
c założycielu - przepraszam: 
o prezesie, którym został wybrany. 
Im bliżej do wyborów 
samorządowych, tym pewnie takich 
,.inicjatyw" będzie więcej. Kolejnym 
amatorom łatwego rozgłosu chcemy 
Więc powiedzieć, że owszem, 
Nowy Łowiczanin stara się pisać 
o wszystkim, oo się w mieście dzieje, 
jednak decydującym kryterium 
wartości danej infoonacjl b~ i 
pozostanie konkret. Jeśli ktoś coś 
zrobił, na dodatek wartościowego • to 
jest o czym pisać. JeśD dopiero planUje 
- niech najpierw to zrobi. 
Konkret będzie zresztą, o tym 
jesteśmy przekonani, odgrywał 
najważniejszą rolę w zbliżającej się 
kampanii wyborczej dosamor:ządu. 
Zamierzamy ją obszernie, bezstronnie 
i >Marygodnle relacjonować, dając 
Czytelnikom możliwie dużo 
wartościowej informacji 
o kandydatach, ich dokonaniach, 
umiejętnościach i doświadczeniach. 
Wi .ciech Waligórski ::J. naczelny 

Wbrew wieloletniej 
praktyce, ratusz nie chce 
sprzedawać lokatorom 
mieszkań komunalnych. 
To dalszy ciąg niszczenia 
ludzkiej wolności -
krytykuje taką politykę 
Wojciech Gędek. 

C o ma do łowickich mieszkań Wojciech 
Gędek? Czy działacz ,,SOiidarności" 

z lat 80-tych powinien zabierać głos w ta
kich sprawach? - zapyta ktoś. Otóż ma pra
wo, tym bardzitj, i.ewie co mówi. Wojciech 
Gędek jest oo 117.ech lat dyrektorem Admi
nistracji Nieruchomości Łódź Bałuty Doły. 
To odpowiednik łowickiego .zakładu Go
spodarki Mieszkaniowtj, którego dyrekto
rem jest Andrzej Masztanowicz, sprzeci
wiający się sprn:daży mieszkań komunal
nych, o czym obszernie pisaliśmy w po
przednim NŁ. W Lodzi podlega Gędkowi 
ok. 300 budynków gminnych, w których 
istnitje już 60 wspólnot mieszkaniowych. 
Własność prywatna w nich jest znaczna 

. i ciąglerośnie. 
- ~rawa liYkupu mieszkań w Łowiczu 

przypomina lZQ.\}' komuny - mówi dyrektor 
na Bałutach. - "Władza w postaci dyrektora 
Masztanowicza i burmistrza Budwlka chce 

decydować, kto będzie mógł posiadać na 
własność lokal, którego jest najemcą, Talde 
stawianie spr~ powoduje, że ci najemcy. 
którzy chcą kupić wynajmowane mieszka
nie, nie dokonają tego, choć dla wielu z nich 
po /aJach tyrania w komunie byłaby to pierw
s-ui prawdziwa własność. To jest dalszy ciąg 
upadlania i niszczenia ludzkiej wolności, 
w tym wypadku wolności do posiadania. 

W Łcxlzi Gędek sam zachęca mieszkań
ców do wykupu i nie robi :żadnych proble
mów, gdy ci się do niego zgłaszają z taką 
prośbą. - Zainteresowanie jest bardzo duże, 
co tydzień kilka osób zgłasza się do nas 
z pytaniami o mfYŻ/iwość liYkupu- twierdzi. 
Działania Andl7.eja.Masztanowicza, który 
jest za wstrzymaniem wykupu mieszkań 
w Łowiczu, nie rozumie. - To jest karygod
ne, by dyrektor w.s'lnJ'n'!YWal wykup. O tym 
decyduje uchwala Rady Miejskiej, a radni 
swoimi decyzjami powinni działać na rzecz 
miesLkańców miasta. 

Z daniemGędkanictakniedowartościowuje człowieka, jak posiadanie miesz
kania na własność. - Jest to tym ważniejsze, 
że wiele osób mieszka w tych lokalach od 
wielu lat, jesxze za czasów komuny, ~ 
~Jwwały się w nich pokolenia. Ludzie są 
do nich przywiązani, ale nie są „ na swoim". 
W l.aJzi mam okazję obs'erwować ludzi, któ
rzy podejmują się ~ miesikań. ilnie
nia to ich nastawienie zarówno do mieszka
nia, jak i do klatki, czy całego budynku. Wi-

Modernizowana ulica WaJSZawska. Z prawej: spękana i wielokrotnie już łatana droga pomiędzy Łowiczem a Nieborovvern. 

dok ze str. 1 

Lepsza droga do Nieborowa 
P race będą kontynuacją wykonane

go w ubiegłym roku generalnego re
montu skrzyżowania ulicy Boli

mowskiej z Warszawską oraz przebudo
wy ulicy Warszawskiej, co z kolei było 
bezpośrednią kontynuacją pobudowania 
nowego mostu. 

Przypomnijmy, i.e roboty przy mooer
nizacji odcinka ulicy Bolimowskiej 
i sknyżowania z ulicą Warszawskąprowa
dziła piotrkowska firma Etbedim. &7po
średnio po zakończeniu ubiegłorocznych 
robót na Bolimowskitj, zajęła się całkowitą 
przebudową Warszawskitj, od mostu pra
wie do stacji paliw w są,c;iedztwie skrzyżo
wania z drogą krajową nr 2 z Warszawy 
do Poznania W trakcie robót, zakres prze
widywanego do ~onania jeszcz.e w tym 
roku remontu Warszawskiej, został zwięk
szony o pięć milionów złotych. 

Po wprowadzeniu zmian do projektu 
remontu oraz zwiększeniu limitu wydat
ków na tę drogę, na Warszawskiej wy
mieniony został cały asfalt wraz z pod
budową drogi i ułożone zostaną chcxlniki 
na dłuższym oocinku niż pierwotnie prze
widywano. Chodnik po zachodniej stro
me.dm~ ląó~bj~kończyćJrie<We-

·- 741 , w~~ q-_·""'":A,,,~ 

stwa asfaltu na całej długości ulicy War
szawskiej ma być wylana na przełomie 
maja i czerwca. (mak) 

dać, że zaczynają się przej
mować tym co mają i dbają, 
by mieszkać w przyzwoitych 
warunkach - Najbardziej 
emocjonalnie do wykupu 
podchodzą osoby starsze -
emeryci i renciści. -Oni mó
wią wprost, ze jest to ich 
pielws-ui własność w życiu 
i bardzo się z tego cieszą, 
tym bardziej, że dzieje się 

towy, lokatorzy prawa tego 
nie mają, 

to pod koniec ich życia - Wojciech Gędek 
stwierdza. Wielu z nich 

Wspólnoty, z którymi 
Gędek współpracaje w Ło
dzi, koizystają z tych praw 
i w budynkach gdzie istnie
ją, remonty są dokonywa
ne. Są one np. ocieplane, choć 
zazwyczaj na raty. Wspól
nota moi.e podejmować de
cyzje takŻe dotycz,ące tego, 
kto będzie zajmował się ad
ministracją budynku. 

udaje się, mimo trudnej sytuacji material
nej, odłożyć pieniądze, które wydają na 
wykup. 

W przypadku sp17.edania choć jednego 
mieszkania oznacza to powstanie 

wspólnoty mieszkaniowtj, która składa się 
z właścicieli mieszkań. To daje głos i prawo 
decydowania w najwainitjszych sprawach 
dotyczących budynku. Wspólnota jest two
rem odrębnym oo administracj~ musi mieć 
swoje pieniądze, konto, na które wpłaca 
czynsz. Ma nad tym pełną kontrolę. Roz
licza się z rzeczywistych kosztów, jakie 
ponoszą mieszkańcy z tytułu zajmowa
nia mieszkań. Pieniądze mogą zostać za
blokowane na dłuższy czas, wtedy banki 
podnoszą oprocentowanie. W ten spo
sób wspólnoty gromadzą pieniądze na 
większe roboty remontowe. Oprócz tego 
mogą odliczać oo podatku fundusz remoo-

Wspólnoty, które mają udział w bu
dynku przekraczający 25 %, mogą wpro
wadzać na posiedzeniach zarządu danej 
nieruchomości prawo: jeden właściciel -
jeden głos. A to,jeśli właścicieli mii:szkań 
jest kilku, skutecznie moi.e narzucić po
dejmowanie działań bardziej efektyw
nych, niż podejmowałaby gmina. To 
wszystko daje właścicielom możliwość 
sprawowania pełnej kontroli nad własno
ścią, która posiadają. 

W Łowiczu, zauważa Wojciech Gędek, 
ZGM wolałby uniemażliwić lokatorom sta
nie się właścicielami 

J ak się ostatecznie stanie - zadecydują 
jednak radni. Uchwała o sprzedaży 

mieszkańzbooifikatąpodobdotych,które 

obowiązywały przez szereg poprzednich 
lat, jest w przygotowaniu 

(tb) 

Sq pierwsze ławki na widowni 
Trwają prace na widowni 
muszli koncertowej 
na łowickich Błoniach 

N asyp, na którym się ona :znajduje, w
stał przyblii:ony do sceny a ostatnie 

m<dy pociągnięte do góry. Całość wykłada
na jest betonową kostką brukową, na której 
pod koniec ubiegłego tygcxlnia zamontowa
no pierws7.e, wykonane z ocynkowanej sta
li, konstrukcje, na które zostaną założone 
plastikowe siedziska dla publiczności. W su
mie będzie ich 950, czyli o ponad 300 więcej 
niż do tej pory. Firma wykonała taki.e na 
widowni betonowe fimdamenty, do których 
zostaną zamontowane filary pcxlpierające 
dach nad widownią. 

Pracownicy firmy Proinwest z Łodzi Stalowe konstrukcje ławek już są usta
zakończyli już większ.ość prac we wnętrzu wiane na widowni muszli koncertowej. 
dodatkowego budynku zaplecza muszli. 
Pomalowanez.ostaniewnętrzeczaszymusz- nizacja muszli kosztuje ponad 1,1 mln zło
li. Ma być ona gotowa do 20 maja, a już 1 tych - finansowana jest w większej części 
czerwca mają się na niej odbyć koncerty z funduszy europejskich. 
w ramach dorocznych Juwenaliów. Moder- (tb) 

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 fax 837 47 98 _____ „ 

sib@winkhaus.com.pl; http://www.slb.wln 
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Sobota 

Most do remontu? 
W

iedługo to nam się ten most rozwali - mówi soHys Soboty Bogdan 
Bińczak, mając na myśli most na Bzurze przy wjeździe do Soboty 
od strony Walewic. Betonowe barierki zostały już wzmocnione 

metalowymi spinkami u samej nasady. Tynki odpadają też od spodu mo
stu. Katastrofa budowlana jednak nie grozi, a remont mostu to poważny 
wydatek, który nie został ujęty w planach budżetowych powiatu na ten rok. 
- Zarządca drogi, czyli Powiatowy Zarząd Dróg zna problem postu 
w Sobocie, ale na razie nie ma na jego remont pieniędzy - wyjaśnia 

Gmina Bielawy 

Walczą o niekorzystne warunki 
Dwie wsie z gminy Bielawy - Ma

rywil i Zgoda wstępnie zostały za
kwalifikowane do obszarów o nie
korzystnych warunkach gospoda
rowania ze względu na niskiej ja
kości ziemie, V i VI klasy bonita
cyjnej. 

D o wniosku złożonego w Instytucie 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw
stwa w Puławach załączono mapki 

bonitacyjne tych mitjscowości, gdzie domi
nują piaski i uprawa żyta, lubinu i ziemnia-

Gmina Chąśno 

ków. Uznanie tych wsi za obszary o nieko
rzystnych warunkach gospodarowania skut. 
kowało będzie zwiększeniem niemal o I 00% 
dopłat bezpośrednich dla mieszkających tam 
rolników, tj. dla około 50 osób. Ostateczna 
odpowiedź będzie znana w drugiej połowie 
tego roku. - Złożymy jeszcze mapki. całej 
gminy. może uda się jeszcze jakiś obszar 
włączyć <kJ obszaru - mówi wójt gminy bie
lawy Sylwester Kubiński. W powieciełowic
kim status ONW ma cały obszar gmin 
Łowicz oraz Domaniewice. 

(eb) 

Zmiana zarządu gminnego OSP 
W niedzielę 2 kwietnia, w sali 

strażnicy Ochotniczej Straży Pożar
nej w Błędowie na gminnym zjeź
dzie strażackim spotkało się ponad 
40 delegatów z 11 jednostek OSP. 

D elegaci wybrali nowego prezesa, któ
rym został Andrzej Bogucki z Ma
stek, który zastąpił na tym stanowi

sku Marianna Witkowskiego z Karsznic. 
Nowym komendantem został Witold Tar
kowski z Wyborowa, któcy zastąpił Irene
usza Sołtysiaka z Karsznic. Delegaci wy
brali sekretarza Jarosława Kołaczka - pra
cownika urzędu gminy zajmującego się OSP, 
skarbnika Bogdana Siekierę z Mastek oraz 
jednego zwyczajnego członka zarządu 
- Dariusza Kozę z Karsznic. 

Za poprzedniego zarządu poczyniono 
dużą ilość zakupów strażackiego wyposa-

żenia, pocz.ąwszy od mundurów wyjścio
wych po ochronne, wef.e, drabiny. Najpo
ważniejszymi zadaniami były natomiast 
poważne i kosztowne remonty prowadzo.. 
new strażnicach, m. in. w Błędowie, Skow
rodzie Poludniowej i Północnej, Chąśnie II, 
wykonano także wiele mniejszych prac 
w pozostałych strażnicach. Gmina dotuje 
co roku strai.aków kwotą 150 tys. W tym 
roku na prace modernizacyjne i remontowe 
w czterech strażnicach w: Przemysłowie, 
Chąśnie Il, Karsznicach i Błędowie, gmina 
przeznaczyła w budżecie 90 tys. zł. 
Wśród poważniejszych sukcesów zna

lazło się także zakupienie bojowego samo
chodu straż;ickiego marki Jelcz dla jednostki 
w Karsznicach, która jako jedyna na terenie 
gminy należy do Krajowego Systemu Po
żamiczo-Gaśniczego. 

(tb) 

wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński. (eb) r-----------------------------------~ 
Gmina Bielawy 

Wspólnie za śmieci 
Gmina Kiernozia chętna 
do wstąpienia do związku 
Bzura, który wybuduje zakład 
zagospodarowania odpadów. 

G mina Kiernozia wyraź.a zaintereso
wanie przystąpieniem do związku 
komunalnego gmin ,,Bzura", któryto 

związek w planach ma wybudowanie za
kładu zagospodarowania odpadów - takie 
stanowisko zajęła Rada Gminy Kiernozia 
podczas sesji zorganizowanej w środę 
22 marca Jednocześnie radni zobowiązali 
wójta Zenona Kaźmierczaka do pilotowa
nia sprawy i informowania rady o postę
pach prac nad utworz.eniem związku. 

gospodarowania odpadów komunalnych, 
który w całości kontrolowany byłby przez 
związek, a na wybudowanie którego pozy
skać można byłoby pieniądze z zewnątrz. 

Gmina Kocierzew i miasto Łowicz nie 
zajęły jeszcze stanowiska w tej sprawie. 
Kocierzew na sesji sprawy nie omawiał i na 
razie jest ona w zawieszeniu, jednak na ko
misjach radni wyraż.ali się o pomyśle pozy
tywnie. Miasto Łowicz zająć ma się tema
tem na jednej z najbliższych sesji. 

Projektem zainteresowane są też podmio
ty spoza naszego powiatu. Jest to istotne, 
gdyż warunkiem sięgnięcia po dofinanso
wanie, które wynosić może nawet 90 pro
cent kosztów, jest to, iż zakład obslugiwał 
będzie 250 tysięcy mieszkańców. Projek
tem zainteresowane są m.in. gminy Maków 
i Skierniewice. Gmina Zgierz, Głowno i Pa
rz.t:e:,zew są właściwie zdecydowane do przy
stąpienia, z innymi jak miasto Zgierz, roz

NA CO PIENIĄDZE Z ZEZWOLEŃ 
Radni Gminy Bielawy jednogło

śnie przyjęli Gminny Program Pro
filaktyki i Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych na ten rok. 

sków będzie zdecydowanie więctj. Pienią
dze te mają być prze-maczone na organiza
cję zajęć sportowych dla młodzieży z-tego 
terenu. 

Oprócz tego zaplanowano tysiąc złotych 
na badania w zakresie uzależnienia alkoho
lowego, 600 zł jako pomoc dla osób uzależ
nionych podejmujących leczenie. 2 tys. zł 
to roczne diety dla członków Komisji Roz
wiązywania Problemów Alkoholowych 
(50 zł za każ.de z 8 posiedzeń w ciągu roku). 
1.500 żł to pieniądze na program terapeu
tyczny, 3 tys. zł na szkolenie pedagogów, 
pracowników socjalnych, policji oraz człon
ków komisji w zakresie przemocy domo
wej. 2.500 zł kosztować będzie realizacja 
programu ,,Zachowaj Trzeźwy Umysf'. 
Około 4 tys. zł kosztowała organizacja cza
su wolnego w szkołach w okresie ferii zimo
wych. Na wypoczynek letni zaplanowano 

3 tys. zł, wyjazdy turystyczne (najczę
ściej ,,zielone szkoły") podczas których 
realiz.owane są programy profilaktyczne -
8.400 zł, na zajęcia sportowe pozalekcyj
ne - 7.200 zł. 5.500 zł przeznaczono na 
organizację imprez. promujących zdrowy 
tryb życia, tj. biegi uliczne, biegi trzeźwo
ści, biegi ułańskie oraz gimnazjadę. 

Gminny Turniej Wiedzy o Problemach 
Alkoholowych i Narkomanii kosztował 
będzie 2.500 zł, zaś programy profilak
tyczne realiz.owane w szkołach - 2 tys. zł, 
konkursy promujące zdrowy styl życia -
890 zł, prenumerata specjalistycznych 
czasopism - l tys. zł. 1.300 zł przezna
czono na materiały biurowe, połączenia 
telefoniczne oraz energię. Łącznie na pro
gram zagwarantowano 60 tys. zł, bo takie 
przewidziano wpływy z opłat za zezwo
lenia na sprzedaż alkoholu. 

Jak do tej pory wszystkie rady gmin na
szego powiatu, które omawiały tę sprawę 
ustosunkowały się do niej pozytywnie. Po
woławszy związek, gminy miałyby wybu
dować - najprawdopodobniej w Piaskach 
Bankowych w gminie Bielawy - zakład za-

mowy mają być prowadzone. 

D laczego nikt nas nie poinformował 
o tym, że sołectwa mogą również skla

dać wnioski o sfinansowanie podejmowa
nych inicjatyw? - nie kryła podczas obrad 
rady żalu sołtys wsi Leśniczówka Barl>ara 
Wieteska, a poparło ją kilku innych sołty
sów. Dofinansowanie zostało przyznane 
w wysokości 2 tys. zł dla Stowarzyszenia 
Rozwoju wsi Waliszew i Okolic oraz w wy
sokości 1.600 zł dla Rady Sołeckitj w Boro
wie. - W ten sposób promujemy osoby mo
bilne, które wychodzą z inicjatywąpozyska
nia dodatkowych pieniędzy-WY.iaśniała kie
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo
łecznej, Teresa Kociak. W przyszłym roku
zgodnie z zapowiedziami sołtysów - wnio-(wcz) 10 tys. zł, na spektakle profilaktyczne - (eb) 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 

hr~~~OLEOŃSKA12 
- MEBLE SYSTEMOWE 
-SYPIALNIE 
- MEBLOŚCIANKI 

(wjazd od ul. Klickiego,, obok CPN) 

tel. (046) 837·"35-18 
- MEBLE WYPOCZVNKOWE 
- MEBLE KUCHENNE 
- MEBLE BIUROWE 

ROLETY 
ŁOWlcz, 3Maja12 

KIERNOZIA, 1Maja12 
• Ttl. (OM) 277-9147 

ZALUZJ E kOłlL 0604~3M14 

ofo nroiEooliĘl(i Radbucl 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
. • nawozy inne t:« 
• węgiel "~"'~o 
•miał "~o ~ 
• koks st"1.~~'fł 
•groszek EKO "„~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 ·'-· 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-516 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 

llfłlt6f!l PlłłlrN.Blt 
Łowia, ul Krakowska l, tel. 830 07 69, 505 006 331 ~ 



13.04.2006 r. ~.~' '17 
------------------------------------------------------------l. -~ ' 

Tak właśnie, cokolwiek 
pogardliwie, ale trafnie, 
niektórzy mieszkańcy 
Łowicza zaczynają 

nazywać swoje miasto 
i każdy kto kilkakrotnie 
przejdzie się jakąkolwiek 
z jego ulic upewni się, 
że nazwa jest jak 
najbardziej na miejscu. 
Wystarczy spojrzeć 
na drzewa rosnące 
przy ulicach: to co sterczy 
z pni przypomina bardziej 
kikuty niż gałęzie. 
Widok Łowicza jest 
przygnębiający. 

Dlaczego cięto tak krótko, 
bezwzględnie i tak dużo 
- aż ponad 1.300 drzew? 

T rodno patrzeć na to, jak Łowicz wita 
wiosnę. Łyso, strasznie, w górę ster- · 

czą ogołocone badyle, po prostu przykro. 
Cięcia drzew są zbyt radykalne, jak moż
na w ten sposób traktować drzewa? -ubo
lewa Ewa Staniszewska, mieszkanka osie
dla Noakowskiego, którą spotkaliśmy 
w czasie robienia zdjęć przyciętych dnew 
na ul. Sikorskiego. Drzewa na tej ulicy 
wyglądają fatalnie, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę, że przed przycięciem ich korony 
tworzyły zwarte, gęste kule, w których 
było zawsze mnóstwo ptactwa. To ty
powo miejskie drzewa, których korona 
nie rozrasta się bardzo szeroko ani wyso
ko - a więc także, których przycinać 
z zasady nie potrzeba. 

Drzewa te były cięte przez pracowni
ków Łowickiej Spółdzielni Mieszkanio
wej, bo nie rosną w pasie jezdni, ale 
po drugiej stronie chodnika, na terenie, 
na którym gospodaruje spółdzielnia Ro
botnicy ci wykazali się wyjątkową nie
znajomością tematu pielęgnacji dnew -
a ta sama brygada cięła na Bratkowicach 
i na os. Dąbrowskiego. Nie dość, że wiele 
gałęzi ciętych zostało pod kątem ostrym, 
a powinny być cięte pod kątem prostym, 
by rana po obciętej gałęzi była jak naj
mniejsza, to jeszcze nie zabezpieczyli ran 
środkiem grzybobójczym. A przede 
wszystkim doszczętnie ogłowili klony 
kuliste, których tak traktować nie można 
- nie można w ich przypadku zastosować 
argumentu, że gałęzie wrastają w linię ener
getyczną bo ta nad nimi bezpośrednio 

nie przebiega. Są to drzewa szczepione, 
więc delikatniejsze i źle znoszące cięcia 

Naczelnik Wydziału Spraw Komunal
nych w ratuszu Paweł Gawroński powie
dział nam, że cięcia na Sikorskiego i Bro
niewskiego nie były konsultowane z mia
stem. Gdyby dostał informację o takich za
miarach, to z pewnością zwróciłby na to 
uwagę spółdzielni. Reakcja pracowników 
ratusza na cięcia była spóźniona, zdążo
no wykonać prace, zanim ktokolwiek za
reagował. Prezes ŁSM Armand Ruta ba
gatelizuje jednak problem. Uważa, że cię
cia, choć radykalne, nie były niefachowe 
i jest zdania, że wraz z wiosną drzewa 
odbiją. 

Nie tylko spółdzielnia 
spartoliła 

Gawroński przyznaje, że i wykonujący 
na zlecenie ratusza cięcia koron drzew pra
cownicy Zakładu Usług Komunalnych, Drzewa przy ulicy Klickiego cięła brygada Zarządu Dróg Powiatowych. 

Przycięte drzewa na Świętojańskiej. Aż strach patrzeć. 

dział nam, że drzewa na Klickiego nie były 
cięte przez ostatnich pięć łat, należało się 
więc nimi w końcu zająć, przycięto je moc
niej, by przez następne kilka łat mieć spo
kój. Tak, to nie jest przejęzyczenie, dokład
nie tak powiedział! 

Wolna amerykanka 
We wszystkich przypadkach prowadzo

nych cięć zabrakło pełnej kontroli nad ro
botnikami ze strony fachowców, którzy 
:mahbysięnaprawicRowej pielęgnacji drzew, 
a jeśli takowi mieli mieć pieczę nad pracami, 
to nie zawsze mieli czas, by przypilnować 
wszystkich prac. W ZUK kontrolę taką 
sprawował miejski leśniczy Leszek Szy
chowski. Przyznał on w rwmowie z nami, 
że po ocenie prac, które wykonano pod 

,... . 

Kasa przede wszystkim 
- To jak ciąć, j est trodne do 1'1'.)'Ważenia. 

Z jednf!i strony mamy sygnały od mieszkań
ców którzy skarżą się, że drzewa zabierają 
światło i mają ciemniej w mieszkaniach, że 
gałęzie przeszkadzają w chodzeniu chodni
kiem, że zaczepia się o nie głową - powie
dział nam Paweł Gawroński. Przyznał jed
nak też, że niebagatelną rolę w tym odgrywa 
czynnik ekonomiczny. Mocno przycięte 
drzewo później zaczyna odżywać i ma 
mniejsze przyrosty, stąd też nie trzeba tak 
c:zęsto kierować ludzi, by je przycięli. Inny 
powód to obecna interpretacja przepisów 
prawnych, które mówią, że za ewentualne 
szkody spowodowane przez gałęzie, od
powiada właściciel terenu, na którym rośnie 
drzewo. 

Ten „czynnik ekoQ.omiczny'' zadziałał 
jednak w jeszcze bardziej zwulgaryzowanej 
formie. Dyrektor Z.akładu Usług Komunal
nychJanusz:Michalak, prezesŁSMAnnand 
Ruta i dyrektor Powiatowego Zu7.ądll Dróg 
Andrzej Stajuda, nie ukrywają, że zima była 
w tym roku dużo cRuższa niż w latach mi
nionych, stąd też pracownicy zajęli siędrz.e.. 
wami. Zaoszcz.ędzono w ten sposób pie
niądze, które trzeba byłoby zapłacie specja
listycznym firmom od piełęgnatji drzewo
stanu Innymi słowy: ludzie nie mieli co ro
bić, więcdanoimdoprzycięciadrzewa Efekt 
jest widoczny. Aż nadto. 

Drzewa iui wiele 
przeiyły 

Zdaniem Szychowskiego i Gawrońskie
go radykalne cięcia będą miały wpływ na 
drzewa, ale nie aż taki zły jak można sobie 
wyobrażać, nie powinno to im bardzo za
szkodzić. Zarówno klony kuliste, jak i lipy, 
klony pospolite i srebrzyste - wszystkie 
mają wystarczającą ilość uśpionych pącz

ków, by wypuścić nowe pędy. Przycięcie 

gałęzi powinno spowodować, że soki krą
żące w drzewie spowodują ich prz.ebudze
nie. Ale na pewno nastąpi to później niż 
gdyby miało dotyczyć młodszych konarów, 
w których szybciej się budzą. Drzewa te 
były już wielokrotnie cięte, więc są przy
zwyczajone do takiego traktowania 

Tomasz Bartos 

w kilku miejscach nie popisali się fachowo
ścią. Dowodem jest choćby sposób wyko- Tak jak ten fragment ulicy, wygląda cały Łowicz. 
nanie prac na drzewach ro.snących przy uli-
cy Świętojańskiej, czy Długiej. Były to jed- jego okiem i tych, które wykonano bez 
nez pierwszych ulic, na których prowadzili jego nadzoru, widzi kolosalną różnicę. 
prace, stąd może mieli „ciężką rękę". Zaznacza, że zgodnie z prawem, prace 
AJetęciężkąrękęwidaćtakżenaniektórych takie może wykonywać każdy pracow
dnewachna wszystkichulicach,jakieZUK nik, nie jest tu potrzebne jakiekolwiek 
ciął w czasie minionej zimy min. na ulicach: przeszkolenie. Sytuacja zmienia się jed
Powstańców, 3 Maja, Podrzecznej, Wojska nak, gdy prace mają być wykonane na 
Polskiego. Przycinano jednak bardziej drzewie objętym ochroną jako pomnik 
odporne na takie prace drzewa: klony sre- przyrody, wtedy trzeba posiadać specja- . 
brzyste, pospolite, klony jesionolistne. listyczne przeszkolenie. Oprócz wiedzy, 
ZUK-owcy cięli zdecydowanie najwięcej jak ciąć drzewa, trzeba jeszcze mieć do 
w mieście - w sumie w dwóch zleceniach nich odpowiedni stosunek, taką pracę 
z ratusza ZUK miał przeprowadzić „pielę- trzeba po prostu czuć i albo to się ma od 
gnację" ok. 750 drzew. początku, albo trzeba się tego nauczyć. 

W tym roku dużo drzew na terenie mia- Ze strony starostwa kontrolę nad praca-
sta ciął także Z,arząd Dróg Powiatowych, mi miał dyrektor Wydziału Ochrony Srodo
podlegający starostwu. Tu także sposób wiska Ryszard Deługa, ale nawet jeID:u nie 
wykonania cięć jest żenujący, wystarczy udało się dopilnować, by pracownicy za
spojrzeć na dwie ulice, które cięli pracowni- rządu dróg fachowo potraktowali lipy ro
cy zanądu - Klickiego i Stanisławskiego - snące przy ul. Jana Pawła II od skrzyżowa-

.._ _ ___ .-wa....w . . . Jana Pawła II. Po co w ogóle to robiono? niazul. WojskaPolskiegodohaliOSiR.Cięli 

1 
Klony kuliste na Sikorskiego_Kie<Jyś miały .gę~e korony, teraz.. żal na.nię ~ ~wnibarnvłn Andrze' S · wie- : • - - „ 

1 
{ •r ~.n (f' ·" „r (\ ·a I I ~ • ł ,.., - „ '· l -:;-r-

\~: _ ·- -~l - -- -" -~: ·_"· - • :··~_.~,;·_~_•·~.-~•~·..: ···;..„_ • • ,• "' _:. ł 1!- ,; i·1 1• 'ł I' t :'f •· • . --·· ... ~--

Bez głowy 
Krajobraz po cięciach jest przygnębiają

cy, ale chyba jesx.cze bardziej przygnc#l 
użyta argumentacja Nie ma w niej ~ 
wiedzi na pytanie: po co cięto? Nie ma, bo 
odpowiedzialni za to wiedzą, że być nie 
może. Cię.to~ bez powodu. Powodem. 
jest czasami konieczność ochrony linii ener
getyC2llych - ale w bardzo wielu miejscach 
żadne przewody nad drzewami nie były 
prowadzone. Przypadki, że jakiś konar 
utrudnia przejście są incydentalne, skargi na· 
zaslanianie widoku też na pewno nie wystę
powały aż w takiej skal~ a poza tym nie 
każdą taką skargę należy uwzględniać. Od
powiedzialność prawna? Oczywiście- trze
ba dbać o to, by usuwać gałę-zie chore czy 
suche, które mogą zagrozić odpadnięciem; 
ale nie ciąć ,Jak popadnie". Osi.pecono na
sze miasto. Swietny prezent na 870-lecie. 

Wojciech Walii<' kl 
) ~;, '1.1 r.~ . jl 
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NIE KAŻDY PRZEJ.ECHAt tr~~~ 
' · kówek. Na czterech z nich malazły się 111(}

Przez kilka dni woda lala się przez drogę Zlaków Kościelny- Łaźniki 
tywy ludowe, gdyż takich turyści najczę
ściej poszukują w kioskach. Na szczególną 
uwagę zasługuje widokówka będąca połą
czeniem pocztówki z 1936 roku, przedsta
wiającej procesję Bożego Ciała w Łowiczu, 
ze współczesnym zdjęciem łowickiej pro
cesji. Pomysłodawcą takiego rozwiązania, 
podobnie jak pozostałych opracowań gra
ficznych widokówek, jest Jacek Rutkow
ski. Rewers każ.dej z widokówek ozdobio
qy jest logo obchodów jubileuszu 870-Jccia 
Łowicza, stylizowanej pieczęci miejskiej 
z 1550 roku. 

W tej wodzie w niedzi.elę utknął przy
najmniej jeden samochód. Woda 

musiała zalać silnik. "ffYciągnął go z niej 
dopiero ciągnik z Łaźnik. Ale niech pan 
spojrzy: czy to nie jest ryzyko jechać po tej 
drodze, w asfalcie może być dziura lry

płukana przez wodę. I co jak ktoś w to 
wpadnie? - powiedział nam jeden z rolni
ków spotkanych na zalanej drodze po
między Złakowem Kościelnym a Łaźiii
kami w gminie Zduny. Rozlewiska po
wstały w dolince, przez którą przepły
wa rzeka Słudwia, zazwyczaj bardzo spo
kojna i leniwa na tym odcinku. Teraz jed
nak pokazuje, ze woda to żywioł, które
go nie wolno bagatelizować. 

Lada dzień światło dzienne ujrzą dwie 
kolejne pocztówki, tym razem okrągłe, 
pizedstawiające łowickie wycinanki, tzw. 
gwiozdy. Poczta Polska zakupiła nowe wi
dokówki do dystrybucji na terenie Łowicza. 
Można je też kupić w Łowickim Ośrodku 
Kultury (ul. Podrzeczna 20) i w Centrum 
Infonnacji Twystycznej (Stary Rynek 3), 
po 0,80 zł dla odbiorców indywidualnych 
i po 0,4-0 zł dla hurtowników. (eb) 

Opiekunki były dwie 

W sobotę 8 kwietnia woda znacznie 
już opadła, jej głębokość na asfalcie była kil
kucentymetrowa i to na długości ok. 50 me
trów. Dzien wcześniej, w piątek 8 kwiet
nia droga, ze względu na wysoki stan wód 
i groźbę podmycia, nie była przejezdna. 
Ale najgorsza sytuacja była tydzień wcze
śniej, pomiędzy niedzielą 2 kwietnia 
a wtorkiem 4 kwietnia. Jeszcze dzisiaj wi
dać na drodze ślady roślinności naniesio
nej z łąk przez przelewającą się przez 
drogę wodę, na pasie o szerokości prawie 
300 metrów. W poniedziałek 3 kwietnia 
w Złakowie, jak i w Łaźnikach, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Łowiczu "Y}'Sypał 
w zjazdach na drogę piach, który miał 
skutecznie uniemożliwić przejazd samo
chodom na zalaną drogę. Sołtys ze Złako-

Mimo kilkucentymetrowej wody przepływającej przez drogę, wielu decydowało się nią przejechać, także rowerzyści. 

D wie nauczycielki - Danuta Mrowiec 
i Agnieszka Mrowiec, przygotowy
wały do konkursu przedmiotowego 

z chemii laureatkę tegoż konkursu z Gimna
zjum nr 2 Patrycję Gładką. Ich nazwisk za
brakło w artykule pmxtstawiającym syl
wetki laureatów, zaffiieszczonym w po
przednim numerze NŁ. Ponadto finalistą 
z geografii z Gimnazjum nr 2 był Adrian 
Czekalski, a nie Patrycja Czekalska Za po
myłkę zainteresowanych przepraszam 

wa Kościelnego Stanisław Wieteska po- kierowców, piach także, i wiele osób de
wiedział nam, że umieszczone tam wcze- cydowało się na przejazd po zalanym as
śniej znaki ostrzegawcze nie zatrzymały fulcie. 

Biskup w zakładzie karnym 
P iotrek odsiaduje wyrok sześciu lat. 

W łowickim zakładzie karnym prze
bywa od dwóch miesięcy. Jest jednym 
z sześćdziesięciu pięciu osadzonych, któ
rzy w poniedziałek 10 kwietnia uczestni
czyli w przedświątecznym spotkaniu z bi
skupem Józefem Zawitkowskim. Jak mówi, 
dla niego jest to duże wydarzenie. Owo spo
tkanie jest niczym msza święta, ale msza 
wyjątkowa, gdyż celebruje ją biskup. - Po
chodzę z Dolnego Śląska, dokiadnie z Le
gnicy. Biskupa widzę po raz pierwszy w ży
du. 

Osadzeni powitali Józefu Zawitkowskie
go pieśniami ,,Krzyżu Chrystusa bądźże 
pozdrowiony'' i ,,Jezus daje nam zbawie
nie". Wysłuchali słów Ewangelii oraz tego, 
co powiedział do nich biskup. 'I;en przywo
łał wspomnienia rodzinnego domu, przygo
towywania święconki, opowiedział jak wiel
kim wydarzeniem jest Wielki Czwartek, kie
dy to biskup obmywa i całuje nogi dwuna
stu mężczyzn, Wielki Piątek, kiedy pod
chodzi się do wizerunku ukrzyżowanego 
Zbawiciela całując jego nogi w podzięce, że 

Bielawy 

Dach gimnozium 
znowu do remontu 

F irma Wiesława Łona z Kiernozi, wy
konawca dachu hali sportowej przy 
gimnazjum i podstawówce w Biela

wach, ponowie została wezwana do usu
nięcia awarii. Przy obfitych opadach desz
czu dach przecieka, teraz już w trzecim 
miejscu Dach wykonany był w 2003 roku 
z płyt Atlantis. Woda kapie w miejscach 
łączenia płyt. - Albo zostały źle połączone, 
albo jest to wada technologiczna materia/u, 
ale szkoła nie może ponosić konsekwencji 
tego - mówi wójt gminy Sylwester Kubiń
ski. Gwarancja została wystawiona na 3 lata, 
potl!lll~~~ 

mi wszystko przebaczył, wreszcie dzień, 
gdy Jezus spoczywa już w grobie a my 
święcimy pokarmy, po to aby wszystko 

Biskup Zawitkowski podchodził tego 
dnia do każdego z osadzonych. 
Uścisn~ dłoń, zlożył życzenia, zamie
nił kilka słów. 

zacz.ęło się od nowa, od początku. 

O sadzonych w zakładzie karnym przy
równał biskup do dwóch biblijnych 

postaci - świętego Tomasza, jednego z apo
stołów, który nie chciał uwierzyć w zmar
twychwstanie Chrystusa, a który oddał mu 

cześć gdy włożył palce w jego rany i do 
świętego Pawła, Szawła, który prześlado
wał chrześcijan, a który nawrócił się na dro
dze do Damaszku. 

- Zaprosiliście mnie dziś tutaj i każecie 
święcić pokarmy. Po co? Co zrobię z tym 

poświę!:onym jajkiem? - Zjem. Ale to musi 
się stać coś więcej. Abym chciał być człowie
kiem zmartwychwstania, czyli być świadkiem 
tego co się stało w Wielkanoc - mówił do 
zgromadzonych biskup Zawitkowski, pod
chodząc następnie do każdego z osadzonych 
i składając życzenia 

Przedświąteczne spotkania z biskupem 
cieszą się w łowickim zakładzie karnym 
wielkim zainteresowaniem. Obecnie zapi
sało się na nie ponad 120 osób, jednak ze 
względów bezpieczeństwa w więziennej 
świetlicy przebywać mogło tylko 65 osób. 
Dla Piotrka, który z prawdziwym bisku
pem zetknął się po raz pierwszy, fuk:t iż tak 
wielkaosobaprzybywanaspotkaniezwięź

niami, możliwość spotkania się z nią w cza
sie przedświątecznym, jest naprawdę du
żym wydarzeniem. ("WlZ) 

- W tym roku ~pod ?lakowem jest 
dużo, ale i zima była śnieżna w odróżnieniu 
od wcześniejszych lat. Takie sytuacje z prze
lewającą się wodą to u nas nie nowość, ula
rzają się co 5-6 lat- mówi sołtys Wieteska. 
W innych latach woda była zawsze na łą
kach pomiędzy Złakowem a Łaźnikami, ale 
nie przelewała się przez drogę. Rolnicy ma
jący tam przede wszystkim łąki i pastwiska 
są już przyzwyczajeni do tego, że wiosną 
późnitj mogą rozpocząć prace polowe niż 
sąsiedzi mający gnmty położone wyżej. 

D łaczego tworzą się tam kilkuset
hektarowe rozlewiska? Sołtys wska

zuje na znajdujący się poniżej Złakowa 
Kościelnego i rozlewisk na północ od 
Retek dopływ Nidy do Słudwi. - Dopóki 
woda w Nidzie nie opadnie i nie przesta
nie tamować wody powyżej, w Słudwi, 
woda na łąkach będzie stać. Za kilka ty
godni woda zniknie i nie będzie nawet śla
du, że tu były jakieś rozlewiska. 

(tb) 

Wojciech Czubatka 

Łyszkowice 

Grupa do sprzątania 

S ześcioosobową grupę pracowników, 
których zadaniem jest posprzątanie 
ulic, placów i parku w Łyszkowicach 

po tegorocznej zimie, zatrudnił wespół z Po
wiatowym U!7.ędem Pracy w ŁowiC7ll tam
tejszy unąd gminy. - ?ima była długa, trze
ba usunąć piach z ulic i papiery, które poroz
wiewa/ wiatr. Zapewniam, że jest co robić -
powiedział nam wójt Włodzimierz Traut. 
Zatrudnienie grupy sześciu pracowników, 
którzy będą przez IlllJbłiższe pół roku, co 
najmniej dwa razy w tygodniu, sprzątali 
w Łyszkowicach, będzie kosztowało gminę 
około 1.500 złQtych, pozostałą część sfi
nansuje ,,pośredniak". (mak) 

Błogosławieństwa 
Zmartwychwstałego Chrystu 

świąt pełnych radości, ciepła i miłości, 
spędzonych w serdecznej rodzinnej atmosferze; 

aby Święta Wielkiej Nocy 
były czasem nadziei, wiary i zrozumlenla 

wszystkim mieszkańcom Powiatu Zgierskiegcr 
życzą 
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ZYCIE Ml DZY SMIECIAMI - To jest straszne, jestem oburzo
na i nie wiem, co pawi,edzieć - po
wiedziała nam kobieta idąca drogą 
na wale przez park Błonie, gdy spy
taliśmy ją o wrażenia -Bardzo mnie 
w razi, aż niemiło jest z domu wyjść, 
cJuX:nadworzezrobiłosiępogodnie 
i ciepło. Niedługo jedzie na tydzień 
do Rabki i - jak mówi - planuje do
kładnie się przyjrzeć, czy tam rów
nież jest tak bruchlo jak w Łowiczu. 
Zdaniem naszej rozmówczyni chy
ba nigdzie nie jest tak brudno, jak 
nad Bzurą -Problem zaczyna się od · 
najmłodszych dzieci, które jedzą lxi
wny. chipsy i wyrzucają opakowa
nie byle gdzie. To samo robi mło
dzież, nie potrafal tego dopilnować 
dorośli, wreszcie ktoś powinien to 
sprzą!ną{:- a tu na pewno brak sys
tematycznego sp1'Ząfania. 

Butelki i kawałki szkła, 
folia, kartony i butelki 
po napojach, puszki 
po piwie, opakowania 
po chipsach i setki 
innego rodzaju śmieci 
zalegają na łowickich 
ulicach, parkingach, 
skwerach, w parku 
Błonie i nad Bzurą. 

' 

eraz widzimy, że śnieg, który 
niedawno stopniał, miał ,,ma

giczną" moc, bo spod niego nie było 
widać tych wszystkich śmieci. Jed
nak nie sposób nie zauważyć tego 
wszys1kiego, co zamiast trafić do 
koszy na odpady, trafiło na ulice. Są 
miejsca, w których widać odpady 
wyniesione w reklamówce z domu, 
ale większość śmieci widocznych w 

I mieście to opakowania po tym, co 
spożywane było np. w drodze do 
87.koły lub pracy. 

sca, w którym kosza nie uświad
~ Koszy nie ma np. przy Ka
liskiej przy Szkole Podstawowej 
nr I CZ'f na os. StaJ:zyńskiego przy 
bloku nr I, którego właścicielem jest 
ZGM. Być może jest wil(Cej miejsc, 
w których moina byłoby ustawić 
kosze,jednakniktniedałbygwaran
cj~ że dzięki temu Łowicz byłby 
czyściejszy. Gdy dokładnie przyj
rzeliśmy się, okaz.ało się, że więk

szośćpojemnikówna śmieci jest pu
sta lub prawie pusta. Zauważyć to 
IOOŻlla nawet w miejscach najbar
dziej zaśmieconych. 

Paweł Gawroński, naczelnik Wy
działu Spraw Komunalnych 
w łowickim ratuszu mówi, że nie 
ma obaw o sprzątanie parku Błonie, 
bo zajmuje siętymfinnaGitpoi która 
konserwuje zieleń miejską. Umowa 
z nią trwa już drugi rok i jej właści
ciel wie, C7.egO Urntd Miejski ocze
kuje i na pewno niebawem w~ 
niezalanej wodą rozpocznie się 
sprzątanie. Sprzątaniem ulic i chod
ników, za które odpowiada ratusz, 
zajmujesięfinnaEk~. Jakna 
razie Gawroński ma zastrzeżenia co 

- To są śmiecie ze Zduńskiej 
i Mostowej - powiedział nam star
szy pan, któcy przy moście drogo
wym na Tkaczewie spacerował 
z wilczurem. W miejscu tym skła
dowano ~ śniegu, który sjJrząt
nięto z ulic miasta. Powstałe tam 
zwały miały ok. 5 metrów wysoko
ści.- K1oś powinien te śmieci sprząt
nąć i to jak najszybciej, bo w jest 
wizytówka, wj<ml do centrwn miii
sta. Piach, który wstał po stopnieniu 
śniegu, pawi,nni też stąd zgarnąć. Spacerują:: kilka dni temu w cen

trum miasta, przyglll!itliśmy się der 
kładnie temu, co lefy na ziemi. z.de
cydowanie najgonej wyglądał park 
Błonie, teren między osiedlem Tka
czew a Bzurą, działka i przyległy do 
niej chodnikuzbieguNowegoRyn
ku i ulicy Bielawskiej. Z relacji CZ'j

telników wiemy, że nie lepiej wy
gląda ul Ułańska między ,,Medy
kiem" a szpitalem. Na podstawie 
tych obsawacji możemy wiele po
wiedziećoniektólychmieszkańcach 
Łowicza. Piją soki warzywne i owo
cowe (dziesiątki kartonów różnych 
firm), lubiąjogwty (spożywają je 
nawet nad neką?), są smakoszami 
chipsów (wszystkie możliwe sma
la), piwa, wina, wódki, nagminnie 
palą papierosy (szeroki wachlarz 
gatw:lków i cen) - i niektórzy z nich 
niewiedz.ą, do C7.egO służąpojemni
ki ustawione na chodnikach. 

dosposoburealizacjiumowy,alema Śmieci nad Bzurą, w sąsiedztwie osiedla Tkaczew. 

Jak dowiedzieliśmy się w ratu
szu, o miejscach tych nie zapomnia
no, a upI7ąl:nięcie ich wpisano do 
harmonogramu prac, które wykonuje 
12 osób z Punktu Pomocy Miesz
kaniowej. -Będqsprzątać, póki mia
sflJ nie będzie sprzq_tnięte- deklaruje 
Paweł Gawroński. Ocenia on, że 
praca tych osób jest widoczna, bo 
zebrane przez nich śmieci wypełni
ły już- do chwili pisania tego tekstu 
- 480 worlców. (mwk) 

Czy w Łowiczu ustawiona jest 
wystarczająca ilość koszy na śmie
ci? W centrum miasta jest ich dość 
dużo, ale też IOOŻlla znaleźć miej-

Jedno z bardziej zaniedbanych miejsc w Centrum - chodnik 
przy narotniku Nowego Rynku i ul. Bielawskiej. 

•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!•sanitarne: 

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

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

IAUUCHNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·1&.00. 

nadzieję, że współpraca z tą firmą 
„dotrze się". 

Z kolei właściciele nieruchomo
ści, do których przylegają 

chodniki, mają obowiązek utrzy
mania ich w czystości. Gdy za
niedbują te obowiązki, sąpoucza
ni przez Urząd Miasta - najpierw 
ustnie, potem pisemnie, kolejnym 
krokiem są upomnienia policji. Po
uczenia dotyczące nieporządku na 
terenach Skarbu Państwa wysy
łane są do Starostwa Powiatowe
go. Kolejne monity wysyłane są 
do Polskich Kolei Państwowych, 
bo tereny należące do kolei należą 
do najbardziej zaśmieconych. -Je
steśmy w trakcie moniwrowania i 
wysłania pism - mówi Gawroń
ski, dodając, że co roku wiosną, 
z zaśmieceniem Łowicza jest ten 

sam problem. W jego odczuciu po
prawia się z roku na rok dbałość 
przy nieruchomościach zamiesz
kałych, poważnym problemem 
jest bałagan na terenie i w sąsiedz
twie nieruchomości niezamieszka
łych. 

Monity od urzędników nie za
wsze są skuteczne, czego przy
kładem jest wspomniana działka 
i chodnik u zbiegu Nowego Ryn
ku i ul. Bielawskiej. - Działa jest 
prywatna, wielokrotnie upomina
liśmy jej właściciela, ale nie odnio
sło to skutku - mówi Gawroński. 
Dodaje, że współpraca z właści
cielem jest trudna, a właściwie nie 
ma jej wcale. W miejscu tym czę
ściowo obsunął się chodnik po 
rozbiórce domu, działka i chodnik 
są bardzo zaśmiecone. 

••l•itc•I 
Ileły od nas 

Bez wątpienia, niezależnie od 
tego, .kto i gdzie będzie sprzątać, 
wygląd naszych ulic naJbardzitj za,< 

leży od nas samych. Jeśli śmieci 
'WrlUCaĆ będziemy do koszy na to 
prz.emacz.onych na pewno~ 
my mieć czyściej. To naprawdę tył..! 
ko od nas zalefy. 

Mirosława Wolska-Kobierwlrti 

FABRYKA RAJSTOP I SKARPET SYNTEX Sp. z o.o. w Łowiczu 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku 

Administrator Sieci Komputerowej 
Osoba zatrudniona na stanowisku Administratora 
Sieci Komputerowej będzie odpowiedzialna za: 
• utrzymanie oraz rozwój sieci komputerowej opartej 

o serwery pracujące w systemie operacyjnym Linux, 
• wsparcie techniczne użytkowników systemu w zakresie 

diagnostyki i rozwiązywania problemów sprzętowo-programowych, 
• współudział w rozbudowie sieci na poziomie sprzętu 

oraz oprogramowania. 

Od kandydatów oczekujemy: 
• bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i Linux, 
• doświadczenia w pracy przy administrowaniu 

i obsłudze sieci komputerowej, 
• znajomości urządzeń sieciowych i zabezpieczeń serwerów, 
• znajomości języków skryptowych, 
• dyspozycyjności, 
• prawa jazdy kat B, 
• zdolności interpersonalnych. 

Tylko pisemne oferty, zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać pod adres: 
Syntex Sp. z o. o. ul. Powstańców 1863 r. Nr 12; 99-400 Łowicz z dopiskiem: "oferta pracy" 

Prosimy o dopisanie na końcu oferty następującej klauzuli: ~źam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)'. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Oferty prosimy nadsyłać w ciągu 14 dni, od daty ukazania się ogłoszenia. 

DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Praca w lowiau, Skierniewicach lub Łodzi 
tel./fax 046/837-52-83, 837-57-50 

biuro@ecotherm.com.pl _ 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IMO
ŁOWICZ 
ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 R5, 

"t 



Broddway w akcji na placu Koński Targ. Tu piachu nie Broddway w czasie pracy. Zaletą tej maszyny jest zdoi
było dużo, więc i nie kurzyło się specjalnie mocno, ale ność wymiatania piachu zalegającego blisko krawęż
na ul. Starzyńskiego tuman kurzu był gęsty jak mgła. nika i w rynsztokach. · 

EKO·SERWIS SPRZĄTAt 
24 GODZINY NA DOB~ 

Do 10 kwietnia kutnowska firma 
Eko-Serwis, zajmująca się na zle
cenie ratusza utrzymaniem po
rządku na ulicach Łowicza, miała 
czas na zgarnięcie z nich pozimo
wego piachu. 

F inna rwpocz.ęła spnątanie w ubiegłym 
tygodniu Zgodnie z obietnicami kierow

nika łowickiego cxidziału Eko-Serwisu, po
jawiła się specjalistyczna zamiatarka Brod
dway, która wymiata piach spcxi krawężni
ków i rynsztoków. Do pracy firmy ratusz 
miał jednak sporo zastneżeń. Jak powie
dział nam naczelnik Wydziału Spraw Ko
mllllalnych Paweł Gawroński, dotyczyły 
one prn:de wszystkim planowania prac. Żle 
wykorzystana była maszyna Broddway, 

którą sprowadwno aż z Łodzi. Do jej cią
gnlt((lia przemacwny był tylko jeden samo
chód, który odbierał jednocześnie piach, jaki 
zamiatała. Efekt był talci, ż.e gdy cxijeżdżał 
na wysypisko, by go zrzucić, maszyna sta
ła bezużytecznie przez kilkanaście minut 
oczekując na powrót wywrotki. Drugi sa
mochód znacznie usprawniłby pracę, poza 
tym okazało się, ż.e zamiatarka w czasie 
sprzątania nie zrasza piachu wodą. Efekt 
byłtaki,ż.el.Ulosiłasięzaniąogromnachmu

ra kurzu, który ograniczał wid0C2J10ść na 
jezdni. 

O statecznie ratusz zażąlW cxi Eko-Ser
wisu pełnego harmonogramu prac do 

dnia 1 O kwietnia, kiedy zgodnie z umową 
miało się zakończyć spnątanie ulic po zi
mie. Adam Myszkowski kierownik łowie-

, 

kiego oddziałuEko-Serwisu, powiedziałnam 
w połowie ubiegłego tygodnia, ż.e na miej
skich ulicach pracowały wtedy trzy zamia
tarki w cyklu niemal 24-godzinnym. 

P odkreślał, ż.ełowick:ie ulice sąpo zimie 
bardz.o zapiaszcz.one, w wiele miejsc 

trzeba było wjeżdż.ać po kilka razy. - Finna 
będzie starala s~ l1'.}'Wiązać z zobowiązań 
w terminie, nie chce ~tawiać sobie złego 
świadectwa - deklarował. Rz.eczywiście, na 
przykład we wtorek 4 kwietnia na ulicach 
miasta zamiatano jeszcze prn:d północą. 
W środę 12 kwietnia Myszkowski powie
dział nam, ż.e do sprzątnit((lia pozostało tyl
ko kilka osiedlowych ulic. Opóźnienie spo
wodowały opady deszczu, ale do końca ty
gcxinia prace z.ostaną zakończone. 

Rallosnych Swiąt Wielkanocnych 
płynących z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego, 

dużo zdrowia, smacznego jajka 
oraz mokrego dyngusa 

. 
zyczy 

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 
Oddział w Łowiczu ul. Stanisławskiego 25 

13.04.2006 r. 

I Z okazji Świąt Wielkanocnych 
I moc pachnących wiosną 
I życzeń zdrowia, pogody ducha 
I oraz smacznego jajka 
I 
1 ~szystkim Klientom 

~ 
życzy Zarząd oraz pracownicy 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
„SPOŁEM" w Łowiczu 

POMYŚLNYCH 
I ZDROWYCH świat 

dla Członków SPółdzielni. 
Klientów oraz Pracowników 

życzy 

Rada Nadzorcza i Zarząd 

Banku SPółdzielczeao 

W6jt ·Gmtlrrv 
M042~retz 

Mieszkańcom 
Ziemi Łowickiej 
życzę zdrow;ych, 
radosnych, spokojnych 
i wesołych Ś . 
Wielkano'WJff lh 

Posłanka Samoobrony_ RP 
Gra · na V szlin 

St111kowie 
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Na stołach wielkanocne potrawy, a w tle grający zespół - łowiccy abstynenci spotkali się na tradycyjnym "Jajeczku". 

Życzenia wytrwałości w trzeźwości 
D la nas to jui. tradycja, spotykamy się 

by złożyć sobie świąteczne życzenia, 
ale tald,e by być razem, wesprzeć się 

w ITzeŹWoŚd, porozmawiać przy stole, p<.r 
wymieniać doświadczenia- powiedział nam 
pre=; Łowickiego Stowarzyszenia Abs
tynenckiego Pasiaczek Jan Milczarek. 
Spotkanie, pod nazwą,,Jajeczko Wielka
nocne", odbyło się w minioną sobotę 
8 kwietnia w siedzibie Pasiaczka w zabu-

dowaniach przy łowickiej muszli koncer
towej. W spotkaniu udział wzięło kilku
nastu spośród 21 członków Stowarzy
szenia. Zaproszeni goście, wśród których 
był m.in. burmistrz, życzyli abstynen
tom wytrwałości i siły w pozostawaniu 
w trzeźwości. Po życzeniach wszyscy 
zasiedli do stołów, na których nie brako
wało min. jajek na twardo i ryb - czyli po
traw postnych. 

Czas spędzony przy stołach umilił re
spół muzyczny, który powstał przy sto
warzyszeniu trzy tygodnie temu, a złożo
ny jest z członków i kandydatów do ,,Pa
siaczka". Kieruje nim Jan Zimny, oprócz 
niego grają w nim Irek, Arek i Kuba W sobo
tę był ich pierwszy występ, ze względu na 
post zagrali utwory spokojne i refleksyjne, 
jak i związane z ruchem trzeźwościowym. 
Debiut wypadł dobrze. (tb) 

Basia Mistrzem Ortografii 
Odchylił się do tyłu. Ogarnęło go 

poczucie totalnej bezradności. 
Wcale nie był przekonany, czy rze
czywiście jest rok 1984 - te zdania 
z powieści „Rok 1984" George Or
wella, podobnie jak cały dłuższy 
tekst, bezbłędnie napisała Barbara 
Krupka z Gimnazjum nr 3, zdoby
wając jedyny w tym roku tytuł Mi
strza Ortografii w konkursie, który 
odbył się 10 kwietnia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 

Z godnie z zasadami konkursu Mistrzem 
Ortografii mogła zostać osoba, która 

napisała dyktando bezbłędnie, zdobywając 
I O pkt., zaś nagrodę mogła otrzymać osoba, 
która nie popełniła błędu ortograficznego. 
Jedyny tytuł ,,Mistrza Ortografii 2006" 

w kategorii klas II - ill gimnazjów zdobyła 
Barbara Krupka z Gimnazjum nr 3, która 
w tym roku odniosła również sukces w kon
kursie przedmiotowym z języka polskiego 
zostając jego laureatką. Mistrzyni była mile 
zaskoczona tym, że udało jej się napisać 
dyktando bezbłędnie. Tekst nie był bardzo 
trudny, jeżeli chodzi o ortografię, wymagał 
natomiast wyczucia interpunkcyjnego, a ta
kie Barbara ma Nieco gorzej sprawdzian 
napisaly SyłwiaBombała z Gimnazjum nr 1 
i Katarzyna Wi({Cek z Gimnazjum nr 3, obie 
zdobyły po 8,75 pkt. 
Wśród uczniów klas I gimnazjów nie 

przyznano tytułu Mistrza Ortografii, 
gdyż nikt nie napisał bezbłędnie dyktan
da. Tytuł wicemistrza uzyskał Michał 
Bejda z Gimnazjum nr 1 (9,75 pkt.), ko
lejne miejsca przypadły: Ewie Nowickiej 

(8,25 pkt) z Gimnazjum nr 2 oraz Michało
wi Wronie (7,25 pkt.) z Gimnazjum Pijar
skiego. Jeżeli chodzi o klasy V - VI, naj
większą liczbę punktów - 9 - zdobył 
Lukasz Łaziński z Zespołu Szkół z Od
działami Integracyjnymi. Wśród czwar
toklasistów również nie przyznano ty
tułu Mistrza Ortografii, 9 pkt. zdobyła 
Sylwia Krysiak ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz Agata Redyk ze Szkoły Podsta
wowej nr 3. Przemysław Błaszczyk 
z „Dwójki" oraz Przemysław Pawlak 
z „Trójki" otrzymali po 8,75 pkt. Wśród 
najmłodszych dzieci, z klas II - III, naj
więcej punktów - 9 zdobyli Mateusz 
Dróżka i Anna Sobolewska, oboje z ,,Je
dynki". Agata Trębska z „Trójki" miała 
niewiele mniej, bo 8,75 pkt. 

(eh) 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

Ws~ ,tk.mMk, łańeom 
Gminy, C/uiśno 

życzenia radości, pokoju 
• • oraz wza1emne1 

życzliwości 
składa 

ojt Roman ł.azinski 
wraz 

z Radą Gminy 
wCbqśpie 

„Jakże, największe święta w całym roku, Wielkanoc, ( ... } 
A na wszystkich twarzach ( ... ) radość się rozlewa ... " 

I Wł. Reymont „Chłopi" 

10{41A 
mutllAn"entł 

1J'ł:i'fHl1JSlf( M~IJŚe, 
P"kJ; 1JJ1t1:z w::AjtlHlllfł iye::tiw1Jśi, 
6'f łtlll S:Z&:Ztl(JJUtł( &:ZAS 
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1111~::u;4 '"' pn'ls::uśe 
W Imieniu Rady Powiatu Łowickiego 

Stanisław Olęcki I PnewodniczącY Rady Powław Łowickiego 

W Imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego 
Cezary Dzierżek 

~drowych 
" Swiąt Wielkanocnych 

w prawdziwie 
wiosennym nastroju, 
smacznego jajka i obfit 
świątecznego stołu 

dla Wszystkich 
Członków i Klfmttótv 
Banku Spółdzielczego 
Ziemi Łowickiej 
w Łow·iczu 
życzą 

Rada Nadzorcza 
i Zarząd 
Banku Spółdzielcze.go 
Ziemi Łowickiej 
w Łowiczu 

Starosta Łowicki 
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spotkała ~Ie ~· 
ie minęło czterdzieści pięć l8t udział miały tkaczki i krawoowe z Łodzi pre

momentu, kiedy wymyślono zentując kosmonautce suknię i welon. Tie
jny dowcip dotyczący .uko- rieszkowa, niezwykłe popularna na całym 

chanego" Związku Sowieckiego. Utwór świecie, odbyła toumee po .,zaprzyjaźnio
ten powstał z okazji pierwszego lotu czlo- nych" krajach. Przejeżdżała też, w drodze 
wieka w kosmos, niejakiego Jurija Gagari- z Łodzi do Warszawy, przez Łowicz, 
na, co działo się 12 kwietnia 1961 roku. a na jej przejazd zgoniono na ulice 
Pamiętam, że zrobiono nam podczas lektji (Łódzką, Stanisławskiego, Nowy Rynek, 
zbiórkę (byłem wtedy uczniem siódmej, Podrzeczną) całe miasto i "okolice. Nie 
wówczas ostatniej, klasy podstawówki było zresztą chyba potrzeby używania 
w Kompinie), żeby uroczyście oznajmić to specjalnej perswazji, bowiem Tieriesz
epokowe wydarzenie, mające świadczyć kową .na żywo" prawie każdy chciał zo

DWA LATA 
ZA BICIE DZIECKA 
Bezwzględną karę 2 lat więzie

nia wymierzył Sąd Rejonowy 
w Łowiczu 24-łetniemu Piotrowi G. 
z Łowicza, który brutalnie pobił la
tem ubiegłego roku oraz w grudniu 
2004 roku swego 5-łetniego syna. 

dobitnie o wyższości ustroju socjalistycz- baczyć. Towarzyszka Walentyna od- O skarżony od 2 sierpnia przebywa 
nego nad kapitalistycznym. Wspomniany wdzięczała się ideologicznie władzy so- w areszcie, co zaliczono mu na p<lC7.et 
na wstępie dowcip brzmiał następująco: wieckiej, jak tylko potrafiła, a po powro- orzeczontj kary. Od grudnia 2003 roku do 
- Kumo, słyszeliście? Ruskie w kosmos cie ze swojej, trwającej trzy·doby, kosmicz- lipca2005 męcał się fizycmie i psychicmie 
polecialy .. -Wszystkie? - Nie, jeden. - To nej wyprawy, oświadczyła: • Wszyscy re szczególnym okruciemtwem nad swoim 
nie zwracajcie mi głowy! astronauci Związku Radzieckiego są ko- sy.nem. Wnioskowano o wymierzenie kary 

G 
agarin, po zrobieniu jednego okrct munislami i ateistami. Nikt z nas nie zauwa- 6Jatpcnbawienia wolności. Sądzmienił kwa
żenia, szczęśliwie wrócił na Zie- żył we wszechświecie ani anioła, ani ar- lifikację czynu, eliminując z niej charakter 
mię, co ponoć nie zdalZ}t:> się jego chaniola i są:lzę, że również nasi koledzy szcz.ególnego okrucień&wa, stąd też niżsia 

poprzednikom. Ale to były tylko plotki, z USA ich tam nie widzieli". Niecale dwa- kara. 
za głoszenie których można bylo mieć spo- dzieścia lat później, w roku 1985, probie- Oskallony został zatrzymany pu.e:z ło
re niArv7vil>mności. W każdym razie \'da- mem aniołów zajął się sowiecki szczebel wickąpolirV> 30 lipca 2005. Pobite dziecko 
dza ·~ oznajmiła światu o sukce- najwyższy - Biuro Polityczne KPZR z~głowytrafiłonajpiawdoS"Zpi
sie w podboju kosmosu już po wylądc7Na- K ilku kosmonautów ze stacji ko- taJa w Łowiczu, a potem do jednego re S'lpi-
niu Gagarina. Wiele lat później ujawniono, smicznej Salut 7 (krążyła ona tali łódzkich. Chłopiec był bity rękoma, I7ll-

że tuż przed zetknięciem satelity Wostok wokół Ziemi od 1982 aż do 1991 cany na meble i na ziemi„ oraz brty. meta-
z ziemią Gagarin się katapultCNłal i wylą- roku, przebywało na niej łącznie dwadzie- Iową patelnią. w chwili ~ Piotr 
dcmał (zresztą zgodnie z planem) na spa- ścia sześć osób) w przeciwieństwie do G.byłpiianv. WnnotPnnwaniumatkidziec
dochronie. Bez wątpienia Moskwa domi- Tierieszkowej, z.aczęlo mieć ba.viem nieja- ka pro~ ~ si„ mamion 
nowała wówczas w wyścigu z Amery- kie wątpliwości. Zrobili oni w<mc:zas zdję- "' 
kanami o podbój kosmosu, oo nakręcało cia świetlistych obklków gazu, które ukla- czynu 7.llbronionego. 
wyścig zbrojeń miedzy dwoma militarnymi dały się w sylwetkę anioła. Po powrocie Na ostatniej rozprawie zeznania zło
mocarstwami. Ważne ~ też cele propa- na Ziemię .wątpiących" w słuszność ate- żyło dwóch świadków - policjant Jóref 

gandc:M'e. Z tych to wlaśnie przycżyn dwa izmu kosmonautów zdjęcia skonfiskowa- G. oraz Andr7.ej P., sąsiad matki oskarżo
lata po Gagarinie wysłano w kosmos no, a ich samych skiero.Nano na badania nego, Wiesławy G. Pierwszy zeznawał 
pierwszą kobietę, Walentynę Tierieszl«1Ną psychiatryczne, zakazują:; im zarazem roz- m.in., że już wcześniej interweniował 
O wyborze spośród pięciu kandydatek glaszaćotymzdalzeniu.Aletaktojużbywa w domu państwa G. w zawiązku z za
osobiście zdecydował Chruszczow, bo- z władzą, która za wszelką cenę pragnie wiadomieniem o pobiciu zgłoszonym 

wiem Tteries:zkcma miała WZJXOONy życi<>- ukryć prawdę lub choćby wątpliwości. przez Małgonatę G., żonę oskarżonego. 
rys. Podobnie jak Gagarin pochodziła z pro- W każdym razie w ~ ZSRR z wielkim Według drugiego bardziej agresywna była 
stej, kolchoźniczej rodziny, jej ojciec zginął zaangażowaniem walczono na różnych matka dziecka niż ojciec. Świadek pamię
na froncie, a zanim ~ studia, byla frontach i szczeblach z wszelkimi przeja- tał, że latem 2004 roku, kiedy Wiesława 
prząiką i działaczką Komsomolu. Potem wami wiary w Boga. Podobnie, jak teraz G. wraz z wnukiem wyjechała nad mo
Chruszczow wymyślił małżeństwo Tie- w Polsce .Gazeta Wyborcza" walczy rze, młodzi G. mieszkali w jej mieszka

rieszkowej z jedynym kawalerem wśród zwielkądetenninatjązRadiemMaryja,choć niu. w nocy pod wpływem alkoholu po
kosmonautów, Andrianem Nikołajewem. sytuacje są oczywiście nieporównywal- kłócilisięiMałgou.ataG. wyszła z domu, 

~W_tym_._kos_m_iczn_ym_" _śl_ub_ie_sw_ó_j _isto_tn_y _ne_._N_a_ca1e __ sz_cz_ęście_·_. _____ __. a kiedy chciała wrócić_ mąż jej nie wpu-

~ 

zaprasza ABSOLWENl'OW 

ścił. Krzyczała pod drzwiami, udenała 
w nie i kopała. 

Dwie współp'acownice Małg0ł7.81y G. -
Grażyna w, Anna P. zamiczyły, że kiedy 
przychodziła do pracy z siniakami zawsze 
mówiła, że się paewróciła albo uderzyła, 
podobnie było też jak miała złamaną nogę. 
z.e.znały również w postępowaniu przygo
towawczym, że cr.ęsto było jej niedobne 
i bolała jągłowa. 

Co mówiło dziecko 
Na sali 1'02pł'8W odtwOl7.0lla została ka

seta video z przesłuchania dziecka. Mówi
ło, że mieszka z babcią i dziadkiem, że tata 

jest w Warszawie i jak przyjedzie do domu, 
to kupi samochód Trr. Mówiło, że kocha 
tatę, bo ten obiecał, że kupi mu Tir-a. z.a
prn:czyło, jakoby ojciec pił alkohoi pod
kreśłało~ żeniekocba mamy, bota 
pije wódkę i :zachowaje się wówc:ms jak 
szalona. Mówiło też, że matka uderzyła 
dziecko w buzię, jak była pijana. ~ 
czyło, jakoby tata go bił. Ze słów dziecka 
wynikało, że ojciec nigdy nie uderzył go pa
telnią, Jednak nic nie odpowiedziało, kiedy 
pytano je o to, czy tata kazał mu klęczeć 
przy lodówce z podniesionymi do góry rę
koma. Mówiło równi~ że nigdy nie było 
u lekarza, ani w S2pitału i nie brało żadnych 
lekarstw. 

Dlaczego posiedzi 2 lata 
Oskarżony na zakończenie przewodu 

mówił, że 7.ałaje tego co zrobił i że barctz.o 
kocbadziecko,ktćlynlbQdziechciał sięq>it'r 

kować w przyszłości, uczyć je czytać i pi
sać. Prosił o danie mu kolejnej szansy. 

Sąd taką szansę mu dał, skazując go na 
dwa łata pozbawienia wolności w więzi.er 
niu, w którym prowadzona jest terapia od-

wykowa, zwalniając jednoc7.eŚOie z kosz. 
tów postępowania karnego. Oskarżony 
wyjaśniał na popI7.edniej rozprawie, że aJ. 
kohol w dużej mierze przyczynił się de 
popełnienia pu.e:z niego przestq>stwa lJll(
cania się. Deklarował chęć poclje(Cia leczenia 
odwykowego. 

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że 2'Jllitmo. 
nakwalifikatjaprawnaZ1I21JC011ego Paw& 
wi G. czynu (eliminacja charakteru S'ZQ.13. 

gólnego okrucieffitwa) wynikała z okro~ 
nego materiału dowodowego, którym ciys. 
ponował ~ w porównaniu z prokuraturą, 
która miała do dyspozycji zeznania Małgo. 
naty G. oraz jej matki Elżbiety R Obie 
w postępowaniu sądowym skorzystały 
z prawa do cxbnowy składania wyjaśnień, 
dlatego ich wcześniejsze zeznania nie były 
brane pod uwagę przy wyrokowaniu. Są! 
nie widział podstaw do kwestionowania ze. 
:znań sąsiadów oraz łebrzy, którzy nie za. 
uważyłi śladów maltretowania dziecka na 
co dzień. w~ zostały pod uwagę wiary
godne dowody- opinie lekarskie - potwier
dzające obrażenianacieledzieckaorazżony, 

w czasie kiedy pu.ebywali z Piotrem G. 
Stwienlzone w okolicach ocwdołów sińce 
są na tyle specyficzne, re nie mogą powstać 
w C'l3sie snu - jak ttumaczył oskar71Jny, że 
matka przycisnęła dziecko, gdy z nim spala 
- lecz od 1Jdenmia. Pooadto sam oskarżooy 
przyznał się do pobicia z 3 l lipca ubiegłego 
roku. Sąd nie kwestionował słów dziecka, 
które po 7.daumiu mówiło o tym, że tata bil 
je ,,patełecką", którą znaleziono w pobliżu 
śpiącego w upojeniu aikohołowym ojca 
W pó7nirjszym etapie - zgodnie z q>inią 
biegłego psychologa - dziecko mogło wy
prz.eć z ~ traumatycme przciycia. 

Sąd uznał równi~ że wskazywanie na 
niew~we :zachowanie matki nie ajrrntje 
winy ojcu i go nie usprawiedliwia 

(eh) 

na ZJAZD z okazji 
lOO„Jeeia·SZKOŁY 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA.od 4.000,-

który odbędzie się 30 września 2006 r. 
w1•isowe SO zł. bał Ahsolweutćtw 100 zł 

Zgłoszenia wraz z potwierdzonym dowodem wpłaty, przyjmowane są 

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. 

1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 
Największy wybór w centralnej Polsce 

Części. Naprawy. Akcesoria. 

.IU!: OTWARTY NOWY 

SKUD 
NA Ul.ICY SK~DOWE.J 

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 

+MATERIAŁY BUDOWLANE 
drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł Łódź 

+ W~GIEL kostka, orzech, miały 

+ EKO-GROSZEK workowany 

+oraz NAWOlY AGIO- T ·lllł li! . 
a wszystko to w bardzo 
atrakcyjnych cenach!!! Tel. 046 830·22·55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWIANE, PASZE, OPAŁ 

"DROC!e.~ !!: 
Budowy Dróg Sp. z o.o. 

Oddział Sochaczew ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew 

NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ 
Z FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ 

USŁUGI TRANSPORTOWE 
w zakresie przewozu 

materiałów budowlanych 
(piasku, kruszyw, mieszanki 

mineralno-asfaltowej) 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

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

ŁOWICKA SPÓlDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

zawiadamia, ie posiada do zbycia 
na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

niżej wymieniony lokal mieszkalny: 
os. Dąbrowskiego bi. 9 m 9, IV p., 

o pow. 47,65 m2 - 2 pokoje z kuchnią 
../ Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-13.00. 
../ Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze 

Spółdzielni (pok. Nr 12) lub telefonicznie 
pod numerem 0-46 837-65-10 wew. 15. 

li' Osoby nabywające mleSl./<an1e w spółdzielni 
nie wnoszą opłaty l)lńariłlne} ($"'1bo~ · 

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

o: 

OPERATORÓW 
KOPAREK 
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ODPOCIYNEK Z W~DKĄ W R~KU 
jest dobrze natleniona i ryby szczególnie 
chętnie tam przebywają. Przez Iata tam wła
śnie jeździła spora grupa wędkarzy, jed
nak obecnie związek postawił zakaz węd
kowania, gdyż tam kierowali się niemal 
wszyscy, wyłapując olbrzymie ilości ryb. 
- Wie pan, jak to jest - mówi jeden z na
szych rozmówców. - Bylem w Skandyna
wii, a tam szczególnie dbają o środowi
sko. Przyjechał nad jezioro wędkarz 
i wszystkie co mniejsze ryby wyrzucał 
z powrotem dowody. Złowił w końcu pstrą
ga, zawinął go w liście, włożył do bagaż
nika na rowerze i pojechał do domu. A u 
nas są i tacy, którzy biorą każdą, naj
mniejszą rybkę, a najchętniej to by koszy
kami wyłapywali. 

Bzura wraca do swego koryta. 
Gdy jej wody rozlane były szeroko, 
wędkarze nie mieli dojścia do kory
ta i nie mogli wędkować. Tymcza
sem w weekend poprzedzający 
wylanie rzeki, nad jej brzegiem 
w okolicach mostu przy obwodni
cy łódzkiej spotkać można było kil
kudziesięciu panów z wędkami. 

D uża woda nie jest dl.a nas jednak wcale 
taka zła-mówi prezes łowickiego koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego Włodzi
mierz Kasztalski. - Wtedy ryba idzie z Wrsły 
do wszystkich mniejszych rzek Nie ma jed
nak dostępu do koryta, więc nie można węd
kować. Kiedy jednak można, wtedy brzegi 
Bzmy w okolicach wspomnianego mostu 
wyglądają tak, jakby odbywały się na nich 
zawody wędkarskie. - Od dwóch, trzech I.at 
woda w Bzurze jest napramk czysta - opo
wiadali nam w ostatni weekend marca spo
tkani tam wędkarze-więc się tutaj wędkuje. 
Dlaczego wszyscy wybrali to właśnie miej
sce? -Bo tutaj ryba bierze. Dociera do tego 
miejsca, gdzie woda jest spoknjna, więc od
poczywa. Prąd nie jest silny. nie musi cięż.ko 
pracować, zużywa zatem mniej tlenu -WY.ia
śniają panowie z wędkami. 

Jak nam opowiadają, weekendowe wy
prawy nad Bzurę to raczej dopiero wpraw
ki przed większymi wyjazdami, nad Wisłę 
czy jeszcze dalej. Zresztą i rybki niewielkie, 
jako ż.e tamtego dnia na haczyku wyciągano 
głównie niewielkie uklejki. Bzura zarybiana 
jest jednak co roku przez łowickie koło Pol
skiego Związku Wędkarskiego i, jak opo
wiadają wędkarze, w sezonie bez problemu 
złapać w niej można obok uklejek czy pło
tek, całkiem duże leszcze, szczupaki, czy 
sandacze. -Można nawet złowić pięciokilo
gramowego szczupaka, trzykilowego san
dacza albo leszcze. Ale to nie teraz, bo nie 
sezon - opowiadał jeden z wędkarzy. 

Kiedy sezon już się rozpocznie, hobby 
zajmuje często wędkarzom każdy niemal 
weekend Co na to żony? Odpowiedzią na 
to moż.e być już samo zachowanie jednego 
z wędkarzy. -Proszę mi z4jęcia nie robić, bo 
jak żona zobaczy, że jak jej tylko nie ma 
w domu, a ja znowu na rybach, to dopiero 
będzie! 

-Żona nie bardzo pochwal.a to moje hob
by. Wuulomo, jest sobota, chciałaby, abym 
w domu coś zrobił, pomógł jej sprzątać, a ja 

- Nasze przepisy mówią, że wędkarz 
od wędkarza powinien znajdować się 
w odległości co najmniej 1 O metrów-mówi 
prezes koła Włodzimierz Kasztalski. - , 
Jednak sytuacje takie jak przy wspomnia
nym moście też są dopuszczalne, tyle że ko
lejna osoba zajmująca miejsce musi uzy
skać zgodę tego, który był tutaj wcześniej. 
Czy nie dziwi go tak duża ilość wę_dka
rzy w jednym miejscu? - Nawet ktoś do 
mnie dzwonił z pytaniem, czy trwają tam 
jakieś zawody - śmieje się prezes. - Wia
domo, wędkarze idą tam gdzie ryba bie
rze, więc jak jednemu brała, to knlejni się 
przysiadają - podsumowuje sytuację. 

To l'lie zawody wędkarskie. Pod koniec marca tylu wędkarzy spotkać można było nad Bzurą. 

Dla wielu jednak liczy się nie tyle zdo
bycz., co możliwość wędkowania -Najważ
niejszy jest relaks, odpręż,enie fizyczne i psy
chiczne - mówi Wojciech Studziński. -
Człowiek o niczym nie myśli, a tylko wpa
truje się w spławik i w tym czasie odcho
dzą go wszystkie zmartwienia i klopoty -

wybieram się na ryby - rozkłada ręce jeden 
z wędkarzy. 

Jak mówi z kolei pan Bogdan z Łowicza, 
we wszystkim potnebny jest z.drowy roz
sądek i umiar, wtedy nie ma problemów. -
W sezonie jeździmy wraz z żoną nad Wisłę. 
Ja wędkuję, a żona mi kibicuje. Sama nie 
łowi, odpoczywa z książką na leżaku -
dodaje. 

Prawdziwym nestorem wśród tych, któ
rzy wędkują nad Bzurą, jest siedemdziesię
ciojednoletni łowiczanin Wojciech Studziń
ski. - Łowię na Bzurze od 44 lat, można 
powiedzieć, że znam tu każdy dołek- mówi. 
Kiedyś jeździł też nad Wisłę, jednak już tego 
nierob~ organizując sobie wypady nad Bzu
rę 2 - 3 razy w miesiącu. -Jak jest pogoda to 
się przyjdzie, posiedzi, czas szybciej zleci. 

Co mówi na to żona? -Żona nic nie mówi 
- odpowiada wędkarz i śmieje się znacz.ąco. 

Zdaniem pana Wojciecha, Bzura jest obec
nie rzeką czystą. Odkąd poprawił się stan 
wody, przestał jeździć nad W!Słę, tym bar
dziej, iż w ostatnich latach tamtejsi rolnicy 

W pełni sezonu pan Bogdan jeździ wędkować nad IMsłę. 
Obecnie czyni weekendowe wypady nad Bzurę. 

Pan Wojciech Studziński wędkuje nad Bzurą ponad czter
dzieści lat. Jak mówi, zna tu każdy dołek. 

często ogradzają swoje pastwiska, łąki i jest 
problem z dojazdem do brzegu. Zresztą i na 
Bzurze złowić można niezłe okazy. Pan 
Wojciech ma na swoim koncie na przykład 
trzykilogramowego szczupaka, złowionego 
na żywca. 

C.101nełr6Wł 
•• ZllCMIQ .„ Dłieliel 

dodaje. Podobnie wyraża się o swoim hob
by większość naszych rozmówców - jako 
o odskoczni, relaksie, wypoczynku po mę
czącym tygodniu wysiłku i stresów w pra
cy. Największe ryby biorą w Bzurze przy 

tamie przy dopływie Słudwi. Spadająca woda (wcz) 

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, 
co jeszcze uśpione, o:Zywil to, co juz martwe; 
nłech światło Jego słowa 
prowadzi nas przez .fyeie do wieczności 

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym 
mieszkańcom Gminy Kiernozia 

~ · C.' 

Wójt Gminy 
ZenOn Kaźmierczak 

Przewodniczqcy Rady Gminy 

1 Stanisław Stańczak ~ 

Spokojnych i pogodnych 
wiąt Wielkanocnych 

pełnych miłości 
i rodzinnego ciepła 

ieszkańcom 
miny. Dmosin 

zyczą 
rzewodniczqcy W6jt 

d Gmin~ Dmosin •. . Gtniny Dmosi ·. - - --i - -- -- -
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Odkurzacze centralne 
Co to jest? 
Odkurzacz centralny - system 
centralnego odkurzania jest nowo
czesnym sposobem na ·utrzy
manie czystości i komfortu w domu, 
dzięki niemu sprzątanie może być 
prostsze! 

• systemu rur i kształtek PCV 
Rozmieszcza się je w mieszkaniu łącząc 
gniazda odkurzacza z jego częścią -
jednostką centralną. Urządzenia 
te montuje się w ścianach lub pod 
podłogą nowo budowanych obiektów. 

•elastycznego węża ze szczotkami, 
który po włożeniu do gniazda uruchamia 
system (wersja standard.owa) 
I ub uruchamia system za pomocą 
przełącznika w rączce (wersja 
luksusowa) . 

Dzięki centralnemu odkurzaczowi 
zosta;ą wyeliminowane: 
przenoszenie odkurzacza, częste 
opróżnianie pojemnika na śmieci, 
powietrze z odkurzacza po przejściu 
przez filtr jest odprowadzane na zewnątrz 
budynku, co zabezpiecza domowników 
przed szkodliwymi bakteriami 
i roztoczami. 

Z czego się składa? 

W obiektach już istniejących można 
wykorzystać do tego celu garderobę, ~ 

poddasze, przerwy między ścianami, -i 
kanały wentylacyjne. Można również ~ 
poprowadzić rury na zewnętrznej ścianie 
budynku, zabezpieczając je przed 
uszkodzeniem specjalnymi osłonami. 

Odkurzacz centralny składa się z: 

• odkurzacza (jednostki centralnej) 
zainstalowanego na stałe w dowolnym 
pomieszczeniu gospodarczym , 
np . piwnicy, garażu, kotłowni . 

Odkurzacze posiadają system filtracji 
cyklonicznej, współpracujący z samo
oczyszczającym się filtrem mecha
nicznym. 

• gniazd ssących 
rozmieszczonych proporcjonalnie 
w mieszkaniu w taki sposób, aby wąż dał 
się przeciągnąć nawet do najdalszych 
zakamarków i mógł obsłufyć 50-1 OO m2 

powierzchni, nie 'przysparzając 
ufytkownikowi kłopotów. Gniazd nie na
leży umieszczać pod meblami lub 
za drzwiami, a optymalne warunki 
odkurzania zapewniają gniazda 
usytuowane w miejscach centralnych, 
np. na korytarzu. 

www.kolo.biz 

Firma KOLO tel.: 0-46 837 66 86 
tel.: 0-46 830 04 32 

tel./fax: 0-46 837 88 78 
e·mail: koło@kolo.biz ul. Blich 21, 99-400 Łowicz 

ZAWIADOMIENIE 
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH" W lOWICZU 
uprzejmie informuje, ie w dniu 20.04.2006 r. 

o godz. 10.00 w pierwszym terminie 
i o godz. 10.30 w drugim terminie 

w biurze Gminnej Spółdzielni „SCh" w Łowiczu przy ul. Katarzynów 49 

ODBĘDZIE SIĘ ZEJIRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 
GMINNEJ SPOlDZIELNI „SCH" W ŁOWICZU 

PORZADEK POSIEDZENIA: 
1. Otwarcie, wybór przewodniczącego zebrania, uchwalenie porządku i regulaminu obrad. 
2. Przyjęcie protokółu poprzedniego zebrania. 
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych 

na poprzednim zebraniu. 
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy w 2005 roku. 
5. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli w 2005 r. i o zamierzeniach na 2006 rok. 
6. Dyskusja i podjęcie wniosków. 
7. ~bór przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli. 
8. Wolne wnioski. 

LEADER PRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 
PRACOWNIKOW 

MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• książeczka do celów epidemiologiczne-sanitarnych 
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane 

Centrum Dystrybucji Leader Price 
Sosnowiec 15A, 95-010 STRYKÓW 

tel. 421714-28-10 
e-mail: rekrutacjastr@leaderprice.pl 

R-583 

Prezes Zarządu 
Mańanna Polak 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Łowiczu ul. Seminaryjna 4 

ogłasza w b.r. nabór do służby 
w charakterze strażaka 
na stanowisko stażysty 

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej 
musi spełniać wymagania określone art. 28 Ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o PSP 
(Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1230 z późn. zmian.): 
- posiadać obywatelstwo polskie, 
- korzystać w pełni z praw publicznych, 
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
- uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
- być nie karanym za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe, 
- kategoria zdrowia A. 
Tennin składania dokumentów upływa 
z dniem 28 kwietnia 2006 roku. 
Szczegółowe infonnacje zamieszczone są 
na stronie internetowej www.kppsp.lowicz.bip.cc ~ 

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 
ogłasza 

Ili ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedał nieruchomości niezabudowanei 
poloionei w towiczu przy ul. Seminaryinei 

./Nieruchomość stanowi działka ozn. nr 1366 o pow. 1,0479 ha, położona w Łowiczu obręb Korabka. 

./ Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości 
prowadzona jest KW 29270. 

./ Nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, 
a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza 
nieruchomość przeznaczona jest pod rozwój funkcji produkcyjno-usługowych. 

./Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 198.000,- zł. 

./ Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej 
na dzień zawarcia umowy. 

./ Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 

./ Wadium w wysokości 20.000,- zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
- Bank Spóldzielczy w Skierniewicach, Oddział w Łowiczu 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003 
najpóźniej 3 dni przed otwarciem przetargu tj. w dniu 15 maja 2006 r. 

./ Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa . 

./Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2006 r. o godz.11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok. 25. 

./ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 
i w terminie podanym w zawiadomieniu o akcie notańalnym Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

./Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu, do wglądu w pok. 19 Wydział Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30. 

./ Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: 046 830 09 11. 

./ Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Firma „2+211 

PRZEPRASZA 
panią Beatę Fedak 

za użycie 
znaku graficznego „MODNY" 

firmy „Modny Pies" 

. ..., 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

Łowicz, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11 

• ADR (przewóz towarów niebezpiecznych 
w cysternach i pozostałych pojazdach) 
we wtorek 18.04.b.r. o godz. 16.00 

• kierowców wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (tzw. widlaków) 
we wtorek 18.04.b.r. o godz. 15.30 

DO WYNAJ CIA SalonUrodywWarszawie l 

I I I I I KREDYTY 

• drwali - operatorów pilarek 
w poniedziałek 08.05.b.r. o godz. 15.30 

MIAlES WYPADEK 

DH nPanorama 11 ·róg Nowego Rynku i Koziej 
OFERUJE: tel. 0606-968-537 
./ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych""-.l~!Hfl' 
: >tl;kocac~ yoiazdów, sali weselnej i sto!Ow 

włOWICZU 

_.:Tet: 0~605·.7t40.~5.Q.5 ~ 

GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
99-400 ŁOWIC:Z,-UL. DŁUGA 20 D · 

tel. 0-699..016..005· •' "->k.t7s 

• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku -BEZl'ł.ATNE 
• nie olrzymaleś odszkodoWania z OC sprawcy DOJAZD 

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

• odszkodowanie bylo niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGL~SllC Prowadzimy sprawy; 
• · , 't kt61'e •wydall)'#ysfę-<k1"19 lat wstecz• 

· DQ, . • (fUł) 15.1.-1~~jodl../J6~91'7i3 ~ 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 
, , 

o. ANDRZEJ JOZEF WROBEL (1911-2006) 
Dnia 8 lutego 2006 roku, w wieku 

88 lat, zmarł w Krakowie - Rakowi
cach ojciec Andrzej Józef Wróbel -
długoletni Przełożony Wyższy Pol
skiej Prowincji Pijarów, który nigdy 
nie był w Łowiczu i o którym wielu 
naszych mieszkańców mogło 
w ogóle nie słyszeć, któremu jed
nak Łowicz zawdzięcza powtórne 
sprowadzenie do miasta zakonu pi
jarów. To właśnie dzięki Jego sta
raniom wszystkie niemal noty en
cyklopedyczne, wśród najbardziej 
znaczących ośrodków pijarskich 
w Polsce wymieniają dziś Kraków, 
Warszawę, Rzeszów, Elbląg i wła
śnie Łowicz. Łowicz, który z dzieja
mi zakonu łączy silna i wiekowa 
tradycja. 

O jcowie pijarzy działają w naszym kra
ju od 1662 roku, kiedy na ziemiach 

polskich powstała pieiws?.a ich prowincja 
Korzenie swe wywodzą jednak z czasów 
(rok 1597), kiedy to św. JózefKalasancjusz 
otworzył pierwszą be-zpłatną i powszechną 
szkołę podstawową w Europie. 

Najbardziej znanym polskim pijarem był 
ksiądz Stanisław Kooarski, twórcaCollegiwn 
Nobilium i reformator polskiego szkolnic
twa, w dobie króla Stanisława Augusta Po
niatowskiego . .zadaniem wsponmianej insty
tucji było kształcenie nowego pokolenia 
Polaków, przygotowanego do prz.eprowa
dzenia przebudowy państwa polskiego. 
Konarski wprowadził nowe metody naucza
nia, ro~łprogram o dodatkowe przed
mioty (np. historię.. prawo, ekonomię.. nauki 
ścisłe) oraz ograniczył łacinę na rz.ecz ję:zyka 
polskiego. W Collegium Nobilium k.ladzio
no nacisk na naukę filozofii oraz nowożyt
nych języków. Dbano o wykształcenie ja
snego, precyzyjnego sposobu wysławiania 
się i argumentowania, wzorowanego na za
sadach wyniesionych ze starożytności. 
Łowicz był w tamtych czasach w centrum 
tych wydarz.eń i jak mówi dzisiejszy rektor 
łowickich pijarów ojciec Andrzej Pilch, ta 
reforma szkolnictwa wyszła właśnie z na
szego miasta. 

Niestety, działalność pijarów, którzy 
w Łowiczu byli od 1668 roku, prowadząc 
tutaj kolegium, z bogatą biblioteką, teatrem, 
kapelą i drukarnią, przerwały represje po 
powstaniu styczniowym (1864). Wtedy jak 
mówi ojciec Pilch, zlikwidowane zostały 
wszystkie zakony oprócz jezuitów. Baro
kowy kościół pijarski pełnił w późniejszych 
latach fimk.cję szpitala jenieckiego i magazy
nów wojskowych. Istnieje widokówka, bę
dąca reprodukcją fotografii z czasów I woj
ny światowej, na której widnieje wojskowa 
ciężarówka stojąca przy głównym ołtarzu. -
Podpis głos{, że jest to kościół świętego Du
cha, ale to błą4-mówi ojciec Pilch. -7.djęcie 
wykonane zostało w kościele pijarskim. 

Pijarzy opuścili Łowicz w roku 1864, 
powracając do niego dopiero w roku 1958. 
Stało się to dzięki staraniom jednej osoby -
ojcaAndrz.ejaJózefa Wrobla,któryod 1955 
roku był przełożonym prowincjalnym 
w Krakowie i któiy postawił sobie za cel 
przywrócenie chlubnej tradycji. - To On 
wystarał się u kardynała Jfyszyńskiego 
o decyzję pozwalającą ziścić te zamiary -
mówi ojciec Pilch. -A że był 5ZallOW<1ll)' przez 
kardynała., w końcu si.ę udało - dodaje. 

Pijarzy powrócili zatem do swojego ko
ścioła, który zgodnie ze słowami dzisiejsw
go rektora, był do owego momentu kościo
łem pograebowym, pod kwatelą łowickiej 
katedly. Na przełomie lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych pijarzy odnowili świą
tynię. Początek lat osiemdziesiątych to rów
nież decyzja o powołaniu w Łowiczu nowi
cjatu, który fimk.cjonował do roku 1996, kie-

. dvtoppwołanarol\:wcześniejpijars\<a~oła 
• ·'ł.1J r.l; I) •l-.ll t:,, ,'l .(1 • .r>r. ' • • ,, 

podstawowa prz.ejęła w całości niewielki bu
dyneczek nowicjatu. Tym samym pija
rzy powrócili po wiekach do pełnienia swo
jej pierwotnej posługi, czyli nauczania 

To co zapoczątkowane zostało ponow
nym sprowadzeniem zakonników do Łowi
C7A, a moż.e jeszcze wcześniej - ich przyby
ciem do naszego miasta w 1668 r., uwień
czone zostało w roku ubiegłym, kiedy do 
pijarskiej podstawówki i gimnazjum dołą
czyło też pijarskie liceum, tym samym za
pewniając młodzieży ciągłość kształcenia 

w duchu nauk Józefa Kalasancjusza. 

Ojciec Andrzej JózefWróbe~ mimo swo
ich 88 lat, doczekał tego wydarzenia Zmad 
8 lutego bieżącego roku W swoim zakon
nym życiu był min. nauczycielem geografii 
w liceum pijarskim, magistrem nowicjatu, 
rektorem Kolegium w Krakowie, wielolet-

nim prowincjałem, cenionym kaznodzieją 
i rekolekcjonistą, wreszcie ojcem duchow
nym w krakowskim seminarium. W zako
nie spędził 71 z 88 lat swojego życia, 
w kapłaństwie 64 lata. Nie doczekał ni~ 
ty 65. rocznicy swoich święceń.kapłańskich, 
która przypada w czerwcu tego roku 

U rodził się w roku 1917 we wsi Mo
drarka niedaleko Limanowej . Na 

chrzcie świ<(tym otrzymał imię Józef: wstę
pując do zakonu przyjął zakonne imię An
drz.ej. Drogę zakonną wybrał, zafascyno
wany charyzmatempijarskim ipostaciąza
łożyciela zakonu Józefa Kalasancjusza. 
Szybko dał się pomać jako gorliwy kapłan 
i oddany zakonnik, wymagający od siebie, 
solidny we wszelkiej podejmowanej pracy, 
głęboki duchowo. 

Od roku 1955do1972 pełniłfimk.cjępro
wincjała zakonu, w tym czasie sprowadza
jąc pijarów do Łowicza Następnie przez 
dwa lata prz.ebywał w Rzymie, gdzie pra
cował nad dostosowaniem reguł konstytucji 
zakonu pijarów do posoborowej odnowy 
życia zakonnego. - Później przez 9 lat był 
przypisany do prowincji austriackiej, a po 
powrocie do kraju, przez kolejne tny lata był 
rektorem domu 7.0konnego na Rakowickiej 
wKrakowie-opowiadawychowanekzmar-

łego, ojciec Pilch. Przez ostatnie 20 lat swo
jego życia ojciec Wróbel pełnił fimk.cję ojca 
duchownego w Wyższym Seminariwn Du
chownym w Krakowie. 

- Nale:żai do ludzi starej doty, w dobrym 
tegosławaznacuniu-opowiadaojciecPilch. 
- Takich, którzy si.ę szanują. Szanują siebie, 
ale także innych ludzi- dodaje. -Zawsze miał 
dla wszystkich czas, odpisywał też na wszyst
kie listy, co w dzisiejszych czasach nie:zdmza 
si.ę przecież zbyt często. 

B yłjednocześnieojciec Wróbel człowie
kiem słowa Uwielbiał głosić kazania 

i zawsze miał co powiedzieć i wiedział co 
ma powiedzieć. W latach 50. i 60. prz.emie
rzył kawał Polski głosząc swoje kazania 
podczas rekolekcji i misji. - To był dla mnie 
taki ostatni Mohikanin, człowiek który się 
szanował i szanował swoje 7.0konne powo
łanie-dodaje ojciec Pilch, dla którego zmar
ły jest, jak sam mówi, niedościgłym wzorem 
prawdziwego zakonnika Dla wielu osób, 
które się z nim zetknęły, ojciec Wróbel po
został wielkim czcicielem M.aryi i św. Józe
faKalasancjusza, a także wielkim ojcem du
chowym, który umiał i chciał dzielić się mą
drością duchową ze wszystkimi. Ci, którzy 
zetknęli się z nim w ostatnich latach, wspo
minają ojcaAndrz.eja jako staruszka młode
go duchem, tryskającego hwnorem. Podzi
wiać też należy nie opuszczającą go do koń
ca trze'Ź:wOŚĆ umysłu, mądrość i humor. 

- Jak nas uczył w nowicjacie fyciorysu 
założyciela to się wczuwał, tak do nas docie
rał, że można było bez końca słuchać. Ja 
więcej wiem o założycielu pijarów od ks. 
Andrzeja niż z książek - wspomina zmarłe
go, na stronie internetowej polskiej prowin
cji pijarów, jeden z jego wychowanków, brat 
Wiesław. - To był taki polski św. Józef Kala
sancjusz - uważają inni i piszą: - Knrzysta
łemzJego posługi duchowej w seminariwn, 
do nowicjatu przyjeżdi.ał nas ul2)'Ć łaciny 
i wykladał życiorys sw. Józefa Kalasancju
sm. Robił to faktycznie z wielkim zaangażo
waniem uczuciowym. Jego wzruszenie 
zwłaszcza przy omawianiu trudnych chwil 
z życia naszego Założyciela sprawiało, że 
jakby się bezpośrednio przeżywało t.e chwile 
z Kalasancjuszem. 1j.itan pracy, zatopiony 
nieustannie w modlitwie, jeśli coś robił - to 
zawsze porządnie, uczciwie, dogłębnie,. Jego 
wiara była wg ewangelicznych słów: „ Jeśli 
się nie staniecie jak dzieci ... ",pewno z 1 O by 
trzelxi było na jego miejsce, aby go zastqpić 
w tym, co robił. 

Msza pogrz.ebowa w intencji zmarłego 
odprawiona została w kościele parafialnym 
pw. Najśw. Imienia Maryi w Krakowie-Ra
kowicach 1 O lutego - dokładnie, jak mówi 
ojciec Pilch, w rocznicę sprowadzenia pija
rów do Polski. Zmarły pochowany został 
w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Ra
kowickim. 

Jego ziemska wędrówka już się zakoń
czyła, ale dzieło którego dokonał pozostało. 
Pijarzy i to, co robią, jest coraz mocniej wi
doczne także w Łowiczu. 

(wcz) 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPlACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 

ODESZLI OD NAS (2-10.04.2006 r.) t 2 kwietnia: Marianna Foks, I. 78, Grudz.e Nowe; Jadwiga Kowalska, I. 54, 
Głowno; 3 kwietnia: Janina Pardo~ I. 97, Kamień; Józef Radzikowski, I. 91, Wola 
Lubiank:owska; Krystyna Świderska, I. 69, Stryków; 4 kwietnia: Eugeniusz Umiński, 
I. 49, Łowicz; 5 kwietnia: Stefania Dziedziela, I. 92, Łowicz; Jan Wielemborek, I. 80, 
z.duny; Anna Sieczkowska, I. 74, Tydówka; Helena Rutkowska, I. 92, Głowno; Marian
na Misztal, I. 100, Głowno; 6 kwietnia: Edward Materek, I. 80; 7 kwietnia: Andraej 
Niedzielski, I. 70; Janina Morawska, I. 48; Michał Marcin Lewandowski, I. 78, Głowno; 
8 kwietnia: Eugeniusz z.akrzewski, I. 78, Nowe z.duny; Helena Panek, 1. 57; Helena 
Wille, I. 81; 10 kwietnia: Barbara Chojnacka, I. 65, Stryków. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
rodzinie, sąsiadom, znajomym, 

kolegom z pracy oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego MĘŻA 

Ś.P. 

JANUSZA CIESIELSKIEGO 
składa 

żona z synami 

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym 
za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej 

naszego kochanego MĘżA, TATUSIA i DZIADZIUSIA 
, 
S.P. , 

ZYGMUNTA PRZYZYCKIEGO 
R~1 • 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
składają 

żona, córki z mężami i wnuki 

Panu doktorowi Andrzejowi Sobierajowi 
za dobroć płynącą z głębi serca 

i długoletnią troskliwą opiekę do ostatnich chwil nad 

ś.P. HELENĄ PANEK 
R-696 

R-597 

dziękuje 
Córka 

Koleżance BEACIE BRODECKIEJ 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA -~ 
grono pedagogiczne i pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Łaguszewie 

Jamno, Niedźwiada 

Po l O komputerów dla szkoły 
D wie nowe pracownie komputerowe wo przeszkolić dwie osoby oraz administra

z dziesięcioma nowymi komputera- tora pracowni Za pieniqd?,e z gminy wyka
mi· w każdej, wraz z oprogramowa- nana została nowa instalacja elektryczna 

niem, skanemn i rzmnikiemmultimedialnym, i poprawiono estety~ w pracowni - powie
zostały uruchomione w Sikole Podstawo- działa nam dyrektorlca szkoły w Niedźwia
wej w Niedźwiadzie oraz szkole w Jamnie cizie Alicja Kocbuch. W szkole tej z.aję_cia in
w gminie Łowicz. Wyposażenie do pracow- formatyC'Zlle odbywają się już od pierwszej 
ni szkoły pozyskały, przy współudziale gmi- klasy. Oprócz tego komputery są dostępne, 
ny, z ministerialnego programu komputery- pod okiem nauczycieli, na pnerwach oraz 
zacji szkół wiejskich. - Musieliśmy dodatko- . podczas zajęć świetlicowych. (mak) 

Gmina Łowicz . 

Cewokon zrobi wodociągi 
D o połowy lipca wybudowane mają Łowicz. Umowę na przeprowadzenie tych 

zostać trzy odcinki wodociągów do robót podpisał 11 kwietnia z.akład Robót 
łącznie kilkunastu posesji w J~ Instalacyjno-Inżynieryjnych Cewokan 

bi, Zielkowicach w pobliżu kolei i Guźni Krzysztofa Cichego z Łowicza. Roboty 
w gminie Łowicz, do których do tej pory mają być wykonane za nieco ponad 71 tys. 
woda nie była doprowadzona Po zakoń- zł brutto. W Jastrzębi ułoi:one zostanie 776 
czeniu tej inwestycji będzie moina stwier- m wodociągu, w Zielkowicach 445 m, 
dzić · pclocfilgoWUlllzostałacała · w Guźni 540,m ,.:•,111>1.~f:.Vr~ .._.'\„'""·"' "•,'' ... ~:~ -.,- _ vr1f''V''b·',V.'N .1·~'11rc:1~, •,I':> r,;:>'o 
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PREMIER MARCINKIEWICZ , 
O NAPRAWIE PANSTWA 
Jestem z prowincji 
- przypominał 
premier Kazimierz 
Marcinkiewicz 
na spotkaniu z prasą 
lokalną w ubiegłą 
środę. 

N a zaproszenie premiera, który do dys
pozycji dziennikarzy postawił tak

że kilkoro ministrów, przybyło w środę 
5 kwietnia. do Warszawy ponad stu dzien
nikarzy gazet lokalnych. Kazimierz Mar
cinkiewicz odpowiadał na pytania prze
słane uprzednio i zadawane z sali. Pod
kreślał, że rząd, którym kieruje, przystą
pił do naprawy państwa, które w jego 
ocenie jest niesprawne. 

rej, co Kazimierz Marcinkiewicz podkre
ślał, sam pochodzi - kolejne dziesiątki 
miliardów złotych. 

Do kodllksu karnego wróci wkrótce po
jęcie chuligaństwa, a na chuliganów zaczną 
czekać sądy 24-godzinne. Zatory w są
dach znikną, bo sędziów, których w opi
nii rządu wcale nie brakuje, wyręczą 
w czynnościach biurowych referendarze 
sądowi. Jeszcze w tym roku będzie 
można przez Internet zaczerpnąć in
formacji o firmach z Krajowego Reje
stru Sądowego, co przyczynić się może 
do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego. 

Czy to wszystko i inne planowane 
przedsięwzięcia się udadzą? Premier Mar
cinkiewicz jest optymistą. Gdy obejmo
wał urząd, złośliwi ostrzegali, że zagra
niczny kapitał ucieknie z Polski, a benzy
na będzie po 6 złotych za litr. Nawiązując 
do zarzutów, że ,,zaklina rzeczywistość", 
odpowiedział dziennikarzom: - Ale i ~a
kląłem: gospodarka się rozpędza, a inwe
storów są kolejki i zaczyna brakować miej
sca na inwestycje. 

Czytelnikom Nowego Łowiczanina pre

Przypomniał kilka kierunków, w któ
rych podjęto decyzje. Od przyszłego roku 
odmrożone zostaną progi podatkowe 
i kwota wolna od podatku, co sprawi, że 
każdy zapłaci mniej podatku dochodowe
go niż dotąd. W roku 2008 redukcji 
z 19 do 18% ulegnie podstawowa stawka 
tego podatku, a od roku 2009 będą już 
tylko dwie stawki: 18% i 32%. 

"""""""=~' mier złożył życzenia, które poniżej za
Premier był na spotkaniu dość wyluzowany, choć odbywało mieszczamy. 
się ono pomiędzy parafowaniem umowy z Uni Credit, a spo-
tkaniem z protestującymi lekarzami. (wal) 

Zachowane zostanie wspólne opodat
kowanie małżonków, a już od przyszłego roku każ
de małżeństwo wychowujące trójkę i więcej dzieci 
będzie miało prawo do kwotowej ulgi z tego wła
śnie tytułu. W roku 2008 ulga będzie przysługiwa
ła już na drugie dziecko. 

Znaczącej redukcji ulegnie, już w przyszłym 
roku, składka rentowa - co najbardziej, jako więk
szą kwotę pensji otrzymywanej do ręki, zauważą 
pracownicy najemni. 

Przygotowywana jest zmiana w ustawie o za
mówieniach publicznych, która umożliwi łatwiej
sze wykorzystywanie pieniędzy unijnych, które 
szerokim strumieniem popłyną do Polski z budże
tu l:Jnii Europejskiej na lata 2007 - 2013. 

Te pieniądze powinny nie tylko umożliwić wy
budowanie do 2013 roku ponad 1,5 tys. km auto
strad i 1,5 tys.km dróg ekspresowych, zmoderni
zować. setki kilometrów dróg kolejowych, ale 
i wpompować w rozwój polskiej prowincji - z któ-

1' ~u,.,to Znuutu.,ydtt~hmiR Chrysbtsa 
jednoczymy się dobni myśl11 i serdeany1Jti UC'ZW."iami u nas.zydz 

rothinu~ z przyjaci~ l>lislcimi wspólprorotunilamti. 

lV łym ~cznym nłłSlroju pmsyłmn smleczrre i:yczmiił wszystkim 
C:yttbtikom Nmwgo loa~ 

pogodny :4 pełnych wiury„ 1lRdziei i miłości Swiqt l'\'ielkmi0t."1łych. 

Pn!mitt łW:imien. ~ia 
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PRODUCENT PtYT GNOJOWYCH 
ł , 

I SZQElNYCH ZBIORNIKOW 
NA GNOJOWIC' oc12s do 350 nt3 
Załatwiamy całkowitą dokumentac;ę 

UDZIELAMY GWARANCJI 

• wywoływanie negatywów 35 mm 
• odbitki barwne w formatach 

od 7,5x10 do 20x30 cm 
• odbitki barwne i cz-b 

ze wszystkich nośników cyfrowych 
• komputerowy retusz zdjęć 
• zdjęcia do dokumentów (15 pin) 
• skanowanie i obróbka zdjęć 
• reprodukcje ze zdjęć i slajdów 
• zdjęcia na porcelanie, kubkach, koszulkach 
• reportaże - śluby, chrzty, 

I Komunia święta, 
imprezy okolicznościowe, plenery 

• uslugi kserograficzne (XERO) 
-~m."1Tl'lrli 

m@m~ MgOO~~ nrnlfilr @l!J100® w łłm~@m 
TAJEMNICA UZDROWIEŃ FILIPIŃSKICH HEALERÓW 

Filipińscy healerzy są słynni na cały świat za sprawą operacji bez 
skalpela. Jednak nie ta umiejętność jest podstawą ich codziennej 
praktyki są oni niezwykle skutecznymi bioenergoterapeutami. Właśnie 
ich skuteczność fascynuje ludzi na całym świecie. 

SKLEP ""RODN ,„.,., OFERUJE • SPRZEDA!Y: 
UV '61. f •NASIONA WARZYW renomowanych 

Albert Celino o mocy uzdrawiania dowiedział się mając kilkanaście lat i od tamtej 
pory umiejętności te rozwijał pod uważnym okiem swego dziadka, słynnego uzdrowiciela 
na Filipinach. Z niezwykłym skupieniem i modlitwą podchodzi do każdego chorego, jest 
osobą o bardzo wysokim potencjale energetycznym. Po skupieniu stosuje wobec 
chorego rozmaite techniki manualne: masaż punktowy, wibracyjny, przekazując 
jednocześnie energię. Gdy chory tego potrzebuje filipiński uzdrowiciel przeprowadza 
operację bez użycia skalpela. Albert Celino może pochwalić się sukcesami 
w likwidowaniu wielu schorzeń: żołądka, wątroby, trzustki, serca i układu krążenia, 
prostaty, mięśniaki, torbiele, nowotwory, schorzeń kręgosłupa, alergie, tarczycy, jelita . 

• Zostałam skierowana do szpitala na usunięcie guza piersi. Wcześniej jednak poddałam się zabiegowi u pana 
Alberta. Dzięki niemu, już po pierwszym zabiegu guz znacznie się zmniejszy/, po drugim jeszcze bardziej. Ponadto po 
zabiegach ustąpiły bóle kręgosłupa, prawego biodra, kolana, nerwicowe bóle głowy. Polecam wszystkim bliskim tego 
typu terapię.• -Anna B. z Bełchatowa 

.Od kilku lat cierpiałem z powodu chorej trzustki, już niewiele jadłem. Po wizycie u pana Alberta wszystko minęło, 
jak ręką odjął.• - Marian K. z Kielc 

.Miałem pod kolanem guz wielkości śliwki, badania wykazały, że jest to nowotwór złośliwy. Gdy dowiedziałem się 
o przyjeżdzie Alberta do Łodzi umówiłem się na wizytę. Po dwóch zabiegach guz zniknął, ku zdumieniu lekarzy i mojej 
ogromnej radości.• - Franciszek Z. 

ŁOWICZ RELAKS firm holenderskich, francuskich i polskich 
ul. WarsŻawska 38 • podłoża ogrodnicze • folie ogrodnicze 

• agrowłókniny • środki ochrony roślin 
tel. {046) 837-37-79, 0663-491-147 •nawozy-Hydro-Kemira Z1pr112111y 

Seminls_,_._. M _,.,,, f» t'°" 
I !:. „i. ! !!!! .... _(łL ::;-~::,, '1iil 

wiele bankó 
w jednym 

• Kredyt hipoteczny 
- bez wkładu własnego w CHF 

- bez zaśWladczenla o dochodach 
• Kredyty gotówkowe, samochodowe 

• Karty kredytowe 
• od 500 zł dochodu bez ograniczeń wiekowych 
• Bezpłatne doradztwo • Wybór na,ftańszej oferty 

Jeśli wzltllścle Państwo kredyt hlpoteczny, zwróćcie uwagę 
na warunki umowy. Istnieje realna szan&&!a------..:1! 
na obniżenie oprocentowania oraz 
konsondacja Innych zobowiąza Łowicz, ul. Podrzeczna 198 
Czeka na Was tel. (046) 837-32-76, 0502-037-725 
B PLAT~ dgradca &illaH: lowi~~ 

•• - - · .a....-r~ 

Przyjmujemy zamówienia Polecamy 
na imprezy okolicznościowe wyroby własne 
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Dzieci były 
rozialone 

W Nowym Łowiczaninie z dnia 
i 23.03.06 r. Dyrektor Zespołu 
Szkół na Korabce pofatygował się 
odpowiedzieć na mój wcześniej
szy list dotyczący lodowiska 
przy tej szkole. To dobrze, bo 
świadczy to o tym, że dyrekcja 
jest wrażliwa na to, co pisze się o 
szkole. Argumenty przytoczone 
przez dyrektora mnie jednak nie 
przekonują i nie wpłyną na zmia
nę mojej opinii w tej sprawie. 

Ja w swoim liście nie pisałem o 
popękanej tafli lodu, ponieważ w 
tym roku była ona nie najgorsza, 
czemu wyjątkowo sprzyjały wa
runki pogodowe. Cóż jednak z 
tego, skoro tafla nie była odśnie
żana po kolejnych opadach śnie
gu. Przez prawie całe ferie zimo
we lód był zasypany grubą war
stwą śniegu i nikt się tym nie inte
resował. Dopiero pod koniec ferii 
lodowisko zostało odśnieżone, 
podobno przez jakiegoś zdespe
rowanego rodzica 

W poprzednich latach lód przy 
tej szkole był jeszcze gorszy. Ro
zumiałem, że przy zmiennej i 
mniej sprzyjającej pogodzie trud
no jest utrzymać dobre lodowisko. 
Śmieszyło mnie jednak, kiedy do
wiadywałem się od swoich dzieci, 
7.e pracownicy szkoły polewali lo
dowisko w godzinach przedpołu
dniowych. Efekt był łatwy do 
pizewidzenia - na następnej prze
rwie lód był zniszczony przez 
dzieci sprawdzające, czy już za
marzło. Podobno w „dwójce" lo
dowisko polewają przed północą, 
a asfalt mają podobny jak w „trój-
ce". 

Dyrektor pisze, że ważniejsze 
jest nauczanie i wychowywanie. 
Czyżby tym aspektem pracy 
szkoły zajmowali się pracownicy 
obsługowi? 

Jeżeli szkoła tak wysoko sta
wia sprawę wychowania dzieci, 
to przykład całkowitego braku 
dbałości o lodowisko jest antywy
chowawczy. 

Moje dzieci były bardzo roz
żalone, że w tej szkole nikt nie 
zajmuje się lodowiskiem. Uwa
żam, że przyczyną nie był brak 
czasu, czy problemy z centralnym 
ogrzewaniem, lecz brak jakiegokol
wiek zainteresowania i troski o 

• stan lodowiska. Honoru nie obro
ni się wątpliwymi argumentami 
słownymi lecz konkretnymi 
przedsięwzięciami. 

Ja czuję się teraz podwójnie 
rozczarowany, gdyż oczekiwałem 
samokrytycznej refleksji ze stro
ny kierownictwa szkoły, a otrzy-

małem wykład o misji dydaktycz
no-wychowawczej pracowników 
obsługowych. 

MJ., rodzic z Korabki 
(imię i nazwislw znane 

redakcji) 

Po co ogłaszać 
nabór? 

Piszę w związku z artykułem, 
który ukazał się 9 lutego 2006 r., 
dotyczącym sprawy naboru pra
cowników na pewne stanowiska 
w Starostwie Powiatowym. Czy
tając ten artykuł chciałbym się 
ustosunkować do przedstawionej 
w nim sprawy. Nie mam nic prze
ciwko temu, że osoby zatrudnio
ne na tych stanowiskach pracują, 
jeśli uprzednio sprawdziły się w 
pracy wykonywanej w ramach 
robót publicznych. Po co w takim 
razie ogłaszać o naborze pracow
ników? Uważam, że jest to bez
sensowne, gdyż osoby zaintere
sowane ofertami pracy w jakiś 
sposób zaangażowały się, fatygo
wały się i na pewno poświęciły 
swój czas, zresztą stracony, a efekt 
jest taki, że zostały „wystrych
nięte na dudka" i zrobione w tak 
zwanego, za przeproszeniem, ba
lona. 
Coś tu jest nie w porządku i nie 

fair. W ubiegłym roku obchodzili
śmy 25 lat powstania „Solidarno
ści", a absurdy i paradoksy, nie
stety, są. Można coś ogłosić, gdy
by któraś z zatrudnionych wcze
śniej osób nie sprawdziła się na 
którymś ze stanowisk. A może 
zachodzić potrzeba, żeby jeszcze 
coś zmienić w aktualnie obowią
zujących przepisach. 

Z poważaniem 
J.M (imię i nazwislw 

znane redakcji) 

O przywileiach 
dla pederastów 

Zaniepokoiła mnie notatka za
mieszczona w ,,Nowym Łowicza
ninie" z 30 marca tego roku, zaty
tułowana „Olejniczak chce przy
wilejów dla gejów''. Sam nie je
stem entuzjastą posła naszej zie
mi, jednakże jego zaangażowanie 
w utrwalanie tolerancji w Polsce 
uważam zajak najbardziej godne 
pochwały i poparcia. Wymaga to 
ogromnej odwagi i wiary w możli
wość zgodnego życia wszelkich 
warstw i grup społecznych, bez 
względu na to jakiego są wyzna
nia, czy choćby w tym przypad
ku orientacji seksualnej. Środowi
ska homoseksualne nie próbują 
wyjednać sobie żadnych przywi
lejów, jak Pan stara się to wmó
wić, a jedynie prawa do godnego 
życia bez ciągłego strachu o wła
sne bezpieczeństwo i akceptację. 
W takich miastach jak Łowicz, na 
prowincji, jest szczególnie trudno 
znaleźć się wśród ,,zwykłych" lu
dzi, kiedy wciąż słyszy się za ple
cami nieprzyjemne uwagi, a czę
sto i wyzwiska, toteż wielu tych 
,,nienormalnych" zmuszonych jest 
uciekać do wielkich miast, gdzie 
łatwiej jest wtopić _ się w tłum. 

Wiem to z własnego doświadcze
nia, mam 20 lat i jeszcze miesz
kam w Łowiczu, lecz nie jest mi 
łatwo znaleźć się tu z powodu 
mojej odmienności. Czy świadczy 
to o społecznej degeneracji tych 
aglomeracji, czy o tkwieniu 
w ciemnocie i zabobonie pełno
prawnych (czyt. uprzywilejowa
nych do życia w spokoju) miesz
kańców miast małych? Trudna do 
rozstrzygnięcia to kwestia, bo 

. wydaje się, że i tu i tam ludzie są 
ci sarni. 

Myślę, że tak poczytna regio
nalna gazeta ma wielki wpływ na 
kształtowanie opinii w naszym 
mieście i lepiej byłoby, gdyby jej 
redaktor naczelny miał w sobie 
więcej zrozumienia i tolerancji 
zwłaszcza, że problem ten doty
czy nie tylko cenionego na kultu
ralnej mapie stolicy klubu, ale 
i naszego małego podwórka. 

Z całą grzecznością 
Kasper Cecha-Czerwiński 

*** 
Witam Szanownego Pana 
W ostatnim czasie na łamach 

Nowego Łowiczanina ukazał się 
artykuł, w którym negujecie Pań
stwo zachowanie posła Olejnicza
ka, który postanowił bronić war
szawskiego klubu Le Madame. 
Uważam, iż o ile ocenianie zacho
wania posła jest jak najbardziej na 
miejscu, to jednak cała konstruk
cja artykułu nastawiała dość nega
tywnie do mniejszości seksual
nych. Jest to postępowanie kary
godne i nie przystoi ludziom świa
tłym, a za takiego Pana i Pańskich 
współpracowników uważam. 

Misja publiczna, jaką Państwo 
pełnią ma służyć społeczeństwu, 
tymczasem swoim postępowa
niem zaprzeczacie Państwo celom 
zawartym w tej misji. 

Informacja powinna być neu
tralna, co najwyrażniej nie dla 
wszystkich jest jasne. Mam na
dzieję, że w przyszłości zmieni
cie Państwo swoje nastawienie 
do świata, gdyż w pewnym mo
mencie okaże się, iż świat, który 
Państwo staracie się przedstawić 
czytelnikom, stanie się niezrozu
miały. 

Od autora: 

Pozdrawiam 
Czytelnik 

Cenię polemiki, ale cenię mniej, 
gdy wypowiedzi przeinaczają 
wymowę artykułu, do którego się 
odnoszą. Autor pierwszej wypo
wiedzi twierdzi, jakoby środowi
ska homoseksualne nie próbowa
ły walczyć o przywileje dla sie
bie. Tymczasem zdarzenie, do któ
rego odnosiłem się w komentarzu, 
właśnie tego dowodzi: homosek
sualiści nie chcieli opuścić lokalu, 
który nie był ich własnością, za 
który nie płacili czynszu i które
go opuszczenie nakazał im, w pra
womocnym wyroku, nasz polski 
sąd. W tym lekceważeniu prawa 
wspierali ich lewicowi politycy, 
w tym poseł SLD Wojciech Olej
niczak. To jest walka o stanięcie 
ponad prawem, a na to nie może 
być zgody, bo to niszczy nasze 

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

wl:OWICZU 
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PCK państwo, które jest wspólnym 
dobrem. Dobrze, że komornik 
wykazał się stanowczością i po
traktował gejów tak, jak powinien 
być potraktowany każdy inny 
obywatel w takiej sytuacji. 

Sprawdzą się 
• • 

Nadawca drugiego listu ma 
z kolei problemy z rozumieniem 
tego, czemu służą media. Informa
cja powinna być neutralna - pi
sze. Tak, ale tekst, do którego się 
odnosi nie był informacją - bo tę 
podawały przez kilka poprzed
nich dni prawie wszystkie krajo
we stacje telewizyjne, radiowe 
i gazety - lecz był komentarzem 
do obserwowanych wydarzeń. 
A do komentarza mamy prawo. 

w p1erws1e1 pomocy 
Po raz piąty łowickie szkoły 

średnie zmierzą się ze sobą w 
mistrzostwach udzielania 
pierwszej pomocy, które w 
sobotę 22 kwietnia na terenie 
Parku Błonia w Łowiczu orga
nizuje łowicki oddział Polskie
go Czerwonego Krzyża. 

S wój udział w mistrzostwach 
zgłosiły 4 szkoły średnie z tere

nu Łowicza: z I LO, II LO, ZSP nr 1 
oraz ZSP nr 2 na Blichu. Każda z 
nich wystawi czteroosobową dru
żynę złożoną z uczniów szkoły, 
oprócz tego w mistrzostwach udział 

weźmie 6 sędziów - ratowników 
oraz 15 pozorantów. Ci ostatni zajmą 
się na sześciu stacjach, inaczej "ogni
skach urazowych", inscenizowa
niem zdarzeń, w których potrzebna 
będzie pomoc. Zespoły będą miały 
za zadanie udzielić pomocy "po
szkodowanym'', fachowość której 
będzie ocenia przez sędziów. Szko
ły mogą wystawić poza konkw'sem 
dodatkowe drużyny ratownicze, 
które będą mogły sprawdzić się w 
działaniu. Najlepsza drużyna z mi
strzostw w Łowiczu wyjedzie na 
zawody wojewódzkie. 

(tb) 

Korzystając z tego prawa pod
kreślę, że prezentowane przez 
obu nadawców rozumienie „tole
rancji" jest mi obce. Bo łacińskie 
słowo „tolerare'', z którego wy
wodzi się tolerancja, oznacza 
„znosić", „wytrzymywać" -
a więc tolerancja to w istocie zgo
da na wytrzymywanie, znosze
nie, ścierpienie jakiegoś zjawiska 
w przekonaniu, że zwalczanie go 
siłą nie ma sensu. Natomiast śro
dowiska pederastów używają go 
w znaczeniu życzliwej akcepta
cji. Takie rozumienie tolerancji roz
powszechniło się w użyciu, to 
prawda, ale nie znaczy to, że mu
szę się z takim rozumieniem zga
dzać. Pederastia jest złem, przy
noszącym wiele cierpień osobom 
w nią uwikłanym, ale także przy
noszącym ogromne szkody spo
łeczeństwu - tak jak i inne odmia
ny hedonizmu. Dlatego nawet 
żałuję, że w tekście użyłem słowa 
,,gej" - bo z wesołością nie ma to 
nic wspólnego. 

Olimpiada Wiedzy Religijnej 

O miłości Boga 

Homoseksualiści nie byli i nie 
są w Polsce zagrożeni ani prześla
dowani. Niech jednak nie narzu
cają ogółowi społeczeństwa po
glądu,jakoby to co robią było nor
malne i jakoby było dobre. Mamy 
prawo wyrażać przekonanie, że 
jest to nienormalne i że jest to złe. 

Wojciech Waligórski 

Do 114 gimnazjów w die
cezji łowickiej Kuria Diece
zjalna Łowicka rozsyła już in
fonnacje o tegorocznej Olim
piadzie Wiedzy Religijnej, 
która odbywać się będzie pod 
hasłem „Deus Caritas est" 
(„Bóg jest miłością"). 

O rganizator olimpiady z ramie 
nia kurii, ks. Tomasz Jackow

ski wyjaśnia, że hasło jest tytułem 
pierwszej encykliki papieża Bene
dykta XVI. Dlatego też w literatu
rze, którą należy przyswoić pod
czas przygotowań do tejże olim
piady, znajduje się diugi rozdział 
encykliki ,,Deus Caritas esf'. Po
nadto gimnazjaliści muszą zapo
znać się z Ewangelią według św. 
Mateusza i wybranymi fragmen
tami Katechizmu Kościoła Kato
lickiego. 

Organizatorzy wyznaczyli szko
łom czas na zgłoszenie chęci udziiihi 
w OWR do 24 kwietnia Etap szkol
ny odbędzie się 8 maja, dekanalny -
20 maja, diecezjalny- 5 czerwca Po
dobnie jak w latach ubiegłych, trzej 
laureaci olimpiady w pojadą w na
grodęna3-dniowepielgrzymki wter
minie, który z.ostanie z nimi ustalo
ny. Ks. Jackowski mówi, żenajpraw
cląlodobniej wyjedzie z gimnazjali
stami w Kotlinę Kłodzką. Laureaci 
będą też mieć możliwość kontynu
owania nauki (bez koniecmości zda
wania dodatkowych egzaminówwer 
WllC(tmlych) w Katolickim Liceum 
Klasycznym w Skierniewicach lub 
w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie. Wa
runkiem skorzystania z tego przy
wileju jest uzyskanie na świadectwie 
ukończ.enia gimnazjum średniej nie 
mniejszej niż4,0. (mwk) 

SONOCO-ALCORE Sp. Z O.O. 96-503 SOCHACZEW, Feliksów 46A 

poszukuje osoby na stanowisko 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO · 
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za: 
• Prowadzenie pełnej księgowości 
• Właściwe utrzymanie, przechowywanie i archiwizację dokumenfacji 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, płacowej i ubezpieczeniowej oraz obieg i pełna kontrola nad całą dokumentacją 

• Ochrona i kontrola majątku jednostki 

Oferujemy: 
• Bardzo dobre warunki finansowe 
• Pracę w międzynarodowym środowisku 
• Dużą samodzielność w działaniu 

~ • Przyjazną atmosferę pracy 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 

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

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



13.04.2006 r. 

KOBIETA NA MOTOCYKLU . . - e 

PREZESEM WIEJSKIEJ STRAZY 
Ci wszyscy, którzy w ubie

głym roku przyglądali się 
gminnym zawodom pożarni
czym organizowanym w Do
maniewicach, zobaczyć mo
gli niecodzienny widok. Oto 
nagle na stadion wjechał 
motocykl czoper - Suzuki ln
truder. Prowadząca go oso
ba przyodziana była w stra
żacki mundur. Za motocy
klem podążały dwa wozy bo
jowe. Kawalkada wykonała 
rundę wokół stadionu, wywo
łując ogólne poruszenie 
wśród widzów i zawodników. 
Kolejny pomruk zaskoczenia 
przeszedł po widzach, w mo
mencie kiedy strażak na mo
tocyklu zdjął kask. Okazało 
się, że to kobieta. 

W taki sposób na :ni.wodach :ni.
prezentowała się jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Ro
góźna, a kobieta na motocyklu -
Mariola Wojda w lutym tego roku 
wybrana została prezesem tejże jed
nostki. 

Powstała w 1915 roku OSP Ro
góźno, skupia dziś 36 czynnych 

•osobowe 
•dostawcze. 
•ciężarowe 

• oleje, flltry, ptyny 
• auto-szyby 
• elementy karoseryjne 
• opony • sprzeda!, 

montat, wymiana 
111 mechanika pojazdowa 
111 komputerowa 

diagnostyka elektroniki 
• pompy wtryskowe, 

wtryskiwacze 
_ ~ ~gulacja I naprawa 

Prezes straży w skórach i na motocyklu. 

członków, w tym siedem kobiet. 
19 lutego, podczas walnego zebra
nia sprawozdawczo - wyborczego, 
nowym prezesem jednostki została 
kobieta - Mariola Wojda, która stra
żakiem ochotnikiem jest od 2004 
roku. Jest to jedyny damski prezes 
OSP w naszym powiecie. Jedyny 
chyba także - licząc w tym pizy
padku również mężczyzn - który 
jeź.dzi na czoperach i samochodach 
terenowych, który od:ni.wsze uwiel
biał mundury, pizygotowuje się do 
rajdu po Afiyce, nudruje, chciałby 
skoczyć na bungee i który w swoim 
życiu otarł się także o świat mody 
i reklamy. 

Mariola Wojda pochodzi z Dąb
kowic Dolnych, jednak dziś wraz 
z mężem i dwójką dzieci mieszka 
w Podrogóźnie. Tutaj miała babcię, 
tutaj też często przebywała, więc 
od początku czuła się w tej miejsco
wości jak u siebie. Pizygoda ze stra
żą ochotniczą zaczęła się w roku 
2004, kiedy to druhowie z Rogóźna 
poszukiwali sponsorów, by :ni.ku
pić od łowickiej mlec:ni.mi beczko
wóz. Mieli już wtedy jeden wóz 
bojowy, jednak wchodzili do Krajo
wego Systemu Ratowniczo - Gaśni
czego i potrzebowali drugiego auta. 

- Wraz z mężem prowadzimy dzia
łalność gospodarczą, więc przyszli 

także do nas - mówi pani Mariola -
Mam taki charakter, że nie potra
fię odmówić i na ile mogę, poma
gam wszystkim potrzebującym -
dodaje. 

W ramach podziękowań :ni. spon
soring pani Mariola zaproszona ro
stala potem na walne zebranie jed
nostki, na którym hyła jedyną ko
bietą. Otizymała wtedy propozy
cję, aby zostać członkiem straży 
i po namyśle stwierdziła, że się zgo
dzi, jeśli w przedsięwzięcie uda się 
:ni.angażować większą grupę kobiet 
Udało się- :ni.raz po zebraniu powo
łana została do istnienia siedmiooso
bowa drużyna kobieca, w którtj dzia
łają panie w wieku od 18 do 33 lat 
Co ciekawe, drużyna nie miała jesz
cze roku, kiedy wywalczyła na 
gminnych zawodach pierwsze miej
sce w kategorii żeńskiej. Jak udało 
się osiągnąć tak wiele w tak krótkim 
c:ni.sie? - Dui:o pomagali nam chloJr 
cy, wiele się od nich nauczyłyśmy -
mówi prezeska. - Miałyśmy ldopoty 
ze sztafetą, ale w tym przypadku po
mógł nam Mieczysław Szymajda -
dodaje. Krótko potem na rozgrywa
nych w Łowiczu :ni.wodach powia
towych drużyna kobieca z Rogóź
na wywalczyła miejsce piąte, rywa
lizując w wielu przypadkach 
z dziewczętami dużo młodszymi 
i bardziej doświadcz.onymi. 

Monotonia zabiia 
Co motywowało panią Mariolę 

do tego, by :ni.angażować się w dzia
łalność straży ochotniczej? - Lubię 
adrenal~ ryzyko, lubię kie.dy coś 
się wokół mnie dzieje - odpowiada 
kobieta. -Monotonia.mniembija. Od 
:ni.wsze też kochała mundury, kie
dyś marzyła, aby zostać policjant
ką, chciała też skończyć szkołę ko
lejarską. Nic jednak z tego nie wy
szło, podobnie jak z planów, aby 
studiować architekturę. 

Najważniejszym może impulsem 
było to, iż pani prezes chciała po 
prostu coś dla jednostki zrobić. Jak 
mówi, widziała dotychc:ni.sowe :ni.
angażowanie druhów - wejście do 
krajowego systemu, przebudowę 
strażnicy, rozpoczęcie od 2001 roku 

FABRYKA OKlfN PCV 
..................... ...._.RUKOSIN 4 
łOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (046) 837-63-53 
KUTNO: UL. REJTANA 6, TEL. (0241 254-60-02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE; 5-komorowy Avantgarde 

•Szybyk1,0 ~1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

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

R.JJO 
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prowadzenia kroniki, co z dużym zaanga
żowaniem czyni kronikarz Marek Gejo, 
zakup :zdalnie sterowanej syreny selektyw
nego powiadamiania, czy fakt, iż pieniędzy 
za udział w akcjach gaśniczych strażacy nie 
biorą do własnej kieszeni, ale pneznaczają 
w całości na działalność jednostki. Dzięki 
temu wszystkiemu miała pewność, że z tymi 
ludźmi można coś zdziałać. 

- Być kobietą na takim stanowisku ... 
Z jednej strony to fajnie, ale z drugiej jest 
obawa, bo przecież strażakami i prezesami 
są głównie mężczyźni. Cieszę się, że po tak 
krótkim czasie panowie obdarzyli mnie za
ufaniem, jednocześnie mam jednak wiele 
obaw, czy dam sobie radę. Liczę oczywiście 
na ich pomoc i zaangażowanie, że wspólnie 
sobie poradzimy 

spodarz Adarnas Paweł, członek zarządu 
Grzegorz Małecki. 

Nowa pani prezes ma liczne plany na 
przyszłość - zarówno związane z jednostką 
OSP, jak i z własną osobą. Przede wszyst
kim zależy jej na dosprzętowieniu jednostki 
- wyposażeniu jej w sprzęt ratownictwa 
drogowego i wymianie jednego z wwhw 
bojowych. Chciałaby także docieplić budy
nek strażnicy. Przy tej okazji druhowie, 
z którymi rozmawialiśmy, przywoływali 
nazwisko dotychczasowego prezesa jed
nostki Stanisława Wolskiego. Mimo iż zre
zygnował z tej funk:cj~ to właśnie on w cza
sie 30-stopniowych, największych mroz.ów, 
codziennie palił w piecu, aby woda nie za
marzała i aby utrzymać gotowość bojową 
jednostki. - Chcielibyśmy nadal współpra
cować z panem Wolskim - mówi prezeska. -
Bardzo dużo nam pomógł, a poza tym po
siada olbrzymie doświadczenie. 

propozycji sesji zdjęciowych do katalogów 
z rajstopami - mówi. - Ale wtedy byłam 
w ciąży i nie było sensu się w to angażować
dodaje. 

Głębiny tei kuszq 
Ostatnio pani Mariola rozpoczęła nato

miast przygodę z nurkowaniem. Jak do tej 
pory zeszła pod wodę dwukrotnie i połknę
ła bakcyla Niedługo zaczyna kurs, tak więc 
obecnie jej ulubioną lekturą są książki o nur
kowaniu. Myślała, że może wkuwanie teo
rii zniechęci ją do tego przedsięwzięcia, ale 
stało się wręcz odwrotnie. 

Dotychczasowy prezes jednostki Stani
sław Wolski, zdecydował się zrezygnować 
z tej funkcji po dwóch kadencjach. Dlaczego 
druhowie zdecydowali się wybrać na nowe
go prezesa kobiet.ę? - Bardzo dużo nam po
mogła, prężnie też działa, jest na każde za
wołanie, raz była nawet u pożaru - opo
wiadają strażacy. - Jest osobą twardą i od
ważną, ale potrafi być także czuła. Umie 
pocieszyć, gdy ktoś potrzebuje pomocy -
uważa naczelnik Jan Jamroch. 

Od wueski do Suzuki Pani prezes w galowym mundurze strażackim. 

W jaki sposób, przy tylu planach i tak 
intensywnym życiu, pani Mariola znala
zła jeszcze czas na prezesowanie jedno- · • 
stce OSP? - Tego co robię obecnie, nie 
robię dla siebie, ale dla wszystkich miesz
końców - odpowiada. - Marzy mi się dru
żyna juniorów - chłopców w wieku lat 1 O. 
Planuję też założyć we wsi kabaret - czte
ry osoby chętne już mam. Myślę, że jeśli 
znajdziemy jeszcze cztery. kabaret wkrót
ce ruszy. Pragnęłabym, aby w każdym 
domu był strażak ochotnik. Myślę, że 

W nowym zarządzie obok pani prezes 
zasiadają obecnie: wiceprezes- naczelnik Jan 
Jamroch, drugi wiceprezes Zbigniew Białek, 
sekretarz Dariusz Chmurski, skarbnik Hen
ryk Strugiński, kronikarz Marek Gejo, go-

W życiu prywatnym, poza prowadze
niem wraz z mężem własnej działalności 
gospodarczej i wychowywaniem dwójki 
dzieci - sześcioletniego Mateusza i cztero
letniej Darii, pani Mariola, pasjami zajmuje 
się motoryzacją, Motocykle i samochody 
terenowe lubiła od najmłodszych lat, zaczy
nała jak każdy od WSK, MZK, Jawy, póź
niej przez jakiś czas miała Jamahę Virago 
535 i Suzuki Intruder. Dziś jeździ Jarnahą 

Vrrago 11 OO i jeepem marki Rover. Niedaw
no rozpoczęła kurs na prawo jazdy katego
rii C. Zupełnie realnie myśli też o rajdzie 
Safuri. - Szczerze podziwiam Martynę Woj
ciechowską - mówi o postaci znanej min. 
z telewizji TVN, która bierze udział w raj
dach i podróżuje po świecie. - Taki.eh kobiet 
jak ona powinno być więcej - dodaje. 

Oprócz tego pani prezes kocha góry, 
morze, kajakarstwo, chciałaby skoczyć na 

Joanna Justyna z Łowicza odbiera pierwszą nagrodę w kategorii dzieci i młodzieży do lat 15. Wręcza ją kierow
nik sekcji fotograficznej w ŁOK Jerzy Dołhań. 

WŁOK nadal zima 
Choć zima już się zakończyła, to 

w Łowickim Ośrodku Kultury moż
na ją jeszcze zobaczyć na zdję
ciach pokazanych na wystawie 
fotograficznej wieńczącej konkurs 
„ W zimowej szacie", który prze
prowadziła sekcja fotograficzna 
działająca przy ośrodku. 

N a konkurs napłynęło, mimo dość 
późnego jego ogłoszenia, 
ponad 120 prac od 38 uczestni

ków. Wielu jednak nie zastosowało się do 
podstawowej zasady organizatorów 
i przesłało je w formacie 9 na 13 cm, co 
automatycznie wykluczyło wszystkie 
takie zdjęcia. 

Zwycięzcą konkursu w kategorii mło
dzieży do lat 15 została Joanna Justyna 
z Łowicza, drugie miejsce zajęła Beata Ja
łoszyńska z Łowicza, trzecie Norbert 
Leszczyński. Wyróżnienie otrzymała 
Aleksandra Grzegorek. W kategorii mło
dzieży powyżej 15. roku życia i osób 

dorosłych, pierwsze miejsce zajął Marek 
Bajon ze Skierniewic, drugie Agnieszka 
Łazińska z Łowicza, trzecie Michał Choj
nacki z Łowicza. Wyróżnienie otrzymała 
Sylwia Piotrowicz. 

Marek Bajon rozpoczął swoją przygodę 
z aparatem w początku lat 90., poważnie 
zajmuje się fotografią od 4 lat Pracuje na 
sprzęcie Nikona, wyłącznie analogowym. 
Jego ulubionym tematem są góry i to o każ
dej porze.roku, szczególnie Tatry Wysokie 
po słowackiej stronie. Na wystawie można 
zobaczyć jednak jego prace wykonane wo
kół rodzinnych Skierniewic i w dolinie Skier
niewki. 

Joanna Justyna dopiero zaczyna fotogra
fować. Do swojej pasji wykorzystuje dwa 
aparaty analogowy i cyfrowy Nikona. Lubi 
chwytać zwierz.ęta i krajobrazy. O fotografii 
mówi, że to jej pasja i nigdzie stara się nie 
ruszać bez aparatu. W ubiegłym roku zosta
ła wyróżniona w ogólnopolskim konkursie 
fotograficznym Ecoplanet. 

Marek Bajon ze Skierniewic, zwy
cięzca w kategorii młodzieży star

(tb) szej i osób. dorosłych. 

bungee i ze spadochronem, lubi jeździć na 
łyżwach, rolkach, skakać na skakance. Przy
znaje jednak sama, że cz.ęsto brakuje jej na to 
wszystko czasu. - Na szczęście mój mąż jest 
tolerancyjny- dodaje ze śmiechem. 

W 1999rokupani1'.fariola postanowiła 
spróbować swoich sił w świecie mody i re
klamy. Wysłała swoje zdjęcia do jednej 
z agencji reklamowych i znalazły się one 
w branżowym katalogu. - Było potem Id.łka 

z czasem w tę działalność uda mi się za
angażować także mojego męża. 

Przy tylu planach i przedsięwzięciach 
Mariola Wojda nie musi się raczej obawiać 
monotonii. Na wsi także można żyć cieka-
wie. 

Wojciech C'Zllbatki!' 

Zaczęli sezon rowerowy 
Członkowie Klubu Turystyki Ko

larskiej „Szprycha" zaczęli sezon 
rowerowy od utopienia Marzanny 
i pożegnania zimy. Inauguracja sezo
nu odbyła się w niedzielę 26 marca. 

T uryści przejechali swoją pierwszą 
w tym roku trasę, pokonując około 
30 kilometrów, z Łowicza do Lasu 

Miejskiego, gdzie w Zielkówce utopili ku
kłę Marzannę, dalej przez Z.awady, Jamno, 
Pilaszków do Łowicza. W wyprawie 

uczestniczyło 16osób. Wieleznichzutęsk
nieniem czekało na możliwość podróżowa
nia rowerem, mając już dość długo trwającej 
zimy. Nawet i ona nie zatrzymała jednak 
turystów w dornach. Siedmiokrotnie w cza
sie zimy, w grupach od sześciu do czterna
stu osób wybierano się na kilkunastokilo
metrowe piesze rajdy po Ziemi Łowickiej. 
Teraz turyści zapraszają na niedzielne wy
cieczki rowerowe, infonnację o aktualnych 
trasach można otrzymać w biurze PTfK 
przy Starym Rynku 3. (tb) 

.V~K Składy budowlane 

7 45°0 zł/szt. 

z montażem 

taniej 15 o/n 
Łowicz ul. Poznańska 162/1 S-4 

tel. (046) 830 OO 75 



Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 
Absolutnie cale osobowe, uszkodzone 
- kupię. Tel 046/831-35-71, 0501-081-006. 
Auto-części Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. 
Powypadkowy - kupię_. Auto czę_ści 
- sprzedam. Tel. 0604-412-810. 
Absolutnie kupię całe i rozbite, 
polskie I zachodnie. 
Tel. 046/831-01-29, 0601-317-076. 
Polooeza do remootu - k,_.,;ę_. Tel. 0889-125-S92. 
Fiat Uno, gaz, 1996 rok, 3-0rzwiowy, czer
wony, bezwypadkowy, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 
Mazda 121, 1991 rok, zarejestrowana, srebr
na, zadbana. 4600 zł - sprzedam. 

, ,Tel. 0603-511-414. 
Mercedes 124 2.5 D, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-078-564. 
Części - Ducato, Ford Sierra i Scorpio, Hyun
dai, Renault 11 D, Renault 5, Polonez, 125p, 
126p, Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 
VW Bora 1.6, benzyna + gaz, I 999 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Ford Focus 1.8 benzyna, I 999/2000 rok, 
salon - sprzedam. Tel. 0602-370-470. 
VW Golf lU 1.6, gaz, wspomaganie, c. zamek 
- sprzedam. Tel. 0600-768-482. 
Mercedes 123 2.4 D, 1983 rok 
- sprzedam. Tel. 0604-971-720. 
Grand Voyager, 1998 rok, salon - sprzedam. 
Tel. 0509-208-502. 
Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
VW Transporter 2.4 D, 1998 rok, stan bdb; 

.a,&crcedes l 90E 2.3 benzyna, I 988 rok, skó
ra, pełna elektryka, stan dobry; VW Golf 19 E 
1.8 benzyna, sportowy, 1988 rok, po remon
cie głównym, stan dob<y, 3 drzwi - sprzedam 
Tel. 0606-818-288. 
Kupię każde auto do 1000 zł. 
Tel. 0603-887.$17. 
CC 700, 1997 rac -SjX200arn. Tel. 0604-757-193. 
Nissan Sunny 1.4 benzyna, 1991 rok 
- sprzedam. Tel. 046/837-49--06 wieczorem. 
Kuplę auta pełnosprawne. 
Tel. 0500-167~70. · 
Kuplę każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167~0. 
Kupię aula japońskie. Tel 0509-791.,'l20. 
Uno 1.4, wiśniowy, a:na do uzgodnienia 
- SjX200arn. Bolrowniki 216. Tel. 046/838.(,6.91. 
~Golf 1.6 D - spl2lldaln. Tel. ()5()1..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. 
Opel Omega 2.0 gaz, 1993/1995 rok - tanio 
sprzedam. Tel. 0509-286-655. 
Opel Astra combi 1.7 D, 1994 rok, 7000 zł 
- sprzedam Tel. 0889-990-384, 046/837-0842. 
Ford Transit 2.5 D, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-934-577. 
Fiat l 25p 1500, 1988 rok, stan bdb 
- sprzedam tanio. Zduny k. Łowicza. 
Tel. 046/0839-11-78. 
I 26p, I 996 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 0695-761-320. 
Punto I.I S, 199511996 rok, gaz, kolor gra
natowy, 3-drzwiowy, stan bdb, cena 5900 zł 
- sprzedam. Tel. 0660-418-956. 
Nissan Sunny, 1991 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0691-979-284. 
Fiat I 26p, I 990 rok, silnik I 994 rok, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0698-133-175. 
Fiat Punto 1. 7 diesel - sprzedam 

,Rllnie. Tel. 02412n-&ł-24 po 20.00. 
Nissan Ahnera 1.4 16Y, 1996 rok, gaz, klima
tyzacja - sprzedam. Tel. 0600-680-267. 
Golfll 13, Xll 1989 rok, gaz - sprzedam tanio. 
Tel. 0602-233-840. 
Seat Ibiza 2.0, 1994 rok, benzyna + gaz. 
bogate wypo$3Żellie, grafit - sprzedam. 
Tel. 0600-751-801 po 17.00. 
Fiat I 26p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-67-54. 
Opel Vectra 2.0 DTL, combi, 1999 rok, 
~. bogate wyposażenie 
• sprzedam. Tel. 0609-201-079. 
Ford Escort 1.6 16V +gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0609-135-491. 
Ford Transit, 1994 rok, krótki, niski 
- sprzedam. Tel. 0603-592-345. 
Fiat Brava 1.4 12V, 1997 rol<, stan bdb 
- sprzedam. Tel 0509-551-203. 
Polonez 1.5 + gaz, I 994 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-083-757. 
Audi 80 B4 I .9 TD~ 1993 rok, el. szyby, el. szy
berdach, el. lusterl<a, wspomaganie, alarm, c.za
mek, stan bdb - sprLlrlun. Tel. 0514-989-903. 
Łada 2107, benzyna + gaz, 1989 rok - sprze
dam. Tel. 046/838-40-22, 0698-238-725. 
Cinquecento, Tico lub Felicia 
• kuplę. Tel. 0501-523-233. 
Seicento, Punto - kupię. 
Tel. 0500-420-702. 

·~ 80 B3 1.6 D, 1988 rok, stan dobry, 
4000 zł - sprzedam. Tel. 0600-006-435. 
Volvo V70 2.4 D, 160 KM, 2002 rok, 
nawigacja, telefon - sprzedam. 
Tel. 0601-081-599. 
Avia DMC 6 t, ładowność 2,5 t, 1997 
rok, izotenna, stan dobry - sprzedam. 
GS Nieborów, tel. 0603-879~99. 
Wł T4, 1992 rok, 2.5 D, 6-osobowy 
+ skrzynia - Sf)IZedam. Tel 0604-078-664. 
Spr.redarn lewe drzwi do Seicento. 
"rei. 0609-500-982. 
Opel Vectra 1.7 D, 1993 rok, 5500 zł 
- sprzedam. Tel. 046/838-63-43 po 20.00. 
Fiat I 26p, 1997 rok, kolor zielony, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/837-55-87. 
Tarpan, I 990 rok, sprawny technicznie 
- sprzedam. Tel. 046/838-21-69. 
Mitsubishi Lancer, I 994 rok - sprzedam. 
Tel. 088?<291!-441. 
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Polonez Caro, 1994 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0509-534-142, 046'838-70-19. 
Peugeot 205, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0507-043-684. 
Opel Astra hatchback 1.4, 1996 rok, biały, 
7500 zł - sprLedam. Tel. 0600-304-957. 
Seicento, gaz, 2000 rok, bordowy - sprzedam. 
Tel. 0509-739-202. 
Fiat I 25p, gaz, hak holowniczy - sprzedam. 
Tel. 0604-504-651. 
Sprzedam czę_ści do Opla Astra l.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. 
Spr.t.edam tanio używane zderzaki, błotniki, 
reflektory. Tel. 0604-350-273, 046/839-10-24. 
Escort 1.1, 1981 rok - sprzedam. 
Tel. 0880-781-201. 
Punto 12 ELx, 75 KM, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-213-631. 
VW Golf 1.6 TD, 1987 rok, biały, 3-0rzwiowy, 
[(JO tys. km, stan dobry, 3900 zł - sprzedam 
Tel. 0608-516-735 po 16.00, 046/838-90-26. 
Escort 1.3 CL, I 997 rok, I OO tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po I 6.00. 
Maluch, 29 tys. km, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 046/838-77-71. 
Sprzedam skrzynię_ do ŻUka, z plandeką. 
Tel. 0880-263-930. · 
Auto-Kasacja Nieborów: czę_ści 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 
- sprzedam. Tel. 0604-600-021, 046/838-77-26. 
VW Golf N 1.6 I 6V, 2000 rok, grafit metalik, 
I właściciel, stan idealny, 5-0rzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0692-489-339. 
Ford Focus 1.6 l6V, 199811999 rok, granat<>
wy metalik, I właściciel, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0692-489-339. 
Tarpan. 1985 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-189-399. 
Golf 11, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 
VW Golf li diesel sprzedam tanio na części. 
Tel. 0607-198-603. 
Citroen AX, 1993 rok, stan dob<y - sprzedam. 
Tel. 046/838-51-11 po 16.00. 
Opel Vectra B, 1996 rok, benzyna+ gaz; Cor
sa 1.4, 1994 rok; Opel Astra ID, l 998 rok; 
Ford Escort 1.8 O, 1995 rok; Renault Mega
ne 1.9 D, 1998 rok; Men:edes 190 2.0 D, 
1990 rok - sprzedam. Tel. 0602-498-775. 
Volvo 440 2.0, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0697-574-715. 
Polonez Caro, I 995 rok, gaz, hak - sprzedam. 
Tel. 0507-150-766. 
Nissan Almera 1.6 SLX, 1996 rok, gaz, pełne 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0504-697-53 I. 
Lanos 1.5, 1998 rok, gaz, wiśniowy metalik, 
7500 zł - sprzedam. Tel. 05 I 3-906-523. 
Opel Kadet 1.6 i, 1988 rok, benzyna+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0506-355-598. 
Golf li, 1988 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0668-328-476. 
Golfll 1.6, 1991 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-737-063, 0693-814-096. 
Ford Scorpio 2.0 DHOC, 1991 rok 
- sprzedam. Tel. 0607--065-128. 
CC 700, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-58-3 I. 
Fiat 1500, l 988 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-91-12. 
Toyota Celica, 1986 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-824-708. 
Men:edes 407 D, 1978 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0512-280-177. 
Fiat l 26p, I 999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 
Citroen BX 1.9, l 990 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 046/863- I 4-11. 
Fiat Panda, 2003/2004 rok, czerwony 
- sprzedam. Tel. 046/837-82-88. 
Fiat I 26p, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0508-243-618. 
Mercedes bus 307 blaszak, 1985 rok 
- spr.redarn. Tel. 0888-779-368. 
Koncesjonowane złomowanie pojaz
dów, możliwość odbioru. Skup sa
mochodów osobowych, dostaw
czych, ciężarowych. Naprawy samo
chodu Star ł Innych, części podze
społy. Zduny, tel. 0602-123-360. 
I 26p, I 991 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 0506-322-719. 
Skoda Favorit 1.3 - pilnie sprzedam. 
Tel. 0692-498-283. 
Renault Kangoo, 1.4 Xll 1998 rok, pomarań
czowy, 5-osobowy, przeszklony, 5-d;,wio
wy, salonowy, I właściciel, I 3500 zł 
- sprLOdam. Tel. 0608-041-970. 
Ford Focus 1.6, xa 1999 rok, ltlOłSki metalik, 
salonowy, I właściciel, pełne wyposażenie, 
21000 zł - spr.redarn. Tel. 0694-854-712. 
VW Passat combi 1.8, 1987 rok, stan idealny 
- tanio sprzedam. Tel. 0606-916-728. 
VW Golf W, rozbity przód, 1.8 Gf + gaz, l 993 
rok, 5-drzwiowy - sprt.edam. Tel. 0514-920-701. 
Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, do lakierowania, 
je-;dżący - sprLCdam. Zabostów Duży 53. 
Corolla 1.3 + gaz, 1999 rok.. biały - sprzedam. 
Tel. 0504-169-288. 
VW Passat 1.9 TDI combi, automa~ 1999 rok, 
granatowy metalik - sprzedam. 
Tel. 046/838-88-43. 
Opel Vectra 1.7 ID!, 1992 rok, ABS, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek, szyber
dach, 2 lata w kraju, stan bdb, 6800 zł 
- sprLCdam. Tel. 046/831-01-29. 
Volvo 460 2.0, 1994/1995 rok, gaz, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamek, szyberdach, 
ABS, 5800 zł - sprzedam. Tel. 046/31-01-29. 
Fiat I 26p, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-095-748. 
Skoda Octavia 1.6, 2002 rok, stan bdb 
- sprLOdam. Tel. 046/861-25-51. 
Fiat Uno I.I, 1992 rok, niebieski metalik, 
3-0rzwiowy, stan dobry, bez śladów korozji, 
23dbany- spl7.IOdam. Tel. 0608-409-744. 

Daewoo Tico, 1997 rok, wiśniowy metalik, 
I wlaścicic~ bez śladów korozji, :zadbany, elek
tryczne szyby, c.zamek, be-LW)'padkowy, stan 
bdb, 4900 zł - sprLOdam. Tel. 0500-026-841. 
Daewoo Nexia 1.5 16V, 1996 rok, ciemnozie
lony metalik, Sedan, wspomaganie kierow
nicy, c.zamek, el .szyby, bez śladów korozji, 
zadbany, stan dobry, 5500 zł -sprzedam. 
Tel. 0608-409-744. 
Absolutnie kupię CC, Uno, Punto, 
Siena, Tico, Nexia, Espero, Lanos 
i Inne. Tel. 0608-409-744. 
Kupię wszystkie, uszkodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 
Silniki 3.8 D Mercedes 508; alternator 
i rozrusznik do Poloneza 1.9 D - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 
Skrzynię Polone-La, po 1992 roku - skupię. 
Tel. 0504-199-580. 
Fiat 126p Elegan' 1995 rok; Citroen ZX l.4i, 
1994 rok; CC, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 
Kupię_ każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 
Skoda Fabia 1.4, 2001 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0601-782-055. 
VW Golf IV, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-208-588. 
Citroen Berlingo 1.4, 1999 rok, 5-osobowy 
- sprzedam. Tel. 0604-208-588. 
I 26p, 2000 rok, I właścicie~ 40 tys. km 
- sprzedam. Tel. 0691-661-277. 
Opel Astra, 1994 rok; Renault Twingo, 
1994 rok, sprowadzone - sprzedam. WY.iazdy 
do Niemiec. Tel. 0888-300-550, 0504-065-348. 
Fiat Punto, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 
Peugeot 406, 1998 rok, klimatyzacja, 
I właściciel - spr.redarn. Tel. 0509-791-220. 
VW Polo, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-040-690. 
Daewoo Matiz, 1999 rok -sprzedam. 
Tel. 0500-167-670 . 
Audi A4, 1995 rok, klimatronik - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
Skoda Octavia, 1998 rok, klimatyzacja 
- sprzedam. Tel. 0887-464-028. 
Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 
Opel Astra, I 995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
Opel Vectra, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 
Renault Megane, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 
VW Golt; 1995 rok - sprzedam 
Tel. 0509-791-220. 
Ford Sierra, 1991 rok, z ube2pieczeniem 
- tanio sprzedam. Tel. 0691-090-215. 
Citroen Xsara combi 1.9 D, 1999 rok, 
salonowa • spmldam. Tel 0501.QA.620. 
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, 
Golf n - sprzedam. Tel 0604-569-679. 
Polonez 1.9 D, 1992 rok, po remoncie 
- sprzedam. Tel. 0608-732-124. 
Sprzedam hak holowniczy 200 zł. 
Tel. 0889-144-842. 
Volvo 343, 1983 rok; Maluch, 1990 rok 
- sprzedam. Tel. 046/838-33-33. 
Opel Vectra l.6i + gaz, 1994 rok, c. zamek, 
wspomaganie, granatowy - sprzedam. 
Tel. 046/837-01-32. 
Opel Frontera, 1994 rok, bogate 
wyposażenie. Tel. 0509-~1. 
Renault Megane 1.6 benzyna + gaz, 9800 zł 
do uzgodnienia - sprzedam Tel. 0693-542-137. 
Fiat Siena 1.6 l 6V, 1998 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0698-417-557. 
Fiat 126, 1995 rok, stan bdb, 2 komplety 
nowy opon sezonowych - sprzedam. 
Tel. 0600-421-548. 
Renault Cllo 1.2, 1995 rok, li właści
ciel • sprzedam. Tel. 0605422~52. 
Opel Frontera 2.8 TDI, podwyższany, klima
tyzacja, pełna elektryka - sprzedam. 
Tel. 0507-141-870. 
Zuk, benzyna + gaz - sprzedam. 
Tel. 0660-695-504. 
VW Golf Ili, I 993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-12-77. 
Przyczepka - sprzedam. Tel. 0602-230-475. 
VW LT 28, 1991 rok, izoterma, 9000 zł+ VAT 
- sprzedam. Tel. 0504-252-133. 
Ford Escort 1.6 I 6V, benzyna + gaz, combi, 
1995 rok, radio, c. zamek, el.szyby, opony 
lenie + zimowe, 9300 zł, 135 tys. km 
- sprzedam. Tel. 0504-252-133. 
Opel Astra 1.6 I 6V, benzyna + gaz, combi, 
1998 rok, 150 tys. km, c.zamek, el. lusterka 
i szyby, wspomaganie, klimatyzacja, 
13500 zł - sprzedam. Tel. 0504-252-133. 
Tico, 1998 rok, bordowy metalik, immobili
zer, antynapad, I właścicie~ 86 tys. km, 
4800 zł, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0668-857-410. 
Fiat Siena 12 benzyna+ gaz, 1999 rok, zielony 
metalik, c.zamek, alann, poduszka, stan bdb -
sprzedam. Tel. 046/863-28-48, 0697-607-834. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, rudy metalik, 
immobilizer, zderL.ak w kolorze nadwozia, 
8300 zł - sprzedam. Tel. 0668-857-410. 

Daewoo Matiz, Xl1 1999 rok, zielony meta
lik, I właściciel, instalacja gazowa, c. zamek, 
8200 zł do negocjacji - sprzedam. 
Tel. 0608-427-135. 
Brava 1.6 + gaz, I 997 rok, czerwona, radio, 
garażowana, zadbana. 8800 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 
Felicia 1.3 MP, 1997 rok, zielony metalik, 
90 tys. km, 7700 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 
Uno 900. 2000 rok, 5-0rzwiowy, granatowy 
metalik, 80 tys. km, 8500 zl - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 
Punto I. I SX benzyna + gaz, 1998 rok, 5 drzwi, 
zielony, alarm, c.zamek, bezwypadkowy, 
garażowany, serwisowany - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 
Seicento 900 benzyna + gaz, 2000 rok, srebr
ny metalik, immobilizer, bezwypadkowy, 
garażowany, serwisowany - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 
Fiat 126 el, 1996 rok, granatowy, I właściciel, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0503-602-454. 
Suzuki Swift I.O, 1991 rok, czerwony, rozbi
ty przód - sprzedam. Tel. 0503-602-454. 
Daewoo Lanos 1.6 l-6V, 1998 rok, zielony 
metalik, I właściciel, 9600 zł - spr.t.edam. 
Tel. 0604-564-269. 
Polonez Caro Plus, gaz, XI1 1997 rok 
- sprzedam. Tel. 046/861-13-15. 
Fiat Seicento I.I, 2000 rok, niebieski, 
6500 zł - sprzedam. Tel. 0888-044-711. 
Daewoo Lanos 1.5 I 6V benzyna + gaz, 200 I 
rok, Sedan, full opcja, uszkodzony lewy 
przód, 6800 zł - sprzedam. Tel. 0888-044-711. 
Fiat CC 700, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 
Fiat Uno 900, Xll 1999 rok, 70 tys. km, alarm, 
c.zamek, 5-0rzwiowy, garażowany, stan bdb, 
niebieski, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 046/862-64-22, 0889-898-380. 
Fiat CC 700, 1995 rok, stan dobry, 2700 zł 
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0600-970-598. 
Fiat I 26p, 1993 rok i 1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0501-818-524. 
Fiat 126p, 1994 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 
Fiat 126 el, 1996 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0513--060-551. 
BMW E36 1.6 +gaz, 1991 rok, zielony meta
lik, 7800 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 
Seat Cordoba 1.6 + gaz, 1999 rok, srebrny 
metalik, pełna elektryka, 13800 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
Opel Vectra B 1.6 + gaz, 1996 rok, srebrny 
metalik, alufelgi, wersja CO, 13500 zł 
- sprzedam. Tel 0888-261-433. 
Opel Astra combi 1.6 + gaz, 1997 rok, ABS, 
el.szyby, klimaty7acja, 8400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213--067. 
Daewoo Lanos Sedan, 1999 rok, wspomaga
nie, klimatyzacja, niebieski metalik, idealny, 
9200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213--067. 
Ford Fiesta, 1994 rok, niebieski metalik, 
wspomaganie, idealny, 4900 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213--067. 
Opel Vectra A 1.7 D, 1992 rok, salon Polska, 
I właściciel, serwisowany, niezawodny, 
brązowy metalik, 5500 z~ Sochaczew 
- sprzedam. Tel. 0880-348-630. 
Polonez Caro Plus, 1998 rok, niebieski 
metalik - sprzedam. Tel. 0667-349-210. 
Seat Ibiza, 1997 rok, li wlaściciel - sprzedam 
Tel. 046/837-12-67. 
Fiat Seicento, 200 I rok + gaz - sprzedam 
pilnie. Tel. 0886-804-229. 
Fiat 126p, po wypadku - sprzedam. 
Tel. 046/839-22-20. 
Tanio drzwi. klapy, maglownica, zawieszenie, 
rozrzutnik do Golfu I; do Samary silnik, skrzy
nia i dum innych części; do Żuka silnik, skrzy
nia, most i inne części. Tel. 0667-787-041. 
Do Malucha silni, skrzynia i inne części; 
do Poloneza czę_ści; do Trabanta skrzynia 
z silnikiem Malucha, połączona, komplet. 
Tel. 0667-787-041. 
Tawria I.I, 1992 rok, OC, przegląd - tanio 
sprzedam. Tel. 0507-318-575. 
BMW 3 I 8i, 1993 rok, gaz, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0502-730-030. 
Polonez Caro, benzyna + gaz, 1992 rok 
- spr.redarn. Tel. 0693-072-578. 
I 26p, po tuningu, obniżony, utwardzony 
- spr.redarn. Tel. 0660-863-759. 
Opel Corsa, 1998 rok, garażowany, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Sprzedam przyczepkę_ samochodową 
1101130, zarejestrowaną. Tel. 0607-316-725. 

VW Passat combi, 1900 TD, 1993 rok, 2xPB, 
ciemne szyby, szyberdach, hak, cena 9500 zł; 
VW Passat combi, 1900 TD, 1992 rok, cena 
8000 zł - sprzedam. Tel. 0605-896-130. 
Sprzedam dwa samochody: VW Passat com
bi, 1900 TD, cena za dwa samocbody 
15000 zł. Tel. 0605-896-130. 
Fiat I 26p E, 1979 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-33-86. 
Alfa Romeo 146 1.8, 1998 rok, gaz Vialle, 
wyposażenie - sprzedam. Tel 046/838-33-60. 
Star 200, 1990 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-49-37. 
Kupię każdy samochód, bez prawa 
rejestracji. Tel. 0697~ -ó30, 060S617-841. 

Spra:dam wszysdcie części do Poloneza, silnik 
Uno 1.4. Tel. 0603-887-667, 0605-617-841. 
Kupię każdy samochód do 1000 zł. 
Tel. 0603-887~7, 060~17-841. 
Polonez Caro, I 996 rok - sprzedam. 
Teł. 0604-656-226. 
Spr.t.edam opony letnie z felgami do Seicento. 
Tel. 046/838-00-72. 
Ford Escort combi, 1993 rok, zarejestrowa
ny, 3100 zł - sprzedam. Tel. 0665-335-870. 
Opel Astra 1.6 1992 rok, cena 3700 zł 
(do~)- SjX200arn. Tel. 0693-542-137. 
Opel Vectra 1.7 TD, 1994 rok, zarejestrowa
ny w Polsce - sprL.edam. Tel. 0600-214-972. 
Seicento - sprzedam. Tel. 024/277-91-87. 
Golf łll, 1993 rok. Tel. 0663-411-972. 
Opel Vectra hatchback, 1991 rok, z gazem, 
cena 4200 zł. Tel. 0886-522-480. 
WV Bora 1.6 16V, 2002 rok, pierwsza reje
stracja 2003 rok, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0697-693-635. 
Opony używane - importer. 
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182. 
Cale i uszkodzone - kupię (Głowno). 
Tel. 0606-238-179. 
Passat combi 1.9 TD, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-845-077. 
Maluch, czerwony, I 991 rok, silnik brzytwa, 
stan bdb, cena 1000 zł - sprzedam 
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, uszkodzony przód 
- sprzedam. Tel. 0604-359-408. 
Sprzedam koła 155x70 Rl3, nawigator. 
Tel. 0668-483-254. 
Cinquecento 700, 1994 rok, 3 tys. zł 
- sprzedam. Tel. 0506-793-633, 0660-468-296. 
Opel Calibra, 2.0i, 1992 rok, gaz, pełna opcja, 
bez klimy, 6200 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0609-104-693. 
VOikswagen Bora, 1.9 IDI, 2000 rok, srebrny 
metalik, przebieg I OO tys. - sprzedam. 
Tel. 046/838-30-30. 
Star W200, trójstronny wywrot sprzedam 
lub zamienię na ciągnik rolniczy. 
Tel. 042/719-56-55 .. 
Żuk izoterma - sprzedam. Tel 0421719-56-55. 
Audi 80, 1.8 + gaz, I 990 rok, stan bdb, 
7900 zł - sprzedam. Tel. 0600-938-371. 
Mitshubishi Galant, l.8TD, 1992 rok, stan 
idealny, cena 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-119-593. 
Qnysler \/Oj ager, 2.5 IDI, I 993 rok, stan bdb, 
10500 zł - sprzedam. Tel 0609-119-593. 
Vectra B 2.0, CO, gaz, 1996 rok, krajowa 
- sprzedam. Tel. 0508-270-961. 
Kupię_ VW Golf li, 1.6 D, najchętniej 
p;,erejestrowanego, sprawnego. 
Teł. 0505-609-224 wieczorem. 
Felgi alwniniowe z oponami 15• - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 
VW Passat combi, 1.9 ID!, 1995 rok, biały, 
12800 - sprzedam. Tel. 0421719-42-14. 
Autokasacja - zaświadczenia_ 
Tel. 0667-200-166, 0888-492-818. 
Ibiza, 2002 rok, salon - sprzedam. 
Tel. 0511-261-203. 
Seicento, 2001 rok, pierwszy właściciel, 
53 tys. km - sprzedam. Teł. 0692-387-028. 
Renault Clio, 1996 rok, IW tys. km, instala
cja gazowa, 7,5 tys. zł - sprzedam. 
Tel. 042/719-17-17, 0602-638-613. 
CC Sporting I.I, 1995 rok, alann, immobili
zer, 3800 zł - sprzedam. Tel. 0502-607-295. 
126 ELX, 1997 rok, błę_kitny, dobrze utrzy
many - sprzedam. Tel. 0698-657-982. 
126, 1999 rok, cena 1800 zł, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0602-367-765. 
Absolutnie cały, uszkodzony, osobo
wy ·kuplę. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 
Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy 
- kupię_. Tel. 0509-228-325. 
Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 050S-945-n2. 
Audi 80 2.0, gaz, 199111995 rok, czarny 
metalik, Il właściciel, stan dobry, niedrogo 
- sprzedam. Tel. 046/831-73-69, 
0506-840-122. 
Audi 80 84, 1.9 TD, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-132-207. 
Audi A4, 1996/1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-462-576, 046/831-12-85. 
Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-100-574. 
Auta z Holandii - Astra 1.6 gaz, I 998 rok; 
Astra 1.6 gaz, I 996 rok, klima; Astra 1.6. ł 994 
rok; Vectra 1.6 gaz, 1994 rok; Astra 1.4, 1992 
rok - sprzedam. Tel. 0886-1OO-708. 
BMW 316 + gaz. rok 1984, cena 1700 zł 
- spr.redam. Tel. 046/814-52-88. 
BMW 730 V8, 1995 rok, nowy model, 
granat perła, pełna opcja, książka 
serwisowa, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0501-855-067. 
Brava, Cordoba lub Nubira od 1996 roku, 
do 10 tys. zł - kupię. Tel. 0501-970-790, 
0663-667-475. 

Budę_ Osinobusu i silnik do Stara 200. 
Tel. 046/831-17-37. 
Cinquecento 700, 1996/1997 rok, zadbany, 
cena 3600 zł - sprzedam. Tel. 046/834-82-88. 
Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Corsa 1.2, 1996 rok, 3-0rzwiowa, kolor 
cytryna, bezwypadkowy, serwisowany, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0668-445-178. 
Części Kadet wszystko, nowe progi, spoile
ry, górny i dolny na tył - sprzedam. 
Tel. 046/835-30-51. 
Czę_ści Opel Kadet silnik 1.6, 1.8 skrzynię_, 
drzwi, kola 175no Rl3 - sprzedam. 
Tel. 046/835-30-51. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na 126p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 
Daewoo Matiz, 1999/2000 rok, gaz, zielony 
metalik - sprzedam. Tel. 0503-168-408. 
Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 
Daewoo Tico, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-943-208. 
Daewoo Lanos Sedan - kupię_. 
Tel. 0694-216-417. 
Fiat I 26p, 650 E, 1991 rok, 62000 km, 
czerwony - sprzedam. Tel. 0665-220-267. 
Fiat l 26p, 1992 rok, garażowany, stan dobry, 
nowe opony, akumulator - sprzedam. 
Tel. 0660-723-568. 
Fiat Palio 1.6 I 6V, 1999 rok, cena 10500 zł 
- sprzedam Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 
Fiat Palio Weekend - kupię_. Tel. 0507-602-403. 
Fiat Panda I.I, 2003 rok, I właściciel, z sale>
nu, kolor ziel011C>-żółty, stan jak nowy, I 7 tys. 
km przebieg - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 
Fiat Punto 5-0rzwiowy - kupię_. 
Tel. 0606-436-231. 
Ford Escort 1.6 benzyna, I 992 rok, 3-drzwie>
wy, srebrny, 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 
Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, 3-0rzwiowy, 
bordo metalik, szyberdach, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, odcięcie zapłonu, 
welurowa tapiceri<a, cena 4700 zł - sprzedam. 
Tel. 0880-529-797. 
Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-484-651. 
Ford Fiesta I.I, 1990 rok, benzyna+ gaz, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0661-162-575. 
Ford Mondeo 1.8, 1997 rok,·cena 13900 zł, 
czerwony, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0609-071-765. 
Golf 1.9 D, 1994 rok, a:na 8500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/813-83-09 po 20.00. 
Golf 111.3, 1991 rok, czarny, gaz 
• sprzedam. Tel. 046/814-57-29, 
0665-078-558. 
Golf W, 1995 rok, z gaz.em, cena 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-129-482. 
Honda Civic 1.5, 1993 rok, czarna, elektryka 
- sprzedam. Teł. 0603-059-587. 
Lanos I 500, czerwony, 6 tys. km przebiegu. 
stan idealny, bezwypadkowy, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0505-404-465. 
Lanos, 1998 rok, granat metalik, sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz - tanio 
sprzedam. Tel. 0606-395-256. 
Lublin 3D 1999 rok, blaszak, 9-osobowy, 
139 tys. km - sprzedam. Tel. 0693-363-280. 
Matiz, 1999 rok, bezwypadkowy, serwiso
wany, 75 tys. km przebiegu. cena 7900 zł 
- sprzedam. Tel. <J606.395-256. 
Ma:2Xla 626, 20, benzyna+ gaz, 1991 rok, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
2 koąilety qni - spm:daul. Tel. 0501-66&-639. 
Mercedes 124 E Classa 2.5 D 20V, I 995 rok 
- sprzedam. Tel. 0606-975-932. 
Mercedes 190, 1992 rok, benzyna+ gaz, sza
ry metalik - sprzedam. Tel. 0693-363-280. 
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 
Nissan Sunny 2.0D, 1992 rok, cena 5900 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-129-482. 
Opel Astra l.7D, 1993 rok, a:na 6500 zł - sprze
dam. Tel. 0501-461-936, 046/831-83-56. 
Opel Astra 1998-2000 rok - kupię_. 
Tel. 0695-502-628. 
Opel Astra combi 1.7 O, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 
Opel Astra combi I. 7 IDS, Mazda 323 1998 
rok, Mondeo 1.8 1D, 1995 rok - czę_ści 
angliki - sprzedam. Tel. 0509-148-609. 
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 
Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 
Opel Corsa, 5-<lrLWiowy - kupię_. 
Tel. 046/834-81-14. 
Opel Corsa, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 
Opel Omega A 2.0, gaz, 1989 rok, cena 
2500 zł - sprzedam. Tel. 0512-383-662. 
Opel Vectra 1.6 16V. 1996 rok, klimatyzacja, 
gaz - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 
Opel Vectra 1.8, Sedan, 1993 rok, 
benzyna + gaz, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/835-22-23 po 18.00. 
Opel Vectra, Xlł 1999 rok, cena ł 8600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

PUNKTY PRZY JMOWĄNIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL t.ĘCZVCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; li, SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZV UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P.WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM;• SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH 
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 KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻVCACH; W SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE Pt.O.; • SKLEP 
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; • SKLEP „ABC„." P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 44B; • SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; • SKLEP 
WIEL.OBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; • SKLEP WIELOBRANżOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
• SKU\;P SPOŻVWCZO-MłĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKłEGO 4; • SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁO
WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKJEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻVWCZo-PRZEMYSŁOWYMI W ŚTlłY~OWJE, STARY RYNEK. 
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Peugeot 206 I.I, 2000 rok, bezwypadkowy. 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0600-944-72.8. 

Peugeot 306 1.8, 1994 rok, cena 6300 zł 
- sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 

Polonez 1.4 GU, 1994 rok, zielony+ gaz, 
lekko uszkodzony - sprzedam. 
Tel. 046/814-02-52. 

Polonez Alu Plus 1997 rok, gaz, hak, biały, stan 
bardzo dobry, wzmocnione zawieszenie tyłu. 
skrzynia biegów, chłodnice i wał napędowy, 
cena 5300 zł - spr.redam. Tel. 0513-149-346. 

Polonez Caro 1.6 + gaz, październik 
1996 rok, hak. opony zimowe - sprt.edam. 
Tel. 0605-120-93 I. 
Polonez Truck 1.6, gaz, 1995 rok, cena 
2800 zł - sprzedam. Tel. 0510-051-321. 

Punto 1.1. l 996 rok. 5-drzwiowy. bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

Punto, 5-dmviowe - kupię. Tel....,0606-472-251. 

Renault Meganc 1.6, 1997/1998 rok. pełne 
wyposażenie, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0605-593-009. 

Renault Megane li 1.5 DCi, 2003 rok, 
5 drzwi - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 

Renault Megane combi 1.4 l 6V, 200 I rok, cena 
17000 zł - sprzedam lub zamienię na mniejszy 
i tańszy osobowy. Tel. 0602-367-765. 

Renault Megane Scenic, 1998-2000 rok 
- kupię. Tel. 0692-829-882. 

Seat Cordoba 1.6, XU 1996 rok, grafitowy 
metalik, wspomaganie, zadbana - sprzedam. 
Tel. 0501-715-609. 

Seat Ibiza 1.4 + gaz, 2001 rok, 5-drzwiowy, 
bezwypadkowy, cena 20500 zł - sprzedam 
lub zamienię na Cinquecento, Tipo, Uno. 
Tel. 046/835-33-08. 

Seicento I . ł , 1999 rok, benzyna - sprzedam. 
Tel. 0885-253-305. 

Seiceoto I.I, 1999 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0663-322-526. 

Skoda Fabia 1.4 +gaz, 2001 rok, I właściciel 
- sprzedam łub zamienię na tańszy. 
Tel. 0503-168-408. 

Skoda Fabia 1.4, październik 2004 rok, 
16-zaworowy, klimaty?.acja, si lver metalik. 
Tel. 046/831-22-1 O. 
Star 200 EL, 1996 rok - sprzedam w całości 
lub na podzespoły lub wymienię na osobo
wy oraz cr,ęści i podwozia do Star 200. 
Tel. 0603-061-526. 

Star 200, cena 5500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/813-83..()9 po 20.00, 0507-589-575. 

Stara z silnikiem Leylanda - sprzedam. 
Tel. 046/815-83-94 wieczorem. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-932-986. 

Toyota Corolla 1.4 I 6V, 2000 rok, I właści
ciel, bezwypadkowa, zielony metalik 
- sprzedam. Tel. 0602-367-765. 

Toyota Corolla 1.4 VVT-1, 2001 rok, zloty 
metalik, cena 21000 zł - sprzedam lub zamie
nię na tańszy. Tel. 0602-367-765. 

Toyotę Picnic 22 TD, siedmioosobową. 
pełne wyposaźenie - sprzedam. 
Tel. 0608-456-588. 

Volkswagen Caravela 2.5, benzyna + gaz, 
1991 rok - sprzedam. Tel. 0601-160-950. 

Volkswagen Cordoba 1.6, 1999 rok, wypo
saźony - sprzedam lub ewentualnie zamienię 
na Seicento, Uno. Cinquecento. 
Tel. 0501-715-609. 

Volkswagen Golf ITI 1.6, 1993 rok, 5-<lrzwi<>
wy, elektryka - sprzedam. Tel. 0603-059-587. 

Volkswagen Polo 1.9 SDI, 1996 rok, 
kolor żółty, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0600-123-344, 0601-34-88-99. 

Volkswagen Polo, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 

VW Passat 1.6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-651. 

VW Polo 1.9 SDI, rok 1998, możliwość rat, 
cena 14200 zł, oraz inne samochody 
- sprzedam. Tel. 0512-614-314. 

VW T4 Caravella 2.4 D, 5 osób, 1992 rok, 
elektr. luster. ABS, wsp. kier.; Ford Scorpio 
combi 2.0 OOHC, 1995 rok, ziel. met., ful opcja; 
Ford Escort 1.8 TDl, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0694-745-543. 

VW Transporter 2.4 D, 1991 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel, 0694-745-543. 

Wał po szlifie, panewki, blok silnika 
po szlifie + tłoki do Poloneza - sprzedam. 
Tel. 046/835-30-51. 

Żuk izotenna z agregatem chłodniczym 
- sprzedam. Tel. 0461831-40-28. 

MOTOROWE 
Komar Gizmo, 2004 rok - sprzedam. 
Tel. 0511-782-043. 

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. 

Spr.redam Yamahę Virago 535, 1996 rok, 
żółta, 141 OO km, stan bdb, styl amerykański. 
Okazja, 8600 zl. Tel. 0502-259-435. 

Skutery uźywane 50, 150, ceny od 1500 zl. 
Tel. 0502-259-435. 

Sprzedam skuter Peugeot, 1996 rok, stan 
idealny. 2250 zł. Tel. 0693-824-724. 

Simson SSI Enduro - sprzedam. 
Tel. 0508-707-072 

Sprt.edam motocykl Yamaha Virago 750. 
Tel. 0461837-90-82. 

Simson skuter, 1500 zł - sprLedam. 
Tel. 046/838-00-11. 

Kupię motocykl MZ ETZ, do remontu. 
Tel. 0506-713-289. 

I 

Sprzedam skuter Aprilia SR50, 1998 rok, stan 
bdb, atrakcyjny wygląd. Tel. 0696-840-127. 

Motocykl Yamaha 535 Vrrago, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0696-839-136. 

Naprawa motocykli i motorowerów. 
Tel. 0691-588-602. 

Sprzedam ETZ 150. Tel. 046/838-77-78. 

Sprzedam motocykl Jawa 350, 1988 rok, 
stan dobry. Tel. 046/838-82-08. 

Sprzedam motorynkę, stan bardzo dobry, 
1989 rok, dokumenty, cena 700 zł 
(do negocjacji). Tel. 0241285-09-75. 

Motorower Jawa. Tel. 0660-686-837. 

Sprzedam Simson do remontu, 4-biegowy, 
1991 rok. Tel. 0421719-18-47. 

BMX dziecięcy, motorynkę - sprzedam. 
Tel. 0661-636-885. 

Simson SS I, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-976-234. 

Yamaha Virago 535, 1990 rok, stan 
bdb • sprzedam. Tel. 0506-040-704. 
WSK 125, stan bardzo dobry z doku
mentami - sprzedam. Tel. 888-285-186. 
Simsona w częściach z dokumentarni. cena 
450 zł - sprzedam. Tel. 0888-285- 186. 

GARAŻE 
Sprzedam lub wynajmę garaż, os. Szarych 
Szeregów. Tel. 046/837-%-32, 0607-930-269. 

Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0661-588-671 

Sprzedam garaź na os. Bratkowice, za myjnią, 
Tel. 0605-974-777. 

Sprzedam wiatę garażową. os. Bratkowice. 
Tel. 0602-389-858. 

Garaż oraz duże pomieszczenie na składowa
nie Tel. 046/837-53-67, 0691-620-837. 

Do wynajęcia garaż murowany przy hali 
OSiR, ul. Wygoda. Tel. 046/837-51-02. 

Przyjmę do wspólnego garaźowania, os. Brat
kowice. Tel. 046/837-74-96, 0608-111-459. 

Sprzedam garaż własnościowy z wykupio
nym gruntem, os. Swoboda, Głowno. 
Tel. 0421259-14-67 po 20.00. 

Do wynajęcia garaż, ulica Budowlana. 
Tel. 046/832-26-03 od 15 kwietnia. 

NIERUtHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Duża posiadłość I, 7 ha 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 dwie działki o pow. 19067 mkw. 
i 11370 mkw. przy ul. Poznańskiej 
w Łowiczu. Tel. 046/837-08-98 

Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ba z budyn
kami, Bąków Górny 46. Tel. 046/837-33-23 
po 19.00. 

M-3, 48 mkw., os. Konopnickiej, IV piętro. 
Tel. 046/837-83-66. 

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. 

Działka rekreacyjna, Mysiaków nad rzeką. 
Tel. 0665-759-204. 

Zamienię 51,50 mkw. w Łowiczu na mniejsze 
do 35 mkw. I piętro, ewentualnie sprzedam 
a kupię. Tel. 0507-945-532. 

Kawalerka, os. Tkaczew. Tel. 046/837-95-81. 

Dom w Sannikach. Tel. 024/277-63-06. 

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 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 

Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. Bolimowska, 
bloki - sprzedam, zamienię na mniejsze 
lub dom. Tel. 0604-172-273. 

Działka budowlano-inwestycyjna, 8000 
mkw. w Bielawach. Tel. 046/838-25-93, 
0604-235-514. 

Sprzedam budynki na działce 6000 mkw., 
ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558. 

Działka budowlana 11 OO mkw. na obrzeżach 
Łowicza - piękne położenie. 
Tel. 0502-278-760. 

Sprzedam lub zamienię M-5, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-64-55. 

Działka rolna 3000 mkw. Tel. 046/830-99-70. 

1,96 ha w Wojewodzy, gm. Bielawy. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 

M-3 62 mkw., os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-70-24, 0668-571-987. 

Dom blisko Łowicza Tel. 0697-580-227. 

Sprzedam gospodarstwo 15 ha, zabudowa
nia obszerne. z możliwością powiększenia 
areałów; jałowice i krowy hodowlane. 
Tel. 024/285-34-79. 

Sprledam mieszkanie 33 mkw., po remoncie, 
Łyszkowice. Tel. 0665-499-818. 

Spr27ldam dom i 1,5 ha 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. 0694-843-21 I. 
Spr<edam działkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-516-966. 

SprLedan1 dzialk~ budowlaną. okolice 
daS!rzębi:-Tcl, 9§Hl-l'.l4-705. 

Sprzedam mieszkanie 58 mkw., 
ul. Bolimowska. Tel. 0691-576-609. 

Sprzedam 3 ha ziemi - Janinów koło Bielaw. 
Tel. 0665-727-585. 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw., 
os. Bratkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 046/837-01-84. 

Sprzedam 0,o7 ha 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. 

Sprledam dom w Łowiczu. Tel. 0607-096-765. 

Domek na ogródkach działkowych „Nie
dźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-74-89, 
0504-181-667. 

Działka pod budownictwo przemysłowe 
o pow. 6000 mkw. na Katarzynowie. 
Tel. 046/837-72-70. 

60 mkw .• os. Bratkowice. Tel. 0511-380-095 
po 18.00. 

Działka około I OOO mkw., rekreacyjno-bu
dowlaną. Arkadia - Wieś, tel. 046/837-39-
39, 0697-693-632. 

Sprzedam lub wynajmę M-4, 
os. Starzyńskiego. Tel. 0603-652-988. 

Sprzedam dzialk~ budowlaną 1600 mkw., 
Łowicz. Tel. 0695-540-915. 

0,94 ha, Małszyce. Tel. 0500-026-815. 

Działka 1,22 ha, 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 od Sochaczewa, przy trasie Sochaczew 
- Łowicz. Tel. 0606-741-845. 

Mieszkanie w Zychlinie, 58 mkw. 
Tel. 0609-880-041. 

Duża posiadłość I, 7 ha, okolice 
Domaniewic. Tel. 0501-231-510. 

Dzialka o szer. SO m, ze stawem 
Tel. 046/830-32-85. 

Sprzedam posesję w Łowiczu, 2 bu
dynki piętrowe, z placem I pomiesz
czeniami gospodarczymi, ogrodzo
ne, w tym 3 sklepy wolne, mieszkanie 
3-izbowe z łazienką wolne oraz 2 
mieszkania zamieszkałe przez loka· 
torów. Tel. 0695-727-593 (wieczorem). 
Z powodu wyjazdu sprzedam budkę metal<>
wą na targowicy w Łowiczu wraz z towarem. 
Tel. 0506-429-781, 022/665-17-15, 
046/837-76-71. 

Lokal w centrum handlowym. 
Tel. 0601-303-251. 
Dom i budynki gospodarcze + ok. 3 ha ziemi. 
Bednary. Tel. 0506-177-596. 

Sprzedam bar gastronomiczny 
na przeciwko bramy wejściowej 
do muzeum w Nieborowie. 
Tel. 0695-608-770. 
Kawalerka w centrum. Tel. 0606-345-252. 

Ogródek działkowy przy ul Sochaczewskiej -
sprzedam. Tel. 046/837-98-74, 0696-426-835. 

Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy targowicy. 
Tel. 046/837-42-64, 0602-192-463. 
Działka 3500 mkw., 7 km od Sochaczewa, 
przy szkole w Wyczółkach. Tel. 0608-409-744. 

Sprzedam działki budowlane o pow. 
7000 mkw. przy szosie Łowicz-Dąbkowice, 
z sadem czereśniowym lub śliwkowym. 
Tel. 046/837-14-09. 

Sprzedam działkę pow. 4600 mkw., ul. Armii 
Krajowej (pod lasem). Tel. 0509-099-965. 

Sprzedam działkę budowlaną k. Bielaw, 
44 ary. Tel. 046/838-20-34. 

Mieszkanie 42 mkw., cegła, os. Kostka. 
Tel. 0501-533-019, 0505-002-528. 

44 mkw., cegła, os. Bratkowice. 
Tel. 0503-540-529, 046/837-03-25. 

Dom do kapitalnego remontu, 5 km od Łowi
cza, działka 4000 mkw., woda. 
Tel. 046/837-00-61, 0668-831-251. 

Działka budowlana 0,40 ha w Malszycach. 
Tel. 0606-281-707. 

Działka 1,20 ha, szer. 50 m, Jastrzębia. 
Tel. 046/837-07-47. 

72 mkw., IV piętro i garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 

Mieszkanie 32 mkw., os. Starzyńskiego. 
Tel. 0888-592-727. 

Sprzedam działkę o pow. 2230 mkw., 
w tym 2/3 zalesiona. Tel. 0889..()93-966. 

Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Teł. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 

Działkę w Głownie, ul. Zapolskiej 7 
(1116 mkw.). Tel. 0609-331-105 po 19.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 1184 mkw. 
w Głownie. Tel. 042/719-35-79. 

Dom 170 mkw. z działką 2300 m, 
wysoki standard, Dmosin. 
Tel. 0501-072-004, 046/874-73-55. 
Sprledam dom 30 km od Warszawy, ekolo
giczny, 80 m powierzchni mieszkalnej, 170 m 
powierzchni zabudowy, działka 1600 m. 
Tel. 0603-388-871. 

Działkę budowlaną 1200 mkw. sprzedam. 
Tel. 042/719-14-37. 

Sprzedam działkę 9900 mkw., Głowno, 
Zabrzeżnia Parcel. Tel. 0500-151-768. 

Sprzedam kawalerkę. Tel. 0694-664-690. 

SprLCdam działkę rekreacyjną - leśną 
nad Mrogą. 2300 m, gmina Dmosin. 
Tel. 0608-641-020. 

Spm:dam dom zamknięty i działkę 700 m. 
Tel. 042/719-61-73. 

Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzeźniańska 71, 7000 mkw. 
w całości lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693-459-111. 
Dom wolnostojący 216 mkw. + budynek 
gospodarczy w Głownie (Zabr«żnia). 
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Sprzedam nowy dom w Głownie 
w okolicach szpitala, 180 mkw., do małego 
wykończenia. Wiadomość. Głowno, 
ul. Bielawska 34 (Solarium). 

Działka 5577 mkw., ogrodzona, media w uli
cy, pod zabudowę, mieszkaniowa, Głowno, 
ul. Kamieńska 15. Tel. 042/719-43-44, 
0509-104-885. 

Sprt.edam działkę, Stryków. Tel. 0510-535-248. 

Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw., 
ok. osiedla Rawka. Tel. 0603-742-106. 

Sprzedam mieszkanie 60 mkw., 
Mickiewicza, 100000 zł z wyposażeniem. 
Tel. 0601-937-590. 

Sprzedam działkę budowlaną 
w Mszczonowie. Tel. 0514-900-389. 

Sprzedan1 dom, Skierniewice. działka I 030 
mkw., 6 pokoi, 2 kuchnie, garaż, wszystkie 
media. Tel. 046/833-53-23, 0501-581-930. 

Sprzedam segment mieszkalny koło osiedla 
9 Maja. Tel. 046/815-42-68, 0607-173-250. 

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, ogrodzona, Bolimów. 
Tel. 046/831-01-67 wieczorem. 

Sprzedam mieszkanie 60 mkw., IV piętro 
+ garaż na Widoku. Tel. 046/832-70-48. 

Sprzedam działkę rekreacyjną. 
ul. Strobowska. Tel. 046/832-65-50. 

Sprzedam 3,30 hektara Kochanów, koło Głucho
wa i wciągad<ę budowlaną. Tel. 0888-994-941. 

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 
o powierzchni 1260 mkw. wraz z budynkami 
40 mkw., koło Bolimowa w pobliżu Zalewu. 
Ogrodzona, wszystkie media. 
Tel. 046/837-64-83, 0601-380-037. 

Sprzedam dom w Skiemiewicach. 
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865. 

Sprzedam pól domu, działka 500 mkw. 
Tel. 0602-639-865, 0608-525-251. 

Pilnie sprzedam na osiedlu Widok 48, 19 mkw. 
Tel. 0698-857-783. 

Sprzedam segment, stan surowy, Widok 
- Skiemiewice. Tel. 0601-83-77-82. 

Sprzedam działkę rolno-budowlaną. 2,8 ha 
w Michowicach, media w ulicy. 
Tel. 0511-301-160 Nowak. 

Sprzedam działkę budowlaną z projektem 
1329 mkw. 30 zł/m, Zadębie, ul. Feliksów 17. 
Tel. 0501-747-904. 

Sprzedam siedlisko z działką i lasem 4 ha 
lub zamienię na bloki. Tel. 046/835-30-66. 

Sprzedam łub wynajmę budynek 
pod działalność gospodarczą o pow. 
350 mkw. w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Mickiewicza 20. Tel. 0605-218-550. 
Sprzedam dom 350 mkw. Tel. 0509-766-789. 

Sprzedam dom na Zadębiu z działką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697-620-406. 

Sprzedam dom na os. Zadębie do zamieszka
nia. Tel. 046/833-05-83 po 18. 

Sprzedam dom - 2 garaże, stan surowy, 
częściowo wykończony Rawa Mazowiecka, 
175 tys. zł. Tel. 0603-201-621. 

Sprzedam mieszkanie M-5 (72 mkw.) 
w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego. 
Tel. 0880-186-795. 

Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 

Sprzedam segment mieszkalny 
na ul. Gąsiorowskiego. Tel. 0504-184-252. 

Sprzedam tanio działkę (2,45 ha lasu), 
Cielądz (3,13 ha całość.). Tel. 0661-452-303. 

Sprzedam działki budowlane 2 zł/mkw. 
Tel. 046/814-62-97. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
BolirOOw, Beldlów i okolice. Tel. 0604-582-243: 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
Bolimów, Bełchów, Łyszkowice i okolice. 
Tel. 0509-033-259 lub 046/832-20-74 
po 21.00. 

Kupię nieduży dom w okolicach Łowicza. 
Tel. 0600-915-738. 

Kuplę działkę budowlaną w Łowiczu 
lub okolicy, 3000 mkw. 
Tel. 0601-226-S.44. 
Kupię mieszkanie w blokach do 40 rnkv.'.-
na os. Sikorskiego. Tel. 0505-177-820. 

Kupię M4 lub M3 powyżej 50 mkw., lub mały 
dom, bliźniak, segment w Głownie. 
Tel. 042/652-16-94, 0512-249-912. 

Dom, segment, duże mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. 

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub 2 piętro. Tel. 0605-239-236. 

Poszukujemy działek do budowy 
mieszkań, domów w Skierniewicach, 
Eko-Bud. Tel. 0600-813-743. 
Kupię M-3 w Skierniewicach. 
Tel. 0510-477-425. 

Kupię mały tani domek do remontu 
do 40000 zł okolice Skierniewic 
lub Skierniewice. Tel. 0665-219-695. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Lokal na biura, gabinety, 60 mkw., 
centrum Łowicza. Tel. 0602-192-463. 
Poszukuję lokalu - Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice. Tel. 0602-392-512. 

Lokal do wynajęcia w centrum Nieborowa 
pow. 50 mkw. + zaplecze, wszystkie media, 
bardzo niski czynsz (do uzgodnienia). 
Tel. 046/838-56-0 I po 18.00. 

Do wynajęcia budynek biurowo 
-mieszkalny w centrum Łowicza, 
ul. Stanisławskiego 25a. Tel. 0609-135-407. 

Do wynajęcia kawalerka w Warszawie. 
Tel. 0603-984-880. 

Do wynajęcia lokal na sklep lub inną 
działalność. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24. 

Wydzierżawię firmie zabudowy, 
ul. Łódzka 6 i 8, Łowicz. Tel. 0508-324-558. 

Do wynajęcia lokal 200 mkw., parter - han
del, usługi. Łowicz, ul. Podrzeczna 4. 
Tel. 046/837-32-73, 046/837-42-85. 

Do wynajęcia M-3 w Łodzi. Tel. 0880-780-727. 

Wynajmę pawilon drewniany nr 14 
na targowicy. Tel. 0601-946-325. 

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 małe gospodar
stwo z domem do zamieszkania od zaraz, 
w okolicy Łowicza, na dłużej lub sam dom. 
Tel. 0691-111-343. 

Wynajmę umeblowane M-3, 
os. Dąbrowskiego, cegła. Tel. 0608-675-250. 

Wydzierżawię toki.I przy ul. Zduńskiej, 
pow. 40 mkw. Tel. 0606-818-288. 

Wydzierżawię magazyn o pow. 
400 mkw. pod działalność gospodar
czą • kanał do naprawy samochodów 
ciężarowych. GS Nieborów. 
Tel. 0603-879-899. 
Do wynajęcia mieszkanie 66 mkw., 
centrum Łowicza (ogrzewanie węglem). 
Tel. 046/837-63-39, 0602-187-540. 

Do wynajęcia hala, 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 opłat, 
na sklep lub bar. Tel. 0606-678-418 
(tylko nie sms). 

Wynajmę prosperujący sklep spoźywczy 
na wsi. Tel. 0886-815-838 po 20.00. 

Wynajmę M-2, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-74-74. 

Poszukuję do wynajęcia pomieszczeń maga
zynowych ok. 400 mkw., ogrzewanych. 
Tel. 0663-824-340. 

Poszukuję lokalu dla firmy sieciowej, 
20-50 mkw. ul. Stanisławskiego, 
ul. Zduńska. Tel. 0503-334-457. 

Lokal do wynajęcia, 70 mkw., Łowicz, 
ul. Bielawska. Tel. 0601-390-768. 

Do wynajęcia mieszkanie 72 mkw., w starym 
budownictwie. Tel. 046/837-66-77 po 18.00. 

Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia 
w centrum Łowicza. Tel. 0607-889-905. 

Do wynajęcia: w pełni wyposażony lokal 
na gabinet lekarski lub dentystyczny, centrwn 
Łowicza. Tel. 0665-028-294. 

Do wynajęcia 3 pomieszczenia na sklepy 
lub inną działalność w dobrym punkcie 
w Łowiczu. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
handlowym. Tel. 0601-303-251. 
Do wynajęcia kawalerka, os. Tkaczew, parter. 
Tel. 0694-779-418. 

Do wynajęcia M-2, os: Starzyńskiego. 
Tel. 0692-565-450. 

Wynajmę budynek mieszkalny na wsi z moż
liwością sprzedaży. Tel. 0500-041-366. 

Kawalerka w centrwn Łowicza - do wynaję
cia. Tel. 046/837-38-79 po 16.00. 

Do wynajęcia mieszkanie 38 mkw. 
na os. Starzyńskiego. Tel. 0600-339-956. 

Do wynajęcia dla firmy 3 pokoje w prywat
nym budynku (tanie noclegi - 10 osób). 
Głowno, tel. 0698-783-854. 

Do wynajęcia 53 m - bloki. Tel. 0508-230-392. 

Sklep do wynajęcia, Głowno. Tel. 0600-612.{i88. 

Wynajmę M-3, Kopernika. Tel. 0421719-21-19,.,"' '"' 
Poszukuję do wynajęcia domu w Głownie 
lub okolicy. Tel. 0603-388-871. 

Poszukuję lokalu na sklep w Strykowie 
lub Głownie. Tel. 0693-672-458. 

Poszukuję mieszkania umeblowanego 
do wynajęcia na terenie Gtowna, Strykowa 
lub okolicy, może być pokój z kuchnią. 
Tel. 0606-477-535. 

Do wynajęcia dla praco"".ników, firm, tanie 
noclegi (I O osób) w prywatnyym budynku 
w Głownie, wszystkie wygody. 
Tel. 0698-783-854. 

Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 

Firma handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. . 

Wynajmę plac pod działalność gastrono
miczną lub inną 500 mkw. w Rawie nad Zale
wem. Tel. 0602-449-577. 

Lokal handlowy w centrum Skierniewic, 
80 mkw. Tel. 0501-66-32-66. 

Poszukuję do wynajęcia mieszkania (pokój, 
kuchnia, łazienka) w Skierniewicach. 
Tel. 0509-570-268. 

Wynajmę mieszkanie w Skiernic.wicacb. 
Tel. grzecznościowy 0668-13-59-61. 

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 0603-536-150 
lub 046/832-30-62 po 16. 

Szukam do wynajęcia mieszkania od 24 
do 32 mkw. w Skierniewicach. 
Tel. 0508-582-499. 

Wynajmę pokój lub kawalerkę. 
Tel. 0513-196-426. 

Posiadam do wynajęcia lokal w Bia
łej Rawskiej o pow. 45 mkw. na dzia
łalność handlowo-usługową (fryzjer, 
solarium, biuro, gabinet lekarski). 
Tel. 0504-414-710. 
Do wynajęcia lokal handlowy 160 mkw. 
w centrum Rawy Mazowieckiej (Piwnica), 
Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia PUB Murowana Piwnica 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 
50 mkw., biuro, parking w centrum Rawa 
Mazowiecka ul. Mickiewicza. 
Tel. 0606-952-277. 

Lokal do wynajęcia, 25 mkw. wszystkie 
media w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jerozolimska 27. Tel. 046/815-11-64. 

Wydzietżawię halę w Wędrogowie przy tra
sie Warszawa - Katowice Tel. 046/814-21-39. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

Kuplę złom. Tel. 0504-350-641 . 
Kupię pralkę uźywaną Polar Super Automat 
PS-663, moźe być uszkodzona. 
Tel. 0607-888-008. 

Przyjmę ziemię z wykopów. Tel. 0609-837-130. 

Kupię betoniarkę. Tel. 0504-405-743. 

Skupujemy używany sprzęt rebabilitacyjno-tre
ningowy. Tel. 046/862-18-12;0509-867-229. 

Kupię kontener biurowy. Tel. 0603-38-88-71. 

Kupię beczkę na wodę, pojemność ok. to tys. 
litrów. Tel. 046/814-14-23 wieczorem, 
0507-756-634. 

Kupię wózek widiowy Rak z duźym maszt. 
Tel. 046/815-67-27. 

Kupię fotelik samochodowy dla dzieckJi " 
od 0-13 kg. Tel. 0609-516-947. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, 
laptopy, notebooki - po konkurencyjnych 
cenach. Gwarancja firmowa i serwis, FV AT. 
Tel. 0601-946-286. 

Tanio sprzedam suknię ślubną. biała, 
rozm. 44. Tel. 046/837-51-61. 

Sprzedam mieszałkę do mięsa 150 kg, opry
skiwacz plecakowy na silnik (nowy), aku
mulator 45A (używany). Tel. 046/838-33-44. 

Maszyny do produkcji skarpet. 
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 
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Stemple budowlane - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-65. 
Drewno opałowe. Tel. 0605-224-393. 
Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 
Sprzedam łowicki strój, chłopięcy. 
Tel. 0461838-49-57. 
Spr.ledam nowe efekty gitarowe fumy Boss, 
Chorus CE-5 250 zł, Digital, Delay DD-6 
- 550 zł. Tel. 0601-226-944. 
Sprzedam suknię ślubną Mariees de Pańs 
model Dakota BieL rozm. 40. 
Tel. 0602-850-872. 
Oddam kamień budowlany za rozbiórkę. 
Tel. 0668-163-501. 
Sprzedam kamień z rozbiórki. 
Tel. 046/838-16-04. 
Spr.redam strój łowicki, komunijny, 
dla chłopca. Tel. 0696-298-286. 
Sprzedam skrzynki drewniane „I" - 80 szt„ 
drewniane. Tel. 046/837-63-15 wieczorem. 
Nokia 6680, wbudowane dwa aparaty, MP3, 
Simlock 3UK. Tel. 0505-406-917. 
Witryna chłodnicza. Tel. 0508-324-558. 

Likwidacja sklepu meblowego - wyprzedaż. 
Łowicz, ul. Podrzeczna 4. 
Tel. 0461837-42-85. 
Telefony komórkowe, skuter niekompletny, 
komputer, Komar. Tel. 0608-872-1 OO 
po 18.00. 
Kuchnia gazowa, lodówko-zamrażarka, dwie 
pralki do remontu, ławostół, ława, materace, 
fotel, zlewozmywak - tanio sprzedam. 
Tel. 046/837-15-61. 
Sprzedam dwuigłówkę drabinkową 
i overlock 3-nitkowy. Tel. 0501-649-072. 

Siatka ogrodzeniowa, 1,50 zł/I kg. 
Tel. 0502-512-939. 
Hurtownia drzwi, parapety, okna, 
materiały budowlane • niskie ceny. 
Tel. 046/837-04-47, 0509-108-521. 
Sprzedam sprzęt nagłaśniający 2 x I 20W. 
Tel. 046/837-45-72 po 20.00. 
Stemple budowlane, wys. 2, 70 m, 50 szt. 
Tel. 0694-993-102 
Komplet mebli kuchennych drewnianych, 
dębowych Tel. 0601-946-325, 
046/839-63-46. 
Grzejniki żeliwne. Tel. 046/861-21-78. 
170 pustaków - tanio. Tel. 046/837-18-85. 
Sprtedam barak blaszany szer. 2,20 rn, dl. 6 m. 
Tel. 0889-990-384. 
Sprzedam frezarkę do metalu. 
Tel. 0605-370-015. 
Sprzedam wełniak łowicki, duży. 
Tel. 0501-975-192. 
Urządzenie do piaskowania felg samochodo
wych (komora. pistolet, korund). 
Tel. 0508-186-353. 
Sprzedam sadzonki świerków na choinki, 
żywopłoty od 60 cm. Czemiew k. Kiernozi. 
Tel. 0608-889-445. 
Sadzonki wierzby energetycznej - tanio. 
Tel. 024/277-93-35. 
Sprledam betoniarkę - tanio. 
Tel. 0880-036-940. 
Sprzedam w.anacniany tunel foliowy. 
Tel. 0241277-96-66. 
Sprzedam rower 16", 70 zł. Tel. 0692-052-164. 
2 fotele, 2 dywany I x2 m, dywan duży 
3,5x2,5 m, szafa 3-drzwiowa (połysk). 
Tel. 046/837-92-84, 0508-150-686. 
Sprzedam wagę elek1r0niczną, regały metalo
we, stojaki na odzież, ladę sklepową. 
Tel. 0696-567-180. 
Sprzedam zabudowę osinobusa oraz izoter
mę dużą na działkę lub budowę. 
Tel. 0602-123-360. 
Sprzedam rusztowania warszawskie, 
betoniarki - ci.ęści zamienne, naprawa. 
Tel. 0510-124-700. 
Sprzedam długą sukienkę komunijną 
i pelerynkę. Tel. 046/830-21-34 po 16.00. 
Sprzt!dam kamienie. Tel. 046/838-13-49. 
Sprzedam płaszcz długi, czarny, damski 
- 70 zł; kurtkę skórzaną damską - 150 zł; 
telefon komórkowy Sony Eńcson, nowy. 
Tel. 0602-370-470. 
Sprzedam głośniki Creative 2+ I, idealne 
do kina domowego lub komputera. 
Tel. 0508:957-360. 

Sprzedam ule z pszczołami. 
Tel. 046/837-51-10. 
Butle C02, spawarkę 220/380, wiertarkę 
stołowa 220 W, komplet do spawania 

-gazowego. Tel. 0602-366-564. 
Wózek dziecinny. Tel. 046/837-03-26. 
Sprzedam domek drewniany, składany 
2,5x2,2 m; namiot handlowy; deski calowe, 
po jednym użytkowaniu; klepkę dębową 
16 mkw„ regaly sklepowe b.mało używane
tanio. Tel. 0889-118-420. 

Sprzedam wykrywacz metali. 
Tel. 0501-825-093. 
Destylarka. Tel. 0502-469-218. 

Suknia ślubna. Tel. 0512-197-071. 
Konstrukcje na tunele foliowe. 
Tel. 0507-958-766. 
Sofa rozkładana 1,50 m. Tel. 046/837-20-75. 
Suknia ślubna, rozm. 40. 
Tel. 0609-670-459. 
Sukienka komunijna na 130 cm. 
Tel. 046/837-73-40. 

- Wózek 2-częściowy dziecinny. 
Tel. 046/837-02-48. 
Komplet narąnek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 I. Tel. 046/837-27-05 
po 16.00. 
Stemple budowlane. Tel. 046/838-43-25. 
Prostownik od 60 W. Tel. 0601-147-655. 
Blacha trapezowa arkusze 2xl,IO m, blachę 
płaską, 2x 1,25 mi gąsiory dachowe. 
Tel. 0506-844-177. 
Sprzedam Kibord Casio CTK 500, stan 
dobry. Tel. 0605-427-502. 
Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywar
ki, (gat. li). Tel. 0510-158-880. 
Betoniarka 150 I bez silnika. 
Tel. 0605-896-130. 
Drzwi balkonowe. Tel. 046/837-78-26. 
Sprzedam maszynę szwalniczą. 
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Spr<edam okna, drewniane, białe, Wołomin, 
nowe. Tel. 0692-487-627. 
Sprzedam stemple budowlane. 
Tel. 0885-365-246. 
Sprledam tanio sukienkę komunijną (tęższą). 
Tel. 046/838-55-17. 
Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 0508-281-605. 
Sprzedam nowe okno Velux. 
Tel. 0512-348-168. 
Sprzedam agregat prądotwórczy 2,8k W, 
diesel, nąwy. Tel. 0606-835-403. 
Sadzonki świerka srebrnego. 
Tel. 046/838-61-24. 
Spr.ledam prasę balansową, 5 t. 
Tel. 046/839-13-42. 
Sprzedam małą elektrownię wiatrową, kraj
zegę, organy Wennona. Tel. 0603-184-796. 
Sprzedam kamienie polne i łupane. 
Tel. 046/838-27-97. 
Sprzedam Nokia 6020, nowa 
Tel. 0604-675-442 po 16.00. 
Sprzedam sztachety olszowe, podsuszone, 
2,50 zVI szt. Tel. 0510-700-439. 
Sprzedam keramzyt, 3 m'. Tel. 0660-699-025. 
Stół, 6 krzeseł, kanapa. Tel. 046/837-37-45. 
Okazja. Tanio sprzedam beczkę 600 I, silnik 
elektryczny, dru~ kredens, szafę 3-drzwiową, 
stół ciemny. Tel. 046/837-65-18 po 18.00. 
Śliwina kominkow~, wełniaki. 
Tel. 0692-101-989. 
Sprzedam garaż budowlany na pło
zach metalowy o wym. wys. 2 m, 
szer. 2 m, dl. 4 m, 1000 zł. 
Tel. 046/837-n-n, 088M71-980. 
Roland El2, akordeon 120. 
Tel. 0504-169-288. 
Sprzedam wózek wjdłowy Bułgar, 1988 rok. 
Tel. 046/861-25-51. 
Sprzedam tralki schodowe i hak do Żuka. 
Tel. 046/837-92-86. 
Sprzedam wciągarkę linową. 
Tel. 0609-316-663. 
Sprzedam Sony Eńcson T-630. 
Tel. 0693-405-196. 
Metalowy komin. Tel. 046/837-50-34 
wieczorem. 
Drukarka laserowa. Tel. 0503-699-872. 
Komputer Duran 450. Tel. 0503-699-872. 
l.óżko, sosna, stan bdb, 90x2 m z materacem. 
Tel. 0600-067-124. 
Sprzedam używane okna do obory o wym. 
75xl00, IOOxl 10. Tel. 0606-818-288. 
Piła spalinowa Stihl 023. 
Tel. 046/863-60-14. 
Przecinarka do płytek ceramicznych, 
nowa. Tel. 046/863-60-14. 
Okna, drzwi PCV, używane, niemieckie 
oraz nowe. Duży wybór, niedrogo. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 
Ziemia czarna. Tel. 0501-220-891. 
SprL.edam dziurkarkę i guzikarkę Juki. 
Tel. 0609-837-130. 
Sprzedam odtwarzacz sllmochodowy JVC 
MP3, animowany. Tel. 0660-863-759. 
Sprzedam akordeon Muza. 80 basów. 
Tel. 046/838-82-56. 
Sprzedam rolety ;rewnętrme. ciemnobrązowe. 
Tel. 046/838-67-84. 
Tanio sprzedam nowe drzwi balkonowe, 
plastikowe 90/187 cm. Tel. 0509-454-739. 
Sprzedam tanio młóto browarne 
z przywozem Tel. 046/838-48-86, 
0691 ~05-463. 
Sprzedam koła aluminiowe 13 cali i rowerek 
dziecięcy górski. Tel. 0604-656-226, 
0510-004-452. 
Sprzedam piec „Kamino" (sprawny). 
Tel. 0600-746-724. 
SprLedam piłę Stihl 29, barokowóz budow
lany, opryskiwacz. Tel. 0608-171-821. 
Sprzedam sofę 2-osobową, z funkcją spania. 
Tel. 0661-232-379. 
Meble stylowe, wysoki połysk, płaskorzeź
ba. Tel. 0509-897-627. 
Sprzedam strój chłopięcy komunijny 
lowicki i wełniak duży damski. Kucharska. 
Popów 7. 
Sprzedam ióżko (amerykanka), bordowa, stan 
bardzo dobry, Łowicz. Tel. 0888-718-102. 
Sprzedam antenę CB ,,Presidenr' - magnesów
ka, zasięg do 4 km, nowa, Łowicz. 
Tel. 0888-718-102. 
Witrynę chłodniczą. Tel. 0660-312-0IO. 
Sprzedam 6 topól ściętych. 
Tel. 046/837-90-61. 
Suknia'ślubna, biała, rozm. 38-40, komplet 
wypoczynkowy zamsz. Tel. 0505-667-099. 
Kiosk „KAMI" podwójny - sprzedam. 
Tel. 0503-851-515. 
Dwuiglówka płaska, zyg-zag Singer, dwu
igłówka drabinkowa Rimoidi, Rygiel Pfaff. 
Tel. 0603-107-489. 
Dębowe bale 7 cm - sprzedam. 
Tel. 046/874-72-01 
Deski podłogowe (gotowe) ok. 30 mkw„ 
dl. 4,5 m. Tel. 0692-871-283. 
Sprzedam 20 topoli. Tel. 0608-641-020. 
Sprzedam dwie sukienki komunijne, wyso
ka jakość, nowy wzór. Tel. 0601-449-6ł7. 
Maszyny szwalnicze - sprzedam - likwidacja 
zakładu. Tel. 0888-388-794. 
Sprzedam meble do sklepu kosmetyczno
odzieżowego. Tel. 0507-053-230. 
Sprledam suknie ślubpii, Tel. 0502-312-275. 
Sprzedam spawarkę Baster 500, piłę tarczo
wą fi 800, przesuwne na tonę długości 
5 metrów. Tel. 0421719-87-74. 
Sprzedam przędzę po likwidacji zakładu 
oraz skarpety, rajstopy i bieliznę damską. 
Tel. 0603-326-740. 
Sprzedam windę budowlaną. 
Tel. 0421719-92-57. 
Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. 

Silnik z przekładnią zębatą. 
Tel. 0509-729-276. 
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 40. 
Tel. 046/833-68-47. 
Sprzedam 2 nowe okna pięciokomorowc 
Roplasto. Tel. 0608-758-016. 
Ze względów 7.drowotnych sprzedam dobrze 
prosperujący sklep motoryzacyjny. 
Tel. 0502-530-444. 
Śrutownik na kamienie, silnik 13,5 KW 
- sprledam. Tel. 0663-721-461. 
Spr.ledam kamień polny drobny. 
Tel. 0609-373-840. 
Sprzedam regal pokojowy, 2 fotele i kanapę. 
Tel. 0609-335-001. 
Sprzedam drewno opałowe, deski, krokwie, 
sztachety. Tel. 0512-150-287, 
046/856-95-83. 
Sprzedam chłodnię hakową 5.20/2.30/2.10 
(tanio). Tel. 06001-775-632. 
Kamień drobny, gruby, tłuczony, polny 
z rozbiórki, większa ilość - tanio. 
Tel: 0506-840-122. 
SprLedarn blat z kwasów ki I I 0/60. 
Tel. 0887-787-692. 
Sprzedam komplet mebli młodzieżowych. 
Tel. 0512-310-414. 
Sprzedam lub zamienię piec miałowy, nowy 
25 KW na piec miałowy 40-50 KW. 
Tel. 046/832-17-60, 0605-426-474. 
Sprzedam bramy garażowe, segmentowe 
Normsthal 2500 x 2125, cena 2000 zł. 
Tel. 0505-063-599. 
Sprzedam wiatrówkę Corosman 5,5 mm, 
pompowana, nowa Tel. 0888-657-724. 
Sprzedam drewno opałowe, olszyna metry, 
okolice Rawy. Tel. 044nJ2-26-64. 
Sprzedam DVD Philips - DVP 520/02, 
cena 200 zl. Tel. 0512-399-845. 
Sprzedam drzwi porta wew. Drewno egzo
tyC111e, kolor limba. Tanio! Tel 0661-584-254. 
Sprzedam wyposażenie pizzerii: rożen, stół 
chłodniczy, ladę chłodniczą itp. 
Tel. 0606-952-277. 
Sprzedam spawarkę żwirową typ EWP-a 
500A. Tel. 0505-973-664. 
Sprzedam pianino. Tel. 0461831-29-23, 
0506-767-870. 
Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071/385-20-18. 
Młody, uczciwy, dyspozycyjny, wykształce
nie technik rolnik - podejmie pracę. 
Tel. 0663-510-541. 
Apteka w Kutnie pilnie zatrudni mgr/tech. 
farmacji. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 0501-358-166 po 18.00. 
Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 046/837-63-93. 
Przyjmę chałupnictwo: stebnówka, 
overlock, dwuigłówka. Tel. 0511-971-809. 
Zatrudnię szwaczki, możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel 0600-312-701. 
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 
Dobrze szyjące szwaczki - zarobią. 
Tel. 0665-202-100. 
Zatrudnię pracownicę do baru, wiek 
do 35 lat. Tel. 0888-388-164. 
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0509-219-622. 
Poszukuję nauczycieli, lektorów języko
wych. Tel. 0503-972-888. 
Zatrudnię kucharza i kelnera do pracy 
w restauracji. Tel. 0514-806-529. 
Podejmę pracę chałupniczą okolice Łowicza. 
Tel. 0667-371-717. 
Handlowca ze znajomością rynku 
skarpetkowego m.in. Wólka, Stadion 
• poszukuje producent. Głowno, 
tel. 0660-205-590. 
„Mikrop" Czechy zatrudni doradcę żywie
niowego - przedstawiciela handlowego. 
Wymagane wykształcenie wyższe rolnicze. 
Tel. 0504-184-065, 0504-184-055. 
Młody, uregulowany stosunek do służby 
wojskowej, uprawnienia: wózek widłowy, 
prawo jazdy kat. B,C,T, świadectwo kwalifi
kacji, aktualna książeczka 7.drowia 
- podejmie pracę. Tel. 0600-107-177. 
Zatrudnię fryzjerkę lub fryzjera. 
Tel. 046/837-81-38. 
Zatrudnię do pracy w pizzeńi (możliwość 
przyuczenia), prawo jazdy kal B. 
Tel. 0602-797-678. 
Przyjmę szwaczki (bielizna). 
Tel. 0501-649-072. 
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Łowicz 
i okolice. Tel. 0608-067-847. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny 
i kostiumów kąpielowych, brakarkę, 
sprzątaczkę. Tel. 0509-240-830. 
Przyjmę do pracy do pomocy w gospodar
stwie sprawnego rencistę lub emeryta 
z zakwaterowaniem. Tel. 046/861-13-97. 
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0604-500-826, 
0602-241-867. 
Przyjmę do pracy przy sadzeniu truskawek. 
Tel. 0509-723-350. 
Firma zatrudni mechaników samochodo
wych. Tel. 0605-094-165. 
Zatrudnię ekspedientkę z Łowicza do pracy 
w sklepie wielobranżowym, wiek do 35 lat. 
Tel. 0508-216-838. 
Restauracja w Domaniewicach k. Łowicza 
zatrudni: kierowcę zaopatrzenia z kat. B 
i sklepowego. Tel. 0607-930-234. 
Avon - zostań konsultantką, a otrzymasz 
kosmetyki, biżuterię, zegarek, torbę. 
Na wstępie jeszcze dodatkowy prezent. 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 
Sprzedaż perfum-- super zapachy, super zaro
bek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Hurtownia odzieży używanej, niesort Przyjmę do pracy mężczyznę w wieku 
z Niemiec !kg= !euro, Mszczonów. od 30 do 45 la~ praca w delegacji, wymagane 
Tel. 0603-500-279. prawo jady kat. B. Tel. 0604-442-557. 
Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny Zatrudnię sprzedawcę na dzial meblowy 
asortyment i szlaki, przywieziemy na miej- w Łowic-m, najchętniej z 2-letnim stażem, po
sce. Tel. 0601-33-88-13. siadający prawo jazdy kat. B. Oferty ze zdję
Sprzedam parnik, chłodziarkę, tregry, wóz ciem proszę przesyłać na adres internetowy: 
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Zatrudnię osobę do sklepu, praca w weeken
dy, znajomość kasy fiskalnej, wiek do 30 lat. 
Tel. 0696-398-832. 
Miody, wyksztalcenie średnie - matura, ure
gulowana slużba wojskowa, stolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 
Poszukujemy wykwalifikowanych 
pracowników budowlanych (glazur
nicy, tynkarze, betoniarz, zbrojarze). 
Tel. 046/837-33-24. 
Zatrudnię młodego, pomocnika stolarza. 
Tel. 0501-129-752. 
Poszukuję dodatkowej pracy ·na weekendy 
na terenie Łowicza, młoda, wyksztalcona. 
Tel. 0510-279-019. 
Kancelańa podatkowa zatrudni na część 
etatu w księgowości. Tel. 046/837-42-46, 
0605-578-502. 
Zatrudnię operatora dźwigu. 
Tel. 0502-124-098. 
Zatrudnię mężczyznę w gospodarstwie 
rolnym (warzywa). Tel. 0604-545-237. 
Firma przyjmie do pracy studenta na 1/2 etatu 
(praca przy komputerze), wymagany samo
chód. Tel. 0505-099-355. 
Zatrudnię solidnego murarza do lat 45. 
Tel. 0606-336-257. 
Zatrudnię pracownika do dociepleń 
budynków. Tel. 0606-428-162. 
Przyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601-439-657. 
Saksofonista wolny. Tel. 0692-101-989. 
Spółka telekomunikacyjna, w związku z dy
namicznym rozwojem, poszukuje osób na sta
nowisko przedstawiciela handlowego. Wy
magania: dyspozycyjność, zaangażowanie, 
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, samo
dzielność. Oferujemy: atrakcyjne wynagro
dzenie, uzależnione od osiąganych wyników, 
rozwój zawodowy, bezpłatne szkolenia. 
Tel. 0605-033-051. 
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzyna
rodowym, C+E, z doświadczeniem. 
Tel. 0607-343-386. 
Zalrudnię kierowcę kal C. Tel. 0601-385-525. 
Zatrudnię kierowcę kal C+E, doświadczenie. 
Tel. 0604-212-720. 
Zlecę wykonanie ocieplenia poddasza watą, 
montaż ścian gipsowych, g1azura, malowa~ 
nie. Tel. 0501-074-069. 
Poszukuję murarzy i ekip murarskich 
• dobre płace. Również ekip na do
cieplenia budynków. Tel. 0888-178-420. 

Zatrudnię kierowcę z kat. C +E, 
z praktyką. Tel. 0605-094-165. 
Zatrudnię w sklepie spożywczym w Łowi
czu młodą, uczciwą, chcącą solidnie praco
wać. Za dobrą pracę - dobre wynagrodzenie. 
Tel. 0502-110-726. 
Zatrudnię młodego, wykształcenie 
zawodowe lub średnie techniczne. 
Tel. 0504-065-376. 
Kierowca B, C, E, T podejmie 1/2 etatu 
w poniedziałki, środy, piątki Tel. 0886-100474. 
Firma z Osmolina działająca w branży meblar
skiej u.trudni pracowników na stanowisko 
technolog drewna, z doświadczeniem w pro
dukcji mebli, drzwi. Tel. 024/277-62-44, 
024/277-63-90. 
Przyjmę osobę do pracy w gospodarstwie. 
Tel. 0600-822-089. 
Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii 
dolegliwości bólowych kręgosłupa. 
MEDYK, ul. Ułaóskitj 2, gab. 7. Przyjmuje
my: śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawodowe; zaświadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 
Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę. 
Tel. 06~22-597. 
Kierowca z praktyką poszukuje pracy 
na samochód do 3,5 t. Tel. 0605-302-486. 
Pomoc domowa w Kopenhadze. 
Tel. 0660-312-010. 
Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 0421719-38-64, 0603-610-884. 
Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-551-060. 
Ubojnia zwierząt w Karokowie zatrudhi. 
Tel. 0421719-56-78 9.00 - IO.OO. 
Zatrudnię lakiernika do zakładu sto
larskiego (Głowno). Tel. 06~33-527, 
0668-206-250. 
Pilnie zatrudnię szwaczki, konfekcja damska 
i dziecięca - stała praca Tel. 0668-180-60 I. 
Serwis samochodowy zatrudni me
chanika, lakiernika, blacharza, kierow
nika serwisu. Tel. 0509-690-282. 
Zatrudnię na stanowisko blacharz-dekarz 
od zaraz i pomoc blacharza, możliwość zare
jestrowania na pełen etat. Tel. 0694-470-514. 
Zatrudnię szwaczki • dzianina, praca 
całoroczna. Tel. 0603-107-489. 

Zatrudnię szwaczki • bielizna 
damska, kostiumy kąpielowe. 
Tel. 0603-107-489. 
Avon - bezpłatne zapisy, super 
prezenty. TelJsms 0-501-032-348, 
0421719-44-47. 
Avon - atrakcyjne prezenty 
dla nowych konsultantek. 
TelJsms 0696-917-023. 
Zatrudnię szwaczki do szycia biustonoszy. 
Tel. 0421719-36-93, 0508-718-574. 
Przyjmę pracowników do przyuczenie 
w pizzeńi. Głowno, ul. Łowicka 40. 
Tel. 0503-417-273. 
Przyjmę szwaczki (spodnie damskie), 
Glowno. Tel. 0509-571-801. 
Szwalnia Głowno przyjmie szwaczki 
- tkanina Jeans. Tel. 0889-329-409. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek 
z dzianiny. Tel. 0421710-70-60. 
Zatrudnię stolarza meblowego. 
Tel. 0506-787-892. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek 
damskich z dzianiny. Tel. 0421719-18-43, 
0665-217-483. 
Zatrudnię solidnego tynkarza-murarza. 
Tel. 0504-180-468. 
Poszukuję wulkanizatora, Głowno. 
Tel. 0421710-74-47. 

Zatrudnię sprzedawcę (sklep dziecięcy 
Łowicz). Tel. 0512-330-849. 
Zatrudnię kierowcę z kal B, C z okolic Głow
na, Strykowa, mile widziana mechanika. 
Tel. 0605-046-558. 
Avon - bez wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych 
konsultantek. Smsffel. 0512-115-030. 
Firma budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
• układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601~99-379. 
Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 
Firma zatrudni kierownika robót dro
gowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 
Firma zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11. 
Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. 
Firma zatrudni absolwentów szkól wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11, 0601-298-842. 
Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat. B, C, D, E. 
Tel. 0609-837 ·100. 
Zatrudnię szwaczki oraz chałupniczki. 
Tel. 0692-125-138. 
Praca dla zdolnych dla samodzielnego biz
nesu i pozytywnie zakręconych. E-mail: 
serv.inter@neostrada.pl. Tel. 0461855-53-04, 
0692-066-689. 
Zatrudnię szwaczki, krawcowe do zakładu. 
Tel. 0692-438-565. 
Mlkrop Czechy zatrudni doradcę 
żywieniowego - przedstawiciela han
dlowego. Wymagane wykształcenie 
wyższe rolnicze. Kontakt telefonicz
ny 0504-184-065 lub 0504-184-055. 
Praca dla przedsiębiorczych, dodatkowa 
praca i praca w marketingu sieciowym. 
Tel. 0513-135-270. 
Zatrudnię kucharza, barmana i kelnerkę 
z doświadczeniem Tel. 046/814-26-56 
po 20.00, 0604-141-28 I. 
Dyspozycyjny 34 lat, prawo jazdy B,C,E 
podejmie pracę Tel. 0605-293-939 ok. Rawa. 
Dla przedsiębiorczych dodatkowe płace 
i prace w marketingu sieciowym. 
Tel. 0513-135-270. 
Zatrudnię do prac na budowie, możliwość 
zarejestrowania Tel. 0607-610-786. 
Pomocnika na budowę. Tel. 0509-766-789. 
Finna samochodowa w Skierniewicach 
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, 
uczniów. Tel. 0602-528-235. 
Przedstawicieli. Tel. 0887-787-692. 
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0600-166-655. 
Finna okienna zatrudni handlowców z wła
snym samochodem osobowym lub dostaw
czym. Rawa Maz„ Pl. Pilsudskiego 7. 
Tel. 046/814-51-21. 
Szukam pracy jako kierowca C+E, świadec
two kwalifikacji, brak doświadczenia. 
Tel. 0511-175-776. 
Bukieciarkę na zlecenie. Tel. 0505-065-572, 
0509-652-676. 
Zatrudnię pracowników do ociepleń 
i glazurnika. Tel. 0607-943-198. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. TeJ. 046/837-94-85, 0608-484-079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 
Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 
Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. 

Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 
Film weselny, komunijny, DVD. 
Przystępna cena. Tel. 0609-996-333. 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 
Wideofilmowanie. Tel. 0604-245-722. 
NAK Studio Films - wszelkie usługi 
wideofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 
Wideofilmowanie „Kasia" - wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-6g., 
0602-633-407. 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 
Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 

Vftleofoto. Tel. 0501-836-550. 
Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749, foto
graf, tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 

Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. 
Tel. 0509~20-300. 
P.rzegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-608. 
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury V/>J. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Instalacje elektryczne. przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 
Glazura, terakota, gładź. płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel. 0502-095-691. 
Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 
Prąlącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitońng). Remonty, hydrauli· 
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. 
Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 
Układanie kostki betonowej. granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mozaikowe. Tel. 0606-428-162, 
046/839-62-30. 
Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 
Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 
Układanie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja Tel. 0600-150-~%. 
Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie - „EFEKr'. 
Tel. 0600-984-398. 
Cyklinowanie, polerowanie - nowo
czesny sprzęt Tel. 0694-866437. 
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 
Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru 
wizyjnego (monitońng). Tel. 0601-207-689. 
Centrum Sprzedaży Rynien I Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach blachodachówkę szwedzką I fiń
ską, blachy trapezowe, podbitkę i ryn
ny. Świadczymy krycie dachów. 
Tel. 0600-367-596, 046/839-28-60. 
Usługi remontowe i wykończeniowe. Tanio, 
solidnie, fachowo. Tel. 0500-738-600. 
Kominki - budowa, projekty, 200 
wzorów. Ogrzewanie domów. 
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415. 
Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691-715-543. 
Uslugi remontowe, glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gładż, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i dr.lwi. 
Tel. 0461837- 73-99, 0605-562-651. 
Układanie kostki • solidnie, dokład
nie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-41~9. 
Krycie dachów. Tel. 0604-456-925, 
0608-409-686, 0694-954-243, 
0604-459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-470-514. 
Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warszawska 94. 
Tel. 0698-467-889. 
Uslugi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 
Glazura, terakota Tel. 046/837-11-51 
po 16.00. 
Panele podłogowe, ścienne; boazeńa; malo
wanie; tapetowanie; schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33. 
Beton - wyburzenia, cięcie, rozbiórka. 
Tel. 0606-192-951. 
Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 
Glazurnik - kompleksowa modernizacja 
łazienek, kuchni, schodów, tarasów, panele 
podlogowe, sufity gik. Tel. 0602-648-497. 
Remonty • kompleksowo. 
Tel. 0600~14-490. 

Remonty • adaptacje. 
Tel. 0607-196-356. 
Remonty • profesjonalnie. 
Tel. 0691-n4-281. 
Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, 
wyceny, kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 
046/837-78-38. 
Glazura, terakota, gładż, panele - ceny 
do uzgodnienia. Tel. 0461837-95-43. 
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparko-spy
charką. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 
Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99. 
Balustrady ze stall nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 
Usługi stolarskie. Tel. 046/837-15-54. 
Wyrób i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplanie 
budynków. Tel. 0505-024-964. 
Posadzki przemysłowe: betonowe, lastryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
konsultacje i wykonanie. Tel. 0606-183-173. 
Remont i modernizacja obiektów przemysło
wych i handlowych. Montaż konstrukcji 
stalowych, komory cblodniczc. 
Tel. 0606-183-173. 
Docieplanie, gładzie, tynki, malowanie 
- wolne terminy na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94. 

Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0508-313-799. 
Usługi hydrauliczne, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 
Wykończenia, remonty - solidnie. 
Tel. 0888-978-225. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładż, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Wykonuję tynki. Tel. 0697-923-472. 

Solidne układanie glazury, terakoty, 
murowanie, tynk.i, posadzki, docieplanie, 
panele, klinkier. Tel. 046/837-13-91, 
0607-070-420. 

Zatrudnię do układania kostki brukowej. Tynki gipsowe agregatem - solidnie. Tynki, posadzki - wolne terminy. 
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Wanny - odnawianie, gwarancja. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 
Zaluzje, rolety, verticale. Tel. 046/830-37~1, 
0603-753-973. 
Wykończeniówka - dachy, budowlanka. 
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973. 
Instalacje elektryczne, naprawy, przyłącza, 
pomiary. Tel. 0605-721-133. 
Kominy - monlaŻ wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
mannur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gorącego powietrza po całym domu. 
Tel. 0608-101-676. 
Parapety, marmur, granit, konglomerat, drew
no - produkcja, montaż. Tel. 0608-101~76. 
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
mateńałowe i antywłamaniowe. Siatki prze
ciw owadom. Produkcja i monlaŻ. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Glazura, terakota, gładzie, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Usługi hydrauliczne z mateńałem, oowocze
sne kotły na eka-groszek i uniwersalne. 
Tel. 0602-587-341. 
Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 
Remonty łazienek, kompleksowo. 
Tel. 0668-821-933. 
Kompleksowe wykończenia wnętrz 
• tanio. Tel. 0668-821-933. 
Adaptacja strychów, montaż k/g, ścianki dzia
łowe~ malowanie, gipsowanie, panel. 
Tel. 0513-823-750. 
Solidna Firma Budowlana oferuje usługi 
w zakresie wykonawstwa płyt gnojowych 
i zbiorników na gnojowicę ze środków 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. 
ŚWladc:Zymy usługi blacharsk~
skle, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana 
Pawła li 23. Tel./fax 046/837-51-31, 
0509-729-619. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 
Hydrauliczne usługi • tanio, szybko, 
z gwarancją. Tel. 046/837-19·29, 
05CMHl64-122. 
Usługi remontowo-budowlane, hydraulika. 
Tel. 0501-129-712. 
Panele podłogowe i ścienne, glazura, 
terakota. Tel. 0507-958-766. 
Mootaż okien, drzwi. bram garażowych, kon
serwacja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-1~51, 0667-133-756. 
Firma Damlr-Bud wykonuje usługi 
budowlane w zakresie kompleksowe
go wykończenia pomieszczeń 
pod klucz, docieplenie budynków, 
doradztwo, projekty. Teł. 0601-812-262, 
~. 0691-979-310. 
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (rusz
towania warszawskie, młoty pneumatycme. 
betoniarki). Tel. 0885-365-246. 
Gładzie, glazura, terakota itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Tynki, docieplenia, wylewki, gipsy. 
Tel. 0507-458~70. 
Glazura, terakota, tynki, docieplenia, 
wylewki. Tel. 0511-098-343. 
Usługi wykoriczeniowe, malowanie, gładź, 
monlaŻ płyt gik, glazura, terakota, panele. 
Tel. 0504-388~96. 
Układanie kostki bruko-j. 
Tel. 0697-116-271. 
Zlecę wykonanie ocieplenia poddasza watą, 
montaż ścian gipsowych, glazura, malowa
nie. Tel. 0501-074-069. 
Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 
Rolety, żaluzje, moskitiery • nowo
czesne systemy do każdego typu 
okien, także bez wiercenia. Łowicz. 
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-4ł-25. 
Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 
Hydrauliczne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena mateńalów i robocizny. 
Tel. 0602-882~17. 
Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. 
Układanie glazury, terakoty, gładzie 
gipsowe. Tel. 0609-569-365. 
Tynki gipsowe agregatem, wylewki. 
Tel. 0500-03 7-006. 
Usługi remontowo-budowlane, wykoricze
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 
Elektroinstalacje, domofony, drobne prace 
remontowe. Głowno. Tel. 0502-140-721. 
Nowe systemy grzewcze, wodnokanaliza
cyjne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882~17. 
Usługi budowlane - docieplanie budynków, 
klinkier, ogrodzenia betonowe, wylewki, 
tynki wewnętr-t:nc i zewnętrzne. 
Tel. 0886-333-927. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 
Kominki • projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 
Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamc>
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826. 
Pranie dywanów, tapicerek, mycie 
okien. Tel. 0608-172.a38, 
046/832-82-12. 
Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695~16-371. 
Tynki, mury, ocieplenia. Tel. 0693-791-487. 
Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
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OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarc-tych. Tel. 0661-251-30 I. 
Pranie podciśnieniowe dywanów, wy
kładzin I tapicerek. Tel. 0696-086-52'1'. 
Tanio malowanie, .gipsowanie. 
Tel. 0508-809-517. 
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-28-30. 
Full-Dach sprzedaż, montaż pokryć 
dachowych, ceny promocyjne na bla· 
chodachówki szwedzkie, fiński, 
niemieckie. Nowy Kurzeszyn 7. 
Tel. 046/814-11-22, 0602-718-334. 
Dachy kryjemy blachą i papą, 
Tel. 0604-182-211. 
Ocieplanie budynków, gładzie gipsowe, 
płyty k/g, malowanie, dokładnie i tanio. 
Tel. 046/832-73-78, 0604-136-932. 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Sprzątanie mieszkait, mycie okien. 
Tel. 046/832-84-28. 
Panele podłogowe, ścienne, terako
ta, malowanie, tanio, solidnie. 
Tel. 0694-28-74-47. 
Dachy od A do Z. Tel. 0607~10-786. 

Montaż paneli ściennych, podłogowe, 
glazury, terakoty, gipsy, faktury VAT. 
Tel. 0607-037-281, 0608-334-526. 
Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 
Układanie kostki, docieplanie budynków. 
Tel. 0512-965~26. 
Instalacje wodoo - kanali2acyjne i c.o., faktu
ry VAT. Tel. 0461835-31-26, 0604-173-360. 
Hydraulika miedzi, plastik, stal, 
wodno-kanaliz., glazura, terakota, itp. 
Tel. 046/815-08-38. 
Ocieplanie budynków styropianem i wełną. 
tynki akrylowe mozaikowe, silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury V/>J. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komputerów I inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Teł. 0505-006-331 •. 
Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. Tel 0604-891--092. 
Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, 
akordeon, saksofon, gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 
Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
Skórnmą. kożuchową. fulrnwią odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg 
Bolimowskiej i Baczyriskiego - środy 
11.00-17 .OO. 
Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 
Zespół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 
Zespól muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 
Zespół. Tel. 0500-268-11 O. 
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207~89. 
Zespół - wesela. Tel. 0502-473-091. 
Śluby limuzyną. Tel. 0604-3~. 
Kamaz - żwir, piasek, pospółka. 
Tel. 046/837-06-19, 0602-471-796. 
Śluby i inne uroczystości - srebrny Mercedes 
(okularnik), czarna perła BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 
DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą impre
zę - wesela, bale, bankie1y, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361. 
Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 
Prawnik • porady, pozwy, wnioski. 
Teł. 046/837-70-$6, 0512""43-696. 
Zespół - wesela. Tel. 0605-283-913. 
Limuzyna Lincoln - śluby, przyjęcia, itp., 8 m 
długości, telewizor, lodówka, skóra. 
Tel. 0605-305-579, 0697-146-411. 
Śluby - BMW 3 -tanio. Tel. 0508-909-732. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 
Spawania aluminium. Jastrzębia 45. 
Tel. 0504-065-376. 
Kredyty trudne, hipoteczne, 
gotówkowe. Teł. 0503-917-532. 
Mercedes do ślubu • promocja 
• 390 zł za 5 godz. Tel. 0507-377-122. 
Meble na wymiar, kuchnie, szafy z drzwiami 
przesuwnymi. Tel. 0604-462-835, 
046/837-96-07. 
SCART" serwis RTV • naprawa sprzę
tu radiowo-telewizyjnego • gwaran
cje. Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-774-760, 046/837-06-02. 
AGD • naprawa sprzętu. 
Tel. 0691-961-244. 
Instalatorstwo elektryczne. 
Tel. 0509-428-521. 
Naprawa sprzętu AGD: pralki, lodówki, za
mrażarlc.i, ogrzewacze, termy, zmywarld, kli
matyzacje. Dojazd gratis. Tel. 0512-348-137. 
Kompleksowa obsługa prawna firm. 
Tel. 046/837-70-96, 0512-443-696. 
Pożyczki od 300 zł do 2000 zł dla osób 
w BIK-u, bez zaświadczenia o dochodach, 
gotówka do ręki w 24 godziny. 
Tel. 0503-135-452. 
Catcńng, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Kredyty z ubezpieczeniem, 
bez żyrantów. Tel. 0506-987-285, 
0608-725-336. 
Bale, wesela. Tel. 0887-060-156, 
0604-318-472. 
Naprawa sprzętu AGD • części. 
Teł. 0510-158-880. 
w.wPdcz~stM ~iejski'f.' a w.;,..,I~. 1 
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Wynajem sali na wesela, komunie i inne im
prezy okolicznościowe, sala do 120 osób. 
Łowicz, ul. Powstańców 15, 
tel. 0501-129-752. 
RENOWACJE, STROJENIE PIANIN. 
TEL 046/837-92-90. 
Chata na stół staropolski. 
Tel. 046/838~8-24. 
Systemy alarmowe, telewizja przemysłowa. 
Doradztwo, wycena, montaż. 
Tel. 0609-457-800. 
Provident • pożyczki. 
Tel. 0608-321-288. 
Zewót muzyczny, wieloletnie doświadcze
nie. Tel. 0606-908-346. 
Maestro Metal - ogrodzenia, bramy, 
bramy przesuwane, solidne wykona
nie, atrakcyjne ceny. Tel. 0603-131-769. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-541, 
046/838-70-32. 
Projekty graficzne, przygotowanie do dru
ku, banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 
od IO.OO do 18.00, 0694~6-915. 
Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 
Naprawa pilarek spalinowych, wszystkich 
typów, u klienta, skup starych pilarek. 
Tel. 0513-159~7. 
Wymiana pasów w verticalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046/830--04-02, 0601-226-944. 
Usługi geodezyjne, okolice Głowna, 
Strykowa. Tel. 0502-581-189. 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Zespół poszukuje wokalistki z Głowna 
lub okolic. Tel. 0502-473-091. 
Hurtownia odzieży używanej z Anglii . 
TeL 0694-345-300. 
Projekt ogrodów w zimowej promocji 
I zł/mkw. Tel 066().{)36-814. 
Profesjonalna obsługa imprez 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 
Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową. wypożycz drukarkę atramen
towit lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed kl· 
nem Polonez. Tel. 0509-620-300, 
0508-132-608. 
Kominki - projektowanie. Montaż, dystry
bucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798. 
www.schodyparkiety.pl 
Pozyskiwanie klientów - budowa sieci 
sprzedaży. Tel. 0887-787~2. 
Usługi konstrukcje i stebnowanie odzieży. 
Tel. 0697-705-332. 
Księgowa wypełni książkę przychodów, 
ryczałt, ZUS, VAT oraz PIT-y. 
Tel. 0608-49-80-87. 
Bagażówka, przeprowadzki. 
Teł. 0601-34-71-70. 
Naprawa maszyn do szycia Skierniewice, 
Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 
Naprawa urządzeri chłodniczych, klimatyza
cyjnych, auto-klima. Tel. 0501-273-415. 
Polerowanie, konserwacja samochodów. 
Czerniewice Tel. 0693-713-391. 
Sprzedam przydomową oczyszczal
nię ścieków. Tel. 0500-158-564.. 
Limuzyny Lincoln nowe modele. 
www. wynajmljlimuzyny.pl. 
Teł. 0604-869-878. 
Dekorowanie sal weselnych, stołów na im
prezy okolicznościowe. Ceny promocyjne. 
Klimaty - Dekoratornia. Tel. 0505-065-572, 
0509-652-676. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i stylowych. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 
Stół staropolski, świeczniki, obrusy 
na wesela - wynajmę. Tel. 0693-444-826, 
0605-309-514. 

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 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 
Matematyka - student UL, 90 minJ 25 zł. 
Tel. 0606-647-491. 
Angielski - tanio. Tel. 046/837-18-43. 
Matematyka, korepetycje, studentka. 
Tel. 0509-808-598. 
Korepetycje - język niemiecki. 
Tel. 0508-186-351. 
Korepetycje z rysunku i malarstwa 
dla kandydatów do szkól plastycznych. 
Tel. 046/837-22-75, 0506-380-776. 
Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 
Korepetycje, chemia. Tel. 0668-817-858. 
Angielski dla dzieci, młodzieży. 
Tel. 046/837-53-15. 
Student PW, korepetycje - matematyka, 
fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 
Prace licencjackie, dyplomowe - tanio 
- pisanie, przepisywanie. Tel. 0660-464-778. 
Praca magister.;ka - pomoc. Tel. 0698-ól2-234. 
Praca dyplomowa. Tel. 0508-282-298. 
Mgr matematyki - korepetycje niedrogo, 
skutecznie. Tel. 046/837-53-15. 
Wypracowania, język polski. 
Tel. 0502-037-931. 

Matematyka. Tel. 046/8~7-~5-~. , 
Mii~tyka - ko~cjc, ~yc1el. 
Teld.>Ot~~ot.- :•" ~'' C" -''1• .• 

Poszukuję osoby do nauki gry na skrzyp
cach. Tel. 0603-869-040. 
Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
z podręcznika ucznia. Tel. 046/832-65-39, 
046/832-65-18, 0695-610-541. 
lnfonnatyka-korepetycje. Tel. 0507-016-837. 
Amerykanin - doświadczony nauczyciel. 
Prowadzi lekcje j. angielskiego. Również 
przygotowuje do matury. Wszystkie 
poziomy. Tel. 0607-257-786. 
Poszukuję lektora angielskiego. 
Tel. 0603-099-361. 
Hiszpariski. Tel. 0603-099-361. 
Język polski - korepetycje. 
Tel. 0603-75-82-71. 
Korepetycje z języka polskiego. Bardzo 
tanio. Tel. 0600-1~55. 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 0461833-07-27, 
0505-039-888. 
Sprzedam siano luzem i belkach; słomę 
w belach. Tel. 046/838-92-46. 
Sprzedam ładowacz cyklop, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/839-22-92. 
Kupię każdą ilość żyta, sprzedam, 
zamienię otręby. Tel. 0697-536-596. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-47-51. 
Sprzedam sprężarkę 160 I i głębosza 3 łapy. 
Tel. 0888-144-260. 
Sprzedam 5,37 ha ziemi, przyczepę 4 t 
wywrotka, dojarkę 2-konwiową i słomę 
w kostkach. Tel. 0691-715-496. 
Sprzedam ciągnik T-25, 1994 rok, 1000 MTG. 
Tel. 046/838-37-01, 0607-929-060. 
Wysłodki melasowane • sprzedam. 
Łowicz, ul. Tkaczew 8. 
Tel. 0888-283-372. 
Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914, 0502-384-747. 
Sprzedam kukurydzę San. 
Tel. 046/838-13-97. 
Owies bezluskowy, mieszanka, pszenica. 
Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam jęczmieri, pszenżyto, żyto. 
Urzecze 48. Tel. 046/838-77-14. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-83-54. 
Sprzedam ciągnik rolniczy Embitak Flik; 
maszyna do zbioru ogórków. 
Tel. 046/838-83-14, 0509-208-236. 
Sprzedam tregry 16. Tel. 046/838-49-57. 
Sprzedam kukurydzę do siewu na kiszonkę, 
cena 0,80 zł za I kg. Tel. 0504-220-770. 
Sprzedam agregat uprawowy 1,9 m, 
opryskiwacz 400 I. Tel. 046/838-25-71. 
Sprzedam żyto, słomę belowaną. 
Tel. 0606-364-262. 
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, kamionkę 
30 - 4 m, opryskiwacz. Tel. 046/838-47-13. 
Sprzedam nową pompę paliwowo-wtrysko
wą do C-330. Tel. 046/838-18-03 po 19.00. 
Kupię kosiarki listwowe Osy, zgrabiarki za
wieszane Sloneczlca, sadzarki do ziemniaków 
łaricuchowe. Tel. 046/838-72-80. 
Sprzedam kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0691-715-496. 
Ciągnik C-330 z tyłem Zetora 25, oowe 
ogumienie i akumulator - sprzedam. Łowicz, 
Armii Krajowej 108. Tel. 046/837-9<}-54. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-11-39. 
Sprzedam siano w dużych belach, limit bwa
czany, Nowy Złaków 19. Tel. 046/838-71-71. 
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, siewnik 
Poznaniak, opryskiwacz 300 I. 
Tel. 046/838-47-99. 
Sprzedam siaoo. Tel. 046/838-74-91. 
Sprzedam słomę w kostkach. 
Tel. 0600-768-482. 
Sprzedam pszenicę ozimą. Tel 0604-961-560. 
Sprzedam kombajn zbożowy Forschnit E514 
MDW, 1988 rok, cheder 4,20, stan bdb. 
Tel. 0604-961-560. 
Sprzedam roZIZUtnik 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 jałówkę wysokocielną; basen 
450 I. Tel. 046/838-14-37. 
Sprzedam prasę rolującą Class 44 i 46, stan 
idealny. Tel. 0607-168-196, 046/837-08-07. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną 30.04.06. 
Chąśno 49, tel. 0601~14-049. 
S13rzedam żyto, słomę. Tel. 046/838-17-64 
wieczorem. 
Sprzedam jęczmieri do siewu. Janowice, 
tel. 046/838-65-52. 
Deszczownie. Tel. 0506-140-584. 
Sprzedam siano, słomę. Nieborów 60, 
wiadomość po 17 .OO lub w sobotę. 
Sprzedam siaoo. Tel. 046/837~5-72. 
Sprzedam podbierak sianokiszonek do For
schnita. Tel. 046/838-39-14, 0604-669-798. 
Sprzedam 20 t pszenżyta, jęczmień siewny 
Stratus. Tel. 046/838-77-54 po 17.00. 
Sprzedam ps7.Cnicę ozimą i jarą. Urzecze 4 7. 

Sprzedam burak, kiszonkę. 
Tel. 046/838-22-56. 
Sprzedam plug grudziądzki 4x35, mało 
używany; rozrzutnik obornika jednoosiowy. 
Skowroda Północna 23. 
Sprzedam prasę zwijającą Z-27911. 
Tel. 0692-272-818. 
Sprzedam prasę Werger z szerokim podbiera
czem, 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 DS 3 m. 
Tel. 0600-964-326. 
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. 
Sprzedam obornik. Tel. 0241285-29-37, 
0608-248-355. 
Sprzedam jęczmień. Tel. 046/838-73-34. 
Sprzedam siaoo, Jackowice. 
Tel. 0696-045-978. 
Sprzedam sadzonki truskawek Honeoye, 
Polka. Tel. 0696-045-978. 
Sprzedam przyczepę zbierającą T -072, 
dmuchawę 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 orl<an 2, do zielooek. 
Tel. 046/838-37-25. 
Sprzedam przyczepę zbierającą T -072. 
Tel. 0602-121~14. 
Sprzedam kukurydzę Reduta, pszenicę. 
Tel. 0601-410-045. 
Sprzedam grunty orne 2 ha w miejscowości 
Sadowo, okolice parku w Ostrowcach, 
gmina Iłów. Tel. 0698~1~81 
lub 0609-183-208. 
Sprzedam łubin żółty, słodki, 
szerokolistny, 94% wschodu. 
Tel. 046/838-C8-59, 0697-677-530. 
Sprzedam wysłodki suche, granulo
wane, transport. Tel. 0602-174-220. 
Sprzedam prasę Z-224 - 13500 zł; agregat 
uprawowy - 1500 zł, kultywator 18 zębów 
- I OOO zł, plug 2- i 5-slalx>wy - 1500 zł, przy
czepa saroozbierająca T -072 - 2500 zł. 
Tel. 0605-143-523. 
Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu 
05.04.2006. Tel. 046/838-02-79. 
Sprzedam pszenżyto ozime i owies. 
Tel. 046/838-73-32. 
Sprzedam Ursus 902, 1983 rok. 
Tel. 0693-025-952. 
Sprzedam kombajń Anna. 
Tel. 046/838-44-46. 
Sprzedam sadzarki do warzyw. 
Tel. 0603-722-880. 
Sprzedam siewnik 21 rurek, agregat uprawo
wy 2, I O m, opryskiwacz Pilmet 
Tel. 0692-033-753. 
Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 024/277-72-50. 
Sprzedam 15 t pszenicy. Tel. 0501-519-203. 
Sprzedam krowę cielną, 2-gi cielak. 
Bełchów 45. Tel. 046/839~5-26. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/830-24-53. 
Sprzedam siano w kostkach, przyczepę 
saroozbierającą T-050. Tel. 0668-407-362. 
Bób. sprzedam. Tel. 0603-161-640. 
Burak pastewny • sprzedam. 
Tel. 0605-144-112. 
Sprzedam 5-letni zbiornik do mleka 450 I, 
zakupiony OSM Łowicz. Tel. ~5-866. 
Słomę i zboże • sprzedam. 
Tel. 046/838-39-06. 
Sprzedam zboże • mieszankę. 
Tel. 046/838~3-04 wieczorem. 
Sprzedam kombajn Bolko Z643/I, roznutnik 
jednoosiowy, kosiarkę Osa, Tarpana. 
Tel. 0696-059-903. 
Sprzedam słomę i kamieri polny. 
Tel. 046/838-47-64. 
Sprzedam jałówkę cielną. Kocierz.ew Płd. 4. 
Tel. 046/838-17-52. 
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam przyc-.repę samozbierającą Jugosło
wiankę li. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam kabinę Ursusa C-330, rozsiewacz 
nawozów lejek, kopaczkę ziemniaczaną. 
Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam ładowacz własnej konstrukcji przy
stosowany do każ.dego ciągnika z tylu 
(do C-330 możliwość dołączenia z przodu). 
Tel. 0606-678-418. 
Sprzedam przyczepę 0.50, 6 L 
Tel. 0692-481-645, 046/838-72-06. 
Sprzedam pszenżyto i mieszankę. 
Tel. 0663-884-969 po 16.00. 
Sprzedam plug 2-skibowy. 
Tel. 046/838-13-10. 
Sprzedam opony 8,25/20, felgi tylne 
do C-330, przekładnie do wyciągu, silnik 
elektryczny 11 kW, części do Robura. 
Tel. 046/838-24-49. 

Tel. 0602-709-962. Sprzedam siano belowane. Mysiaków 20 I. 
Sprzedam agregaty uprawowe od 2,60 - 5,20 Tel. 0602-597-157. 
m; siewniki zbożowe Amazone, Nort Stein Sprzedam Ursus C-360, motoreduktory, 
3-, 4-metrowe; rozsiewacze nawozu Amazo- 750120 opony. Tel. 0508-700-762. 
ne, Rauh, 400-800 kg; glebogryzarlc.ę 2,5 m; Sprzedam Ursus 2812, 19')7 rok, pra.ę Z-224, 
ładowacz UNHZ750; plug zagonowy 4-ski- 1995 rok. Wygoda 8. 
bowy, zabezpieczenie sprę'.eynowe; plug 
3-skibowy obrotowy; plug zagonowy 5-ski- Sprzedam C-360 3P. Tel. 0692-498-283. 

Sprzedam burak pastewny; dojarkę, stan_ 
idealny. Tel. 046/838-43-13, 0605-591-61 O. 
Burak pastewny, biały - sprzedam. 
Tel. 046/838-15-37. 
Sprtedam obornik bydlęcy. 
Tel. 046/838-55-28. 
Zetor 3320 lub 3340, 4x4, 1998 rok; prasa 
zwijająca Sipma 'lr279/I - sprzedam. 
Tel. 0608-420-169. 
Zetor 7245, 1990 rok, 4x4; prasa Z-224/1 
Sipma - sprzedam. Tel. 0692~1-689. 
Sprzedam opryskiwacz polowy Pilmet 
1000 I, na kołach, 1990 rok. 
Tel. 0609-810-858. 
Zamienię kompletne koła szerokie 14,9/28 
od V-3512 na koła wąskie. Sprzedam plug 
3-skibowy; obciążniki od C-360 (tył). 
Tel. 024/282-23-08. 
Sprzedam siano, mała belka. Marywil, 
tel. 0501-351-745. 
Sprzedam głębosza 3 . Tel. 0608-591-942. 
Sprzedam kwotę mlec7llą. Tel. 0692-260-705 
po 16.00. 
Siew kukurydzy siewnikami Becker 
4- i lkzędowymi z komputerami 
do monitorowania wysiewu, siew 
w różnych rozstawach międzyrzędzia. 
Romax, tel. 0604--078-564. 
Sprzedam zgrabiarki karuzelowe do siaooki
szonek i siana; trząsałki karuzelowe; śrutow
nik. Tel. 046/837-15-35 
Sprzedam sadzeniaki, odmiana Lord. 
Tel. 046/838-48-44. 
Sprzedam żyto i owies. Tel. 046/837-08-07. 
Sprzedam Orkan, stan dobry. 
Tel. 046/838-13-41. 
Sprzedam słomę. Malszyce 73. 
Tel. 046/830-39-69. 
Sprzedam sadzeniaki Astra. 
Tel. 0605-100-914. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-15-36. 
Sprzedam dojarkę Alta - komplet, z rurl<ami; 
dmuchawę do siana poziomą. • 
Tel. 046/838-63-43 po 20.00. 
Sprzedam łubin do siewu Sonet, 100 zł/q. 
Tel. 0602-766-034. 
Sprzedam owijarka bel; prasa 1201120; 
Gruber 2, I m, 3 m; siewnik do kukurydzy. 
Tel. 0601-297-783. 
Sprzedam jęczmieri Stratus. 
Tel. 0600-519~81. 
Sprzedam słomę. Tel. 046/839-18-90. 
Sprzedam ziemniaki sadzeniaki. 
Tel. 0693~92-539. 
Sprzedam dwie jałówki cielne, młynek 
na kamienie, dużą dmuchawę do siana. 
Tel. 046/838-14-50. 
Sprzedam agregat przedsiewny; siewnik 
zbożowy 2-metrowy; suszarnię do zboża; 
śrutownik worltowy. Tel. 0691-979-270. 
Sprzedam agregat uprawowy, plug 3-skibo
wy Atlas; plug 3-skibowy zwykły; jałówkę 
hodowlaną i użytkową Tel. 0606-923-094. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tennin: 
30 kwietnia. Tel. 0461838-49-51. 
Sprzedam słomę w dużych belach; pompę 
wtryskową; części do Władymira. 
Tel. 0886-591-896 po 19.00, 046/830-37-34 
po 19.00. 
Sprzedam C-360, 1972 rok. 
Tel. 0692~8-948. 
Sprzedam przetrząsacz karuzelowy Z-515, 
1998 rok. Tel. 0508-309-423. 
Sprzedam burak pastewny I O L 
Tel. 0600-569-058. 
Sprzedam siano w belkach. 
Tel. 046/837-27-05 wieczorem. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tennin: 
19 kwietnia. Tel. 046/838-11-14. 
Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-22-59. 
Sprzedam przyczepę Jugosłowiankę 3, 
śrutownik Bąk. 2 z silnikiem. 
Tel. 046/838-27-32, 0691-115-050. 
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 046/838-77-39. 
Sprzedam obornik bydlęcy 40 t. 
Tel. 046/839~5-89, 0698-624-470. 
Skup żyta, sprzedaż olrąb, śruty z mieszanki, 
śruty z owsa. Młyn w Retkach. 
Tel. 046/838-73-28, 046/838-73-45. 
Skup pszenicy, sprzedaż otrąb pszennych 
i śruty owsianej. Agrokom, 
ul. Nadbzurzańska 27. Tel. 0509-934-539. 
Sprzedam jęczmieri, pszenice - siewne, opry- • 
skiwacz 400 l, śrutownik na kamienie, 
kamieri polny. Tel. 046'838-20-29 wiecwrem. 

Sprzedam ładowacz czeski UNHZ 750. 
Tel. 0600-335-473. 
Sprzedam bizon Z-056. 
Tel. 046/838-49-09. 
Sprtedam mieszankę zbożową i owies. 
Tel. 046/838-15-16, 0607-734-191. 
Sprzedam obornik bydlęcy. 
Tel. 0889-860-859, 0500-071-877. 
Sprzedam kultywator 18 i brony 5. 
Tel. 046/838-79-59. 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 0668-427-041. 
Kupię tura do C-330. Tel. 046/838-25-05 
po 20.00. 
Zbiorniki plastikowe 1000 I na palecie. 
Tel. 0697~77-530. 
Sprtedam silnik do C-360 i C-380. 
Tel. 0608-329-841. 
Sprzedam ciągnik Ferguson 255, kombajn 
ziemniaczany Anka, plug 3-skibowy, tale
rzówkę 16 taler.cy, drapak 14 z agregatem 
uprawowym. Tel. 0600-578-992. 
Sprzedam agregat uprawowy 2 m i opryski
wacz spalinowy plecakowy Soilo. 
Tel. 046/838-45-25. 
Sprzedam obornik. Tel. 046/838-76-90. 
Sprzedam słomę paszową ze stodoły, około 
7 przyczep. Wiadomość: Przemysłów 19. 
Tel. 0602-129~1. 

bowy. Tel. 024/356-2~. 0512-444-949. Sprzedam kombajn Fortschnitt E-512; ciągnik 
Sprzedam przy=iię do siaookiszonek Kem- Fortschnitt ZT-300; ciągnik John Deere 
per, Krone, Mengele; sieczkarnie jednorzę- :l030LS z napędem; ładowarki T i H; wyci
dowe do kukurydzy, wycinaki do kiszonek; naki kiszonki. Transport sprzętu rolniczego 
siewnik do kukurydzy; talerzówkę; pr.cycze- i budowlanego. Sprowadzę na zamówienie. Sprzedam 5 t mieszanki. Tel. 046/837-07:,39 
pę 4,5 t wywrotka na 3 strony. Tel. 024/671-26-37, 0501-498-134, wieczorem. 
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 0500-157-210. Sprzedam siano, burak, zboże. 
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0605~52-263. Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin; Tel. 0663-076-994. 
Sprzedam kombajn Bizon Super Z056, 18 kwietnia. Tel. 0603-592-345. Sprzedam jęczmieri jary Stratus. 
1989 rok, stan bdb. Tel. 06~~~8-762. . , ~prfed;!m,plui; 3-skibowy, sadzarkę do ziem- Tel. 046/838-72-20. 
Opryskiwacz 400 I, ~owiany z lice~cją „niaków, '(jmuchawę pionową do siana. K;os oraz opryąkiwac;<-:100 I - sptzedanr. 
-~~....oo.7n,tcl~'Q5~5-lJ •. ~\• '1;1fel.'·póll2l2ll..81J. ,.-,,,r. '„• r~ \• ".'fel.'~S..20.:94:'"i:l1 ·.J, ,,· , 't 



REKLAMA 

To nie romoc·ar 
wsz~s'TKIE LEKI 

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

13.04.2006 r. 

~ 

CAT.~ 
ZAPEWNIAMY· 'ERING 
./ wspaniałą • . ./ po ak' wykwahfikowan 
./ ~" I .palce lizać" ./ . .ą ~bsługę, 

dwie sale (sala · w1e1sk1 stół 
~ p~ękne udekoro~~~~z~:1 .i sala jadalna) 

mepowtarzaln . . I 
Tel. (046) 837~' mUą atmosferę ~ 

, oso3.frM7s, OSQS.911•21; 

OLE ekóterm 

2~~ oWY 
oleju opałowegoo~~~ gstrybutor 

Finna KOP RLEN S.A. 
PILASZKÓJ~; ~ółka Jawna 

tel./fax (046) 8l.JOWICZA 
bezi>!atna informacja 08~~58, 
MOZLIWOŚĆ ZAKUPU oso 39 

DL NA RATY' 
A SJAŁ YCH KLIENTÓW· , 

upusty I rabaty • 



13.04.2006 r. OGŁOSZENIA DROBNE 

U NAS WARTO 
Basen na mleko 550 I - spm:dam. 
Tel. 024/285-42-23. 

Opryskiwacz 300 I, lance I O m, stan dobry 
- sprLCdam. Tel. 0665-405-015. 

C-360, 1980 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-986-962. 

Słoma i r=Uca jara - spr=lam. 
Tel. 046/838-76-29. 

Agregat uprawowy 5 m i 3 m; bec7J<a 
I 0000 I; przyczepa ciągnikowa 8 t 
- sprzedam. Tel. 024/277-64-24. 

Prosiaki - sprzedam. Tel. 0600-421-548. 

Siano belowane i luzem oraz burak pastewny 
- sprzedam. Bednary, tel. 660-463-894. 

Tur do duż.ego ciągnika - sprzedam. 
Tel. 0602-781-330. 

Sprzedam żyto 4 t, mieslankę 90% jęczmie
nia. Tel 046/838-65-12 wieczorem. 

Dmuchawa ssąco-tłocząca; sadzarka do ziem
niaków podkiełkowanych Rokosat; wenty
lator do op<yskiwacza ; jałówki cielne 7 szt 
- sprzedam. Tel. 046/861-12-92. 

Pszenica jara z domieszką owsa do siewu 
lub na pasze. Sypień 62a, 
tel. 046/838-61-01. 

Jałówka wysokocielna. Kęszyce Wieś 32, 
tel. 046/838-02-39. 

Lubin słodki, żółty, szerokolistny 
- sprzedam. Tel. 0605-112-529. 

Pszenżyto i mieszanka - sprzedam. 
Tel. 0605-065-054. 

Jałówka wysokocielna - sprzedam. 
Tel. 046/838-61-53. 

Plug 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. 0503-599-227. 

Sprzedam łubin wąskolistny. 
Tel. 046/838-83-47. 

Korekcja racic. Tel. 046/839-28-33, 
0510-238-788. 

Sp.-.rodam słomę belowaną, 
Tel. 046/838-98-26. 

Sprzedam słomę. Niebomw, 
tel. 0885-369-083. 

Wycinacr.e kiszonek; agregat uprawowy 
2,20 m, 5 m, podorywkowy 2, I m; śrutownik 
bijakowy; plug 3-skibowy obrotowy; siew
ka do nawozu; siewnik., mieszalnik pasz 
suchych, dmuchawa do zboża. 
Tel 0509-293-050. 

Sprzedam orkan do zielonek, sieczkarnię 
jednorzędową do kukurydzy. 
Tel 0509-293-050. 

Sprzedam ziemnialci jadalne, obsypnik 3. 
Tel. 046/839-42-01. 

Agregat uprawowo-siewny na przekażnik 
,,Rau" 2,5 m z niezależnym podnośnikiem 
hydraulicznym do sadzarlci lub siewnika, 
regulacja obrotów wirowania zębów, regu
lowane blachy osłonowe. Tel 0603-927-871. 

Gruber niemieelci 13 łap, zabezpieczenia 
śrubowe, bez wala równającego. 
Tel. 0603-927-871. 

SKR Kocierzew sprzeda sieczkarnię 
Mars z walc:ami i kemperem; prasę 
Z-224 i dłużycę. Tel. 046/838-48-29, 
0602-35!Hł61. 

SprL.edam jęczmień, pszenicę, groch. 
Tel. 024/285-51-96. 

Sprzedam sieczkarnię samobieżną do kuku
rydzy + 4 chedery. Tel. 024/285-51-96. 

Sprzedam żyto, pszenicę paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam prosięta. Tel. 0695-489-359 
po 15.00. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0606-438-323. 

Sprzedam siano, bardzo dobrej jakości, 
okrągłe belki. Tel. 0601-503-147. 

Sprzedam sieczkarnie I-rzędową Poltinger 
Mex 2, z kołkiem podirzymującym; schładzal
nik do mleka Westfalia 550 I, 1997 rok, 
sprowadzony przez OSM Łowicz. 
Tel. 046/838-46-18. 

Sprzedam kombajn zbożowy pólzawieszany 
020. Tel. 046/839-66-16. 

Siewnik, 25 rurek. Tel. 0660-294-203. 

Sprzedam jednoosiówkę do ciągnika. 
Tel. 0603-184-796. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-11-05. 

Sprzedam przyczepkę do zielonki, stan bdb. 
Zamienię zbiornik na mleko 670 I 
na większy 1100-1200 I z dopłatą. 
Tel. 0504-202-361. 

Sprzedam belki sianokiszonki, 130 zł; 
silnik C-330. Tel. 046/838-72-73, 
0510-256-444. 

Sprzedam felgi do C-380. Tel. 0510-256-444. 

Sprzedam plug 3-skibowy Grudziądz, 
brony 5, opryskiwacz 300 I. 
Tel. 046/838-71-67. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. Osiek 67, 
gm. Kocierzew, tel. 046/838-49-46. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 
S maj 2006 rok. Tel. 046/838-73-75. 

Sprzedam obsypnik do kopców; Orkan 2; 
zagrabiarkę 7. Tel. 046/838-23-25. 

Sprzedam prasę kostkującą Z-224/ I , 1996 
rok, I właściciel; kombajn zbożowy Z-56, 
1985 rok, stan dobry. Zabostów Duży 53. 

Sprzedam agregat ścierniskowo - podoryw
kowy, 2- lub 3-metrowy, nowy. 
Tel. 0889-861-307. 

Sprzedam opryskiwacz polowy. 
Tel. 0604-573-314. 

Sprzedam lub zamienię z.etor 7211 
oraz kombajn Bizon, 1989 rok. Wygoda 8. 

Kupię wialnię używaną. Tel. 046/837-14-61. 

Bielaika ciągnikowa, grabiarka, wialnia 
- sprzedam. Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam siano. Bobrowniki 123. 
Tel. 046/839-63-14. 

Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW, 
stan bdb. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam kultywator z walkiem 2,10 m 
Grudziądz; rozsiewacz Kos, podwieszany 
i ciągniony; kosiarlc.ę Osa, 2 szt 
Tel. 0880-353-819. 

Ursus 4512, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0507~14. 
Sprzedam jałówkę .., wycieleniu. Polesie 79, 
tel. 046/839-62-39. 

Sprzedam ciągnik M -255, jak nowy, 800 
MfG + OSjllzęl rolniczy + przy<=pa 6 l 
Tel. 0604-208-588. 

Producent płyt gnojowych i szc:zel
nyc:h zbiorników na gnojowicę 
od 25 do 350m3_ Zalatwiamy c:alkowł
tą dokumentację, udzielamy gwaran
cji. PSB Grzegory, Zduny 1078. 
Tel 0461839-11-75, 0601-303-235. 
Sprzedam krowę mleczną, po wycieleniu. 
Grodze Nowe 13. 

Sprzedam C-360 3P, 1988 rok. 
Tel 0607-181-404. 

Sprzedam plug 3-skibowy. 
Tel 06()9...316-663. 

Meckalor 60, prasa rolująca, siewniki 3 m 
i 2,5 m, Zelcl- 7045 - spmdam. 
Tel. 046/S31-53-88, 0605-996-104. 

Prasa kostka MF, talerzówka, Ursus 1201, 
siewnik 2,5m i 3m - sprzedam. 
Tel. 046/832-77-12, 0605-996-297. 

Sprzedam siewnik do zbo2a ciągnikowy 
zawieszany, agregat uprawowy 
przed siewnik. Tel 046/838-11-44. 

Sprzedam siewniki zbo7.owe, 2000 zł. 
Teł. 0663-64 7-066. 

Spa.edain kombajn Bizon, 1980 rok; kombajn 
ziemniaczany Anna; pompę głębinową 
o średnicy 160; belkę opryskiwacza Pilmct; · 
wciągarkę 1,5 t; ramę montażową 5 m wys. 
Tel. 0502-076-530 wieczorem. 

Sprzedam jałowice na wycielC11iu. Wieś 
Wygoda 41. Tel. 0660-527-803. 

Sprzedam mlyoek 3-walcowy i pług 2. 
Tel. 046/838-4 7-98. 

Sprzedam pszenicę, mieszankę, pszenżyto. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. 

Suche wysłodki melasowane i sypkie 
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71, 
0602-235-159. 
Sprzedam redelka 5, dojarkę, opryskiwacz 
300 I. Tel. 046/838-47-23. 

Sprzedam prasę kostkującą Z-224, stan bdb, 
1986/87 rok. Tel. 0886-804-491. 

Sprzedam Bizon Rekord Z-058/8 
Hydrostatic, 1997 rok. Tel. 0695-608-762. 

Sprzedam pszenżyto i owies. 
Tel. 0605-094-165. 

Sprzedam prasę Z-224/ 1, prqczepę D-633; 
Orkan 2. Tel. 0604-976-452. 

Sprzedam jęczmień i żyto. 
Tel. 046/837-50-34 wieczorem. 

Sprzedam drzewka do sadzenia: świerki, 
tuje, brzozy, żywopłot Tel. 0600-215-589. 

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, 
po remoncie. Tel. 0504-108-930. 

Sprzedam pszenicę. Tel. 046/838-74-82. 

Ciągnik rolniczy Zetor 7211 - sprzedam. 
Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam sadzonki truskawek, odmiany: 
Honey, Camarosa, Pegasus, Korona. 
Tel. 0508-518-543. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin: 
20 kwiecień. Tel. 046/838-7Ó-28, 
0661-066-853. 

Sprzedam kamień polny. Tel. 046/838-73-60. 

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! 

Ciągnik Ursus 1201 oraz silnik po remoncie 
do 1201 - sprzedam. Tel. 0602-781-330. 

Sprzedam ciągnik Ursus 1614, kabinę 
do Jelcza. Tel. 046/861-12-92. 

Siew kukurydzy. Tel. 0694-550~1. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-91-91. 
Sprzedam siano belowane. Jastrzębia 32, 
tel. 046/837-87-43. 

Sprzedam kombajn zbożowy z sieczkarnią 
Oaas Dominator 66, szer. hal. 3,60 m. 
Tel. 0500-041-366. 

Sprzedam dwie klacze oraz obsypnik 
do ziemniaków. Tel. 046/838-91-56. 

Sprzedam zgrabiarkę do siana Słoneczko, 
kultywator 14, pług 2-skibowy. 
Tel. 046/838-27-71. 

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, termin: 
IO maj. Tel. 046/838-18-03. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, pszenżyto, 
owies. Tel. 0600-415-353. 

Sprzedam siewnik Poznaniak 3-metrowy; 
rurki plastikowe, 1990 role. 
Tel. 0600-822-089. 

Sadzonki malin - oddam nieodpłat
nie. Zapewniam odbiór owoców. 
Tel. 0507~14. 

Sprzedam owies. Tel. 0694-306-445. 

Maszt widlaka do ciągnika. 
Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam =tnik 2-osiowy, z nadstawka
mi do kukurydzy, do małego remontu. 
Tel. 046/838-72-20. 

Ciągniki rolnicze Valtra moc 74-284 KM. 
Spaedaż, serwis, części. Sanniki, 
ul. Parkowa I, tel. 0606-112-794. 

Sprzedam jałówki cielne, tennin wycielenia 
26.04.2006 i 5.06.2006. Teł. 046/838-78-53. 

Sprz.edam cebulę. Tel. 046/838-72-93. 

Sprzedam dwie jałówki roczne. 
Tel. 046/838-80-71. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską, kulty
wator, krajzegę z silnikiem, plug podoryw
kowy 5, plug 3, opryskiwacz, przyczepkę 
ciągnikową jednośladową. 
Tel 046/831-61-09. 

Sprzedam sadzarkę czeską i rotacyjną. 
Tel. 0601-570-868. 

Spa.edain słomę. .lamno 14. Tel 0607-736-511. 

Sprzedam owies i pszenicę. 
Tel 046/838-91-31. 

Sprzedam śrutownik walCOW}' + żmijka. 
Tel 0880-511-791. 

Sprzedam plug 3, Grudziądzki. 
Tel. 046/S38-34-21. 

Sprzedam MF 3060, 4x4, stan bdb. 
Tel. 0668-816-945. 

Sprz.edam przyczepę sammbierającą T-072, 
stan bdb. Tel. 046/838-34-73. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/839-42-80. 

SprL.edam jałówkę na wycieleniu (duża). 
Tel. 046/839-42-0 I. 
Sprzedam łubin żółty, słodki, szerokolistny. 
Tel. 046/838-48-58, 0697-677-530. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 0461838-22--00. 
Sprzedam siano belowane, owies 2 ~ żyto 3 t. 
Tel. 046/838-64-75. 

Sprzedam kiszonkę z buraków. 
Tel. 024/277-48-96. 

Sprzedam wysokocielne jałowice hodowla
ne, 16 ba ziemi, nowe obszerne zabudowania 
Tel. 024/285-34-79. 

Sprzedam jalówkę cielną. 
Tel. 0697-298-966. 

Sprzedam buraki pastewne, gm. Kiernozia. 
Tel. 0505-438-703. 

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, wielorak, 
opryskiwacz PilmeL Tel. 0241285-81-42. 

Kamienie małe, duże, cięte - sprzedam, 
dowiozę. Tel. 0693-824-736. 

Srutownik z silnikiem bijakowym; Avię; 
3-stronny wywrot - sprzedam. 
Tel. 0241277-48-82. 

Siewnik do cebuli , nowy - sprzedam. 
Tel. 0503-569-473. 

Zbieraczkę do liści buraczanych - sprzedam. 
Tel. 0880-653-586. 

Jałówkę wysokocielną - sprzedam. 
Tel. 0241277-90-97. 

Sprzedam słomę ze stodoły i burak pastewny. 
Tel. 0600-685-574. 

Sprzedam kombajn Z056, 1988 rok. 
Tel. 046/838-79-27. 

Wózek widiowy Toyota lub GPW 
- sprzedam. Tel. 0600-820-374. 

Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 0697-340-488, 046/838-13-90. 

REKLAMA 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor
towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 

Sprzedam wybierak do kiszonek, śrutownik 
na kamienie. Pilaszków 4. 
Tel. 046/837-13-57. 

Sprzedam zboże paszowe, ok. 60 ton. 
Tel. 0691-808-219. 
Sprzedam mieszankę i pszenżyto, pszenicę, 
buraki pastewne. Tel. 024/277-38-70. 

Sprzedam koniczynę do siewu. 
Tel. 0512-278-702. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-13-35. 

Sprzedam mieszankę, pszenżyto, 
jęczmień, kukurydzę. 
Tel. 0605-278-719. 
Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 024/277-91-%. 

Sprzedam bmel foliowy. Tel. 0501-630-418. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 
26.04.06. Tel. 0605-376-854. 

Sprzedam siewnik RCW 3. 
Tel. 0506-552-043. 

Sprzedam łubin żółty, klatlci porodowe nowe 
i używane. Tel 0694-550-661, 
046/838-48-87. 

Sprzedam ciągnik MF255, 1987 rok, stan bel>. 
Tel. 0694-550-661. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Stachlew 82. Tel. 046/837-24-19. 

Łubin słodki - sprzedam 
Tel. 0421719-90-44. 

Ziemnialci, sadzeniaki - sprzedam. 
Tel. 0608-388-800. 

Skup macior. Tel. 0508-566-854, 
046/874-7316 wieczorem_ 
Hurtownia nawozów, okolice Głowna/Slly
kowa, transport gratis. Tel. 0605-09-70-71. 

Sprzedam agregat na bronie, szerokość 
2,IO m. Tel. 0421719-56-62, 0603-621-157. 

Kosiarkę rotacyjną, silniki elekllyczne, 
motoreduktor. Tel. 0421719-59-36. 

Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
belki, c:zęśc:i, siewki, inne maszyny, 
środki ochrony roślin. Super ceny. 
CHEllRL. Dmosin 124, 
tel 046/874-72-38. 
Ogórek kwaszony - sprzedam. 
Tel 0421719-23-39 wieczorem. 

Becaa do ślc;zy sadowniczej. 
Tel. 0506-188-515. 

Spaedam ciągnik Ursus C360-3P, 1989 rok. 
Tel. 0663-602-629. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 046/874-71-85. 

Opryskiwacz polowy zawieszany mało 
używany - sprzedam. Tel. 0509-171-392, 
0500-007-758. 

Owies mieszankę i jęczmień - sprzedam. 
Tel 042/710-82-08 

Ciągnik C-360, stao bardzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0421719-58-17, 
0608-77 6-4 73. 
Kombajn Bolko Z643/I stao bardzo 
dobry, kombajn NEPTUN Z-413, siewnik 
b:zyrzę<lowy do warzyw, obcinarkę do cebu
li - sprzedam. Tel. 0693-108-621. 

Sadzonki truskawek KENT i ELKATA 
- sprzedam. Tel. 046/874-51-37 po 18.00 

Sprzedam sadzonki agrestu. 
Tel. 0505-065-380. 

Sprzedam młocami~ 48 z prasą, wóz konny 
wialnia. przyczepę samozbierającą T072, 
dmuchawę do siana poziom~ sieczkarnie, 
kultywator IO. Tel. 046/838-30-30. 

C362, wersja eksportowa, I właściciel, wspo
maganie, stan bdb, siewka do nawozów, 
sadzarka do ziemniaków, opryskiwacz. 
Tel. 0693-441-571. 

Sprzedam jałówkę cielną i siano. Głowno, 
Targowa 76. Tel. 04217-10-87-03. 

Sprzedam prasę zwijającą masy Ferguson 
834, zmiennokomorowa z hydraulicznym 
zgniotem, komputer ze sterowaniem 2000 rok. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam siewnik zbożowy 4 m Amazone 07 
Garant boki składane do transportu 2000 rok. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam agregat uprawowy siewny 4 m 
z hydropakiem + siewnik. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam gruber ścierniskowy Konskilde 
3,2 m, 2000 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzooam pługi 3-, 4- i 5-skibowe obrotowe 
i zagonowe, zabezpieczenia na kamienie 
resorowe. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam opryskiwacze SSO i 850 I Hardi, 
2000 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedani kultywator 14 GrudziądzRi . 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam agregat uprawowy 2, I O Grudziądz
ki, 1996 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam dojarkę Alfa Laval. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam stoły z imadłami do gwintowania 
rur, nowe. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam sadzonkę porzeczki czarnej Tita
nia 6,5 tys. szt. , cena 0,45 i Tiset 3 tys. szt. , 
0,55. Tel. 0505-609-224 wieczorem. 

Sprzedam łubin Zeus lub zamienię na owies, 
siano. Tel. 042/710-92-55. 

Sprzedam przyczepę wywrot HL St . 
Tel. 0601-169-682, 042/719-58-14. 

Sprzedam przyczepę jugosłowiankę li, 
rozsiewacz RCW-3. Tel. 0503-49-15-75. 

Sprzedam prasę zwijającą Sipma. 
Tel. 0507-531-998 wieczorem. 

Sprzedam prasę polską, rozrzutnik dwuosio
wy i kombajn Bolko. Tel. 0508-36-48-49. 

Kupię kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0503-49-15-75. 

Sprzedam ciągnik C-330. Tel. 0421719-21-10. 

Opryskiwacz zawieszany 300 I - sprzedam. 
Tel. 0888-388-794. 

T-25 A - sprzedam. Tel. 0889-860-S54. 

Sprzedam słomę ze stodoły i 6t pszenżyta. 
Missośnia 22, gm. Głowno. 

Sprzedam wycinak do kiszonek, piłowy. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam przetrząsacz karuzelowy 5 m, 
składany do transportu. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam rozsiewacz do nawozu Amaz.ooe 
600 kg. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam siewnik Poznaniak 2, 70. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam siewnik zbożowy Nordsen 3 m, 
2003 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam dwa tunele foliowe 4xl I, pszenicę 
jarą. Tel. 0421719-47-52, 0607-463-592. 

Spczedam"ziemnialci sadzeniaki Vmeta, 
lhydza, Salina oraz łubin. Tel. 0889-265-838, 
0421719-75-26. 

Sprz.edam pszenżyto lub zamienię słomę. 
Tel. 0601-515-761. 

Bób wczesny - sprzedam. Tel 0507-377-157 

Kupię cieliczki mięsne lub mieszańcowe 
do 70 kg. Tel. 0502-772-976. 

Mieszankę zbożową (Kamień, gm. Głowno) 
- sprzedam. Tel. 0421710-83-76. 

Ciągnik C-360 3P, 1987 rok, oraz przyC?.q>ę 
~anok" model 0732/03, 1987rolr. 
- sprzedam. Tel 0421719-80-54, 719-80-29. 

Gorczycę oczyszczoną, sprzedam. 
Tel. 0608-539-444. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 
okrągłe bele. Tel. 0691-846-117. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany. 
Tel. 0694-962-054. 

Sprzedam korbowód, pompę wtryskową 
C-360, nowe. Tel. 046/833-14-57. 

Sprzedam krocy,elc karpia, mura i szczupaka. 
Tel. 0606-875-821. 

Sprzedam sadzonlci porzeczki czarnej. 
Tel. 046/831-86-16. 

Sprzedam sadzonkę porzeczki 
czerwonej. Tel. 046/814-14-13. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, Mszadła 
19. Tel. 046/831-68-14. 

Sprzedam groch siewny, łubin żółty Mister, 
Seradela. Tel. 0606-37-70-34. 

Sprzedam sadzonkę porzeczki czarnej Bello
mond. Tel. 046/831-72-35, 0609-229-504. 

Sprzedam słomę w kostkach. 
Tel. 046/815-01-83. 

Sprzedam sadzonki świerku srebrnego, 
zwykłego, modr.tew, jodłę i cyprysy. 
Tel. 046/831-71-05. 

Sprzedam łubin wąskolistny. 
Tel. 046/814-29-04. 

Ferma Julianów prqjmuje zamówienie 
na odchowane kurczęta ogólnoużytkowe. 
Większą ilość dowożę na miejsce. 
Tel. 046/81 S-46-31 , 0505-027-560. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/835-20-18. 

Sprzedani siewnik do nawozu ley, 
mieszalnik I t, śrutownik walcowy. 
Tel. 0601-275-911. . 

Dmuchawę do siana pionową, śrutownik 
na kamienie, chłodziarkę do mleka. 
Tel. 046/831-12-87. 

Sprzedam 2 scWadzarki do mleka 40 ~ parnik 
elektryczny do ziemniaków 60 kg, 
kuchnia węglowa ostatnia weraja. 
Tel. 046/831-06-81. 

Sprzedam pszenicę ozimą. 
Tel. 046/833-92-47, 0692-145-860. 
Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/815-72-50 

SprLedam gospodaratwo I S ha, zabudowa
nia obszerne, z możliwością powiększenia 
areałów; jałowice i krowy hodowlane. 
Tel. 024/285-34-79. 

Sprzedam sadzonki porzeczki 
czarnej i czerwonej. Tel. 0665--517-443. 
Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz 
(nowy). Tel. 0607-317-859. 
Sprzedam obcinacz szczypior. 
Tel. 0607-317-859. 

Sprzedam ładowacz Troll. Tel. 0510-734-342. 

Sprzedam Z.ctor 7211, zakupiony w kraju. 
Tel . 0506-360-053. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
cena 6500 zł . Tel. 0510-734-342. 

JOLANTA WILK tel. 0509-58-90-90 
WIZYTY WCZEŚNIEJ UMÓWIONE TELEFONICZNIE 
~JinffAR/ffif'f'(czw•rJł-•fmtłlfi~~TJSt 

Sprzedam plug 2 Grudziądz, cena 570 zi. 
Tel. OSI0-734-342. 

Sprzedam przyczepę niską, Autosan. 
Tel. OS I 0-734-342. 

Sprzedam IIegry 12, 4 sztuki. 
Tel. 0603-415-780. 

Sprzedam ziemnialci sadzeniaki, jadalne, 
beczlcę 600 I na wodę. Tel. 046/831-27-42. 

Sprzedam łubin. Tel. 046/831-22-72. 

Kupię ziemnialci jadalne. Wszystkie 
odmiany. Tel. 0600-332-799. 

Sprzedam sadzonki truskawki i ziemnialci 
jadalne (żółte). Tel. 0506-747-809. 

Sprzedam sadzonki porzeczki czerwonej 
odmiana $ondom". Tel. 046/813-17-29 
po 19.00, 0504-330-116. 

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy ,,Ślęza" 
oraz kosz do {lpfyskiwaeza. 
Tel. 046/815-66-69. 

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej. 
Tanio!!! Tel. 0503-571-268. 

Sprzedam: sadzonkę jednorocznej truskaw
ki elsanta i camarazo. Tel. 0697-928-363. 

Kupię kombajn ziemniaczany, rozrzutnik 
obornika, kopaczkę. Biała Rawska. 
Tel. 0600-636-990. 

Sprzedam T-25 z kabiną. Tel. Q600.{i02-895. 

Sprzedam ciągnik C-28, silnik 330. 
Tel. 0663-322-526. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam gołębie perlowe. Sobola, 
ul. Warszawska 12. 

Sprzedam Yorki. Tel 046/837-57~21. 

Sprzedam ogierlr.a 18 miesięcy, z pochodze
niem obustroooym. Tel. 046/838-11-24. 

Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 

Sprzedam kozę na wykoceniu. 
Tel. 046/839-65-96. 

Sprzedam Pekińczyki. Tel. 0241252-19-95. 

Sprzedam bryczkę. Tel. 0692-882-448. 
Pawie, bażanty srebrzyste - sprzedam. 
Tel 0603-226-494. 

Sprzedam szczeniaki Owczarka niemieckie
go. Tel. 046/838-45-73. 

Sprzedam Bernardyna 7-miesięcmego. 
Tel. 0508-401-660. 

Kac7Jt.i - sprzedam. Nieborów, 
Al. Legionów Polskich 118 po 16.00 

Sprzedam klacz wysokoźrebną i :żrebaka 
I CJ.-miesięcy, owies i pszenżyto. 
Tel. 046/835-22-34. 

Sprzedam owczarki niemiecki, 
porodowodowe. Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam kozy i kózki. Tel. 046/837-11-75. 

Sprzedam owczarki niemieckie, 2-miesięcz
oe, szczepiooe, 150 zł. Tel. 0505-939-725. 

Oddam w dobre ręce 3-miesięcznego pieska. 
Tel. 046/837-37-45. 

Kolki balijskie - sprzedam. 
Tel. 046/837-64-59, 0606-462-817. 

Sprzedam 6-tygodniowe szczeniaki 
Bernardyna. Tel. 0696-520-312. 

Klacz 9-letnia, kasztan, źrebna, 7 miesi<;cy 
- sprL.edam. Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam tanio Bokserka rocznego. 
Tel. 0608-808-904 wieczorem. 

Sprzedam kozę po wycieleniu. 
Tel. 046/839-66-56. 

Oddam małe pieski w dobre ręce. 
Tel. 046/838-87-32. 

Oddam suczkę w dobre ręce, buldog amery
kański, za zwrot kosztów szczepień 
Tel. 0880-689-422. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Króliki rasowe - sprzcdain. 
Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam Westy. Tel. 0502-140-492. 

Pinczery miniaturowe 5 - miesi~me. 
Tel. 0602-224-287. 

Karp - kroczek - sprL.edam. 
Tel. 046/874-76-13. 

Sprzedam szczenięta owe.tarka niemieckiegll. 
Tel. 0502-045-051 , 0509-056-207. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609. 

Owczarki niemieckie długowłose po rodo
wodowych rodzicach. Tel. 046/831-60-42, 
0604-516-558. 

Zapisy: kaczka dworka, gęś labędziówka, 
I -dniowe i odchowane, Mszczonów. 
Tel. 0604-247-993 . 

SprLCdam boxera 8-tygodniowego. Okazja!!! 
Tel. 0663-700-663. 

Przyjmę chętnie szczeniaki mogą być kun
delki różne. Tel. 0506-840-122. 

Labrador - sprzedam. Tel. 0507-960-946. 

Krycie york mops. Tel. 0507-960-946. 

Sprzedam y<xka, 5 miesięcy. Tel 0507-960-946. 

Boxer 3-letni. Tel. 0609-751-181. 

Kupię młodego psa, mieszaniec chart. 
Tel. 0603-206-868 po 19.00. 

Oddam psa Owczarka i mieszańca 
w dobre ręce. Zduny, tel. 046i838-8 I-OO. 

oczu i uszu 
obcinanie 
pazurów 



, 
DWA RAZY "TROJKA" 

Drużyny uczniowskie ze 
szkoły podstawowej oraz 
z gimnazjum wchodzących 
w skład Zespołu Szk& nr 3 
na Korabce w Łowiczu 
wygrały w turnieju wiedzy 
o Łowiczu, który odbył się 
w środę 5 kwietnia. 
Zwycięzców wyłoniła 

dopiero konkurencja 
sprawnościowa - na 
pytania teoretyczne 
uczniowie odpqwiadali 
niemal bezbłędnie. 

stokątne łowickie wycinanki? Czym pok!)'
. wano dachy łowickich chałup? Jak nazywa
ły się naczynia, w których wyrabiano ma
sło? 

Po pierwszej, teoretycznej rundzie, po 
dwie szkoły przewodziły w swoich katego
riach: wśród podstawówek SP 4 i SP 3, 
a wśródgimnazjówGl i G3. Dopiero rzuty 
kółkami do celu (runda sprawnościowa), 
nagradzane dodatkowymi punktarili i łatwiej-

kowska, Klaudyna Szkup. Opiekunem gru
py była Magdalena Stefańska, II miejsce -
SPl (11 pkt), ill miejsce - SP 7 (10 pkt), 
IV miejsce-SP4(10pkt.), V miejsce- SP2 
(8 pkt). 

• Gimnazja: I miejsce - Gimnazjum nr 
3 (15 pkt): Aleksandra Słomska, Agnieszka 
Kołaczek, Katarzyna Więcek, Katarzyna 
Żemło, Ewelina Boczek. Opiekunem grupy 
była Grażyna Sobieszek. Il miejsce - G 1 

P ierwszy Turniej Wiedzy o Łowiczu 
pod patronatem burmistrza Łowicza 

przeprowadzono w Gimnazjum Nr 1 z oka
zji jubileuszu 870-lecia Łowicza Drużyny 
uczniowskie składały się z 5 zawodników. 
W pierwszej odsłonie konkursu przygoto
wano po 5 pytań dla każdej z drużyn. Pierw
sze punkty drużyny zaczęły tracić dopiero 
w trzeciej serii pytań. Wcześniej odpowie
dzi były bezbłędne. Kto jest autorem ,,Prze
chadzki po Łowiczu''? Jaką nazwę nosił 
wcześniej Stary Rynek? Kto ufundował 
kaplicę św. Wiktorii? - między innymi takie 
pytania padły podczas konkursu. Były też 
pytania zwią7.3Ile z historią Łowicza, łowic
kim folklorem, np. - Jaką nazwę noszą pro-

Na zdjęciach od lewej: reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimna
zjum nr 3 na Korabce. 

szyrni pytaniami, wyłoniły liderów: gimna
zjum i podstawówkę z Korabki. SP nr 4 
spadła na trzecie miejsce i musiała walczyć 
o nie z SP 7. Seria trzech pytań nie wyłoniła 
wygranej drużyny i ponownie potrzebna 
dogrywka sprawnościowa, w której sku
teczniej rzucał uczeń SP 7. 
Kl.ASYRKACJAKOŃCOWA: 
• Szkoły podstawowe: I miejsce -

SP3 (15 pkt.): Kamil Dudziński, Dorota 
Grzelak, Halszka Kalińska, Natalia Rut-

GOK Domaniewice 

(12 pkt.), fil miejsce - G 2 (11 pkt), IV 
miejsce - G 4 (10 pkt.). 

W jury zasiadali: burmistrz Ryszard Bu
dzałek, Dorota Osowska - wiceprzewodni
cząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej 
Łowicza, przewodniczący tej komisji Ma
rek Wojtylak - kustosz Archiwum Państwo
wego rn. st. Warszawy, Magdalena Pakul
ska - dyrektor miejskiej biblioteki w Łowi
czu i Maciej Mońka - wiceburmistrz Łowi
cza (mak) 

Plastycznie i literacko o Papieiu 
Pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawia li Gminny Ośro

dek Kultury postanowił uczcić organizując międzygmin
ny konkurs literacki i plastyczny zatytułowany „Papież 
Jan Paweł li i jego młodzi przyjaciele", który został roz
sbzygnięty 6 kwietnia. 

K onkurs plastyczny skierowany był do uczniów klas O - N. 
Napłynęło aż 166 prac z 11 placówek oświatowych z terenu 

gmin Domaniewice, Łyszkowice i Łowicz. Technika prac była do
wolna, ale dominowały malunki i rysunki, a także były pewne 
elementy naklejane, np. twarz Jana Pawła II. Komisja, której prze
wodniczyła Renata Kowalewska-Sumera, wybrała 26 najciekaw
szych prac, które były nie tylko dobre technicznie, ale towarzy
szyła im jakaś myśl związana z nauczaniem Ojca Świętego. -Nie
które z prac zaskakiwały pomysłami. Trudno było nawet określić 
czy dziecko wychodziło najpierw z określonego załażenia, czy po 
prostu malowało. Jedna z prac przedstawia Papieża stojącego obok 
krzyża, na którym umarł Chrystus. Jest też gromadka biegnących 

·· dzieci Można sądzić, że dzieci biegną do Jana Pawła li, ale jedno
cześnie do Chrystusa - wyjaśnia przewodnicząca jury. 16 prac 
zostało nagrodzonych, a 1 O wyróżnionych. Poziom konkursu był 
wysoki. 

Cz.ęść literacka odbyła się w GOK 6 kwietnia Przystąpiło do 
niej 37 dzieci. Musia1y one przyswoić sobie wcześniej tekst homilii 
Jana Pawła Il wygłoszonej podczas mszy świętej odprawianej 
w Łowiczu, ,,List do młodych" oraz ,,Drogę do Watykanu" autor
stwa Mieczysława Malińskiego w pozycji Jan Paweł Wielki -Dro
ga do świętości. Autorem pytań był domaniewicki proboszcz 
ks. Sławomir Sobierajski. Do części ustnej przeszło tylko 6 osób. 

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

Proboszcz domaniewickiej parafii ks. Sławomir Sobieraj
ski wręczał nagrody zwycięzcom konkursu literackiego. 

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Traut z Gimna
zjum w Łyszkowicach, drugie - Zbigniew Kazimierski z biblioteki 
w Bocheniu, a trzecie Marta Wojda z Gimnazjum w Popowie. 
Wyróżniania otrzymali: Natalia Pawlata i Justyna Kujawiak z GOK 
wDomaniewicachorazAleksanchaKocembazGimnazjurnwŁysz

kowicach. (eb) 

13.04.2006 r. 

Przedszkole w Kiernozi 

Wyczarować coś z odpadów 
( 

ośzniczego-podtakąnazwąwprzed- torzy najlepszych prac otrzymają ciekawe 
szkolu w Kiernozi odbędzie się kon- nagrody, a pozostali uczestnicy - nagrody 
kurs plastyczny przeznaczony dla pocieszenia 

dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Kon- Okazją do zorganizowania konkursu jest 
kurs polega na wykonaniu prac przestrzen- Dzień Ziemi, który w Polsce obchodzimy 
nych z surowców wtórnych, takich jak np. 22 kwietnia. Od szesnastu lat jest on okazją 
kartony, papierowe pudełka, plastikowe do promowania postaw ekologicznych 
butelki, puszki. w społeczeństwie, taki sam jest też zamysł 

Pomysłodawczyni konkursu Marzena rodzinnego konkursu w Kiernozi. 
Bogucka liczy, że dzieci z pomocą rodziców Termin składania prac upływa 30 kwiet-
wykonają ciekawe prace, które pokazane nia. 
zostaną na wystawie pokonkursowej. Au- (mwk) 

Sześciu małych posłów z Łowickiego 

B ardzo silną reprezentację będzie mieć 
Łowicz i okolice podczas obrad Sej
mu Dzieci i Młodzieży, który na 

XII sesji zbiera się 1 czerwca przy ul. Wiej
skiej w Warszawie. W ławach poselskich 
zasiądzie aż sześcioro mieszkańców Ziemi 
Łowickiej. Są to: Edyta Wolny i Mateusz 
Laska - oboje z Gimnazjum nr 3 w Łowi
czu, Julia Rogowska - Tylman z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Łowiczu, Angelika 
Łuczywek z Gimnazjum w Nowych Z:lu
nach, Marta Kosiorek - uczennica Gimna-

zjum w Popowie i Ewelina Marzec z Gim
nazjum w Kocierzewie Południowym. 

Wszyscy ci młodzi posłowie są laureata
mi konkursu, jaki ogłasza co roku Regional
ny Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci 
i Młodzieży w Skierniewicach. Uczestnicy 
konkursu piszą pracę pisemną na jeden 
z trzech tematów. Motywem przewodnim 
tegorocznych obrad, który miał swoje odbi
cie w tematyce prac, jest ,,Ekologia -wybór 
przyszłości". 

(mwk) 
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W czasie slajdowiska w schronisku w Bieszczadach panowała luźna at
mosfera. Przy rzutniku Wojciech Marzec. 

Slaidy z Argentyny i Chile 
naipierw Bieszczadach 

Pierwsza publiczna prezentacja 
slajdów z wyprawy do Argentyny 
i Chile, której głównej celem było zdo
bycie najwyższego szczytu górskie
go obu ameryk Aconcagua (6962 m 
n.p.m.)wAndach,odbyłasięwschro
nisku Bacówka pod Małą Rawką, 
w Bieszczadach 1 kwietnia. 

O wyprawie pisaliśmy obszernie kilka 
tygochri temu na łamach NŁ. Wzięło 

w niej udział cześć osób, w tym trzy pocho
dziły z Łowicza. Jak relacjonuje nam łowi
czanin i jeden z głównych organizatorów 
wyprawy Wojciech Marzec, pierwsze 
„Czejtowisko pod Rawkami" (taką nazwę 
uczestnicy wypraw nadali swoim spotka
niom w Bacówce i prezentacjom slajdów, 
które będą odbywały się za~ po zakoń
czeniu kolejnej wyprawy) odbyło się w so
botę, I kwietnia Jej nazwa to: „W Króle
stwie Kondorów - wyprawa partnerska na 
najwyższy szczyt Ameryki". W pokazie 
wzięło udział ponad 20 osób, w tym cztery 
z Łowicza. 

W następnej kolejności slajdy będzie 
można zobaczyć najpierw Warszawie 

w czasie pokazu na Uniwersytecie War
szawskim w ramach slajdowisk Studenckie
go Klubu Górskiego (środa, 26 kwietnia; go
dzina: 20.15; w budynku dawnej biblioteki 
UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26128, 
Warszawa), a później w sobotę 29 kwietnia 
o 18,00 w Łowickim Ośrodku Kultury. Bę
dzie to jeden z punktów programu obcho
dów 90. rocznicy harcerstwa na Ziemi 
Łowickitj. 

Wojtek Marzec pytany o zamiary wy
prawowe na ten rok zdradził nam w końcu 
plany. W tym roku wraz z grupą młodych 
ludzi planuje odbyć pcxlróż samochodową, 
Projekt nazywa się ,,Syberia 4 X 4 - wypra
wa samochodowa w góry Azji Centrałntj" 
i jest w fazie zaawansowanych przygoto
wań. Główne założenia wyprawy, to wy
jazd 3 czerwca dwoma samochodami tere
nowymi (ŁadąNiva -najpopułarnitjsze tego 
typu auto w Rosji), podróż przez Moskwę, 
Nowosybirsk i Irkuck nad Bajkał drogami, 
ale najczęściej syberyjskimi bezdrożami. 
Znad Bajkału grupa uda się w góry Sajan 
Wschodni, gdzie podejmie próbę zdobycia 
najwyższego szczytu pasma - Munku Sar
dyk (3491 mn.p.m.). (th) 

towicki ZHP stanql na nogi 
Bardzo dobra - taka jest ocena sy

bJacji w łowickim hufcu Związku Har
cerstwa Polskiego, dokonana przez 
Chorągiew Łódzką ZHP za okres 
ostatnich dwóch lat pracy nowej, bar
dzo młodej wiekiem komendy, na cze
le której od dwóch lat stoi hm. Kata
rzyna Kordecka. 

O pinia została wygłoszona w imieniu 
komendanta chorągwi przez jego 

przedstawiciela hm. Agnieszkę Miszczak, 
która gościła na zjeździe sprawozdawczym 
hufca w niedzielę 19 marca. Hufiec po latach 
problemó\\;' stanął w końcu na nogi i nie ma 
żadnej przesłanki, by degradować go do 
związku drużyn, a takie zagrożenie było dwa 
lata temu realne. 

Hufiec w Łowiczu w pełni spełnia pod
stawowe wymogi istnienia - posiada 11 jed
nostek organizacyjnych, 2 gromady zucho
we, 4 drużyny harcerskie, 4 drużyny strar
szoharcerskie, 1 drużynę wędrowniczą, 
w sumie 170 osób - stawiane minimum to 
10 jednostek. Ma kadrę czynnych instruk
torów w ilości 24 osób - minimum to 20, 
ponadto członkowie ZHP mają opłacone 
składki, hufiec posiada swoją stałą siedzibę 
i dostl(p w niej do Internetu. 

W piśmie komendant chorągwi podkre
śla, że oprócz spełnienia powyższych wa-

runków, w hufcu udało się wyprostować 
sprawy związane z finansami, działalnością 
programową i znacznie zwiększyć liczeb
ność zuchów i harcerzy w porównaniu 
z rokiem 2003. Opinia chorągwi jest pierw
s:zą od wielu lat, w pełni pozytywną, nie 
wytykającą niedociągnięć popełnianych 
przez komendę łowickiego hufca. 

W głosowaniu delegatów na zjaz.d, ko
menda hufca w większości otrzymała abso
lutoriwn Z jazd nie udzielił go jedynie człon
kowi komendy pwd Marcie Bryk i na jej 
miejsce wybrał pwd Katarzynę Wawrzyń
czak. Zmiany zaszły także w komisji rewi
zyjnej w mitjsce pwd. Agnieszki Mordzak 
powołano pwd Agnieszkę Malejkę-Urbań
ską, (tb) 

Ocenią pisanki 
z niespodzianką 

D ziś o godz. 1 O w Domu Kultury 
w Strykowie podsumowany zosta
nie najciekawszy z ogłoszonych 

konkursów wielkanocnych: na pisankę wiel
kanocną z niespodzianką, przeznaczony dla 
Kół Gospódyń Wiejskich z miasta-gminy 
Stryków. Wszystkie prace, jakie napłynęły 
na konkurs, będzie moina obtjrzeć na wy
stawie po wręczeniu nagród i dyplomów. 

Pokoi co masz w szufladzie 

M iejski Ośrodek Kultury w Głownie wali jej szerszemu gremium - o zgłaszanie 
zamierza zorganizować wystawę prac. Mogąje dostarczyć wszyscy, którzy 
pod hasłem ,,Pokaż co masz. Prace rzeźbią, malują, rysują, fotografitją, tworzą 

wyjęte z szuflady". Zwraca się więc do grafikiczyinstalacje. Pracenadsyłaćmożna 
wszystkich, którzy dotychczas swą twór- lub dostarczać osobiście do siedziby MOK 
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Sq pieniądze 
na festiwal, 
Koderki i kino 
Ministerstwo Kultury 
rozpatrzyło pozytywnie 
w ostatnich dniach dwa 
wnioski złożone przez 
Łowicki Ośrodek Kultury 
na dofinansowanie jego 
działalności. Pozyskano 
w sumie blisko 36 tys. zł. 

P ierwszy wniosek dotyczył 
dofinansowania V Ogólnopolskich 
Spotkań Folklorystycznych 

„O Łowicki Pasiak'', które odbędą się 
w czerwcu. LOK otrzyma 12.000 zł 
z przeznaczeniem na nagrody dla 
laureatów. Drugi wniosek dotyczył 
dofinansowania działalności 
Młodzieżowego Zespołu Ludowego 
Koderki. Otrzymają one z ministerstwa 
12.700 zł na zakup łowickich strojów 
ludowych dla grupy młodzieżowej. Stroje 
uzupełnią obecne wyposażenie zespołu, 
który ciągle się rozwija 
Pieniądze zostały przekazane 
z Programów Operac)'.jnych Ministerstwa 
Kultury ,,Rozwój inicjatyw lokalnych", do 
których pierwszy nabór się zakończył do 
15 lutego. Na tym nie koniec, LOK dostał 
także 11 tys. zł z Państwowego Instytutu 
Sztuki Filmowtj na zakup ekranu 
perełkowego do kina i rozbudowę 
nagłośnienia ~ stereo na dolby surround 
(tb) 

Księianek 
portret własny 
Kobieta w wycinance łowickiej 

K ilkadziesiąt osób wzięło udział w wer
nisażu wystawy zatytułowanej ,,Księ

żanek portret własny", który odbył się 
7 kwietnia w łowickim muzeum. Wśród go
ści były wycinankarki z łowickiego, mło
dzież szkół średnich, gimnazjalnych, pod
stawówek, a nawet przedszkolaki z „Wio
senki". W zbiorach Muzeum w Łowiczu 
znajduje się ok. 2,5 tys. wycinanek, doku
mentujących rozwój i zmiany zachodzące 
w tej dziedzinie twórczości ludowej, cha
rakterystycznej dla kultury Księżaków 
Łowickich. -Kobieta na Księstwie jest zdol
na i lotniejsza od mężczyzny - powtórzyła 
słowa Anieli Chmielińskiej, etnografki ama
torki z początku XX wieku, kurator wysta
wy Magdalena Bartosiewicz. 

Wystawa prezentuje wycinanki pocho
dz.ące z XX i XXI w., na· co dzień „ukryte" 
w muzealnym magazynie eksponatów. Po
służyły one do opowieści o życiu codzien
nym i świątecznym Księżanek, o świecie 
w którym przyszło im żyć i pracować, 

o ważnych wydarzeniach i sprawach życia 
społecznego i jednostkowego. Wykonywa
nie wycinanek było domeną kobiet. To one 
za pomocą nożyc kowalskiej roboty, służ.ą
cych do strzyżenia owiec, stwarzały dzieła, 
tak wiele mówiące o nich samych, będące 
jednocześnie przekazem historii i tradycji 
regionu. 

Ekspozycja w muzeum, którą będzie 
można podziwiać do 6 czerwca tego roku, 

Uczennice klasy la Ili LO w Łowiczu 
przymierzają się do ciężkich trady
cyjnych nożyc. Operowanie nimi nie 
jest łatwą sztuką. 

ukazuje poszczególne etapy kobiecego ży
cia: dzieciństwo, młodość, dorosłość, sta
rość, w których bohaterka pełni kolejno 
ważne, określone społecznie role dziecka, 
panny, żony, matki i gospodyni. Zaznaczo
ne zostały także zmiany, jakie dokonywały 
się na wsi w pojmowaniu tradycyjnej roli 
kobiet w społeczności wiejskiej. Wystawę, 
posiadającą duż.e walory edukacyjne, uzu
pełniono scenkami rodzajowymi. (eh) 

czynne pon-pt 8-20 
sob 8-15 

tel. 046 837 35 84 

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

Apteka ucz· tniczy w programach 
"%YSKAJ ZD OWIE" APTEKA DOB YCH CEH" 

"CENTRUM Dl BETY~ -- „„_ 
ŻYCZLIWY I FACHOWY PERSONEL APTEKI 

SERDECZNIE ZAPRASZA 
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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 
BiW'O Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia uliC2llego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowarzysz.enie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla oa moniacb), 
teł. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
LSĄ~', Łowicz, ul. Sw. Floriana 7 (m=la 
naBłoniacb),czynny:pn.,wt,czw. wgodz. 16.00-19.00. 

SamopomocowaGrupaAbstynencka,,Niemamoonych" 
w Zdwiacb (siedziba GOKz.duny)- czw. godz. I 8.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. IO.OO-I I.OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00- IO.OO. 

Punkt konsułticyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem'' (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.00-18.00, teł. 046-838-33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 046-837-63-11 
Informacja o krajowych numerach l 18-913 
lnfonnacja o międzynarodowych numerach 118-912 
Zegarynka 9226 
Rmmowy międzymiastowe - =wianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadaWll(lie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

lnformatja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefooów 96-96 
Naprawa telefonów publiC2llych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51 

- ul. Dworska 042-719-11-29 
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu. Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

. Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy 

Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

Bezpłatna informacja g~ o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 

. Telefon infonnacyjoo-problemowy 
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energctyC2lle 046-837-36-05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08, 

046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, 
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, 
046-83 7-84-40; 046-838-I 5-00; 

Warsztat konserwatorski LSM 046-837-65-58 
Z.aklad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5 
ul. Chełmońskiego 31 
ul. Krakowska 28 
Lyszliowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-830-22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
e Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 b). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 
Dzieci objęte opieką medyczną Niąmblicznych Za

kładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakladów. 

Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwierząt: 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11--04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna Ó472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pognebowy 042-719-86-16 
Z.aklad energetyC2lly 042-719-80-IO 
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, 

pt 8.00-1530 
- poradnia)(: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt 10.00-15.00 

• Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,sloneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
e ,,Medest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościus:OO 

czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00 
Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, nL Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
L~: czynna: pn.- pt 9.00-16.00,sb. I0.00-14.00 
I<iernalia, RynekKopernika u 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
I<iernalia, Kościuszki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Koder7ew: pn.-pt. 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• l'llrafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00; 
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; 
• Kałedl'll: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z lilurgią niedzielną 
e Kaplica seminaryjna: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Bcri;ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. l.A!onarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• Mmewn Indowe rodziny Bnm.owskich w Sro

mowie, czynne w dni powsz.ednie w godz. 9 .00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wylącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• Malarstwo Mirosława Parysa - wystawa około 
30 prac łowickiego malaiza amatora, w tym obra
zy wielkoformatowe (o szer. nawet 2 m); czynna 

- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- W'Olog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- rewnatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00 
- neurolog: pn„ śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn„ wt, czw„ pt 11.00-13.00 
- okulista: pn„ śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-1535; 

czw„ pt 8.00-15.35 
- ortodonta: po. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, nL Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

nL Zgienka 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-2 I.OO; 

Konwalia, nL Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

Ceny żywności: (dane z 10-11 kwietnia) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

w kier 2,79 2,79 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,85 2,75 

mąka szymanowsląl 1,99 1,79 1,70 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

chleb 1,09 0,89 0,85 1,00 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki 1,19 1,05 1,05 1,20 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,99 1,65 1,80 1,50 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 14,90 15,60 15,60 13,99 

wołowe bez kości 22,49 18,29 18,60 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 10,50 

łopatka bez kości 9,99 12,99 9,20 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 16,99 10,99 16,99 18,90 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 6,99 7,99 6,39 6,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,55 7,90 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kielbasa wiejska 9,99 · 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 4,99 6,35 5,65 4,40 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 1,99 2,80 3,70 3,70 1,39 

kurczak 4,99 4,39 4,15 5,20 3,99 3,99 4,60 4,29 
filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

makrela w zona 11,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko 11uste w folii 1,39 1,39 1,35 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,29 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 2,25 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 

masło roślinne 1,69 1,39 1,69 1,60 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 

2,55 2,85 3,45 4,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

0,29 0,29 0,30 0,27-0,37 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 
8,59 9,80 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

do połowy kwietnia w powiatowej bibliotece 
w Łowiczu. 

• Indywidualności - wernisaż dwojga artystów z Bie
law: Magdaleny K.leniuk i Ireneusza Plewki. Wy
stawa ezynna do połowy kwietnia w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Nieborowie. 

• MieszkaćwbaśnL-malantwoManeny Zachare
wicz. Wystawa w Muzeum w Łowiczu prezentuje 
ilustracje do książek: J. Kulmowej „Wybór wierszy 
dla dzieci", M. Rosco ,,Jak Pan Bóg stwarzał świat", 
M. Nawrockiej „Bajki o ziemi i niebie", ,,Piórka 
z podwórka", ,,Profesor, kot Fąfel i najwi~ksza 
rzecz na świecie", „Smoki niebieskie",M Kruger 
,,Apolejka i j~j osiołek", A. Kamieńskiej „Wiersze 
dla dziect"', T. Rucińskiego „O kominiarskim ~ 
ściu'', J. Oi. Andersena ,,Baśnie", a także ,,śpiewni
ka dla pizedszkolaków". Wystawa czynna do 20 
kwietnia 

• Architektura zapomniana - malarstwo Justyny 
Kocemby-Ciesielskiej. Inspiracją dla artystki były 
zaniedbane podwórica i oficyny, nieremontowane 
od lat domy i kamienice, puste palace po starej za
budowie w centrum miasta. Rysunki z.ostały wy
konane tuszem. atramentem, sepią i suchą paste
lom Wystawa czynna w weekendy do końca kwiet
nia w pałacu gen. Klickiego przy ul. Pałacowej 6 
w Łowicru. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, teł. 046/837-40-01 

Czwartek - soboCa. 13-IS kwietnia: 
• godz.17.00,19.30 -,,Jaol'awdll" 

- film biograficzny 
Akcja filmu iaczyna się od zamachu 

na życie Papieża Jana Pawia n w dniu 
13 maja 1981 roku. W retrospekcjach ~ 
powraca do roku 1938, kiedy to Karol ...-.-• ~ • ~ 

Wojtyła w Wadowicach debiutuje po raz pierwszy pu
blicznie jako interpretator poezji. Większą C2J# filmu 
zajmuje okres pontyfikatu Jana Pawia n i jego wpływ 
na sprawy związane z religią oraz na zmiany polityC2llC 
zachodzące na świecie. 

Nie!biela, 16 kwieótia; 
kino nieczynne 

PoIDedń*k- środa. 17 -19 kwietnia: 
• godz. 17.00, 19.30 - ,,Jao Paweł Il" 

nL Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

nL Swoboda 17119, tel. 042-719-44-66 
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
nL Plater 2, tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
nL Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pn.-pl 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
nL 'lllrgowa 14, tel. 042-719-86-89 

czynna: pn.- pt 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
nL Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 

czynna: pn.-JX. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 
Apteka w Bratos:zewlcacb, Pl Stamca, 

tel. 042-719-89-68, 
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel 042-710-98-00; 
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
c:zw. 13.04. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
pt. 14.04. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
90b. 15.04. Lowicka38 lel.042-719-21-31 
adz. 16.04. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
pi. 17.04. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
wt 18.04. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
Ir. 19.04. Kopernika 19 tel. 042-719-2().12 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

w Głownie i Strykowie 

2,90-3,00 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 

1,00-1,30 0,50 1,10 1,00 

1,20-i,40 1,00 1,60 1,50 

16,50-17,00 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 

3,20-3,40 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 

3,70-4,90 4,80 4,65 3,00 

0,20-0,37 0,30 0,29 0,35 
9,00 9,00 8,90 a,50 

KRONIKA 
' WYPAD KO W 

M!LrnNYCH 
~ urotf.zillj si.ę: 

CÓRECZKI 
- państwu Grabowskim z Kamkowa 
- państwu Rześnym z Łowicza 
- państwu Bugajom z Nowych Kęszyc 

SYNKOWIE 
- państwu Korbieniom z Zakrzewa 
- państwu Ryfom z Łowicza 
- państwu Panok z Bobrownik 

BLIŹNIĘTA 
- państwu Borchardom z Płaskocina 

• SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZY WSPÓł.l'RACY Z WOJEWÓDZ· 

KIM ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 7.04.2006 r. 

jaja fermowe 15 szt. 4,00 
jaja wiejskie 15 szt. 5,50 
buraczek czerwony kg 1,20 
cebula kg 1,00 
czosnek główka 0,70 
jabłka kg 1,80 
kapusta kiszona kg 2,00 
kapusta pekińska szt. 1,70 
marchew kg 2,20 
ogórki zielone kg 6,00 
papryka czerwona kg 9,00 
papryka żółta kg 9,00 
piecza oo 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 2,00 
natka pietruszki pęczek 2,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 11.04.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,00 zł/kg + VAT 

• Skowroda Płd.: 3,00 zł/kg + VAT 

• Domaniewice: 3,00 zł/kg + VAT 

• Ziewanlce: 3,00 zł/kg + VAT 

• Różyce: 3,20 zł/kg + VAT 

• Wicie: 3,20 zł/kg+ VAT 

ŻVWiec wołowy: 

• Kiernozia:· byki 5,00 zł/kg + VAT; 
krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg +VAT; 

• Skowroda Południowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+ VAT; 

•Domaniewice: byki 5,10 zł/kg+ VAT; 
krowy 3,60 zl/k9 + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg+ VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 10.04.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • sprzedawca 
- kasjer, • piekarz - piecowy, • szwaczka, 
• pracownik do pracy w gospodarstwie rol
nym, • przedstawiciel ham'1owy, • zastępca 
kierownika, • pomocnik murarza, • psycho
log, • kierowca kat. B z własnym samocho
dem, • technik mechanik i technik elektryk, 
• magazynier/kierowca kat. B, • sprzedawca 
- staż, • robotnik gospodarczy - przygotowa
nie zawodowe, • wychowawca w placówce 
oświatowych, wychowawczych i opiekuń
czych - staż, •·sekretarka - przygotowanie 
zawodowe,• kierowca kat. T, •portierzgrupą 
inwalidzką, • pracownik biurowy - przygoto
wanie zawodowe, •osoba po technikum spo
żywczym, • pracownik ogólnobudowlany 
do robót wykończeniowych, • murarz, • zbro
jarz, • glazurnik, • betoniarz, • kierowca C+E 
i ADR, • dziewiarz, • magazynier/sprzedaw
ca, • kasjer - dysponent, • pracownik biuro
wy. 

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani.proszeni są akoofakt osobisty. 



13.04.2006 r. 

Nie ma wątpliwości, 
że kult wykonawcy tak 
naprawdę powstaje 
po jego śmierci. 
A nic tak nie dodaje 
tajemniczości, aury 
sensacji zespołowi 
jak odejście jego lidera 
w sposób tragiczny 
i najlepiej młodym wieku. 

J im Morrison nie byłby pewnie ido
lem młodych ludzi gdyby nadal nagry
wał i występował, Rysiek Riedel 

choć miał rzesze fanów dopiero, gdy umarł 
wyszedł z podziemia. Nie inaczej jest z 
Kurtem Cobainem liderem Nirvany. 

O amerykańskim zespole świat usłyszał 
w 1991 roku. Wprawdzie kapela istniała już 
6 lat, wydała nawet debiutancką płytę, jed
nak tak naprawdę swój sukces zawdzięcza
ła wydawnictwu „Nevennind". Longplay 
sprzedał się w 1 O milionach egzemplarzy, 
a Cobain i koledzy praktycznie z dnia na 
dzień stali się tuzami rock'n'rolla. Utwór 
„Smells like Teen Spirite" pq.ez wiele 
miesięcy był najpopularniejszym przebo
jemna listach w Ameryce i Europie, a Coba
in re swoim kilkudniowym zarostem, nie
chlujnym stylem nonkonformisty zyskał 
miłość zbuntowanego pokolenia ery MTY. 
Potem przyszły kolejne płyty: „lncestici
de", „In Utero", „Unplugged In New 
York" moim zdaniem nietak udane jak ,,Ne
vermind", ale niewątpliwie to właśnie Ni
rvana była największą gwiaz.dą showbuis
snesu początku lat 90. Co spowodowało, 
że prrecież nie ~jakimiś muzycmy
rni wirtuozami kolesie, zyskali serca milio
nów młodych ludzi? No chyba właśnie oso
bowość fortmana - Kurta Cobaina. 

Urodz.ony w 1967 roku Kmt pochodził 
z Aberdeen. Mający irlandzkie korzenie oj-

ciec był mechanikiem samochodowym, 
a matka zajmowała się domem. Kurt miał 
dobre, spokojne dzieciństwo, bo choć był 
dzieckiem nadpobudliwym, nie stwarzałpo
ważniejszych problemów wychowaw
czych. Miał za to kłopoty zdrowotne, bo 
dopadały go pIZeróżne dolegliwości od ko
kluszu po skrzywienie kręgosłupa. Kiedy 
miał 8 lat jego rodzice się rozwiedli, co jak 
sam twierdził bardzo odbiło się na jego życiu 
psychicznym. Mieszkając raz z matką, raz 
z ojcem czul się podzielony, nie mogąc odna
leźć się w tej przedziwnej sytuacji. Może 
dlatego uciekał w muzykę, którą od najmłod
szych lat kochał. Już jako kilkulatek śpiewał 
piosenki Beatlesów, ćwiczył grę na bębnie. 
Kiedy w wieku 14 lat dostał od wuja wzmac
niacz, zacz.ął pisać własne piosenki. Potem 
w szkole średniej poznał Krista Novoselica, 
z którym występowali wspólnie w wielu for
matjach Uznali niebawem, że edukacja szkol
na nie daje im odpowiedniej satysfakcji, po
IZUCili mury „ogólniaka" na kilka miesięcy 
przed maturą i zajęli się karierą artystyczną. 
Ich muzyka ewoluowała, by ostatecznie stać 
się sztandarowym przykładem grungowe
go, „brudnego" stylu z Seattle. Już jako Ni
rvana, po kilku personalnych zmianach 
w składzie, podpisali kontrakt z bogatą wy
twórnią i nagrali wspomnianą płytkę ,,Ne
vermind", która z miejsca stała się sensacją. 

C 
obain nigdy nie wolny od nałogów, 
pogrą:ż.ał się w narlcotyki jeszcze bar
dziej. W 1992 roku oż.enił się z Co

urtney Love wokalistkągrupy Hole. Kiedy 
oka7ałó się, że ~wciąży Love bralahero
inę, wybuchł skandal i oboje stracili prawo do 

KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWO.WĘGLOWi 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykOllll/fllny 
l,,.,,,,acje c:.o. z 7% VA1 
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

.... CZNIE 

Tumbleweed na scenie klubu Tipes Topes. 

opieki nad swoją córl<ą. W 1994 roku Nirva
na wydała przepiękny akustyczny krążek, 
mój ulubiony w dyskografii kapeli. Zmęczo
ny, smutny Cobain z tym swoim nieobec
nym głosem w niesamowitych utworach 
(„The Man Who Sold the World", ,,All 
Apologies'') nie doczekał jednak premiery 
płyty. Zmad w niewyjaśnionych okoliczno
ściach 5kwietnia1994 roku. Oficjalne komu
nikaty policyjne wskazywały na samobój
stwo, ale pojawiły się pogłoski, że został 
zamordowany. Nie wytrzymał całego bólu, 
który w sobie nosił, a który słychać w jego 
poezji, muzyce. I p= to jego legenda żyje. 

M 
łodzi łowiccy muzycy kiedy lider 
Nirvany kończył swoją ziemską 
karierę, chodzili jeszcze do przed.. 

szkoła Co więc spowodowało, że chłopaki 
z Tumbleweed wymyślili koncert „Tri
bute to Kurt Cobain"? Ano wielka esty
ma, jaką nadal cieszy się blondwłosy rock
man w środowisku i wciąż świeżo brzmiąca 
muzyka Nirvany. „Chcieliśmy wymyślić 
coś ciekawego, innego. A że minęła kolejna 
rocznica śmierci Cobaina, postanowiliśmy 
zorganizować taką wspomnieniową impre
Zt(" - mówią. Oczywiście włączył się we 
wszystko Łowicki Ośrodek Kultury i w po-

Kącik Muzyczny 

pIZedni piątek do klubu 
Tipes Topes przybyła 
blisko setka (!) fanów muzyki spod znaku 
grunge. 

N 
ajpierw mogliśmy obejIZeĆ doku
ment nakręcony p= grupę przy
jaciół zespołu, przybliżający histo-

rię nieprawdopodobnej kariery Nirvany. 
A potem przysredł czas na muzykę Coba-
ina i spółki. Jako pierwsza na deskach za
meldowała się niedawno powstała grupa „ 
Monsuna. Wprawdzie panowie ćwiczą 
wspólnie od niedawna, ale już sporo potra-
fią. Zaprezentowali troszkę swoich nume
rów i kilka bohatera wieczoru. Potem zagrali 
inicjatorzy piątkowego zamieszania 

Michał (gitara), Szymon (bas), Rafał (per
kusja) i Rafał (wokal) bawią się mµzyką od 
około 2 lat Najpierw próbowali ,,na wła
snych obiektach" teraz korzystają z gościn
ności LOK-u. Nagrali do tej pory jedną„de
mówkę", a wszystkich zainteresowanych 
zapraszają na stronę respołu: www.tuqlble
weed.bandpl, gdziemo:żna nawet posłuchać 
kilku numerów. Mają za sobąjuż kilka pu
blicznych występów, brali m.in. udział 
w ubiegłorocznym letnim przeglądzie łowic
kiej sceny muzycznej. 

W piątek przedstawili około godzinny 
program, składający się z 6 utworów Nirva
ny i kilku własnych kompozycji. Gorąco 
przyjęci pIZeZ publiczność udowodnili, że 
mimo upłynięcia już 12 lat od śmierci Kurta 
Cobaina, jego twórczość nadal budzi żywe 
zainteresowanie. Coraz młodszej publicz-
ności. 

Bogusław Bończak 

IR] THERMO-STAN 
TECHNIKA GRZEWCZA 

ŁOWICZ. ul. Napoleońska 12. tel. (046) 837-83-93 
GŁOWNO. ul. Bielawska 17. tel. (042) 719-15-26 

JEŚLI JESTEŚ MężczmĄ 
PO 40 ROKU ZVCIA 

./ oddajesz mocz częściej nli zwykle 

./ odczuwasz ból przy oddawaniu mocn 

./ masz osłabiony strumień moczu 

./ musisz wstawać w nocy by oddać mocz 

ZGŁOŚ SIĘ 
NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ 

DO LEKARZA SPECJALISTY 
ZAPISY W APTECE HIBISCUS 

Łowicz, ul. Tkaczew 9 lub tel. (046) 830-02·18 
Konsultacje odbędą się 22 kwietnia 2006 r. 

, w ga?inecie ~-MĘD ·' 

JPGARAGEe 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź, Strykowska 1311~ z lodn na ł.OW'ICZ) 
salon: 042-617-o7·20 pn.~. 9-18, sob s-14 
samochody używane: 042-617-07-19 
serwis: 042-617-07-17 pn.-pt. 7-18, sot>. 7-15 
holowanie 24h: D-501 206 307 
-·~·P•ugeocpl ..-i~CQm 



REKLAMA 

GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pi"arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

SPECJALISTA CHORÓB PltJC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bo:tena Kucińska-czwartki w godz. 11-15.30 

PSYCHIATRA 
El:tbleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~eh - codziennie w godz. !HO 

(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-09~10 

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

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

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

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

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

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

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

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

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FENC-BffiI,F~KA. 

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

• wtorek, czwartek: 900-1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 "' 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

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

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

MAŁGORZATA KULCZVCKA·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

5ABINET CHORóa SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

towicz, os. Noakowskie90 1/39 
wtorki, piątki 1600-1800 

Głowno, UL Wygiańsl!lego 8 (za Szpitalem! 

poniedziałki 9•.11 00
, czwartki 1500 -1700 

Tel. 0-602-276-728 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

R-79 

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

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

MAsAż LECZNICZY NAFOIELU MASUJĄCYM ·GRATIS 
~M,6 , ~O§Ł RA. Ó ,,B GŁOWY 

DYPLOMOWflHY MISTIU 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

Dl.fi STflł.YCH KLIEłtTÓW - UBflT 50/o 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 

(vis a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO) 
ZAPRASZAMY R-411 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski 

WIESłAWBIELECKI 
lekan chorób wewnętnnych 

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

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~ 

GABINET LARYNGOLOGICZNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 
z Kliniki Laryngologicznei 

Uniwersytetu Medycznego w lodzi 

lowia, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-1600, tel. 0-608-239-777 ~ 

a: 

DR MED StAWOMIR 
KACZOR 

specjalista reumatolog, internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
śr. 16.00-18.00 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

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

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, młodzież, dorosli 

13.04.2006 r. 

W LECZENIU NASTĘPUJĄCYCH CHORÓB 
• choroby serca • nadciśnienie tętnicze 

ilP.:3"1r:"l"lrwT::l:"!ll':l'l~'"'~!l":l":-P'!!'t"I•• miażdżycę tętnic • astmę oskrzelową • neurastenię 
iNIHliiMiiWWIM • cukrzycę typu I i 11 • gościec stawowy • łuszczyca 

• choroba kręgosłupa i stawów 
OFERUJE: 
• konsultacje lekarskie 

dr Andrzej Staromłyński 

• chorobę wrzodową żołądka • zaparcia 
• otyłość i brak apetytu • nietrzymanie moczu 

• tarczyca • i wiele innych chorób 

• porady żywienia op5malnego 
• zabiegi prądami sele nymi 

wg dr Jana Kwaśniews iego 

NA WIZY'TY PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE 
Czynny od pn. do pt. w godz. 13.00-19.00 

tel. (046) 838-68-01, 0609-733-169 ~ 

TO JEDYNA SZANSA NA POWRÓT DO ZDROWIA I REZYGNACJA Z LEKÓW 

LECZENIE 
KR~GOSlUPA 
• przepuklina krążkowa 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, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046J 837-59-30 
www.leczenie-kregosfupa.pl 

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapii manualnej, 

refteksoterapll l Iaseroterapll 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

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

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

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

, 
DANUTA GRVCZVNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

TESTYro~~aJ>/8/. 
~ODCZULANIE '~s..~7 
Urszula Maciągowsk.Siniarska 

• umowa z NFZ • wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

>~ CHOROBY SERCA, 
U>~ TĘTNIC I ŻYŁ 
Q: 13 Specjalista Kardiochirurg 

CC i ~!u~~n~~a~2~ru~!' ~~!~en~~ 
N ci PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 

..., ŁOWICZ, os. Noakowsklego 3/39 R.24! 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

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

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

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

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 
TEL. 0421-107-400 GR-> 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

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

zamówienia przyjmuje 
Centrum Ślubne '1/.E!l{.O'.J{.9L 

t.owicz, ul. Blich 4, tel. 507 377 122 

(i!ł]~gg~~;~~IA 
= OFERUJE PAŃSTWU 

ff'""1l • studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
ir===:tJ • stropy teriva 
~ • kręgi , przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
l,.l ____ jJ • 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-małl: SIB@wlnkhaus.com.pł; 

intemet.: http://www.wlnkhaus.com.pUslb 

"'"', " itza • ,fi , - r11p-1 .. „ ~ 
; «.1 .(.c-·J _ t' _J l \•_ .. (,j . / .l:~l "'·" will\f,l)\>'~l\~··11:.~. ''."';' '._,,l;.,''j, "' ~10<') r1:"1 
• -----·-- __ ,.,... ____ J.._ ---„- - J t -a~-.:--. • • - .......... A 
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ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 
ogłasza 

li ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedał nieruchomości niezabudowanei 
poloionei w towiczu przy ul. Bolimowskiei 

• Nieruchomość stanowi działka ozn. nr 2623/1 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest 
KW 27018 o pow. 3.127 m2, położona w Łowiczu, obręb Bolimowska. 

• Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki, 
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej. 

• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000· zł. 
• Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej 

na dzień zawarcia umowy. 
•Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
• Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu w wysokości 5.000,· zł należy wpłacić 

na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Łowiczu 
83 9297 0005 07541561 2061 0003 lub w kasie Starostwa w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 
najpóźniej w dniu 15 maja 2006 r. 

• Za datę zapłaty wadium uwaźa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa. 
•Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2006 r. o godz 12.00w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok. 25. 
• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 

i w terminie podanym w zawiadomieniu o akcie notarialnym Zarząd Powiatu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

• Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu 
w pok.19 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30. 

• Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: 046 830 09 11. 
• Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. ..... 

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

OLEJ OPAŁOWY 
- m w edukacji doroslych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51·11 

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

do napelniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(klasa 2 i 3), · 

> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

Jl> operatorów stacji LPG, 
Jl> kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 

. , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

[l0ITlCD[1 ~ 
99-400 Lowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

REKLAMA 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ ex Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · transport · serwis ~ h..~~ 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! l'V'"-

Maurzyce 48 te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 1 7 , sobota 9 - 14 

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
ł NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT f BLATÓW, 

W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 
PROJEKT I WYCENA- BEZPŁATNIE 

I :..11 ] • l,, [ I ] : ) • [ 1-1 : 9' 'f ! 1 l' [ I I H : [ I ] •• T • , AT&'i'ł!1 ~I :i 
MARKA, TYP - ROK LAKIER PRZEBIEG DRZWI CENA 

FIAT Cinquecento 900 1998 biały 80 ooo 3 5 600 

FIAT Marea Weekend 1,6 SX 1997 stalowy metalik 120 ooo 5 13 700 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26 500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22700 

FIAT Punto Active 1,2 UWAGI: klimatyzacja manualna 2002 stalowy metalik 34000 5 19 900 

FIAT Seicento 900 2001 czerwony 89000 3 9 900 
UWAGI: autoalanm, centralny zamek zdalnie sterowany, instalacja gazowa, immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9 900 

FIAT Seicento 900 1998 stalowy metalik 86 700 3 8 600 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95300 4 11 500 
UWAGI: I v.laściciel , 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 3 500 

TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267 ooo 3 4 500 

VW Passat Variant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237 ooo 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, srfby atermiczne, srfby sterowane elektrycznie, lusterka sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FSO Polonez Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2+1 10 900 
UWAGI: 1000 ładowności, długa skrzynia ładunkowa z VAT 

./ Przyjmujemy samochody używane do komisu ..f Odkupujemy samochody używane 
..f Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601 283 421 , 046 837 9516, 046 837 37 10 ZAPRASZAMY: pn.·pt. w godz. 8·17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
tOWICZ, ul. Jana Pawia li 177/179 
tel./lax 046/837·52-83, 837·57·50 

MECUNIU 
I ElEITROMECHANIU POJAZDOWA 

Stefan Wiernicki 
Łowicz ul. Stary Rynek 8 ·zakład Poznańska 120 

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

• pierwsze sprowadzonych z zagranicy, SAM-ów 
• powypadkowe 
• dodatkowe m.in. VAT dla urzędu skarbowego 

Oferujemy także Państwu 
• naprawy mechaniczne samochodów 

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

"' er: 

> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych , 
Jl> pracownik magazynu, 

SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 3c 
[.'")~~~n ~ tel.lfax 0461832-42-25 
u.J'-..!JLLl\...!..11..!=ł v~v ŁÓDŹ, ul. Przybyszewskiego 103 

CZYNNE: pn.-pt. 7.00-21.00, sob. 8.00-14.00 
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63 

Sklep z częściami zamiennymi 
Łowicz, ul. Poznańska 120 > transport zwierząt, 

Jl> palaczy c.o„ 
> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
Jl> obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
> drwali • operatorów pilarek, 

NAWOZY WJfax04216Bi-54-72 

azotowe, potasowe, fosforowe, B RAMY 
wieloskładnikowe, specjalne 

„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046 837-82-92 ~ 

> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z„ 
wykładowców na kursach, 

Jl> dla kandydatów na wychowawców i kierowników 
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 

Jl> krawiec - szwacz, 
Najlepsze ceny Ho·· RMANN 
Możliwość dowozu > bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 

> wikliniarstwa, 
> kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
Jl> księgowości komputerowej, 
> obsługi komputerów • zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 

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

> obsługi kas fiskalnych, B c OW 
> higieny- minimum sanitarnego, LA HA TRAPEZ A 
Jl> bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp OCYNKOWANA 1 m2 
• 12,50 zł brutto 

Proponujemy dogodne warunki płatności. BALE SOSNOWE SUSZONE 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 

'·· ./fiqsJl _tuzez120WiSJow.eiJrzęc!l!pmcy_-_po_sJł.e/r]jeQiuJ ·~ &'~·BUD.Łowi~z.:uk Jana Pawła 111~2 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R.ao tel 'B!T-014tJ,061Jf=79U:.'93'3 R~96 

SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: .Ko~ 
o bramy garażowe I ELEi ~OJir 
o bramy przemysłowe <i'A4'q.Ą 
o drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
O automatyka do bram przesuwnych 

Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (0-46} 831·61·09, 0·501·014·060 . 

i dwuskrzydłowych 
o drzwi antywłamaniowe Firmy Dl ERRE wraz z ko1l3mf na olej.gaz i ekogroszek w budynkaph mieszkalnygi 
Odrzwi wejściowe ./WYCENA GRADS 

TOP COMFORT i TOP PRESTIGE ./ Roczna ilość budów do realizacji ograniczona 
POMIAR I DOWÓZ <DO 10 KH> • GRATIS HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 
t?.AM•Et..UJ.gv.Qp,r,;.JlL•Wf.ókiJ:!Qni,~_1 • ~ • ·' _ · '„' JJ.rzrtc;isje Łowfc1..sJ<i~i~c~ ... ,,, • 

tel. (046) 837 35 11,- rnro6 9'41 :Jif4 "' - - - ·Tel. 0501-07~0. teVfax 0°401837~6f-09 R-541 
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Pływanie - VI Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Łowicza Szkól Gimnazjalnych Koszykówka - finały ligi juniorów o miejsca 1-6 

NOWA OTWARTA FORMUtA Szkodo stroconei szansy 
Łowicz, 29 marca. Już po raz sz.ósty 

nauczyciele wychowania fizycznego Pijar
skich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu . 
Monika Pilichowska, Grzegorz Zwo
liński i Sebastian Popiel, zorganiz.owali 
Indywidualne Otwarte Mistrzostwach 
Łowicza Szkół Gimnazjalnych w pływa
niu, ale dopiero pierwszy raz rywalizacja ta 
prowadzona była w formule otwartej. 
Oprócz pływaków z wszystkich łowickich 
gimnazjów na starcie stanęli także pływacy 
z Gimnazjum im Ks. StmislawaKoaarskiego 
w Skierniewicach oraz Katolickiego Gimna
zjum im. Jana Pawła Il w Łodzi. 

W tym roku oprócz tradycyjnych już 
konkurencji 50 i l OO m stylem dowolnym 
oraz 50 m stylem gizbietowym młodzi pły
w-acy rywaliz.owali także na dystansie 50 m 
stylem klasycznym. 

STYL KLASYCZNY- 50 m: 
• Dziewcz.etą - rocmik 1992: 

1. Monika Daniel 
2. Agata Misiak (Skierniewice) 
3. Martyna Jeż (Skierniewice) 

• Chłąpcy - rocmik 1992: 
I. Wiktor Staszewski (GP 3) 
2. Rafał Rogowski (Pijarskie) 
3. Igor Kucharski (Skierniewice) 

• Dziewcz.etą- rocmik 1991: 
I. Kaja Prus (Skierniewice) 
2. Julita Wyrzykowska (Lódż) 
3. Dorota Bura (Pijarskie) 

• Chłąpcy - rocmik 1991: 

36,07 
45,00 
48,49 

38,07 
39,31 
41,73 

46,94 
46,95 
48,41 

I. Michał Bergander (Skierniewice) 40,25 
2. Grzegorz Waligórski (Pijarskie) 41,41 
3. Przemysław Kucharski (Sk-ce) 41,73 

• Dziewcz.etą- rocmik 1990: 
I. Justyna Gardener (GP I) 
2. Dorota Piorun (Pijarskie) 
3. Agnieszka Krzemińska (Sk-ce) 

• Chłąpcy - rocmik 1990: 

37,09 
38,59 
43,43 

I. Łukasz Pietraszko (Skierniewice) 37,19 
2. KrzysztofUrbanek (GP 1) 37,53 
3.Adamdacz(Łódż) 41,36 

STYL DOWOLNY - 50 m: 
• Dziewąeta - rocznik 1992: 

I. Martyna Jeż (Skierniewice) 36,19 

W roczniku 1990 sytuacja po podium za każdym razem taka sama: trzy razy 
wygrała Justyna Gardener; a druga była Dorota Piorun. .. 

2. Agata Misiak (Skierniewice) 37, 15 
3. Agnieszka Trepto (Pijarskie) 37,53 

Rekord mistrzostw należy do Justyny 
Gardener ~Gimnazjum Pijarskie), 
która uzyskała cz.as 29,55 s. 

• Chłąpcy - rocmik 1992: 
I. Bartłomiej Perzyna (GP 2) 28, 75 
2. Michał Wójt (GP 2) 30,53 
3. Robert Jarzębski (GP I) 31,22 

Nawy rekord mistrzostw ustanowił Bar
tłomiej Perzyna (GP 2) - 28, 75s. 

• Dziewcz.etą - rocmik 1991: 
I. Anna Kaczmarek (Łódż) 34,75 
2. Izabela Zapisek (GP 3) 36,21 
3. Dorota Pietrzak (GP I) 38,12 

Rekord mistrzostw ustanowiła Anna 
Kaczmarek (KG im. Jana Pawła Il ł.ixiź) 
-34,75s. 

• Chłopcy - rocmik 1991: 
I. Michał Bergander (Skierniewice) 27 ,90 
2. Aleksy Starczyński (Lódż) 30,28 
3. Grzegorz Waligórski (Pijarskie) 31,78 

Rekord mistrzostw ustanowił Michał 
Bergander (Gimnazjwn im. Konarskiego 
w Skierniewicach) - 27,90 s. 

• Dziewcz.etą - rocznik 1990: 
I. Justyna Gardener (GP l) 28,89 
2. Dorota Piorun (Pijarskie) 31,41 
3. Agnieszka Krzemińska (Sk-ce) 34,28 

Rekordnaleiyustannwi.ła Justyna Gar
dener (GP 1) - 28,89 s . 

• Chłopcy - rocmik 1990: 
I. Kamil Gmosiński (GP I) 28,22 
2. Łukasz Pietruszko (Skierniewice) 28,43 
3. Bartłomiej Czerwiński (Pijarskie) 29,59 

Rekord mistrzostw należy do Sebastia
na Kapusty (GP 1) - 27,85 s. 

GRZBIET- 50 M-
• Dziewcz.eta - rocmik 1992: 

I. Martyna Jeż (Skierniewice) 40,07 
2. Agata Misiak (Skierniewice) 42,93 
3. Monika Daniel (Łódż) 43,00 

Rekord mistrzostw należy do Justyny 
Gardener (wówczas Gimnazjum Pijarskie) 
-36,00s. 

• Chłopcy - rocznik 1992: 
I. Rafał Rogowski (Pijarskie) 36,91 
2. Bartłomiej Perzyna (GP 2) 36,96 
3. Adrian Dałek (Pijarskie) 37,67 

Rekordmisl17.0stw należy do Barttomieja 
Czerwińskiego (Pijarskie) - 36, 12 s. 

• Dziewcz.etą - rocznik 1991: 
I. Izabela Zapisek (GP 3) 43,40 
2. Katarzyna Cicha! (Pijarskie) 43,81 
3. Dorota Bura (Pijarskie) 44,25 

Nawy rekord mistrzostw ustanawila Iza
bela Zapisek (GP 3) - 43,40 s. 
•Chłopcy- rocmik 1991: 

I. Michał Bergander (Skierniewice) 34,98 
2. Arkadiusz Skowron (GP I) 39,00 
3. Grzegorz Waligórski (Pijarskie) 39,77 

Nawy rekord mistrzostw ustanowił Mi
chał Bergander (Gim. Konarskiego Skier
niewice) - 34,98 s. 

• Dziewcz.etą - rocznik 1990: 
I. Justyna Gardener (GP I) 35,11 
2. Dorota Piorun (Pijarskie) 38,81 
3. Agnieszka Krzemińska (Sk-ce) 44,12 

Rekord mistrzostw należy do Justyny 
Gardener (GP 1) 35,11 s. 

• Chłopcy - rocmik 1990: 
I. Łukasz Pietraszko Skierniewice) 35,48 
2. Bartłomiej Czerwiński (Pijarskie) 36, I O 
3. Łukasz Gajda (GP I) 36,13 

Rekord mistrzostw naJeiy do Kr.zyszto
fa Szwarockiego (GP 1) - 33,97 s. 

STYLDOWOLNY-lOOM· 
• Dziewcz.etą - klasa otwarta: 

I. Justyna Gardener (Pijarskie) 1:04,15 
2. Dorota Piorun (Pijarskie) 1:10,34 
3. Martyna Jeż (Skierniewice) I :22,50 

Nawy rekord mistrzostw ustanowiła Ju
styna Gardener (Pijarskie)-1 :04,15 min. 

• Chłopcy - klasa otwarta: 
I. Łukasz Pietruszko (Skierniewice) I :06, 18 
2. Michał Bergander (Skierniewice) I :07 ,32 
3. Kamil Gmosiński (GP 1) 1:07,79 

Rekord mistrzostw należy do Rafała T~ 
ski (GP 1), który uzyskał cz.as 1:05,69 min. 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA: 
I. GP im. Konarskiego Skierniewice l 04 
2. Pijarskie GKP Łowicz 72 
3. GP I Łowicz 60 
4. KG im. Jana Pawła II Łódż 32 
5. GP 2 Łowicz 22 

"7 IOMŁSG """'""'". . „ fi.' .„ 0-,~-'·' .„ M k. n:i:~s..~ 6. GP 3 Łowicz 14 .v, , w,,,.r„„„1uzorgantzowa11„wqe SC1 .„ .,„,'l}e11<>AJej: om a,..-1""(L'Jw- 7.GP4Lowicz , .. 12, 
,'&1.<8,{pierwsza~z lewej), Grzegorz Zwoliński</ •Seb8stian. Pnpifłl. 1 .J·~· . '"'- ~: .. 1 .... '... Paweł A. Doliński 

• PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘ
ŻAK Łowicz 72:68 (13:10, 14:25, 22:19, 
23:14) 

Księżak: Bartosz Włuczyński 38 (2x3), 
Maciej Siemieńczuk 9 (lx3), Bolesław Mo
stowski 7, Przemysław Duranowski 4 
i Michał Wójcik 3 oraz Adrian Dyszkiewicz 
5 (lx3), Adam Kowalik 2. 

Najwięcej dla PKK 99: Marcel Sobczak 
30, Artur Cichosz 14 (3x3), Mateusz Wojta
sz.ek 13 (3x3). 

Sędziowali: Arkadiusz Góra (Zduńska 
Wola) i Bartłomiej Włodarczyk (Łódź). 

Pabianice, 1 kwietnia. Wyjazd łowi~ 
kich juniorów do Pabianic na mecz z ekipą 
PKK 99 miał być fonnalnością. Rywalezaj
mowali wtabeli przedostatniemiejsce i mie
li na koncie tylko jedno zwycięstwo z naj
młodsz.ą ekipą z Piotrkowa Trybunalskie
go. Wydawało się z.atem. że mistrz.owski 
tytuł jest bardzo blisko. Brak.owało tylko 
postawienia kropki nad i po świetnych 
występach w pojedynkach ze Startem 
i LKS. Niestety, w Pabianicach drużynęju
niorów dopadł layzys. Nie grali już tak sku
tecznie jak w poprzednich spotkaniach 
i musieli zejść z parlcietu pokonani. To spo
ra niespodzianka. 

Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego rozpoczęli ten mecz dobi:7.e. 
W 7. minucie wygrywali 9:6, po dobrych 
akcjach kapitana łowiczan - Bolesława 
Mostowskiego. Jednak po pierwszej 
kwarcie przerywali 10:13. 

W drugiej odsłonie łowiczanie bardzo 
dobrze zagrali i po 16. minutach gry prowa
dzili 25: 16, po dobrych wejściach Adriana 
Dyszkiewicza i Bartosza Włuczyń-

W Pabianicach łowiczanie przegrali„. 

skiego. Do przerwy junimzy Księżaka wy
grywali w Pabianicach 35:27 i zmierzali po 
mistm>stwo ligi wojewódzkiej. 

Kłopoty z.aczęły się w tneciej kwarcie. 
W 25. minucie miejscowi wyszli na prowa
dzenie jedynym punktem 38:37. Ale łowi
czanie szybko odpowiedzieli i przed ostat
nia odsłoną prowadzili po „trójce" ,,Bubu
sia" 54:49. 

W decydującej kwarcie miejscowi zagrali 
skutecznie. W 36. minucie doprowadzili do 
remisu 60:60, a w 39. wygrywali 68:63. Sę
dziowie nie bardzo chcieli odgwiz.dywać fuule 
na naszym liderze Bartku Włuczyńskim 
i łowiczanie nie zdołali dogonić już rywala 
z.atem tytuł mistrzowski przeszedł obok 
nosa 

Mistrzostwo województwa miało zna
czenie tylko prestiż.owe, bowiem Księż.ak 
z drugiego miejsca awansował do turnieju 
strefowego, gdzie rywalizować będzie po 
Świętach Wielkanocnych z ekipami z woje
wództwa kujawsko-pomorskiego: Zrywek 
Toruń, Kasprowiczem Inowrocław oraz 
łódzkim LKS. (zł) 

Mateusz Podsędek przy gdańskim obelisku pamięci Andrzeja Grubby. 

Tenis stołowy - XXII/ Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „PS" i PZTS 

Mateusz zajął 21. miejsce 
Gdańsk, 7-9 kwietnia. W gdańskim i młodsi) uczeń Szkoły Podstawowej m 3 

CentnnnSzkoleniaPZTSim.AadrzejaGrub- w Łowiczu z.ajął w gronie 48. najlepszych 
by został rozegrany XX1II Ogólnopolski żakówwPolscebardwdobre21.miejsce. Je
Tumiej Tenisa Stołowego o Puchar ,,Prze- go trener - Krzysztof Placek podkreślił 
głądu Sportowego" i Polskiego Związku rangę tego sukcesu reprez.e.ntan1a Łowicz.a: 
Tenisa Stołowego, a w zawodach tych wy- Należy nadmienić, że w Polsce jest sklasyfi
startował reprezentujący UMKS Księż.ak kowarrych jest aż 360 żaków, a w rankingu 
Łowicz - Mateusz Podsędek. W z.awo- Mateusz zajmował dopiero miejsce 38-39. 
dach traktowanych jako nieoficjalne mistrz.o... Jego osiągnięcie uznać należy zatem zaspo
stwaPołski w kategorii żaków (rocznik 1995 rysukces.„ (p) 

Zapraszamy na 24. kolejkę IV ligi 

Do Bałucza z nadzieją 
W Wielką Sobotę - 15 kwietnia o godz. 

16.00 zespół Pelikana Il zagra na wyjerozie 
z LKS Bałucz i choć pojedynek z piątą dru
żyną w tabeli N ligi na pewno nie będzie 
łatwy, ale trener Grzegorz Majchrzak 
zapowiada walkę swoich podopiecznych 
o punktową z.dobycz. 

24.koltjkaNligi(piatek-sobola-14-15 
.kwietnia): 1<KS .. Bahl~ -.P~. n 
Łowicz(sobota, godz, l&.00),lSJ'ARJ~ 

- CONCORDIA Piotrków Ttybunalski, 
WARTA Sieradz - WOY Opoczno, MKP 
Zgierz - STAL Niewiadów, LKS II Łódź -
WARTA Działoszyn, WŁóKNIARZ Kon
stantynów Łódzki - SOKÓŁ-SYGUŁA 
Aleksandrów Lód210, POGOŃ-EKOLOO 
Zduńska Wola - KKS Koluszki, GKS II 
Bełcbatów-ORZEŁPar:zęcrew i OMEGA 
~~ -.Wł-Ó~P,fbianice, 

' „ '1;.ł'.,t r), • (Jl'ł.o '• (p} 
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Piłka nożna -17. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

DOBRZE TYLKO DO PRZERWY 
• PELIKAN 1..-0wia - ORZEŁ Łódź 

1:4 (1:1) 
1 :O - Kamil Szymajda (35). 
Pelikan: Malarski - Stępień, Trościanko 

(68 Kalisz.czyński), Jankowski, Szczypiń
ski ~ Zabost (60 Bońc:zak), Grochowski, 
Szymajda (50 Wawrzyniecki), Domińc:zak 
(60 Brzozowski)- Wróbel (55 Piotrowski), 
Konrad Wolski. 
Łowicz, 9 kwieblia. Długo musieli <::W

kać na inauguracyjny mecz nmdy wiosen
nej juniorzy młodsi Pelikana Liga miała ru
szyć 18 marca, ale aura sprawiła niespodzian
kę i wiosnę zaczęli dopiero 9 kwietnia. Te
raz powoli trzeba będzie nadrabiać 7aległo
ści. Niestety pocz.ątek nie był udany. Peli
kan, który zajmuje przedostatnie miejsce 
w tabeli prz.egrał z z.ajmltjącym piątą lokatę 
Orłem Łódź 1:4. Choć trzeba powiedzieć, 
że do przerwy łowiczanie prowadzili rów
norzędny pojedynek. 

Pierwsza połowa to naprawdę niezła gra 
biało-zielonych. Śmiałe ataki i uwaina gra w 
obronie mogła się podobać. W 22. minucie 
bliski zdobycia bramki był Konrad Wol
ski, który minimalnie minął się ze zbyt 
mocno WIZUCOOąpiłkąpnezŁukasza Za
bosta. Goście groźnie kontrowali i w 25. 
minucie przed stratą bramki uratował Peli
kana słupek. W33. minuciełowicz.anie mieli 
szanse na z.dobycie prowadzenia Po do
brym.dośrodkowaniu Radosława Domiń
czaka czubkiem buta uderzył Krystian 
Grochowski i futbolówka przeszła tuz 

Kamil Szymajda zdobył gola, ale łowiczanie jednak przegrali 1 :4 ... 

obok słupka. Upragniona bramka padła 
w 35. minucie. Pięknym udeu.eniemzrzutu 
wolnego z 25. metrów popisał się Kamil 
Szymajda. Strzeliłnadmuremi piłkapu.e
szla nad bramkarz.em, który za daleko wy
S?.edł na prz.edpole i wpadła w prawe okien
ko. Niestety goście bardzo szybko odpo
wiedzieli. Chwila nieuwagi w obronie i po 
niegroźnym stnale z ostrego konta mokra 
piłka przeleciała między ~koma Macieja 
Malarskiego i do przerwy utnymał się 
wynik remisowy 1: 1. 

Po pl7.efWie na boisku już zarysowała się 
już spora przewaga przyjezdnych. Grali do
lm.e z kontry i Pelikan nie mógł sobie pora
dzić z tymi atakami rywali W 57. minucie 
łowiczanie stracili drugą bramkę, a kolejne 
dwie w 66. i 70. minucie. 

Po świętach młodzi piłkarzy mają do ro
zegrania dwa bardzo trudne mecze wyjaz
dowe. W środę 19 kwietniajadądo Kntnana 
mecz z MKs, a w niedzielę 23 kwietnia do 
z.duńskiej Woli. 

7higniew Łaziński 

Piłka nożna - 17. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

Uciekły bardzo cenne punkty 
• PELIKANl..-Owicz -WLóKNIARZ 

Pabianice 0:3 (0:1) 
Pelikan: Karmelita - Surma, Płuciennik, 

Demidowicz, Doroba-Lepiesz.ka, Jędracho
wicz, Janikowski, Bolimowski-Zimecki (69 
Dziedziela), Gajewski (60 Szymajda). 

Żółte kartki: Surma, Demidowicz i Jędra
chowicz. Czerwona kartka: Lepieszka 
(wszyscy Pelikan) - 72. minuta. 
Łowicz, 9 kwietnia. Po bardzo dobrym 

rozpoC7.ęCiu piłkarskiej wiosny w Wieluniu 
(wygrana 3:0) piłkal7.e z rocznika 1987-88 
przegrali swój pierwszy pojedynek na wła
snym stadionie. Wartododać,żeto był waż
ny mecz. Stawką były cenne punkty, które 
sąpotrz.ebne do utrzymani się w lidze. Ry
wal nie był z najwyższej półki. Włókniarz, 
prn:d tym pojedynkiem miał na koncie tyl
ko dziesięć punktów i znajdował się na 
przedostatnim miejscu w tabeli. Zatem tre
ner Leszek Sowiński bardzo liczył na 
zwyci~oimiałnadzieję,żetobędzieważ
ny krok do utrzymania. Niestety nie udało 
się. Pelikan przegrał i to aż 0:3. 

Pierwsza <::li;fi", meczu była wyrównana. 
Nasi zawodnicy zagrali dobrze dwadzieścia 
minut Później inicjatywę przejęli goście. 
W 43. minucie biało-zieloni trochępechowo 
stracili bramkę. Po rzucie rożnym podkrę
cona piłka wpadła bezpośrednio do siatki. 
Próbował ją łapać Kamil Karmelita, ale 
musną!: tylko palcami. Gdyby ją p~ował 
na pewno nie wpadłaby do siatki. Tak bram
ka„do szatni" trochępodcięla skrzycDa mło
dym ptakom. 

Druga polowa spo1kania nie przyniosła 
zmiany wyniku na korzystny. Łowicz.anie 
17.adko atakowali i trudno było mieć nadzie
je nawet na remis. Była szansa w 62. minu
cie. Do sytuacji ,,.wn na sam" dosz.edł Mar
cel Lepieszka i został od tyłu podcięty. 
Ewidentnie za to zagranie obrońcy należała 
sięczerwonakartka.Jednakarbiterbyłinne
go z.dania i ukarał zawodnika tylko żółtym 
kartonikiem. Rzut wolny wykonał Konrad 
Bolimowski i po jego stnale z osiemnastu 
metrów piłka została w ostatniej chwili 
wybita pnez bramkarza. To był chyba klu-

czowy moment mecZIL Później do głosu 
doszli przyjezdni. W 72. minucie podwyż
szyli oni wynik, a po chwili Pelikan mm
szony był grać w dziesiątkę, ponieważ po 
czerwonej kartce boisko musiał opuścić Le
pieszka. W75. minucie goście dobili naszych 
juniorów i strzelili tI7.ecią bramkę. 

Po meczu trener łowiczan podsumował 
mecz z Włóknianem: Szkoda strac.orrych 
punktów. Planowalemsobie, i.ew pierwszych 
tnechspotkmioch~siRxlempunk
tów, JX>nieważ gramy z ekipami z dołu tabeli. 
Niestety dzisiaj 7RSpół zagrał bardz.o słabo. 
To był diametralnie inny mecz od tego ~ 
granego w Wieluniu. Nie wiem dlaczego tak 
słabo zagraliśmy. 7.obraklo woli walki i za
angażowania. 

Po świętach juniorzy starsi grają 7aległy 
mecz w Opocznie oraz planową kolejkę 
w z.duńskiej Woli z outsiderem tabeli i tu 
ttzeba koniecznie wygrać, jeśli myśli się 
o pozostaniu w lidze wojewódzkiej junio
rów starszych. 

7higniew Łoziński 

Piłka nożna-wojewódzka liga „Michałowicza„ 

Szkolne błędy łowiczan 
• PELIKANl..-Owicz-WLóKNIARZ 

Konstantynów Lódzki 2:5 (1:2) 
1 :2 - Michał Marcinowski (37), 2:5 - To

masz Gajda (75). 
Pelikan: Zieliński (51 Rusek) - Felczyń

ski, Jarosz, Wawrzyn (71 Plichta), Wróbel -
Gajda(76Nowogórski),Płacheta(46Janus), 
Marcinowski, Sójkowski ( 45 Kwiatkowski) 
-Krzeszewski ( 45 Ciesielski), Domalewski. 
Łowicz, 8 kwieblia. Nie wiem z czego 

wynikała ta dekoncetracja na początku. za
równo pierwsujjaki drugiej połowy. Taki.eh 
szkolnych błędów moi piłkarze dawno nie 
[XJpełniali - mówił po meczu trener Artur 
Balik. I neczywiście - to właśnie pierwsze 
minuty obu odsłon z.decydowały, że nasi 
juniorzy wysoko ulegli Włókniarzowi. A był 
to przecież dla miejscowych niezwykle 
ważny pojedynek. Sobotni rywal wyprze
dał ,,Ptaki" dwoma punktami, a ewentualna 
porażka<>graniczyłaby możliwość.dogonie

rlia graczy z Konstantynowa 

I być może ta świadomość usztywniła 
łowiczan bo od początku dali się zepchnąć 
do głębokiej defensywy i w 11. minucie stra
cili gola. W 19. minucie przyjezdni wzna
wiali grę rzutem z autu, a potem jeden 
zpiłkarzyWłókniarzakopnąłmocnowstro
nę bramki Pelikana, co zupełnie zaskoczyło 
Rafała Zielińskiego, który tego dnia miło 
wspominał nie będzie. Dopiero ten drugi gol 
dla przeciwnika pobudził nieco biało-zielo
nych. Zacz.ęli odgryzać się rywalowi czego 
efektem bramka zdobyta w końcówce pierw
szej połowy. Rzut rożny i dolm.e zamyka
jący akcję Michał Marcinowski silnym 
strzałem znajbli7szej odległości daje nadzie
ję na korzystny rezultat. I być może ten 
takim by był, gdyby w końcówce pierwszej 
połowy Tomasz Gajda wykorzystał ka
pitalną okazję - miał pustą bramkę i pięć 
metrów do niej, a mimo to piłka nie znalazła 
się w siatce mijaj~ e oentymetry .słupek 
\nmki Włókni3rza. ' 

W)'dawało się, że po pl7.efWie nasi po
walczą. Tymczasem już dwa pierwsze stałe 
fragmenty gry dla gości rozwiały nadzieje 
łowiczan. W obu przypadkach fatalnie za
chowali się obrońcy i golkiper Pelikana. Dość 
powiedzieć, że na l :3 gola głową zdobył 
najniższy piłkarz na boisku! Kiedy po ko
lejnym gapiostwie defensywy prz.egrywa
liśmy 1 :5 stało sięjasne, że znamy już zwy
cięzcę meczu: Trener Balik dokonał kilku 
zmian i jakość gry ,,Ptaków'' trochę się po
prawiła. Stwaizaliśmy okazje bramkowe 
i tak np. w dogodnej sytuacji tuż nad po
przeczką uderzał Bartosz Ciesielski. 
W 75. minucie Pelikan przeprowadził bar
dzo ładną akcję. Marcin Domalewski 
podał do Gajdy, a ten soczystym uderze
niem umieścił piłkę w siatce. 

wynik niekorzystny, ale jeśli popełnia się 
tyle błędów w obronie to trudno myśleć 
o punktach ... 

BoB 

Piłka nożna - 18. kolejka klasy okręgowej 

Remis Orła z Orlętami 
•ORZEŁ Nieborów- ORLĘTA Cie

lądz2:2 (2:1); br.: Prz.emysław Pomianow
ski 2 (28 i 41) - Pieczątka (35) i samobójcza 
(78). 

Nieborów, 15 kwietnia. W pierw
szym wiosennym meczu ekipa nieborow
skiego Orła zremisowała na własnym bo
isku z Orlętami Cielądz 2:2, a obie bramki 
w zespole trenera Henryka Plichty zdo
był wypożyczony z Pelikana - Przemy
sław Pomianowski. 

• OLIMPIA Chąśno - SIERAKO
WIANKA Sierakowice 4:2 (2:1); br.: Da
riusz Reczulski (25), Łukasz Gładki (45), 
Bartłomiej Bogucki (67) i Marcin Matus:l.ew
ski(82)-Wojciechowski ( 42) i Mróz(90+2). 

•ASTRA Zduny- GKS Głuchów 2:4 
(0:1); br.: W!Śniewski (57 kamy) i Bończak 
(75)- Waliszewski (30), Sobiesiak(48), Sob
kiewicz (55) i Waliszewski (65). 

• MAZOVIA Rawa Mazowiecka -
CZARNIBednary2:0(0:0); br.: Kazimier
c:zak (76) i Mańkowski (84). 

• LAKTOZA Lymrowice - WIDOK 
Skierniewice 1:2 (1:0); br.: Danie!Pietr.zak 
(30)-Adamiec 2 (56 i 62). 

• BIALKA Biała Rawska - POGOŃ 
Bełchów 4:1 (1:1); br.: Cukiert 2 (32 i 82), 
Remisiewicz (61) i Mroczek (75) - Piotr 
Bombała (15). 

• MACOVIA Maków- SOKÓL Re
gnów 1:0 (1:0); br.: Paweł Wmciorek (45 
kamy). 

Pauza: GL.KS Wolucza. 
1. MllZQvia Ra\\'a Maz. (f} is 
2. WidQk Skierniewiee (2) IS 
3. Białka Biała Raws.t;a (6) U 28 2~-22i 
4. fogoń Bełclew (3) lS 27 39-l7· 
5.Czanti~(4) lS 25 J2~24j 
'- Astra Zdny (5) IS ?5 St-36 
7. GKS Gbitllów (7) 1 s 24 as„21 
8. Macovra Maków (8) 15 '2l 28-27 
9. Laktoza Lyulowite (9) 15 16 244'11 
O. Odęta Ciełą4z (l~ l S Hi 22-4 t 

U .. Sokół Regnów (11) 15 14. ~!-~ 
h. Olimpia Cit~· (14) 15 lt %S-46i 
tł. GLKS W~ (12) 14 12 24-431 
l4. Orzeł Nieborów (13) 15 . n lł-34 
ł5. Sierakowianka {lS) JS 9 l1-62 

W 19. kolejce skierniewickiej klasy o~ 
gowej w środę 19 kwietnia o godz. 17.00 
zagrają: MacoviaMaków-PogońBełchów, 
GLKS Wołucza - Mazovia Rawa Mazo
wiecka, Orlęta Cielądz - Białka Biała Raw
ska, Sokół Regnów - Astra Zduny, GKS 
Głuchów - Laktoza Łyszkowice, Widok 
Skic:miewice-Olimpia~iSierakowian
ka Sierakowice - Czami Bednary. Pauza: 
Orzeł Nieborów. 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - 16. kolejka skierniewickiej klasy A 

Witonio no początek 
pokonał Torpedo 

Witonia wygrywaj~ w Osieku z Torpe
doumocniłasięnatrz.ecimmiejscu w ligowej 
tabeli, a w meczu tym zespół trenera Jaro
sława Rachubińskiego wygrał2: l (2: l ). 
Obie bramki dla Witonii zdobył wychowa
nek Pelikana- Krzysztof Papuga. 

16. kolejka: Wrtonia Osiek- Torpedo 
Celinów 2:1, Muskador Wola Pękoszew
ska - Manchatan Nowy Kawęczyn 3:1, 
Olympic Słupia - Mroga Walisl.ew 6:1, 
Jutnenka Mokra Prawa - Jutnenka Drzew
ce 1 :3, Pogoń Godzianów-Unia II Skiernie
wice 3:0, Juvenia Wysokienice - Fenix 
Boczki3:0, Zcyw Wygoda-VagatDoma
niewice 2:1 (br.: Emil Kruk). 
f. "OPta Il SkieniieWke Ul I4 36 1!J..'f.7, 
2.J~Mokfa.Pfaa(2}142ł 41~2i 
3. Wiła Ołłek (J) 14 17 3+;39· 
4.MllskadQrWołafęk.(# 14 23 42-3~ 
S, P11g°* ~ m 14 22 39·29'. 

6. Juvenia WjSl)\ienice (6) 14 22 29-21 
7. Olympic Słupia (7) 14 22 29-23 

· 8.IutrzenkaDrzewce(ł) 14 22 31-25 
9. Torpetło· Cełinów (9) 14 18 29-36 

JO. Zryw Wygoda (12) 14 16 15-4% 
it.MancbatanN.Kaw.(16) 14 15 32-41 

f
2. Mroga Waliszew (ll) 14 14 24-41 
3. Fenix Boczki (łl) 14 U IMS, 

, I\ Vagą! Qomanłewice (1~ 14 j 21-ł§; 
W niedzielę 23 kwietnia rozgrywana bę

dzie 17. kolejka, w której zagrają: godz. 11.00: 
VagatDomaniewice-Juveoia Wysokienice, 
godz. 12.00: Fenix Boczki - Pogoń Godzia
nów, godz. 14.00: Mroga Walisz.ew- Mu
skador Wola Pękoszewska, Manchatan 
Nowy Kawęczyn - Toqiedo Celinów, godz. 
15.00: Zryw\Vygoda- Witonia Osiek, Unia 
II Skierniewice - Jutrzenka Mokra Prawa 
i Jutnenka Drzewce - Olympic Słupia 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - skierniewicka klasa B 

Dor Plocencjo zoczqł od porażki 
• Skierniewicka Klasa B - grupa L 
13. kolejka: Macovia II Maków - Dar 

Płacencja3:2, MeblomaxZielkowice-Olim
pia Niedźwiada 0:3 (w.o.). Meblomax zo
stał wycofany z rozgrywek, a wszystkie 
zespoły otrzymają trzy punkty z.a walko
wer. RawkaBolimów-NaprzódJamno4:2, 
Start Złaków Borowy - Victoria Bielawy 
2:0, Victoria Zabostów - RTS Gągolin 3:1. 
Pauza: Kopernik Kiernozia. 

1. Dar Placencja (1) Jl 26 45-13 
2. Kopernik Kiernozia (2) IO 24 24-6 
·3. Rawka Bolimów (4) 11 24 33-16. 
4. Naprzód Jamno (3) 11 22 30· 18 
5. Victoria Zabostów (5) Jl 19 24-27 
6. Start Złaków Borowy (8) 11 13 16~18 

1. Victoria Bielawy (6) 11 10 14-24 
8. RTS GągoJin (7) 11 10 15-30 
9. Meblomax Zielkowice (9) 11 9 18-28 

1-0. Macovia U Maków (10) 11 9 13-40 
11. Olimpia Nietl.t.wiąda (lll 11 9 18-30 

W 14. kolejce klasy B w niedzielę 
23 kwietnia zagrają: godz. 11.15: Dar Pla
cencja-VictoriaZabostów,godz.15.00:RTS 
.Gągolin •,Start Złaków B9rowy, Olimpia 
Niedźwiada - Macovia Il Maków. i gtidż. 

16.00: VictoriaBielawy-KopernikKiemo
zia, Naprzód Jamno - Meblomax Zielkowi
ce 3:0 (w.o.). Pauza: Rawka Bolimów. 

• Skierniewicka Klasa B - grupa II: 
16. kolejka: LKS Grabice - Victoria 

Chrząszczew 3:0, Olimpia Paprotnia- Iskra
Dobropasz Babsk 0:0, Wola Wola Chojnata 
-Wulkan WólkaLesiewska4: 1, Sokół Księ
ża Wola - Medniewiczanka l :5, Torpedo II 
Celinów - Białka II Biała Rawska 2:4, Sob
pol Konopnica - GLKS RZD żelazna 3:0 
(w.o.). Pauza: Lesiew Wólka Lesiewska. 
1. Sobpol Konopnica (rJ 13 37 49-J 
2. Jsk.ra-Dobropasz Babsk (2) 13 29 4 7-22 
3. Białka II Biała Rawska (4)B 29 32-11 
4. Olimpia Paprotnia (3} 13 28 38-18 
5. Wola Wola Chojnata (5) 13 25 ·42· 19 
6. LKS Gcabice (6) 13 24 50-30 
7. Victoria Chriąszczew (7) 13 20 29-26 
8. Miedniewiczanka (8) 13 16 33-41 
9. Leśiew Wólka Lesiew. {9) 12 Il 19:33 

10. Wullran Wólkalesiew. (10) 13 ll 24-37 
li. Torpedo H Celinów (li) 13 7 17-52 
12. S-Okół Księża Wola (12) 13 4 13-60 
l3AJLKS RZD Żelazna (13) 13 3 7-50 
• :, ~I , ' - !:" "-) (;.."' • „. -s.PaW.e/r A:.'l)o/iński 



SPORT • SPORT • SPORT • 
Piłka siatkowa - Puchar Ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

LZS Retki w podwóinei koronie 
Łowicz, 7 kwietnia. Sez.on amatorskiej charze Ligi zadecydował ostatni pojedynek, 

siatkówki w hali w Łowiczu dobiegł końca w którym L:ZS pokonał dość łatwo rywali 
Śmiało można stwierdzić, że były to naj- · z Głowna 3:0. 
dłuższe rozgrywki w historii AML. Trwały W drugim pojedynku, który praktycznie 
one ponad pięć miesi((C)'. Nąibardziej zado- nie miał znaczenia, TKKF Księż.ak: Łowicz 
wolonąekipąztegorocznej edycjiAMLjest wygrał 3:1 z UKS Blach. Podopieczni Ar
I.ZS Retki. Ekipa ta po raz drugi w historii tura Sadowskiego podjęli walkę 
sięgnęła po mistrzostwo i dodatkowo zdo- w pierwszej partii, drugą wygrali, ale w ko
była Puchar Ligi. O rozstrzygnięciu w Pu- lejnych dwóch setach byli wyraźniej słabsi. 

Gracze LZS Retki, w drodze po Puchar Ugi, nie stracili nawet seta ... 

Po tych dwóch pojedynkach odbyło się 
zakończenie ligi i podsumowanie wyników. 
Puchary otrzymały drużyny, które zajęły 
pierwsze miejsca, a ekipy miejsc 1-3 dodat
kowo uhonorowane zostały medalami, któ
re wręczał burmistrz Maciej Mońka i dy
rektor OSiR Zbigniew Kuczyński. Pu
char Ligi przekazał siatkarzom I.ZS wójt 
gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski, 
który przybył do Łowicza oglądać mecz 
finałowy. Szkoda tylko, że zabrakło kibi
ców. Całe zakończenie oglądała zaledwie 
grupka trzydziestu osób. Chyba jednak warto 
powrócić do tradycji rozgrywania na zakoń
czenie rozgrywek widowiskowych mecz.ów 
na całej hali. Pamiętamy przecież z poprnxi
nich lat, że na baraż o I ligę i nameczreprezen
tatji AML z mistrzem AML przychodziło 
około dwustu - trzystu kibiców siatkówki. 
Zawsze były to bardzo udane imprezy i cie
szyły się dużym zainteresowaniem. 

Teraz amatorzy siatkówki muszą pocze
kać do sezonu letniego, który będzie zainau
gurowany w prawdopodobnie w czerwcu. 
Turnieje plażowe na łowickich Błoniach za
wsze cieszyły się dużą popularnością. 

3. kolejka Pucharu I ligi A.ML: 
• L7.S Retki - TKKF BANK SPÓL

DZIELCZV Głowno 3:0 (25:17, 25:16, 
25:18) 

• TKKF KSIĘŻAK Łowicz - UKS 
BLICH KIA MOTORS Łowicz 3:1 
(25:23, 23:25, 25:13, 25:17) 
I. LZS Retki (I) 3 9 9:0 
2. TKKF BS Głowno (2) 3 5 6:5 
3. TKKF Ksittżak (3) 3 4 5:7 
4. UKS Blich Łowicz (4) 3 O I :9 

Zbigniew Łaziński. 

Piłka siatkowa - finały play-off I/ ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Gronki awansowały do I ligi 
Łowicz, 7 kwietnia. Zmagania o awans 

do pierwszej ligi w Amatorskich Mistrzo
stwach Łowicza dobiegły końca W meczu 
finałowym, który decydował o mistrzostwie 
i oczywiście o awansie, spotkały się druży
ny, które wygrały zmagania w grupie A i B. 
Trudno było wskazać faworyta. 

Po czterosetowym pojedynku okazało 
się, że Dzi-koś-ć II nie poradziła sobie 
z dużo młodszą ekipą Gronków. Ekipa 
Bogdana Kośmidra i Witolda Dzika 
pu.egrał 1 :3 i będzie musiała walczyć o awans 
w barażu z drużyną UKS Blich. Zatem Gron
ki odebrały puchar za zwycięstwo II ligi 
w sezonie 200512006. Trzecie miejsce w te
goroczńej edycji II ligi wywalczyli pod
opieczni Pawła Tomczaka z Korabki. 
W decydującym pojedynku pokonali oni~ 
spół z ZSP nr 1 z ulicy Podrzecznej. Ekipa 
Piotra Słomy zagrała dobry mecz i prze
grał dopiero w tie-breaku do 11. Bardzo za
cięty był mecz o piąte miejsce. Jego roz
strzygnięcie również było w tie-breaku. 
Ekipa Piotra Zrazka z ZSL Zduny wy
grała w piątej partii 15:6 z podopiecznymi 
Tomasza Czubaka z UKS Ekonomik. 
Dość zaskakująco nisko zakończyli roz
grywki podopieczni Krystiana Krawczy
ka i Arkadiusza Anyszki. Wprawdzie 
zakończyli oni występy w lidze zwycię
stwem nad Iskrą, ale to był pojedynek do
piero o sióchnąlokatę. O miejscach 9-11 de
cydowała mała tabela pomiędzy trzema dru
żynami, które zagrały ,,każ.dy z każdym". 
Ostatecznie miejsce dziewiąte wywalczyli 
podopieczni Zofii Kucharskiej z II LO 
w Łowiczu. W meczu O 12.miejsceJarnajka 
Brades pokonała Dzieciaków Gronia 3:0. 

Ekipa · Gronków w nowych rozgrywkach zagra już w I lidze AMŁ. 

kówki ·plażowej, które rozpoczną się prak
tycznie za trzy miesiące. 

MECZ O 12. MIEJSCE: 
•DZIECIAKI GRONIALowicz-JA

MAJKA BRADOS Łowicz 0:3 (19:25, 
19:25, 18:25) 

3. RUNDA PLAY-OFF O MIEJSCA 9-11: 
• AVENA ZATORZE Łowicz - S'JO.. 

MEDLowicz3:1 (25:20,25:14,21:25,25:21) 
•II LO Lowicz-AVENA ZATORZE 

Łowicz 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:20) 
MECZ O i °MJEJsCE: 
• ESSATO TEAM - ISKRA Łowicz 

3:0 (, 25:23, 25:22, 25:21) 
MECZ O 5. MIEJSCE: 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• UKS KORABKA Łowicz - ZSP 1 

LOWICZ 3:2 (25:22 26:24, 16:25, 21:25, 
15:11) 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
• ANSER II Chąśno - GRONKI 1:3 

(21:25, 22:25, 25:17, 25:19) 
Ostateczna kolejność w II lidze AMŁ: 
1. Gronki Łowicz, 2. Anser-Dzi-koś-ć 

II Chąfillo, 3. UKS KorabkaŁowicz, 4. ZSP 
l Łowicz, 5. ZSL Zduny, 6. UKS Ekono
mikŁowicz, 7. Es.Wo Team, 8. lskraŁowicz, 
9. II LO Łowicz, 10. ZatorzeAvenaŁowicz, 
11. Stomed Łowicz, 12: Jamajka Brades 
Łowicz, 13. Dzieciaki Gronia, 14. GOK 
Zduny. 

SPORT 13.04.2006 r. nowy WWICZANIN -
Koszykówka - Łowicka ALK-a 

ALK-a jeszcze w kwietniu 
OSiR Łowicz zaprasza do udziału w roz

·grywkach XII edycji Łowickiej ALK-i, czy
li Amatorskiej Ligi Koszykówki. Tuż po 
Świętach Wielkanocnych w hali sportowej 
OSiR nr 2 w Łowiczu planowana jest inau
guracja tegorocznych rozgrywek, a termin 
rozpoczęcia i system rozgrywek uzale:żnio-

ny od liczby zainteresowanych zespołów. 
Planowany dzień rozgrywania meczów: so
boty. Bezpośrednim organizatorem turnieju 
jest Robert Kucharek (kontakt telefoniczny 
046-837-51-06, 0-693-529469 lub email: 
osir@low.pl). 

(p) 

Halowe mistrzostwa Łowicza - ŁHL Oldboyów 

Kopernik 
walczy o podium 

Łowicz, 9 kwietnia. Największ,ą nie
spodzianką 6. kolejki N edycji Łowickiej 
Halowej Ligi Oldboyów ŁLPNP była po
rażka Gladiatora, który uległ Kopernikowi 
Kiernozia aż 2:5. Co prawda zespół ten wciąż 
liczy się w walce nawet o pierwsze miejsce, 
ale na pewno więcej szans na,,majstra" mają 
teraz Dagram i Afera 

6. kolejka ŁHLO: 
• OLDBOY Zduny-AFERA Łowicz 

1:4 (0:3); br.: Wiktor Guzek (20) - Marek 
Koper 2 (1 i 19), Zbigniew.Czerbniak (7) 
i Jacek Haczykowski (12). 

Oldboy: Kosmowski - Majchrzak, Gu
zek, Mikulski i Karpiak oraz Więcek i Tar
kowski. 

Afera: Piorun -Zbigniew Czerbniak, Olko, 
Jacek Haczykowski i Koper oraz Lepiesz
ka Nowogórski i Godos. 

•AGATOM-OLIMPIA Chąśno-VA
GAT Domaniewice 0:2 (0:0); br.: Dariusz 
Florczak (20) i Krzysztof Wawrzyn (23). 

Agatom: Morawski - Kunikowski, Stry
charski, Nych i Tatliński oraz Grzegorz 
Czerbniak. 

Vagat: Kostrzewa - Sękalski, Krzysztof 
Wawrzyn, Florczak i Mokrzycki oraz Ja
rzębski i Czajka. 

• DAGRAM Łowicz - KSIĘŻAK 
Łowicz 5:0 (w.o.) 

Dagram: Wudkiewicz - Durka, Z,apisek, 
Borlcowski i Wojtasiak oraz Chlebny, Dy
mek i Majer. 

• GLADIAlORLowicz-KOPERNIK 
Kieroolia 2:5 (0:2); br.: Zbigniew Mitek (20) 
i Tomasz Styszko (24) - Arxlrzej Worlcowski 
(4), Mieczysław Lachowicz 2 (8 i 22), To
masz Witec7.ek (I 6) i Waldemar Kret (24). 

Gladiator: Znyk- Styszko, Mitek, Sadow
ski i Wojciechowski oraz Stawicki i Kuleta 

Kopernik: Dylik - Kret, Mieczysław 
Lachowicz, Jerzy Lachowicz i Worlcowski 
oraz Cieślak i Witeczek 

Tomek Styszko tym razem nie po
mógł. Gladiator niespodziewanie prze
grał z Kopernikiem Kiernozia i to aż 
2:5. 

I. Dagram Łowicz (1) 6 16 26-5 
2. Afera Łowicz (2) 5 13 22-9 
3. Gladiator Łowicz (3) 5 I O 1O-7 
4. Kopernik Kiernozia (4) 6 9 24-26 
5. Vagat Domaniewice (7) 6 6 14-20 
6. Oldboy Zduny (5) 6 6 13-22 
7. Agatom-Olimpia Chąśno (6)6 5 9-13 
8. Ksittżak Łowicz (8) 6 I 13-29 

We wtorek 18 kwietnia 2006 roku o godz. 
19.00whaliOSiRnr1 w Łowiczu rozegra
ny zostanie zaległy mecz I. kolejki: Afera 
Łowicz - Gladiator Łowicz, a w 7. kolejce 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy' ów LLPNP 
(ostatnia kolejka) w niedzielę 23 kwietnia 
2006 roku zagrają: godz. 16.00: Gladiator 
Łowicz - Księż.ak: Łowicz, godz. 16.30: Va
gat Domaniewice - Oldboy Zduny, godz. 
17.00: Agatom-OlimpiaChąfillo-Kopemik 
Kiernozia i godz. 17.30: AferaŁowicz-Da
gram Łowicz. 

Paweł A. Doliński. 

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna 
w piłce ręcznej dziewcząt 

Przegrały w pierwszym meczu 
Kutno, 20 marca Reprezentujące po

wiat łowicki uczennice Gimnazjum w Po
powie w turnieju w ramach Rejonowej Gim
nazjady Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt 
odpadły już po pierwszym meczu i ten spo
sób ekipa ta została sklasyfikowana na miej
scu N-V 

MECZE ELIMINACYJNE: 
•GP Popów-GP Biała Rawska 2:11; 

br.: Małgorzata Kosiacka 2. 
•GP 1 Skierniewice-GP Głuchów 6:4 
MECZE FINAŁOWE: 
•GP 2 Kutno-GP Biała Rawska 17:6 
• GP 2 Kutno - GP 1 Skierniewice 

20:3 
• GP Biała Rawska - GP 1 Skier-

I. GP 2 Kutno 2 4 37-9 
2. GP Biała Rawska 3 4 24-24 
3. GP I Skierniewice 3 2 16-31 
4. GP Głuchów I O 4-6 

GP Popów 1 O 2-11 
W zespole Gimnazjum w Popowie 

wystąpiły: Natalia Banasiak: - Małgorza
ta Kosiacka (2), Anna Grzyb, Katarzyna 
Łysic, Paulina Głowacka, Milena Czu
batka, Dominika Bakalarska, Justyna 
Kędziora, Ewelina Redzisz, Dorota Da
łek, Sylwia Cieślak, Monika Materkow
ska, Weronika Kosiorek i Katarzyna Ma
ślankiewicz - nauczyciele w-f Monika 
Śmiałek i Robert Wojtasiak. 

Sezon halowy dobiegł końca Miejmy 
nadzieję, że siatkarska młodzież z II ligi łx(
dzie ambitnie walczyć w rozgrywkach siat-

• UKS EKONOMIK Łowicz - ZSL 
Zduny2:3(21:25,25:22,25:19,22:25,6:15) Zbigniew Łaziński. niewice 7:5 (p) 
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• Piłka nożna - 22. kolejka IV ligi 

WIZNY GOL „MARCELKA" 
•ŁKS II LOOź- PELIKAN II Łowicz 

0:1 (0:0) 
O: I - Marcin Kosiorek (75). 
ŁKS II: Pająk- Hinc, Kościuk (46 Przy

bysrewski), Radunović, Marciniak-Rubin
kowski, Szymczak, Mordzakowski (74 
Galant), Ostalczyk- Niwiński (64 Kiełba
sa), R<YZkwitalski (46 Ambroż). 

Pelikan II: Jędrzejewski 5 - Goryszew
ski 5, Brzózka 4, Bmzykowski 5, Olaczek 4 
- Mikulski 6, Górski 5 (70 Przyżycla), Ci
chal5,Kaqmwski4(46Udar:k6)-ł.ugow
ski 4 (65 Przemysław Plichta), Kosiorek 6. 
Łódź, 6 kwieCnia. To był mecz ~ 

punktów - ewentualna porażka z be'zpo
średoimrywalem w walce oullzymanie sta
wiałoby rezx:rwy Pelikana w bantz.o trudnej 
sytuacji. Zwycięstwo z kolei pozwoliłoby 
na~ i spokąjniejS'ląglęnastqJoycb 
kolejkach. 

Ale podobnie myśleli gospodam; qJ 
w składzie drugiq drużyny <kugołigowca 
kilku graczy z których korzysla na 23ple
czu ~ trener Wiesław Wojno. 
Przede wszyslkim Michał Rozkwitalski, 
znakomicie znany w Łowiczu napastnik, 
który wchodzi do pielw.rlego składu, pre
zr:ntąje się przyzwoicie (miał nawet ostat
nio ~w meczu21: ŚWitemNowy Dwór 
Marowiecki), doświadczmy ołxOOca Ar-

Marcin Kosiorek 

.... Kościuk i serbski defimor Aleksan
darRadunović. 

Z kolei wśród ,,Ptaków" osłabienia ... 
„Wykardrowam„, Syl\;ester Knera, Mi-
chałPlichla,Anchej Gm!gcnknien»
gli być brani pod uwagę przy ustalaniu skJa... 
oo. Stąd trener Grzegorz Majchrzak po
prosił ~ pieJwszej jedenagki ~ 
zielooycb-Jacka Cyzio, o pomoc. Kamil 
Goryszewski już odbył karę 7.a czeiwooą 
kankę z ostatniego jesiemego meczu z Ma
mwszem, teraz szlifował formę na Dołcan. 
Marcin Kosiorek na razie występuje 

w roli zmiennika Radosława Kowalczy
ka, więc te'Ż brakuje mu ligowego zy1mu. 
Dla obu ten mecz był pożytecznym trenin
giem, dlałowickichrezeiw-sporym W7ll10C

nieniem. 
Środowy pojedynek rozgrywał się pod 

dyktandołodzian. ToonizwłaS7.C2awpierw
szej groźnie połowie atakowali zatrudniają; 
raz po raz Mariusza Jędrzejewskiego. 
Największe zagro7.enie stwarntłwspomnia
ny ,,Rwkwit'', który już w 7. minucie ude
mił głową tuż nad poprzeczką. Potem 7.a 

jego sprawą, piłka trafiła w poprn:czkę. 
Gospodam: byli rucliliwsi, agresywniejsi. 
Nasi gracze bronili się jednak skutecznie, 
pn'lbują; kootratak:ów. 

Po pnerwie ŁKS nieco zwolnił tempo 
aco raz~ do głosu dochoWili goście. 
Wła.Weztsprawą,,Marrela''Kosiodcabram

karz z Alei Unii musiał mieć się na łlaczJ». 
ści. w ro. minucie Kosiorek ogra1 dwóch 
rywali i był bantz.o bliski ~ale jego 
udmmienalinii bramkowej złapał golkipel: 
W 75. minucie łowicki ~ był już 
jednak bezbłędny. 'Znów oszukał łód2:ką 
defmsywę i ładnym uderzeniem w długi róg 
wyprowadził Pelikan na prowactzenie. Miej
scowi starali się odpowiedzieć, ale obrona 
,,Ptaków" grała do k<ńca bez 7.3IZUtu. 

Bogusław BOOcza1c 

Piłka nożna - 23. kolejka IV ligi 

Dobra passa trwa 
•PELIKAN II ł.owia-MKP Zęjerr. 

3:2(0:1) 
O: I - Michał Kociński (36), I: I - Marcin 

Kosiorek (56), 2:1- Michał Plichla(65), 2:2 
- Marcin Kosiorek (72, samobójcza), 3:2 -
Marcin Kosiorek (75). 

Pelikan: J~ewski 5 -Knera 5 ( Urba
nek 65), BuMa 5, Burzykowski 4, Ł. Ola
czclc 4 - M Plichta 5, Górski (40 P.Plichta 
5), Cichal 5, Grz.egorek 5 (65 Mikulski) -
Ługowski 4, Kosiorek 6 (85 Kacprowski). 

Zgierz: Janowski - Kowalski (65 Ka
czyński), Orawiec, Krystek, Galanciak 
(85 Sadłecki) - Suliński, Lewandowski, 
Ważny, Smerdel - Kociński (72 Olczyk), 
Kałużny. 

Łowicz, 9 kwietnia. Kto wie czy by
łyby szanse na utrzymanie w N lidze gdy
by nie Marcin Kosiorek. Ten filigranowy 
napastnik: w ciągu kilku dni stał się prawdzi
wym bohaterem fe7.erW Pelikana. Najpierw 
,,z.ałatwił" ttj punkty z ŁKS II w Łodzi, 
a teraz pogrążył Zgieiz. Oba te mecz.e były 
dla ekipy trenera Grzegorza Majchrza
ka o tyle ważne, że rozgiywane z bezpo
średnimi rywalami w boju o pozostanie 
w lidze. 

W końcówce rywale ,,przycisnęli~ ale udało się jednak obronić zwycięstwo ... 

Ale tak naprawdę niewiele wskazywało 
na to, ż.e niedzielny mecz :zakończy się hap
py end«em. Jeśli było groźnie pod którą,5 
bramką, to raczej pod tą gdzie stał Mariusz 
Jędrzejewski, grający notabene bardzo 
dobre zawody. Aktywny był zwłaszcza 
Michał Kociński, który w ubiegłym sezo
nie reprezentował biało-zielone barwy. Przez 
około 25 minut trwał wyrównany pojedy-

Zapraszamy na 20. kolejkę Ili ligi 

Hit w Wielką Sobotę! 

nek. Jak wspominałem nieco więcej z gry 
mieli goście, aleto ,,Ptaki" mogły cieszyć się 
z gola W 28. minucie mimo celnych strza
łów Kosiorka, Dawida Ługowskiego 
bramkarz gości nie dał się oszukać. Niedługo 
potem na listę strzelców wpisał się Kociń
ski. Najpierw Jędrzejewski obronił strzał ry
wala, ale przy dobitce popularnego ,,Kotka" 
był bez szans. 

W szatni trener Majchrzak musiał chyba 
nieźle nakrzyczeć na swoich piłkarzy, bo 
druga połowa to był już zupelnie inny mecz. 
Tym razem do przodu ruszyli łowiczanie. 
I na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Najpierw w 56. minucie ,,Marcel" Kosiorek, 
a potem w 65. minucie Michał Plichta po-

Trudna sytuacjo Unii 
Coraz gorsza sytuacja Unii Skierniewice, • WIGRY Suwałki - MAZOWSZE 

która nie dość, że przegrała mecz na wła- Grójec 0:0 
snym boisku to teraz ma prz.ed sobą cztery • ŁKS Łomt.a - RUCH Wysokie Ma
kolejne mecz.e wyjazdowe. Ciężko łx(dzie mwieckie 2:0 (2:0); br.: Maciej Lesisz (35) 
na pewno obronić się prz.ed spadkiem. . . i Mariusz Mcirczruc ( 43). 

W 19. kolejce fil ligi padło tylko 12. bra- • MZKS Kozienice - MKS Mława 
mek (średnia na mecz - 1,71), a łącznie l:l(l:l);br.:ChegorzSeremak(l5)-Piotr 
w 123. mec7aCh tego sezonu padło 316. goli Melcbinkiewicz (22). 
(średnia na mecz - 2,57). •JEZIORAK Iława-KS Paradyż 1:1 

19. kolejka m ligi: (1:0); br.: Paweł Szkamelski (40) - Hubert 
•UNIASkiemiewice-LEGIAIIWar- Robas7.ek (68). 

szawa 0:3 (0:1) br.: Mitko Poledica (10), •DOLCANZąbki-PELIKANl.owicz 

Gbanem Soltan (66) i Robert Lewandowski 0:3 (0:1); br.: Bogdan J&źwiak: (28), Maciej 
(74). \\Yszogrodzki (80) i Krystian Bolimowski 

• HURTAP-GÓRNIK Łęczyca - (89). 
ZNICLPrmzkówO:O Pawa:~ALGlowno. (p) 

t tKSlom1.8 (l) 17 46 39-9 15-ł-l 10 27 25-5 7 19 14-4 
2. Pellba ł.nia (.2) 17 36 28-6 lM-1 8 20 17-2 9 16 11-4 
3. MazowszeGt6jec (3) 17 34 35-17 1()..4..3 8 19 21-8 9 15 14-9 
4. Gosso-Słał Głowno (4) lS 23 22-16 6-S-4 7 11 9-8 8 12 13-8 
5. Ruch Wysokie Maz. (5) 16 22 19-19 5-7-4 6 Il 8-2 IO li 11-17 
6. MZKS Kozienice (6) 15 22 18-21 6-4-5 7 9 7-10 8 13 11-11 
7.Znicz.Pnmłów(7). 16 21 22-21 6-3-7 8 16 18-6 8 5 4-15 
8.LegiaDWarmwa(lO) 17 19 22-24 5-4-8 7 9 9-6 10 10 13-18 
9. Hartap.(JómikLęctyca(8)16 18 17-17 5-3-8 8 11 10-8 8 7 7-9 

10. KS Paradyż (9) 17 17 18-18 3-8-6 9 11 9-7 8 6 9-ll 
Il. Wigry Suwałki (12) 16 17 15-36 5-2-9 9 14 13-10 7 ;i 2-26 
12. Dolcan Ząbki (li) 16 16 15-27 4-4-8 8 8 9-12 8 8 6-15 
13. MIS Mława (13) 16 15 10-22 4-3-9 8 JO 8-12 8 5 2-10 
14.Jtziorak:lława(l4) 17 14 15-31 2-8-7 9 11 9-15 8 3 6-16 
15. Uuia Skierniewice (15) 16 12 16-27 2-6-8 10 9 10-18 6 3 6-9 

Po nazwie d1użyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej lrolejc:e, ilość meaów, 
iJunlcty. SIOisUnek bramek, ilość~ remtrow i porażek oraz ilość meaów, punktów 
istomurekbramelcw meaoch u siebie i naW}jauloch. MIStrZ awansuje do O ligi, wicemistrz 
1vzgryMU mecz~ am ligę opuści co najmniej jet/en - ostatni 7RSfJÓl (w wypadkU 
awansu dwóch 2.eSJJ01ów do n ligi). 

PHka nożna - 22.i 23. kolejka IV ligi 

Pelikan li 
W 22. kolejce N ligi padło 21. bramek 

(średnia na mecz - 2,33), a w 23. kolejce 
- 18. goli (średnia na mecz - 2,00). ł.ąC'znie 
w tym sezonie w 188. meczach :zanotowa
no 517. goli (średnia na mecz-2, 75). 

22. kolejka IV ligi: 
•WARTA Sieradz - LKS Bałucz 0:0 
• MKP Zgierz - WOY Opoczno 2:1 

(1:0); br.: Olczyk (29) i Galanciak (65) -
Machniewski (77). 
•WŁÓKNIARZKonstantynówl.ódz

ki - STAL Niewiadów 1:0 (1:0); br.: Sly
ścio (28). 
•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 

-WARTA Imałoseyn 2:0 (1:0); br.: Kaleta 
( 44) i Dąbrowski (88). 

•CONCORDIA Piotrków Trybunal
ski - SOKÓŁ-SYGUŁA Ale~andrów 
Łódzki 2:1 (0:0); br.: Ireneusz Komar (48) 
i Jagodziński (85) - Pieprzyk ( 46). 

• GKS II Bełchatów - KKS KoluS'Lki 
4:1 (2:0); br.: Łuczywek (36 karny), Matu
siak (45) i Jarzębowski 2 (68 i 77) - Pajor 
(58). . 

•OMEGA Kleszczów-START Łódź 
4:1 (2:1); br.: Pawlikowski 2 (20 i 55), Zi
moch (31) i Grzywiński (67)- Malec (35). 
•WŁÓKNIARZ Pabianice-ORZEŁ 

Panęczew 1:0 (0:0); br.: Lechowski (65). 

• • • nieco wyze1 
•ŁKS II LOOź-PELIKAN II Łowicz 

0:1 (0:0); br.: Marcin Kosiorek (75). 
23. kolejka IV ligi: 
• WŁOKNIARZPabianice-WARfA 

Sieradz 0:0 
• ORZEŁ Parzęczew - OMEGA 

Kleszczów 0:0 
• START Łódź - GKS II Bełchatów 

1:2 (0:2); br.: Rożniata (77)- Matusiak (12) 
i Mrowiec (25). 

• KKS Koluszki - CONCORDIA 
Piotrków Trybunalski 1:1 (0:0); br.: Łapin 
(57)- Stolarski (47). 

• SOKÓL-SYGUŁA Aleksandrów 
Łódzki - POGOŃ-EKOLOG Zduńska 
Wola 1:1 (0:1); br.: Będkowski(90)-Świa
towy (7). 
•WARTADńaloszyn-WŁóKNIARZ 

Konstantynów Łódzki 0:4 (0:3); br.: Łano
wy (17), Czaplarski 2 (24 i 45) i Bienias 
(80). 

•STAL Niewiadów-ŁKS II Łódź 1:1 
(1:0); br.: Wojciechowski (34)- Radunović 
(54). 

• WOY Opoczno - LKS Bałucz 0:0 
•PELIKAN Il Łowicz-MKP Zgierz 

3:2 (0:1); br.: Marcin Kosiorek 2 (56 i 75) 
i Michał Plichta ( 66)- Michał Kociński (33) 
i Marcin Kosiorek (72 samobójcza). (p) 

Po raz pierwszy zespoły Pelikana i ŁKS kooaliJanowskiegoikuucieszedośćlicz-
Łomżaspotkałysięzesobąwsezonie2004/ I. Concordia Piotrków (I) 21 45 53-25 14-3-4 11 30 34-13 IO 15 19-12 
2005 i wówczas jesienią łowiczanie poko- nie przybyłej publiczności wyprowadzili 2. Włókniarz Konstantynów (3)21 44 32-17 13-5-3 IO 26 15-5 Il 18 17-12 
nali na własnym stadionie rywali z LKS gospodarzy na prowadzenie. Ale Kosiorek 3. Omega Kleszczów (2) 21 42 42-21 13-3-5 IO 25 29-9 I 1 17 13-12 
Łomża2:l(br.: KrzysztofSkowroński strzelałnietylkodobramkirywala ... W72. 4.Pogoń-EkologZd.Wola(6)21 37 39-30 11-4-6 JO 23 24-10 Jl 14 15-20 
5iRobertWdk12-Rafał8oguski8), minuciepozarniesz.aniuwłowickimpolu 5.LKSBałucz(7) 21 35 37-20 10-5-6 IO 19 19-9 11 16 18-11 
alewrewanżułepsiokazalisięjednakrywa- kamymtowłaśnieonjakoostatnidotknął 6.SokółAleksandrów(5} 21 35 26-18 9-8-4 li 16 14-11 10 19 12-7 
Je, którzy wygrali 2:0 (br.: Karol Bortnik piłki, będąc sprawcą trafienia samobójcze.. 7. WOY Opoczno (4) 21 35 30-18 9-8-4 11 24 22-8 IO li 8-10 
48 i Łukasz Tyczkowski 90+1). W trze.. go. Nie zdeprymowało to jednak naszego 8. Warta Sieradz (8) 21 29 26-18 7-8-6 JO 14 15-9 11 15 11-9 
cimmeczurozgrywanymwŁomżyznowu mlodegopiłkarza.Nakwadransprzedza- 9.WłókniarzPabianice(9) 21 29 24-22 8-5-8 li 19 9-3 JO IO 15-19 
lepsiokazalisięgraczeŁKSktórzywygrali kończeniem meczu szybka kontra, kilka 10. GKS II Bełchatów (10) 20 28 29-33 8-4-8 10 16 19-16 JO 12 10-17 
2:0(br.: Marcin Truszkowski li i Rafał dokładnych podań - Dawid Ługowski I I. MKP Zgierz (15) 21 23 25-33 5-8-8 IO 15 9-12 11 8 16-21 
Balecki23).WWielkąSobotę-15kwietnia otrzymałpiłkęodMichałaPlichty,dobrze 12.0rze!Parzęczew(l3) 21 22 21-30 6-4-1111 21 18-7 IO l 3-23 
o gcxlz. 16.00 dojdzie do czwartego meczu o· podciągnął prawą strona i wyłożyłjązamy- 13. Stal Niewiadów (12) 21 22 22-35 5-1-9 11 14 16-21 10 '8 6-14 
tych drużyn ... Bilans dotychczasowych kającemu akcję Kosiorkowi. Ten z najbliż- 14. KKS Koluszki (14) 21 22 30-38 6-4-11 J I 20 23-13 JO 2 7-25 

Robert Wilk już raz strzelił bramkę 
meczów: 1-0-2, punkty: 3-6, bramki 2-5. łomżyńskiemu ŁKS. sz.ej odległości nie miał problemu z mniesz- 15. Warta Działoszyn (l l) 20 22 21-34 6-4-JO li 17 16-18 9 5 5-16 

5. kolejka Il1 ligi (sobota-niedziela - czeniemfutbolówkiwsiatce.Dokońcamimo 16. Pelikan li Lowicz (17) 21 21 19-36 6-3-12 10 15 12-10 li 4 7-26 
10-11 wrzc,5nia):ŁKSŁom7.a-PELIKAN - ZNICZ Pruszków (S - 16.00), RKS Ra- prób gości, wyniknie uległ zmianie. 17. ŁKS II Łódź (16) 21 19 23-39 5-4-12 11 18 16-9 10 I -7-30 
Łowicz(sobota-godz.17.00),JEZIORAK domsko-MKSMława(S-16.00),HUR- Takwięcdobrapassarezerwistówtrwa. 18.StartŁódź(l8) 21 9 19-51 2-3-16 9 5 9-16 12 4 10-35 
Iława - GOSSO-STAL Głowno (S- 15.00), TAP-GÓRNIK Łęczyca - .MLEKOVITA Teraz ciężki WY.iaz.d do Bałucza, ale z taką Po nazwie drużyny podmw: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, iWść meczów, 
WIGRY Suwałki - CERAMIKA Paradyż Wysokie Mazowieckie (S - 17.00) i MZKS formą jest szansa na kolejne punkty i miłe punkty, stosunek bramek, ilość ~tw, remisów i porażek oraz iWść meczów, punktów 
(S- 16.~) •. WLCANZąbki-~~- KQzi~;LE(JJĄijW~~(t.11Jl5.<X)),b'' $wi\<#.- ~.; ~c. l ~ '• n•-. -,, I" ' n i~iqmne/fbraq12/nymeqLlfhUs.iel/ie,i114lj')ljfo4°*'M.istrz{IWansujedom/igj:r,zlVligę 
SZEGróJec($-l&.QO).UNIASkierm6Włcie I' ' - . '"V.~ o;,.,•'< < U') · ;- n„o. '.) •• '~" ~J\ '•&gus/aw Bońcżo/e„ <Ofl&.SZ<.żąoo hą/Tlllliej l1zy OBtatniezespoly. ' " ,, ,,, ,n I ' - - • -
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nowy ł.OWICZANIN 

Piłka nożna - 19. kolejka Ili ligi , 
BARDZO GOSCINNE ZĄBKI 

•DOLCAN Ząbki-PELIKAN Łowicz. 
0:3 (0:1) 

O: 1 -Bogdan Jóźwiak (28), 02- Maciej Wy
sz.ogroctzki (80), 0:3-Krystian Boliroowski (89). 

Dolcan: Sikorski -Pikulski, Dadacz, Rze
pecki, Iwanek (60 Kobierecki) - Muzyka, 
Kotwica, P. Stańczyk, Wróbel - Stasiuk (32 
M. Stańczyk), Komorowski (72 Lendzion) 

Pelikan: Romanowski 7- Znyk 6, Czerb
niak 7, Styszko 6, Gawlik 6 - Cipiński 6 
(Wyszogrodzki 7), Kaźmierczak 6 ( 60 Go
ryszewski), Jóźwiak 7, Krystian Bolimow-

, •. ski 7 - Wilk 8, Kowalczyk 6 (88 Kosiorek). 
Sędziował: Marek Wiśniewski (Olsztyn). 

Żółte kartki: Jakub Pikulski i Dariusz Da
dacz (Dolcan) oraz Łukasz Znyk (Pelikan). 
Widzów: 200. 

Ząbki, 8 kwietnia. Niewielka podwar
szawska miejscowość okazała się niezwy
kle gościnna dla przybyszy z Łowicza -
Pelikan wygrał bez problemu, będąc dru
żyną znacznie lepsz.ą, a rozmiar zwycię
stwa mógł i powinien być znacznie wyższy. 

miast gotowi do gry byli Maciek Wyszo
grodzki i Kamil Goryszewski. 

Jednak pierwsze minuty sobotniego me
czu wcale nie wskazywały kto jest fawory
tem. Miejscowi broniący się przed spad
kiem odważnie zaatakowali wicelidera.Nie 
dochodziło wprawdzie do poważniejszych 
zagrożeń pod bramkągośc~ ale kilka bitych 
rzutów rożnych przez Dolcan zmusiło Ro
berta Romanowskiego do mteIWencji. 
Łowiczanie przetrzymali okres przewagi go
spodarzy i zaczęli przejmować inicjatywę. 
Wzięli się do roboty liderzy biało-zielonych 
- Robert Wilk i Bogdan Jóźwiak, któ
rzy raz po raz organizowali ofensywę ,,Pta
ków".· Popularny ,,Józek" próbował strza
łów z daleka, ale celnie kopnął dopiero w 28. 
minucie. Akcja lewą stroną, dośrodkowanie 
w pole karne, piłka trafia do Jóźwiaka, któ
ry bez namysłu kopie na bramkę gości. Fut
bolówka ląduje w okienku bramki Maciej 
Sikoi:skiego! Bogdan jak już trafia do siat
ki, to są to gole najwyższej próby. Pięć mi-

W Ząbkach gracze Pelikana zaaplikowali Do/canowi trzy trafienia. 

W ekipie tmiera Jacka Cyzio dobre na- nutpóźniejpowinnobyć2:0dlagości. Kry
stroje. Efektowne 4:0 z Wigrami Suwałki stian Bolimowskiładniewymieniłpoda
pozwo1iło piłkarzom uwierzyć, że remis nia z Radosławem Kowalczykiem 
w ·iwie był tylko wypadkiem przy pracy. izagrałdostoj~opięćmetrówodbramki 
Wśród biało zielonych zabrakło pauzujące- Jóźwiaka Niestety chyba brak koncentracji 
go za kartki Artura Serockiego. Nato- zadecydował, że piłka trafiła w słupek. 

W 40. minucie znów miejscowi w opałach. 
Ponownie Bolimowski wykłada ,,na tacy" 
piłkę Jóźwiakowi i ten tym razem z czterna
stu metrów posyła ją obok bramki. W koń
cówce pierwszej połowy sporym kunsztem 
wykazał się nasz bramkarz. Po „główce" 
Marcina Stańczyka piłka zmierzała pod 
poprzeczkę, ale Romanowski ładną robinso
nadą zażegnał niebezpieczeństwo. Do prze
rwy prowadzili goście, a gol Jóźwiaka był 
prawdziwą ozdobą spotkania 

Po przerwie na placu zameldował się 
Wyszogrodzki, dla którego był to pierwszy 
po kontuzji mecz. I Maciek ładnie wprowa
dził się do drużyny prowadząc grę po pra
wej stronie. Drugie trzy kwadranse to 
optyczna przewaga Pelikana, który starał 
się dłużej utrzymywać przy piłce. Ambitni 
gospodarze próbowali wyrównać, ale tak 
na prawdę tylko raz za sprawą Stańczyka 
zabiły mocniej serca kibiców ,,Ptaków". Było 
sporo wrzutek w pole karne, kilka ,10gów" 
i rzutów wolnych, ale ze wszystkimi do
środkowaniami dawali sobie bez problemu 
radę bramkarz i obrońcy z Łowicza. A kiedy 
Dolcan zaczął opadać z sił, Pelikan, niczym 
rasowy bokser, wypunktował rywala Naj
pierw ładna akcja Wtlka i parad Sikorskiego, 
a potem znów Wtllc, Bolimowski i zamyka
jący akcję Wyszogrodzki z kilku metrów 
uderza na bramkę. Piłka odbiła się od po
przec~ murawy, ale sędzia uznał słusznie, 
że przekroczyła linię bramkową. W 89. mi
nucie ponownie akcja prawą stroną Znów 
duetBolirnowski-Wilk. Tymrazem tenpiaw
szy zdecydował się na udetzenie z dystansu 
i futbolówka mimo interwencji Sikorskiego 
wpadła przy słupku do bramki. 

JJygraliście jak najbardziej zasłużenie. 
Życzymy co najmniej drugiego miejsca na 
mecie - mówili po meczu bardzo sympa
tyczni działacze z Ząbek. Aby te słowa się 
spełniły trzeba teraz ograć lidera. Czy to 
możliwe? Jak najbardziej. Łomża nie jest 
w porywającej fomńe i można pokusić się 
o wygraną. A więcnajpiawidziemyześwię
conką, a potem na mecz. Obowiązkowo! 

Bogusław Bończak 

W XIV edycji już polowa rozgrywek za nami ... 

Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar NŁ 

Tłok w czołówce 
Łowicz, 6 kwietnia. Coraz ciekawsza 

jest sytuacja w tabeli XIV edycji Turnieju 
Piłki Nożnej Jedenastolatków o Puchar N o
wego Łowiczanina. Na czele co prawda UKS 
Center40ubzSP4Łowicz,alepodopiecz
ni Artura Balika w ostatniej odsłonie prze
grali z UKS Korabka Trójka (nauczyciel 
w-f Dawid Ługowski). 1rzecie miejsce 
zajmują wciąż podopieczni trenera Witol
da Łona z Olimpii Mastki. 

Kolejne mecze turnieju czwartoklasistów 
już w poświąteczny wtorek - 18 kwietnia 
2006 roku od godz. 9.00. 

• UKS SP Lyszkowice - UKS KO
RABKA Trójka 1:1; br.: Jacek Koza- Da
wid Bodek 
•ZŁOTA Czwórka-OLIMPIA Mast

ki 0:4; br.: Sebastian Sołtysiak 2, Kamil 
Wlllllkowski i Piotr Kowalski. 

• TYI'ANI Dwójka - UKS SP Lysz
kowice 1;1; br.: Oskar Wiechno - Cezary 
Olejnik. 

•UKS CENTER-4 CLUB Czwórka
UKS KORABKA 'frójka 0:2; br.: Kry
stian Mycka i Jacek Koza. 

• PSZCZÓLKI Czwórka - SIÓDE
MECZKA Siódemka 1:1; br.: Marek Pod
leśny - Julian Rosa. 

• SUPER Jedynka - PSZCZÓLKI 
Czwórka 0:1; br.: Marek Podleśny. 

• PRIMA Jedynka - ASTRA Zduny 
1 :1; br.: Kamil Siekierski -Maciej Grzegory. 

•MASTERS Siódemka- SUPER Je
dynlm 1:0; br.: Michał Zieliński. 

• PSZCZÓLKI Czwórka - ASTRA 
Zduny 1:0; br.: Marek Podleśny. 

1. UKS Center-4 Club (1) 6 15 16-3 
2. UKS Korabka Trójka (5) 7 14 8-3 
3. Olimpia Mastki (3) 6 13 12-2 
4. UKS SP Łyszkowice (4) 7 12 9-6 
5. Prima Jedynka (2) 5 11 9-2 
6. Pszczółki Czwórka (9) 8 1 I 7-1 O 
7. Tytani Dwójka (6) 6 10 20-6 
8. Masters Siódemka (8) 5 8 5-6 
9. Astra Zduny (7) 6 7 2-2 

IO. Siódemeczka Siódemka (12)5 2 5-10 
11. Vagaciątka Domaniewice (IO) 6 2 1-13 
12. Super Jedynka (11) 5 1 0-5 
13. Złota Czwórka (13) 6 O 2-28 

Szachy- Mistrzostw Po/ski Juniorów 

•OLIMPIA Mastki-VAGACIĄTKA 
Domaniewice 3:0; br.: Sebastian Sołtysiak 
2 i Piotr Kowalski. 

• ZŁOTA Czwórka - UKS SP Łysz
kowice 1:3; br.: Krystian Burzykowski -
Cezary Olejnik, Dawid Bodek i Jakub Wy
socki. 

Najskuteczniejszymi strzelcami IV edy
cji są na razie Pabyk Brzozowski (f yta
ni) i OskarWiechno (f ytani), którzy mają 
już na koncie po dziewięć go~jedną bramkę 
mniej strzelił, Michał Fabijański (Center), 
7 - Michał Swidrowski (Center), 6 - Se
bastian Sołtysiak (Olimpia), po 5: Pod
leśny (Pszczółki) i Siekierski (Prima), 
po 4: Koza (Korabka), Rosa (Siódemeczka) 
i Wiankowski (Olimpia), po 3: Mycka (Ko
rabka), Olejnik (Łyszkowice), Woźniak (Pri
ma) i Zieliński (Masters), po 2: Adach (Łysz
kowice), Bodek (UKS), Kowalski (Olim
pia), Mateusz Kubuj (Masters) i Mateusz 
Podlasiński (f ytiini), a po 1: Bończak (Sió
demeczka), Burzykowski (Złota), Grzego
ry (Astra), Kołodziejczyk (Korabka), Kwa
sek (Prima), Luberacki (Złota), Lus (Astra), 
Pernak (Pszczółki), Placek (Center), Pryk 
(Łyszkowice), Siatkowski (Vagaciątka),Tre
pa (Pszczółki) i Wysocki (UKS). 

Awans no Mistrzostwo Europy 
•UKS KORABKA Trójka - VAGA

CIĄTKA Domaniewice 2:0; br.: Jacek 
Koza2. 

Łeba, 25 marca - 2 kwietnia. Blisko 
dwustu najlepszych szachistów z całej Pol
ski. stanęło na starcie finałów Mistrzostw 
Polski Juniorów w szachach klasycznych 
w kategorii do 16 i 18 lat, a wśród nich zna
lazł się łowiczanin- Kacper Piorun (1982 
ELO). Piętnastoletni uczeń Pijarskiego Gim
nazjum Królowej Pokoju został rozstawio
ny wtu'rnieju z numerem 38 (o rozstawieniu 
decyduje ranking ELO zawodnika), a roz
grywki toczono na dystansie jedenastu rund, 
w tempie Fischera, tzn. 2 x 90 min + 30 
sekund za każdy wykonany ruch. 

W Łebie nasz młody szachista zaprezen
tował się wprost znakomicie, a o jego sukce
sie opowiada jego trener, a jednocześnie tre
ner i największy kibic -Adam Piorun:Koc
per jeszcze raz potwierdził swój niepospolity 
talent szachowy. Jijwalczył szóste miejsce, 
uzysla.tjąc siedem punktów, a do medalu za
braklo mu tylko jednego punktu. Po bardzo 
wyrównanej walce, przegra} tylko jednąparti{ 
- z późniejszym mistrzem Polski - Jackiem 
Tomczakiem ze Śremu (2357 ELO). Przez 
cały czas trwania twnieju Kacper utrzymy
wał się w czołówce tabeli;finisz miał bardzo 

Łowicki informator sportowy 
Sobota. 15 kwjętnlir 
• 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul. Starzyńskiego 6/8;meczillligi piłki noż
nej: Pelikan Łowicz -ŁKS Łomża; 

Wtorek, 18 kwietnia; 
•9.00-halasportowaOSiRnr 1 w Łowi

czu, ul. Jana Pawła 3; 5. nmda XIV edycji 
Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków 
o Puchar Nowego Łowiczanina; 

• 19.00 - hala sportowa OSiR m 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; zaległy mecz 
I. kolejki Łowickiej Halowej Ligi Old
boy' ów ŁLPNP: Afera Łowicz - Gladia
tor Łowicz; 

1 5 > 

Środa. 19 kwk:m!a• 
• 16.00 - stadion Pelikana w Łowi

czu, uL Stanyńskiego 618; mecz Pucha
ru Polski w piłce nożnej: Pelikan Łowicz 
- Concordia Piotrków 'Irybunalski; 

Czwartek. 20 kwietnia; 
• 9.00-sala gimnastyczna SP 3 w Łowi

czu, ul. Grunwaldzka; finał Powiatowych 
IMS w mini piłce ręcznej dziewcząt; 

• 9.00- bOisko SP 4 w Łowiczu, ul. Sta
nisławskiego 31 a; I runda VIII edycji Ogól
nopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Coca 
Cola Cup '2006" szkół podstawowych 
z udziałem SP 3 Łowicz, SP 4 Łowicz, 
SP 7 Łowicz i SP Łyszkowice; 

Pi11tek. 21 kwietnia: 
• 9.00-salagimnastycznaSP 3 w Łowi

czu, ul. Grunwaldzka; finał Powiatowych 
IMS w mini piłce ręcznej chłopców; 

• 15.30 - hala sportowa OSiR m 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz elimina
cyjny Jigi koszykówki żaczek U-12: UMI<S 
Księżak I lliwież.- UMKS Ksi? II. 

(p) 

dobry - zdobył 1,5 z 2 punktów, a ostatnią 
partię zremisował z byłym mistrzem Polski -
Arkadiuszem Leniartem, w której rywal 
dwukrotnie proponował remis, mając gorszą 
pozycję. 

Kacper w swojej grupie wiekowej wy
walczył drugie miejsce, które premiuje go do 
awansu do finałów przyszłorocznych mi
strzostw Polski bez eliminacji. Ważniejsze 
jest jednak to, że przy okazji uzyskał prawo 
do startu w tegorocznych Mistrzostwach 
Europy, które zostaną przeprowadzone we 
wrześniu w Bośpi i Hercegowinie. (p) 

•UKS CENTER-4 CLUB Czwórka -
UKS SP Lyszkowice 2:0; br.: Michał Fa
bijański i Michał Świdrowski. 

• TYfANIDwójka-VAGACIĄTKA 
Domaniewice 6:0; br.: Oskar Wiechno 3, 
Patryk Brzozowski 2 i Mateusz Podlasiń
ski. 

• SIÓDEMECZKA Siódemka -
ASTRAZdunyO:O 

•MASTERS Siódemka- PSZCZÓL
KI Czwórka 0:0 Paweł A. Doliński 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 13 • 19 kwietnia 2006 r. 

Czwartek - Poniedziałek 
13-17. 04. 2006r. 

„W WIELKĄ NIEDZIEL.li POGODA, DUŻA W POLU URODA". 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtować będą układy 
niżowe, w ciepłej, ale wilgotnej masie powietrza polarna-morskiego. 

• CZWARTEK - PIĄTEK: Zachmurzenie umiarkowane do dużego 7/ 14 
....__- 1114 a 

z przelotnymi opadami deszczu. Widzialność umiarkowana Płoc~ 
do dobrej, zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr zachodni, ..,. 

l!""'f"'" Płońsk •• ,,,,. 
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + a•c do + 10"C. Gostyn111 7/ 14 
Temp. min w nocy: + 4°C do+ 1°C, a 
miejscami przymrozki do - 1 •c. 

WIELKANOCNA PROGNOZA POGODY: 

•SOBOTA-NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK: Pogodnie, 
zachmurzenie umiarkowane, okresami do dużego 
z przelotnymi opadami deszczu, ale wiosennie 
ciepło. Widzialność umiarkowana do dobrej, 
zamglenia, w nocy i rano lokalnie mgły. Wiatr 
z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 11"C do+ 15°C. 
Temp. min w nocy: + 5"C do + 2°c, 
miejscami przymrozki do - 1°c. 

• WTOREK - ŚRODA: Zachmurzenie duże z opadami deszczu. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia. Wiatr z kierunków 
zachodnich, słaby 90 umiarkowanego. 
Temp. max w dzień: + B"C do + 3°C. Te 

/ .. _,.. •:'. 

8/ 15 
n+ 

Sochaczew ... a 
a 

ŁOWICZ 

·· •' a 8/ 15 
Głowno 

8/ 15 

•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: 
W nl<i biometeQrologiczne niekorzystne. 
Osłat1iona sprawność ł'sYttioftzyhzl'la. 
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Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem 
i Wieściami z Głowna i Strykowa 

I 

· w swe szeregi młodzieżowy zespól piłki nożnej 
sprzed wojny - KS "Górki" Oedną z istniejących 
wówczas kilku lzw. „Dzikich Drużyn"). Zespól ten 
uzupełniając na dwóch czy trzech pozycjach braki 
zacz.ąt dość nieśmiało treningi, czyniąc próby po
szukania jakiegoś sparing partnera. 

Były przy tym pewne perturbacje. Na samym 
początku powstał problem zasadniczy w druży
nie - parać się działalnością sportową czy nie -
przecież to niewola, żałoba. Ścierały się w tym 
względzie dwa nurty. Jeden, któremu przewodził 
Jerzy Miecznikowski, „Więciądz" (wówczas sek
cyjny) argumentujący, że sport będzie dla naszej 
działalności konspiracyjnej pewnego rodzaju przy
krywką, osłoną, woalką, inaczej mówiąc będzie 
konspiracją konspiracji. Drugi, któremu przewo
dził as atutowy wymienionego wyżej zespołu KS 
.Górki" Marian Szymański, ps .• Wędzidło" (wów
czas również sekcyjny), który ui:}arcie utrzymywał: 
jesteśmy w niewoli, widać to aż nadto na twa
rzach społeczeństwa, które jeszcze nie pogodzi-

Akcja „M" Łowickich Szarych Szeregów 
Sport w Łowiczu w okresie 
okupacji niemieckiej 
(1942-1945) ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki nożnej 

oraz udział w nim 
Szarych Szeregów. 

Ł 
owicz był jednym z wielu niedużych miast 
powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. 
Szczycił się swą przeszłością oraz za

chwycałturystó.v kolorystyką folkloru. Słynne barw
ne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ścią
gały turystów nawet zza granicy. Zaś jedno z naj
starszych stowarzyszeń sportowych w Polsce -
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC) rok
rocznie wtym dniu okupowało przezswoich czlon
ków większość terenów przeznaczonych na par
king dla rowerów. 

Sport nie był w okresie międzywojennym naj
lepszą etykietą - szyldem Łowicza. Brak jakiego
kolwiek przemysłu nie stwarzał odpowiedniego 
klimatu dla rozwoju wielkiego sportu. 

Nie należy rozumieć, że do Łowicza w ogóle 
nie docierały idee Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwi
ka Bierkowskiego czy Henryka Jordana oraz in
nych prekursorów kultury fizycznej w Polsce. 

prezentująca dzielnicę Kostki. Wrzesień 
1939 roku przewalił się przez Polskę la
winą ognia, potokami krwi, bohaterstwem 
i rozpaczą Naród jakby odrętwiał, zastygł. 
Nie było jednak w spoleczeństwie tego, 
czego po wrześniu można się było spo
dziewać ... Postawa społeczeństwa mo
gła zadziwiać, imponować. Już w czasie 
oblężenia Warszawy powstał zalążek ar
mii podziemnej - Służba Zwycięstwu Pol
ski. 
Wśród najbardziej aktywnych nie za

brakło mlodzieży, harcerzy! Szli oni odważ
nie w pierwszym szeregu, spontanicznie 
szukając sposobów przeciwstawienia się 
zarządzeniom okupanta, co stanowiło już 
tylko krok do konspiracji, małego sabota
żu, a niekiedy dywersji czy udziału w od
działach partyzanckich. 

Nie zapominano też o nauce (tajne 
komplety zarówno na poziomie szkoły 
podstawowej jak również średniej, a na
wet uczelnie wyższe), kulturze i sporcie. 
Ruch konspiracyjny ogarnął całą Polskę, 
przodowała w tym Warszawa, choć małe 
miasta i miasteczka nie były w tyle. 

W Łowiczu już w grudniu 1939 r. obok 
innych organizacji zaczęli konspirować 
harcerze, późniejsze Szare Szeregi. Oni 
też pierwsi przypomnieli sobie o ideach 
głoszonych przez rodzimych prekursorów 
sportu i wychowania fizycznego w Polsce. 

ło się ze stratą swych bliskich w czasie 
wojny obronnej, a ja wraz z innymi mam 
na ich oczach udawać sportowca czy 
cyrkowca. Dyskusja się przeciągała. 
Nie było wtedy jeszcze wskazań od
górnych w tym zakresie. 

Spory przeciąf Stanisław Szymański, 
ps. _lakała", dowódca drużyny, który 
zdecydował! Powinniśmy, mamy obo
wiązek obok nauki namawiać młodzież 
polską do uprawiania w miarę możli
wości sportu. Tak mówi zdrowy rozsą
dek. Zresztą biorę to na siebie! 

I tak się zaczęło. Pierwsze mecze 
wtedy jeszcze KS .Górki" miały miej
sce już w 1940 roku. Przeciwnikami 
były przygodnie kombinowane teamy. 

W okresie międzywojennym w Łowiczu dobrze 
pracowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół", 
krzewiące wychowanie fizyczne i sport w różnych 
jego dyscyplinach i formach. Ze sportem spole
czeństwo Pelikaniego Grodu mogło się też spo
tkać w ramach działalności istniejącej tam para
militarnej organizacji .Strzelec", szkolnych kół spor
towych, istniejących przy Gimnazjum Ogólno
kształcącym im. ks. Józefa Poniatowskiego i Se
minarium Nauczycielskim, przekształconym 
w roku 1937 w Liceum Pedagogiczne oraz przede 
wszystkim w ramach działalności sportowej sta
cjonującego-w Łowiczu 1 O pułku piechoty. 

Na początek poszla oczywiście najbar
dziej popularna w ostatnich latach okre
su międzywojennego piłka nożna. li Dru
żyna Łowickich Szarych Szeregów (wtedy 
jeszcze POS - Polska Organizacja Skau
towa) prawie w komplecie wchłonęła 

Próba budowy piramid. Na dole jeszcze w przysiądzie: 

KS .Górki" występowała w skła
dzie: Jan Gałaj ps. „Matoł", Czesław 

Motyl ps . • Parowóz", Henryk Macia
szek ps. „Nietoperz", Tadeusz Rusek 
ps . .Zatyczka", Stanisław Panek ps. 
.Drągal", Jerzy Miecznikowski ps. 
.Więciądz", Władysław Płuska ps. 
"Ryś", Józef Szymański ps .• Kruk", Cze
sław Trejter, Marian Szymański ps. 
.Wędzidło", Stanisław Szymański ps. 
.Zakała" (drużynowy). Gwoli wyja
śnienia: Stanisław i Marian Szymań
ski byli braćmi, Józef Szymański nie 
był dla nich rodziną, mieszkał jed
nak na Górkach, był zarówno człon
kiem zespołu piłkarskiego · KS .Gór
ki". jak również drużyny szaroszere
gowej. 

Henryk Michalak ps. „Krzew", Stanisław Szymański ps. 
„Zakała", Jan Gałaj ps. „Matoł", wyżej Jerzy Miecznikow
ski ps. „Więciądz", Marian Szymański ps. „Wędzidło", na 
górze Karol Michalak (Zawiszak, brat Henryka}, jeszcze 
nie wyprostowany. 

Na początku 1941 roku KS .Górki" 
zmienił nazwę na KS .Bzura". 

cd. z KH nr 2(10), czerwiec 2005 
W ostatnich latach okresu międzywojennego 

w Łowiczu największą popularnością cieszyła się 
piłka nożna. Nieomal wszysGy zdrowi chłopcy 
całymi godzinami uganiali się za okrągłą, o róż
nych wielkościach piłką, kopiąc ją zawzięcie; wy
korzystując przy tym wszelkie możliwe place, po
dwórka, łąki, pastwiska czy bardziej reprezenta
cyjne rozległe blonia nad Bzurą. Wzorem dla naj
młodszych adeptów tej dyscypliny sportu byli gra
cze miejscowej drużyny piłki nożnej IO pułku pie
choty, która z powodzeniem uczestniczyła w roz
grywkach A klasy warszawskiego podokręgu 
PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej). 

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym 
Wkomisjach egzaminacyjnych zasia- Oprócz tych prawnych uzależnień rzemiosła 

dali komisarze i władze zrzeszenia łowickiego, wpływ na nań miał rozwój demogra
oraz dwóch rzeczoznawców. Do ficzny miasta, który był powolny. W sumie przez 

uzyskania niepodległości w rzemiośle kra- cały okres międzywojenny ilość mieszkańców 
jowym i łowickim występowały dążenia do Łowicza wzrosła o niecałe 1400 osób. Był to 
likwidacji funkcji komisarzy wyznaczanych bardzo mały przyrost w porównaniu do Kutna 
przez burmistrzów i rozdzielenia izb na osob- i Skierniewic. Taki przyrost warunkował raczej 
ne: kupiecką, rzemieślniczą i przemysłową. stagnację rzemiosła łowickiego . Konkurentem 

Obok wymienionej wyżej wojskowej drużyny, Występowały też dążenia rzemiosła żydow- dla rzemiosła łowickiego mógł być handel 
piłką nożną parały się w Łowiczu z nieco mniej- skiego do organizowania własnych zrze- przez przywóz towarów z innych miast, a nawet 
szym powodzeniem: Towarzystwo Gimnastycz- szeń. Pewną podstawą do tych dążeń było z zagranicy. Znane mi są przykłady organizacji 
ne .Sokół", Żydowski Klub Sportowy (ŻKS) „Ma- przyznanie Żydom w 1917 roku prawa do po- produkcji rzemieślniczej przez kupców. Pierw
habi" oraz drużyna .Strzelec". siadania własnego samorządu wyznaniowe- szy przykład to system nakładczy stosowany 

Istniały też zespoly młodzieżcme lzw . • Dzikich go. Występowały również tendencje do izo- przez jednego l(upca łowickiego. Zamawiał on 
Drużyn" , które reprezentowały pewne ulice lub lacji (polskich) zrzeszeń rzemieślniczych od obuwie u szewców, przy czym kupiec dostar
dzielnice miasta; spośród najbardziej aktywnych Żydów, co zapewne zapoczątkowało powsta- czai niezbędne produkty do wykonania obu-

1 ~~it~;.~„P~eol<" „ KS „GQ~'!. •• l_<P , ni~ w Wąrsząwie .w ią l:i rokY..z.wiitZkll .f;3z~- wia. a szsw~ ~.f~~czn~1~,mwvał z~Rłatę za 
1;N_~~i·~ęlk~'•~-~!<ł- i.,..mie~l~ik_ó~~~e~!~~·--·~"'- _____ • :pre~fooyf>f.źYR!_8~łosYtil~manufaktliry roa-

proszonej. Kobiety z Górek otrzymywały od kup
ca włóczkę, z której wykonywały szydełkiem 
swetry, kapy i firanki. Zapłatę od kupca otrzy
mywały wielkości zależnej od ilości przerobio
nej przędzy. Wymienione produkty kupiec prze
ważnie wywoził poza Łowicz. 

W omawianym okresie również w Łowiczu 
występowały tendencje do izolowania się Po
laków od Żydów i Żydów od Polaków. W 1919 
roku powstało Stowarzyszenie Kupców Pol
skich, w 1932 roku Związek Drobnych Kup
ców Chrześcijan, w 1921 roku powstało To
warzystwo Rzemieślnicze , do którego mogli 
należeć tylko chrześcijanie. W Łowiczu działc1ł 
też Związek Kupców Żydowskich , a rzemieśl
nicy żydowscy dążyli do utworzenia Związku Rze
mieślników Żydów. 

14 
·• .... '\ „ 'f':: •. .i~ v '1 , ~:.,, \!\, . - :dak~ti't(~' AI 



II 

O kupacyjna piłka nożna w Łowiczu stoir 
niowo, aczkolwiek bardzo powoli, zy
skiwała coraz więcej zwolenników. 

Pojawili się też kibice. Reaktywowano więk
szość młodzieżowych .Dzikich Drużyn" z okre
su sprzed wojny. 

I tak KS ,,Zielkówka" miała w swych szere
gach między innymi: Stefana Gajewskiego, 
Henryka Szkupa, Rybusa, braci Olsżewskich. 
Zespół reprezentujący okolice ulicy Bolimow
skiej to: bracia Kosendowie, Stanisław Wie
czorek, Ireneusz Wójcik i inni. 

KS „Olimpia" główny rywal KS „Górki", a na
stępnie KS „Bzura" powstał z połączenia dwóch 
istniejących wcześniej zespołów, a mianowi-

czów odpowiednie czujki - obserwatorów. Rolę 
ich najczęściej pełnili młodsi koledzy głównych 
aktorów, często bracia, również miłośnicy okrą
głej piłki. 

Ubezpieczenia te zdawały w praktyce egza
min. Kiedy w 1942 r. kombinowany zespół Łowi
cza rozgrywał mecz piłki nożnej z drużyną Bło
nia (na łąkach nad rzeką Bzurą, w okolicy tzw. 
drugiego zakrętu) czujki w porę alarmowały 
o niebezpieczeństwie. Zawodnicy obu zespo
łów jak również wierni kibice zdążyli uciec przed 
szykującą obławę żandarmerią (nie był to je
dyny przypadek). Meczu nie ukończono, mimo 
że przeciwnik był spoza Łowicza. Najbardziej 
niezadowoleni b}'.li gracze KS „Bzura", którzy 

Wspólne zdjęcie KS „Bzura" oraz kombinowany zespól Jackowie i Zdun w Jackowi
cach - rok 1941. Stoją od lewej: Jerzy Miecznikowski, Tadeusz Wojciechowski, Mie
czysław Kuczyński, Henryk Michalak, Jan Kacperski, zawodnik gospodarzy, Włodzi
mierz Horn, Stanisław Szymański, trzech zawodników gospodarzy; klęczą od lewej: 
Eugeniusz Biernat- wypożyczony z KS „Olimpia", Marian Szymański; siedzą od lewej: 
czterech zawodników gospodarzy, Edmund Jabłoński wypożyczony z KS „Olimpia", 
Jan Gałaj, Czesław Motyl, zawodnik gospodarzy. 

cie KS .Przyrynek" oraz drużyny reprezentują
cej dzielnice Nowego Rynku. Występowali 
w nim: Zbigniew Cholewski, Jerzy Grzecho
ciński, Eugeniusz Biernat, Tadeusz Kuczyński, 
Edmund Jabłoński, Lucjan Jabłoński, Henryk 
Zabost, Bolesław Drzewicz, Jerzy Głogowski, 
Antoni Petelewicz oraz inni, których nazwisk nie 
udało się odtworzyć. 

13.04.2006 r. 

Rewanżowy mecz hokeja KS Bzura - zespól ul. Gdańskiej. Stoją od lewej: Ryszard 
Szczepański, Zbigniew Pawłowski, Janusz Ignatowski GS, kibic, Ryszard Walaszczyk 
ps. „Ryś li", Jerzy Grzechociński, kol. Wasilewski - sędzia meczu, Stanisław Szymań
ski ps. „Zakała", Marian Szymański ps. „ Wędzidło", Jan Gałaj ps. „Matoł", Henryk 
Michalak -ps. „Krzew", Tadeusz Wojciechowski; klęczą od lewej: Tadeusz Ornatowski 
ps. „tbik", Włodzimierz Horn, z boku Karol Michalak. 

kach czyniono starania, aby w miarę możliwo
ści uniknąć ewentualnej łapanki.Na tych me
czach licznie gromadziła się publiczność. 
W meczu, który widać na powyższym zdjęciu, 
zwyciężył KS „Bzura" 5:2. 

Piłka nożna w Łowiczu w czasie okupacji 
mimo niewątpliwych obiektywnych trudności 
i przeszkód jakoby na przekór istniejącej rze
czywistości rozwijała się nader pomyślnie. 
Obok istniejących wymienionych wcześniej 
drużyn piłki nożnej zaczęły powstawać zespoły 

młodsze. Jednym z pierwszych okazał się ze
spół młodzików KS .Bzura". Drużynę tę zorga
nizował najmłodszy z Szymańskich - Kazimierz 
ps. „Mściciel". W zespole tym występowali 

wszyscy jego patrolu; był Zawiszakiem, o czym 
starsi bracia dowiedzieli się pod koniec oku
pacji. 

Drużyny piłki nożnej Pelikaniego Grodu wy
kazywały wówczas dużą aktywność, pomysło
wość oraz dziwne, ale pewnego rodzaju tro
skę o rozwój i przyszłość łowickiej piłki, a może 
polskiej piłki? Może była to walka o Polskę? 

Organizowano więc i rozgrywano mecze 
między zespołami miejscowymi, rozgrywano 
spotkania z zespołami innych miast, próbo
wano tworzyć kombinowane zespoły (teamy) 
do rozgrywek z drużynami innymi miast, w koń
cu organizowano mecze pod firmą oficjalnej 
reprezentacji Łowicza. 

Okupacyjna reprezentacja Łowicza gromiła 
np. wybrańców okrągłej piłki z sąsiedniego 
miasta Skierniewice aż 7:0. Spotkanie roze
grano w Łowiczu przy dworcu kolejowym Ziel
kowiec (obecnie Łowicz Przedmieście). 

Mała statystyka rozegranych meczy: 
• KS .Bzura" - KS .Olimpia" 2:6 „ KS .Bzura" - KS „Olimpia" 4:1 - mecz roze

grany na tzw. „Paborku" (boisko Bzury) Uwaga! 
Drużyny te rozegrały ze sobą więcej spotkań. 
Nie udało się ustalić ich wyników. 

•KS „Bzura" - KS Zielkówka 4:1 - spotkanie 
odbyło się nad rzeką Bzurą 

• KS .Bzura" - team Jackowice Zduny 3:5 -
spotkanie odbyło się w Jackowicach 

„Olimpia" oraz „Bzura" (dawniej KS „Górki") 
rywalizując o palmę pierwszeństwa w „Pelika
nim Grodzie" rozegrały ze sobą ze zmiennym 
szczęściem kilka spotkań. Trudno po upływie 
tylu lat jednoznacznie stwierdzić, która tych dru
żyn była lepsza. Tak się też dziwnie składało, 
że w spotkaniach tych zespołów raz jeden, raz 
drugi rozgrywały mecz w nie najsilniejszym 
składzie. Pewnego rodzaju ciekawostką był 
fakt, że w drużynach tych, dwóch braci Kuczyń
skich grało przeciwko sobie; starszy reprezen
tował barwy KS „Olimpia", młodszy zaś był 
mocnym punktem drużyny KS „Bzura". KS „Bzu
ra" obok wymienionych wcześniej graczy dys
ponował od połowy 1941 roku następującymi 
zawodnikami: Henryk Michalak ps. „Krzew'', Jan 
Rolewski ps. „Sęp", Jan Kacperski członek 
I Drużyny GS, Mieczysław Kuczyński niezorga
nizowany - choć późniejszy uczestnik Powsta
nia Warszawskiego, Tadeusz Wojciechowski, 
Włodzimierz Horn. 

Rok 1941 - fragment meczu KS „Bzura" - team Głowno-Osiny. Dwa następujące po 
sobie momenty uchwycone przez fotografa. Boisko w Osinach {dzielnica Głowna), 
Marian Szymański (drugi z prawej) strzela swą trzecią bramkę w tym meczu. 

• KS .Bzura" - team Jackowice Zduny- mecz 
rozegrany w Zdunach zwyciężyła .Bzura" 

•KS „Bzura" - team Jackowice Zduny 4:1 -
spotkanie rozegrano w Łowiczu na boisku 
.Bzury'' 

• KS .Bzura"- team Głowno 2:1 - boisko 
w Osinach 

Należy podkreślić, że zespoły „Olimpia" oraz 
„Bzura" obok twardej sportowej rywalizacji 
współpracowały ze sobą wypożyczając sobie 
po dwóch lub trzech graczy na mecze z druży
nami zamiejscowymi. 

P roblemem w okupacyjnej działalności 
sportowej była niewątpliwie sprawa 
bezpieczeństwa zarówno trenujących 

czy rozgrywających już mecz zawodników, jak 
również organizatorów tychże oraz w końcu ob
serwatorów, czyli po prostu publiczności - kibi
ców. W związku z powyższym, każdy z wymie
nionych wcześniej zespołów bardzo starannie 
wyszukiwał odpowiednio osłonięte, ukryte miej
sca dla treningu. Wystawiano zarówno pod
czas treningów, jak również rozgrywania me-

wytypowani byli do tego teamu, a którzy zobo
wiązali się na ten mecz przygotować boisko. 
W ramach tych przygotowań musieli przynieść 
bramki ze swego boiska, które znajdowało się 
na tzw. „Paborku" odległym o około 2 km i za
montować je w ustalonym miejscu nad rzeką 
Bzurą. Wstępnie nie skończywszy meczu trze
ba było te czynności powtórzyć w odwrotnym 
porządku. 

Trudności w łowickim, okupacyjnym ,,światku" 
piłki nożnej były bardzo różne i liczne. Brak piłek, 
butów oraz dość skomplikowane starania, aby je 
pozyskać, to tylko mała cząstka z nich. 

W meczach wyjazdowych problemem był za
równo przejazd do danej miejscowości, jak 
również bezpieczeństwo w czasie samego 
dojazdu. 

Spośród drużyn Łowicza, KS „Bzura", a tak
że zespoły kombinowane z Łowicza najczęściej 
grały z zespołami z Głowna. Spotkania w więk
szości wypadków odbywały się na terenie (bo
isku) Głowna. Do Głowna dojeżdżano rovvera~ 
mi, czasem również pociągiem. W obu wypad-

Mloaśza generacja piłkarska z okupowanego Łowicza. Kilku z tych chłopców stanowi
ło trzon zespołu łowickiego po roku 1945. · 



13.04.2006 r. 

• KS .Bzura" - team Głowno - Osiny 5:2 -
boisko w Osinach 

• KS .Bzura" - team Osiny - w teamie Osiny 
grali Francuzi pracujący w Zakładzie w Osi
nach, zwyciężyła .Bzura", wyniku nie udało się 
odtworzyć 

• KS .Bzura" - team Głowno 6:2 - boisko 
w Łowiczu koło dworca Łowicz Przedmieście 

• Łowicz (team) - Kiernozia 4:1 - boisko 
w Kiernozi 
•Łowicz (reprezentacja) - Skierniewice 7:0 

- boisko w Łowiczu 
•Łowicz (reprezentacja)- Głowno 1 :3 - boisko 

w Głownie 
• Łowicz (reprezentacja) - Ożar&.N 3:1 - boisko 

w Ożarowie 
• Łowicz (team) - Błonie - mecz rozegrany 

w Łowiczu, przerwany z powodu łapanki. Zatrzy
mano dwie lub trzy osoby z widzów, którzy nie 
potrafili uciec, podobno po pewnym czasie wy
puszczono ich. 

Spotkań tych było więcej - tyle tylko autorowi 
udało się odtworzyć. 

N a koniec dywagacji o okupacyjnej piłce 
nożnej w Łowiczu, należałoby się za
stanowić nad jej poziomem sporto

wym. Następnie próbować dociec, czy poziom 
ten i w jakim stopniu rzutował na dalsze losy 
piłki nożnej w Łowiczu. Uwzględniając 
względność wszelkich tego typu porównań 
oraz mając na uwadze fakt, że analizujemy 
pewne zjawiska z perspektywy ponad 50 lat, 
należy założyć (przyjąć), że wszelkie stwier
dzenia w tym zakresie nie mogą być pozba
wione subiektywnych odczuć. Starając się 
usilnie, aby obok wymienionego wyżej subiek
tywizmu, znalazło się również miejsce na 
obiektywizm, spróbuję wypowiedzieć kilka 
uwag i ocen. 

Wydaje mi się, że poziom piłki nożnej 
w Łowiczu w okresie okupacji był dość wyso
ki. Pewnego rodzaju potwierdzeniem tej oce
ny może być fakt, że jeden z dwóch graczy 
podstawowego składu okupacyjnej jedenast
ki, którzy pozostali w Łowiczu po jego wyzwo
leniu, nie przerywając swej działalności spor
towej - Jerzy Grzechociński, po jednym lub 
dwóch sezonach gry w jednym z łowickich 
klubów, przeniósł się do Łodzi, gdzie cały 
sezon grał w I pierwszym składzie pierwszo
ligowego zespołu piłki nożnej Widzewa. Dru
gi z wymienionych - Edmund Jabłoński, do 
czasu opuszczenia Łowicza był filarem dru
żyny piłki nożnej Pelikanie go Grodu. W Łowi
czu w pierwszych latach po wojnie powstały 
dwa kluby sportowe: KS .Pelikan" oraz ŁKS 
(Łowicki Klub Sportowy). Sekcje piłki nożnej 
wymienionych klubów rywalizując ze sobą, były 
po prostu „naszpikowane" graczami z bezpo
średniego zaplecza podstawowej jedenastki 
okupacyjnej reprezentacji Łowicza oraz z ze
społów młodszych tamtego okresu. Wymie
nię tylko kilku z nich: Marian Głogowski, Jerzy 
Kosiorek, Mirosław Kłębek, Ryszard Załuski, 
Jerzy Jaworski i wielu innych. 

Marian Szymański ps. „Wędzidło" próbu
je ujeżdżać krowę, pierwszy z prawej Ry
szard Walaszczyk ps. „Ryś li", obok niego 
Eugeniusz Twardowski ps. „Kogut /", dalej 
Jerzy Miecznilc_ow$ki ·12s. „ Wlęciąd"%"~' 
za nim osobnik nierozpoznany. 

Piłka nożna, aczkolwiek najbardziej popu
larna, nie była jedyną dyscypliną sportową upra
wianą w Łowiczu w okresie okupacji. Obok niej, 
choć nie na takim poziomie i nie w takim za
kresie, próbowano hokeja na lodzie, piłki siat
kowej, ba - nawet próbowano piłki koszykowej 
oraz pracy nad ogólną sprawnością i moto
ryką, wykorzystując naturalną potrzebę ruchu 
dzieci i młodzieży. 

W
łowickim okupacyjnym hokeju na lo
dzie rywalizowały ze sobą w zasa
dzie dwa zespoły. Jeden, w które-
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go składzie większość graczy rekrutowała się 
z okolic ulicy Gdańskiej, w którym wyrażnie 
wyróżniał się Janusz Ignatowski oraz w nie
co już mniejszym stopniu, zasilający często 
ten zespół Jerzy Grzechociński, zamieszku
jący w dzielnicy Małszyce. Drugi zespół to KS 
.Bzura", który reprezentowany był przez piłka
rzy tegoż zespołu. Najlepszymi hokeistami 
spośród piłkarzy tejże drużyny okazali się bra
cia Stanisław i Marian Szymańscy. 

Rzut karny. Etatowy wykonawca jedenastek Marin Szymański zdobywa kolejną bramkę 
dla Pelikaniego Grodu. 

Reprezentacja Łowicza. Stoją od prawej: Jerzy Wi/imborek, Zbigniew Cholewski, Alek
sander Pięta, Marian Szymański, Henryk Michalak, Eugeniusz Biernat, Tadeusz Orna
towski, Stanisław Malinkiewicz, Jerzy Grzechociński, Mieczysław Kuczyński, Edmund 
Jabłoński. Fotografia wykonana prawdopodobnie przed wygranym 3:1 meczem z Oża
rowem, rok. 1943. 

W hokeju na lodzie Łowicz w okresie oku
pacji miał jeszcze kilku „wolnych strzelców" 
w osobach: Feliks Żułma, Mieczysław Po
słuszny i ewentualnie dwóch dalszych, któ
rych nazwiska trudno obecnie odtworzyć. 
Osoby te również parały się hokejem na lo
dzie, ale nie były związane z żadnym z wcze
śniej wymienionych zespołów. Poziom ich -
poza Feliksem Żułmą, który w tym czasie na 
pewno był najlepszym hokeistą w Łowiczu -
nie odbiegał od czołówki wymienionych wcze
śniej dwóch drużyn. 

Gdyby chcieć się pokusić o podobną oce
nę - analizę hokeja okupacyjnego, jak piłki 
nożnej, należałoby stwierdzić: hokej na lodzie 
w okresie okupacji w Łowiczu nie był aż tak 
popularny jak piłka nożna (szczególnie wśród 
młodzieży starszej). Jego poziom sportowy 
był stosunkowy niższy od poziomu .piłki ko
panej". Był on znacznie niższy od poziomu 
szkolnego hokeja w Łowiczu z okresu sprzed 
wojny, kiedy to grali: Witold Żułma, Urbanek 
(późniejszy ksiądz), Sołtyszewski i inni. 

Po prostu Wiktoria Dzierżkowa 
Glossa do nazwisk: Wiktorii z Wróblów Dzierżkowej oraz Józefy z Boguszów Dzierżkowej 

Wwydanej z okazji 75. rocznicy pow
stania Żeńskiej Szkoły Rolniczej 
w Dąbrowie Zduńskiej pracy zbioro-

wej, opublikowany tamże życiorys Wiktorii 
DZIERżKOWEJ (1885-1961) zawiera, w widnie
jącym nad tekstem tytule: „Wll<TORIA BOGUSZ
DZIERżKOWA" błędne dane personalne, wyma
gające sprostowania. 

Wiktoria DZIERżKOWA była córką Katarzyny 
i Kazimierza WRÓBLÓW, a zatem nosiła pa
nieńskie nazwisko WRÓBLÓWNA. Stąd też 
poprawnie podane nazwisko Wiktorii, żony 
Jana, winno brzmieć: WIKTORIA z WRÓBLÓW 
DZIERŻKOWA, bądź krótko: WIKTORIA 
DZIERżKOWA; używana potocznie, aczkolwiek 
niepoprawna językowo forma to: WIKTORIA 
DZIERżEK (występuje tu maskulinizacja żeńskiej 
formy nazwiska}. 

Podane w tytule dwuczłonowe nazwisko BO
GUSZ-DZIERżKOWA dotyczy zupełnie innej oso
by, a mianowicie znanej działaczki ruchu ludo
wego JÓZEFY z BOGUSZÓW DZIERżKOWEJ 
- żony Jana, czyli synowej Wiktorii Dzierżkowej, 
matki Cezarego Dzierżka. 

Warto wspomnieć, że tworzenie dwuczłono
wych nazwisk żeńskich - polegające na dodaniu 
do nazwiska panieńskiego nazwiska męża - za
częto powszechnie stosować dopiero od połowy 
lat 60. ubiegłego wieku. Nazwiskom tego typu 
nadawano jednocześnie oficjalny (urzędowy) 
charakter przez ich wpisywanie do aktu zawarcia 
małżeństwa. Obyczaj ten niewątpliwie związany 
był z wyraźnie postępującą emancypacją kobiet, 
a niemalże wymusiła go proza życia. 
''- Z jedi'lefstrony tego typu zat>ieg ' jężYko'Wy 
upraszczał szereg czynności prawnych (np. 

w sprawach notarialnych czy też w postępowaniu 
sądowym), zaś z drugiej strony duży - o ile nie 
największy - wpływ na powstanie tego obyczaju 
miały względy praktyczne, związane m.in. z tytuła
mi naukowymi i zawodowymi. 

Na uniwersyteckich dyplomach widniały na 
ogół panieńskie nazwiska absolwentek Oeszcze 
w latach 70. ub. wieku małżeństwa studenckie 
należały do rzadkości), które w chwili zamążpój
ścia i związanej z nim zmiany nazwiska na mę
żowskie posiadały już pewien dorobek naukowy 
bądź zawodowy. Stąd też w aktach małżeństwa 
zachowywano w przyjmowanym nazwisku człon 
panieński, dodając do niego człon z nazwi
skiem męża. Taki zabieg językowy pozwalał 
na dość skuteczną identyfikację kobiety z do
robkiem naukowym (zawodowym), a co wię
cej - pozwalał na wykazanie się tymże dorob
kiem przez osobę występującą do tychże cza
sów pod dwoma różnymi nazwiskami, panień
skim i póżniej mężowskim. 

Należy tu pamiętać, że posiadany dorobek na
ukowy jest istotnym wyróżnikiem naukowego pre
stiżu; po zmianie nazwiska z panieńskiego na 
mężowskie w zestawieniach bibliograficznych 
dorobek naukowy tej samej osoby lecz o róż
nych w czasie nazwiskach, mógł być zreduko
wany niemalże do zera. 

Warto tu także zauważyć, że wspo
mniane: Wiktoria Dzierżkowa, jak 
też jej synowa Józefa Dzierżkowa nie 

nosiły urzędowych nazwisk dwuczłonowych, 
gdyż emancypacja kobiet w wiejskim społe
czeństwie dopiero raczkowała; nieliczni potom
kowie chłopskich rod:z;in: k_ończyli w ·okr-esie· 
międzywojennym studia wyższe. 

Na wprowadzanie w życie dwuczłonowych 
nazwisk nie było wówczas "mody" szczególnie 
na wsi (istniała ona wtedy w środowiskach ary
stokratyczno-szlacheckich}; ba! - dla mężczyzny
chiopa, oficjalne zachowanie panieńskiego na
zwiska byłoby nie tylko dyshonorem, ale czynem 
wręcz obraźliwym. Stąd też używanie przez po
tomnych dwuczłonowego nazwiska BOGUSZ
DZIERżKOWA jest zwykłym nadużyciem języko
wym, mającym w zamyśle dodanie przodkom 
przede wszystkim społecznego, niemalże uni
wersyteckiego splendoru. 

N a zakończenie nazwiskowych dywa
gacji wypada wspomnieć o jeszcze 
jednej językowej ciekawostce. Otóż po

prawne imię wspomnianej wyżej WIKTORII 
DZIERżKOWEJ winno brzmieć: W I K T O R A ! 
Jest to żeńska forma męskiego imienia WIK
TOR. Natomiast WIKTORIA {VICTORIA)- dosłow
nie tłumacząc z języka łacińskiego - to lWYCIĘ
STWO. Jednakże poprawna pod względem języ
kowym forma o brzmieniu WIKTORA praktycznie 
nie została w polskim społeczeństwie zaakcep
towana i w powszechnym użyciu zmieniono ją na 
formę WIKTORIA, która - notabene - w obecnej 
chwili jest już zleksykalizowana. 

Tak oto w jubileuszowym - bardzo interesują
cym i doskonale udokumentowanym oraz boga
tym w opisaną ikonografię - wydawnictwie, opra
cowanym zbiorowym wysiłkiem, nazwisko oso
by nad opublikowanym niżej życiorysem w po-_ 
prawnej, zgodnej z kanonami języka polskiego 
winno otrzymać następujące brzmienie: WIKTO
RIA zWRÓBLÓWDZIERżKOWA ! 

Krzy.sztof J. Guzek 
Zduny Kościelne, wlipcu 2005-r. 
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·Natomiast bardzo ciekawy jest fakt, że 
hokej na lodzie po prostu „wystrzelił" 
w Łowiczu zaraz po odzyskaniu nie

podległości; zarówno poziomem jak również 
popularnością, a więc liczbą osób parających 
się tą dyscypliną sportu. Gdyby w tym czasie 
w Łowiczu istniał większy zakład przemysłowy, 
myślę, że na pewno powstałby tam ośrodek ho
keja na lodzie przynajmniej na miarę Zgierza. 

Piłka siatkowa jako dyscyplina sportowa 
w okresie okupacji w Łowiczu była wyrażnie 
w cieniu dwóch wyżej wymienionych dyscyplin. 
Myślę, że poza malymi wyjątkami; można by po
traktować jąjako środek ogólnego rozwoju fizycz
nego młodej społeczności okupacyjnej. 

Naturalna potrzeba ruchu dziecka, a następ
nie młodzieńca była bardzo na rękę tym, którzy 
jaśniej widzieli problem rozwoju fizycznego 
młodego pokolenia polskiego; którzy obok 
potrzeby kształtowania postaw patriotycznych, 
obok przygotowania pewnej siły zbrojnej, ·or
ganizowania i szkolenia armii podziemnej, 

dok. ze str. I 

widzieli również potrzebę zachowania jak naj
większych biologicznych sił społeczeństwa 

polskiego do póżniejszych wysiłków, do pracy 
w odrodzonej już Polsce. Zalecano więc, aby 
w miarę możliwości młodzież przebywała na 
świeżym powietrzu, a więc na plaży nad Bzurą: 

kąpiel , pływanie, gry i zabawy, biegi przełajo
we, gimnastyka, próby boksu itp. 

Szare Szeregi bardziej niż inne organizacje 
„Polskiego Podziemia" staraly się chronić mło
dzież przed demoralizacją, jaką niosła za sobą 
wojna. Również grożne były celowe działania 
okupanta, jak i związany z okupacją tryb zarob
kowania: nielegalna sprzedaż alkoholu, tyto
niu, kradzionych. towarów itp., co odzwyczajało 
od rzetelnej, uczciwej pracy. Demoralizacja 
szła jeszcze głębiej - groziła załamaniem się 

wiary w siły własnego narodu, pogodzenia się 
z okupacyjną rzeczywistością i tym wszystkim, 
co zostało narzucone przez okupanta drogą 
terroru, a więc_ moralna akceptacja bezprawia 
i brutalnej siły. 

Stąd akcja „M"; stąd już w 1940 r. można było 
zaobserwować np. inicjatywy konspiracyjnej dzia
łalności oświatowej, stąd problem młodzieży nie
zorganizowanej, stąd założenie, aby instruktorzy 
mieli docierać. do młodzieży tam, gdzie nie dzia
łaly inne organizacje. 

. Młodzież szaroszeregowa w miarę rozszerza
nia swej działalności oddziaływała na całą mło
dzież. Działalność sportowa powodowała zdro
wą rywalizację, odciągała młodzież od bezmyśl
nego spędzania czasu. Do tego dochodziło roz
prowadzanie książek (czytelnictwo). Tematyka była 
różnorodna: Trylogia Sienkiewicza, „Dziady'' Mic
kiewicza, a także „Dywizjon 303'', „Kamienie na 
Szaniec'', .Przodownik'' kursowaly nieprzerwanie. 

Na koniec chciałem przypomnieć, że w ramach 
pewnej pomocy Hufiec Łowickich Szarych Sze
regów otrzymał od Komendy Chorągwi Mazowiec
kiej piłkę do gry w piłkę nożną oraz dwie pary 
rękawic bokserskich. 

Marian Szymański „ Wędzidło" 
Ul „Puszcza~ Rój „Łoza" 

13.04.2006 r. 

Czterech Muszkieterów z KS „Bzura". Dru
ga polowa sezonu - 1941 rok .. Stoją od le
wej: Henryk Michalak, Marian Szymański, 
Stanisław Szymański, Czesław Motyl. 

Rzemiosło · łowickie w okresie międzywojennym 
Organizacja rzemiosła 

w Łowiczu 

Do łowickich cechów mogli należeć wszyscy szym tenninie. Starszym został Władysław Wt
rzemieślnicy, w tym również żydowscy. w tabeli śniewski, podstarszym Tadeusz Jankowski. 
przedstawiono zestaw cechów z 1923 roku. 

Działalność 

rzemieślników 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę W:tabelarycznym zestawieniu do cechów 

zmiany w organizacji rzemiosła w Łowiczu po- należeli również Żydzi, np. na 33 mi-
stępowały powoli. Zgodnie z zarządzeniem strzów rzeżniczych 18 to Żydzi. W tym 
z 31 grudnia 1816 roku zasady funkcjonowania czasie przy ulicy Koziej istniało 14 jatek, z tego 11 Całkowita podległość cechów i niezrzeszonych 
rzemiosła były takie same w pierwszych latach należało do żydów. Proporcje pomiędzy rzemieśl- rzemieślników władzom miejskim prowadziła do 
niepodległości. W Łowiczu o działalności cechów nikami polskimi a żydowskimi w 1925 roku przed- poszukiwania form samodzielności w organiza
decydował bunnistrz, on zwoływał ogólne zebra- stawiały się następująco (wg żródeł): mistrzów cjach poza cechowych i jednocześnie do oddzie
nie cechu i najczęściej jemu przewodniczył. Ze- polskich we wszystkich cechach było 270, a mi- lenia rzemiosła chrześcijańskiego od żydowskie
brania takie odbywaly się: mniejszych cechów strzów żydowskich 116, razem 323. Natomiast go i żydowskiego od chrześcijańskiego. Na po
w magistracie, a większych w lokalu Resursy mistrzów nie należących do cechów było: poi- czątku 1918 roku Garszon Granica, Moszek Da
Rzemieślniczej (Mostowa 5) lub w pomieszcze- . skich 28, a żydowskich 59, razem 87. w sumie wid Nyssenbaum i Icek Gennan Lipski założyli 
niach Towarzystwa Robotników Chrześcijan wszystkich rzemieślników w Łowiczu było 410. Związek Piekarzy Zawodowych w Łowiczu. W od
(Piołr:'<~w~ka 25). Ja_k wsP?mni~m. ze_brani~ Mimo że cechy w Łowiczu były miejskie i pod- powiedzi na to 4 kwietnia 1918 roku bunnistrz 
rzem1esl_rnków org~rnzow~h bunn1strzo"".'e, b~h legały burmistrzowi, to często ich członkami wyraziłzgodęnautworzeniewŁowiczuStowarzy-

„ to.: Starn~w Starn_sławsk1 , Leon G~ęb1owski , byli rzemieślnicy z powiatów ościennych lub szenia Polskich Majstrów Piekarzy przy cechu pie
wicebu~1strz S~rnsław Wilk?szewski, _referen~ z całego województwa. Jeżeli cech szewski karzy. Te tendencje doprowadziły do założenia 
IV wy~z1~ mag~stratu Stan.1sław Was1ele:-vs~1 w omawianym okresie składał się głównie 10 pażdziemika 1921 roku Towarzystwa Rze
(z ramienia b~nn1strza), kom1sa~e ~°"."' M~ z mistrzów zamieszkałych w mieście i tylko nie- mieślniczego w Łowiczu, które w swoim statucie 
chał Bot;>otek 1 ~ygr:iunt Strzer:malski. Po~1ew::iz kiedy z pochodzących z powiatu, to do cechu stwierdzało: .Członkami czynnymi mogą być rze
stałe ~J":1~warne się cechami dla bunn1strzow blacharskiego w 1925 roku należało 4 mi- mieślnicy, bez różnicy płci , zamieszkali w okręgu 
było uciążliwe, 16 lutego 1919 roku powołany trz . Łod . 

2 
Pło k . . d W Towarzystwa, którzy ukończyli 18. rok życia, oby

został Komisarz Rzemieślniczy - cechowy Miko- s ow z zi, . z . c a 1 po Je nym ~ . ar- watele Państwa Polskiego, Chrześcijanie, Pola
łaj Bobotek, który tę funkcję sprawował do 1925 szawy,_Łęczy?y 1 Kalisza. Z i::e~h~ komm1?( cy, na honorze nieposzlakowani, sądownie nie 
roku, a po nim komisarzem został Zygmunt Strze- w Ł~"".'iczu. mi~s~kał prze:"'azrn~ Je~en mis rz karani, przyjęci do Towarzystwa w drodze boloto
mialski. Komisarz był jeden na wszystkie cechy, komirna~ski, rne~iedy ~wo~h ._ ~iedzi_bą cechu wania, opłacający jednorazowo wpisowe 
do jego zadań należało zwoływanie zebrań Urzę- był Łowicz, a więc naiczęscieJ wybierano na Mk30,200 i stałej składki czlonkowskiej miesięcz
dów Starszych poszczególnych cechów lub wy- starszego mistrza łowickiego Jana_ Zal~wskie- nie Mk 25,50„. 
rażeniezgodynatakiezebraniezinicjatywyzarzą- go. ~ech t~n ~w 1887 ~ku 1 obejmował Statuttenpodpisali:AdainSzeremetti(piekarz), 
du cechu. Komisarz często przewodniczył zebra- ~w.oim zasięgiem całą gubernię :-varsz~w~k~ Feliks Andrzejewski (kaflarz), Stanisław Pągow
niu urzędu starszych, zatwierdzał decyzje zebra- 1 pi~trko:"'sk'.l. Cech ~narzy ~aiący rowrnez ski (rzeżnik), Jan Dąbrowski (malarz), Jan Sztaj
nia i o wszystkim informował bunnistrza. SW?Ją siedzi~ w_ Łowiczu .. obe~mo~~ł tere~y nert (piekarz), Józef Jabłoński, Jan Słoniewicz 

W tym czasie tennin .zrzeszenie rzemieślni- K:.ięst_wa. Ł~wickiego, a więc rowrnez powiat (szewc), Tadeusz Jankowski (ślusarz), Roman 
cze" został zastąpiony nazwą „cech", nawiązując s iemi~'"'.'1c 1· . Hamasiewicz (cukiernik), Roman Kluge. Władza
do dawnych tradycji. Jednak na czele cechu stał W spi~e z 14 stycznia 1921 .ro~u odnotowano mi Towarzystwa były: walne zebranie, zarząd, ko
Urząd Starszych, składający się ze starszego ce- nast~puJ~~ch starszych ~ 1 podstarszych misja rewizyjna, komisja bolotojąca (przyjmowa-
chu (nie zgromadzenia), podstarszy, szafarz i nie- (koleinosc Jak .w. dokumenc:ie): . nie nowych członków). 

Lp. Nazwa mistrza- czelad- ucz- razem 
cechu wie nicy niowie 

kiedy, gdy cech był wielozawodowy, z najliczniej- 1 · Cech Rzezrnczy - Stanisław Pągowski, Ro- Towarzystwo to podlegało Centralnemu Towa-
szych zawodów wybierano zwykłych członków man ~el . . rzystwu Rzemieślniczemu, do którego władz ty-
urzędu. Takimi właśnie urzędami starszych kie- 2· Cech _Piekarski - Jan Sztainert, Adam Szere- powali 1 delegata na 100 czlonków. Powstanie 
rował komisarz mettl 

· 3. Cech Szewski - Tomasz Plichta, Stanisław tego Towarzystwa i jego działalność inspirowało 
Ziemiańczyk przekształcenie cechów w chrześcijańskie i stwa-

4. Cech Kominiarski _ Jan Zalewski, Stanisław rzało warunki do kontaktów ogólnokrajowych. 
1. rzeźniczy 33 20 28 81 Panowski W tym czasie umocniły się również tendencje 

2. garncarski 13 3 - 16 
3. blacharski 10 6 2 18 
4. szewski 90 32 38 160 
5. kominiarski 30 6 - 36 
6. bednarski 12 2 2 16 

5. Cech Mularski (Murarski) - Gabriel Rowiński, do powstania odrębnych organizacji rzemieślni-
Franciszek Kamiński ków żydowskich. Powstał Związek Rzemieślni-

6. Cech Kołodziejski -Andrzej Pęśko, Józef Skro- ków Żydów, który jeszcze przed uchwaleniem Pra-
szyński wa Przemysłowego, 23 lutego 1927 roku doko-

? . Cech Garncarski - Michał Laskowski nał spisu rzemieślników żydowskich w Łowiczu 
8. Cech Ślusarski - Franciszek Jankowski, Wi- ujmując 212 nazwisk. 

7. murarski 16 48 - 64 śniewski . Ważnym zadaniem rzemiosła łowickiego było 
8. stolarski 24 8 18 50 9. Cech Kowalski - Stanisław Białecki, Jó;z:ef kształcenie uczniów. Jeszcze w 1918 roku stara-
9. rymarski 24 26 4 54 Gawłowski niem władz Łowicza, Ministerstwo Wyznań Reli-

10. ślusarski 15 30 32 77 1 O. Cech Bednarski - Józef Jabłoński, Franciszek gijnych i Oświecenia Publicznego wyasygnowa-

11. kołodziejski 32 23 - 55 Kubisiarz ło na łowicką szkołę rzemieślniczą (Szkółka Nie-

tycznie uczęszczało do tych klas 55 do 70% zapi
sanych. Przyczyną stałego nieuczęszczania 
uczniów na zajęcia były wysokie opłaty, 500 ma
rek wpisowe i 500 opłaty miesięcznej, które mu
sieli płacić mistrzowie. 

22 lipca 1922 roku Rada Miejska zdecydowa
ła o przejęciu szkoły pod samorząd miejski, na
dając jej nazwę „Szkoła Dokształcania dla Mło
dzieży Pracującej w Przemyśle i Rzemiośle" 
i 19 września tego roku Rada powołała Komisję 
Szkoły Dokształcającej w składzie: przewodniczą
cy - bunnistrz dr Stanisław Stanisławski, · czlon
kowie: ks. Stefan Zawadzki, Tadeusz Jankowski 
(ślusarz), kierownik szkoły Roman Kluge, sekre
tarz T.W. Kowalska, delegaci przemysłu i rzemio
sła M. Kazimierski, Wada.w Podwojski, Emil Ba\.. 
cer, Ignacy Manorski, Władysław Olszewski, Jan 
Sztajnert (delegat Towarzystwa Rzemieślnicze
go) i Jan Kaliński (Starszy Cechu Szewskiego). 
Ustanowiono też program nauczania i budżet na 
1 O miesięcy, który przewidywał: 40 godzin mate
matyki po 80 marek - razem 32.000 marek; 
24 godziny języka polskiego po 60 marek - razem 
19.200 marek; 8 godzin geografii po 60 marek -
razem 4.800 marek; 8 godzin rysunku po 
60 marek - razem 4.800 marek; 4 godziny religii 
po 40 marek - razem 2.400 marek i 8 godzin 
gimnastyki po 50 marek - razem 4.000 marek. 
Łącznie: 92 godziny- 67.200 marek. 

W 1924 roku kierownikiem tej szkoły został 
E. Tylman. Przyjęto Wtedy zasadę, że delegatów 
do komisji przysyłają wszystkie cechy. 

Dbano też o kształcenie czeladników, czego 
wyrazem było przyjmowanie czeladników na mi
strzów. Egzamin mistrzowski odbywał się pod 
przewodnictwem komisarza, z udziałem człon
ków Urzędu Starszych odpowiedniego cechu 
i przeciętnie dwóch specjalistów. W latach 1923 
i 1924 przyjęto egzaminy na nowych mistrzów: 
cech rzemieślniczy - 8, cech garncarski - 1, bla
charski - 2, szewski - 3, kominiarski - 1 O, murar
ski - 7, stolarski -11, rymarski -13, ślusarski - 3, 
kołodziejski - 5, piekarski - 2, kowalski - 6, kra
wiecki - 7. Razem 78 nowych mistrzów różnych 
zawodów. Mogli wśród nich być Żydzi i rzemieśl
nicy spoza Łowicza. 

W omawianym okresie rzemieślnicy aktywi
zowali się w działalności politycznej, uczestni
cząc w wyborach do Rady Miejskiej. W wy
borach z 9 marca 1919 r. do Rady weszło 
11 rzemieślników, w wyborach z 15 kwietnia 
1923 roku weszło co najmniej 1 O rzemieślni
ków. Rzemieślnicy należeli prawie do wszyst
kich ugrupowań politycznych, najczęściej rad
nymi zostawali z listy PPS, Związku Ludowo
Narodowego i list żydowskich. 

Edward M. Tomczak 

12. piekarski 15 10 13 38 
13. kowalski 22 2 24 

11. Cech Krawiecki - Ignacy Gawroński, Józef Wt- dzielna) 4000 marek, co nie wystarczyło na jej 
lanowicz utrzymanie, dlatego na tę szkołę łożyły cechy, po- ŁOWICZANIN - kwartalnik historyczny. Dodatek 

12. Cech Blacharski. _ Jan Di'ehl, Jan Frontczak ·edyn .. 1 . . trat. M . Szk I- do Nowego Łowiczanina , sprzedaż wraz z tym -
14. krawiecki 12 7 - 19 J czy rzem1es nicy, mag1s I " aaerz o tygodnikiem. Wydawca: Oficyna Wydawnicza Nowy 

13. Cech Rymarski -Antoni Stępień . na". Od 1920 roku powstały 3 klasy tej szkoły: Łowiczanin s.c. , 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3A, 
RAZEM 348 223 137 708 

" . .. " l ; -1· l1 fi 11 " .. · t:-lł~. uj~tp .~~ 0~_91af5~~9.• r' ~IY.!ll"~i~ . wst~p~,~~„ pierw~i 4!llf1'3„::-PO któryc~ JOS~". b~k/fax~,~7-46-~!· ,t 1!1a!I: re~a-~~!a~~w1ov.;, ii1 
(w tabeli kolejność.:_ G~~~(J!!_.jak w dokumencie) ' ~-~~były się w 1 92-l'fDk!J;~~_!V ~~et zapisanych od~~~·~· 20 uczn1ow. Fak- ·. - R~~o;v111i;zelny: Wo1t1e~p. ~&!~gorsi$; „ '" . 
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