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YLISMYZ 
Archeolodzy odkryli 
na Nowym Rynku 
w Łowiczu duże połacie 
renesansowego, 
artystycznie 
układanego bruku. 

P race wykopaliskowe na Nowym Ryn 
ku są wykonywane w zwi~ z jego 

gruntownym odnawianiem. Do końca sieip
nia zaplanowane jest wyłożenie centralnego 
placu granitową kostką brukową, uwidocz
nienie na nitj za pomocą kamieni zarysu fim
damentów dawnego renesansowego ratusza, 
wybudowanie fontanny i podłączeń pod 1 O 
stanowisk gastronomicznych. 

Prace wykopaliskowe są prowadzone 
w miejscach, gdzie i tak będą wykonywane 
wykopy pod inwestycję_. Na jesieni 2005 
roku na !)'liku badania sondaż.owe prowa
dzili archeolodzy pod kierownictwem dok
tora Janusza Pietrz.aka z Łodzi, z począt
kiem kwietnia rozpoczął się_ koltjny etap. 
Tym razem powieu.ono je warszawskiej fir
mie GDWRR Trojden dr Pawła Ko.ścielec
k:iego, pracanń kieruje Klara Sołtan-Koście
lecka. W pierwszym etapie archeolodzy 
skupili się_· na południowym narożniku ryn
ku, czyli u zbiegu ulic Bielawskiej i Stani
sławskiego. 

I właśnie w tyin narożniku odkrytp znaj 
dujący się na głębokości 60-70 cm za

bytkowy, nowożytny renesansowy bruk, 
ułożony na calcu · ziemnym, czyli nienaru
szonej warstwie, w której nie należy spo
dziewać się już kolejnych znalezisk - Rość 
odkrytego bruku zadziwiła nos, okazało się, 
że jest go bardzo dużo i w bardzo dobrym 
stanie - opowiada kierująca pracami tereno
wymi Hanna Pilcicka-Ciura - Oprócz tego 
mamy kilka zagadek do rozwiązania, np. 
wśród drobnych kamieni ulażone są duże 
głazy i gdy przypatrzymy sięjak one są uło
żone, to wychodzi, że tworzą one linie proste, 
choć najczęściej skośne w stosunku do bo
ków rynku. - Oznaczać to może, i.e w ten 
sposób uwieczniono na bruku jakiś ozdob
ny motyw. Kamienie mogły mieć też znacz
nie bardziej praktyczne: większe i wystają
ce ponad nolll}lllny bruk mogły tworzyć 
ścieżki, którymi można było poruszać się_ 
po !)'liku w czasie, gdy stała na nim woda, 
lub gdy pokrywała go pośniegowa plucha 
Oprócz tego w bruku od strony Bielawskiej 
odkiyty wstał ułożony z kamieni rynsz
tok. 

Skierniewicki Konserwator Zabytków 
Marian Rożtj ocenia, i.e odsłonięcie bruku, 
który jest tak znacznych rozmiarów mówi 
bardzo wiele o Łowiczu w XVI wieku. 
PI7.ede wszystkim to, i.e było to miasto sto
jące bardzo wysoko w randze miast ówcze-

Śmiertelny wypadek 
w Goleńsku 
24-letnia Agnieszka K., 
mieszkanka gminy 
Chąśno, poniosła 

śmierć na skutek 
wypadku, dp którego 
doszłO 19 kwietnia 
o godz. 8.50 
w Goleńsku na drodze 
z Łowicza -do Kiernozi. 

A gnieszkaK.jechaławkie- . 
runku Łowicza sarnocho- Matiz,którym jechała Agnieszka K. ma ca/ko
dem marki Daewoo Ma- wicie zniszczony przód. W głębi widoczny VW, 

tiz, w pewnym momencie na jej który brał udział w wypadku. 
pasie ruchu znalazł się_ Volkswa-
gen Transporter kierowany przez 68-letnie
go przedsiębiorcę_ Mariana G. z Łowicza. 
Samochody zderzyły się_ czołowo, w wyni
ku czego Agnieszka K. z bardw poważny
mi obrai.eniami ciała przewieziona została 
do łowickiego szpitala, w którym około 
dwóch godzin później zmarła. 

Policja na razie nie zna przyczyn wy
padku, ale ze wstępnych ustaleń wynika, i.e 
młoda kobieta jechała prawidłowo, gdy 
w kierowany przez niąpojazd uderzył Volks
wagen. Kierowca Transportera był trzeź
wy, warunki panujące na drodze były do
bre. 

Podczas składania wyjaśnień w Prokura
turze Rejonowej w Łowiczu Marian G. 
mówił, i.e w momencie wypadku zgasł sil
nik w jego samochodzie i tego powodu za-

trzymał się_ na lewym pasie drogi. Prokura
tor Marek Kryszkiewicz mówi, i.e kwestia 
wiacygodności tych wyjasnień wymaga dal
szych czynności - f?kspertyz biegłego do 
spraw wypadków drogowych, sprawdze
nia stanu technicznego obu pojazdów biorą
cych udział w wypadku, ustalenia zacho
waniajednego lub obu uczestników tego tra
gicznego zdarzenia. 

Prokurator rejonowy zamierza wydać 
postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy 
Marianowi G. z powodu naruszenia zasad 
bezpieczeństwa na drodze i tragicznego skut
ku, jaki to spowodowało. 

Wypadek ten powiększa „czarną listę_" 
tragicznych wypadków, do których doszło 
na tej drodze, na odcinku o długości 1 km 
w Goleńsku. dok. na str. 2 
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OZNYM MIASTEM 
snej Polski. - Nie wszystkie miasta pozwala
ły sobie na takie „ rarytasy", przecież wiele 
miast na bruk mogło pozwolić sobie dopiero 
w XIX wieku. 

To trzeba pokazać 
Bruk znaleziono w długich wykopach 

biegnących wzdłuż pierzei rynku będących 
przedłużeniem ulic Stanisławskiego, jaki Bie
lawskiej, w każdą stronę_ po blisko 30 me
trów. dok na str. 4 

Bardzo dobrze zachował się renesan
sowy bruk u zbiegu ulic Bielawskiej 
i stanisławskiego. Kierująca pracami 
terenowymi archeolog Hanna Pi/cie
ka-Ciura (stoi nad wykopem na zdję
ciu obok) za chwilę odbierze wia
derko z ziemią, w którym tym razem 
qędzie sporo wczesnośredniowiecz
nycf) glinianych skorup. 

Podpalił teściowi stodolt 
Trwające od lat nieporozumienia 

rodzinne, będąca wtoku sprawa roz
wodowa z żoną, a pewnie również 
,znaczna zawartość alkoholu we krwi 
36-letniego Andrzeja K. z okolic Ko
szalina spowodoWaly, że podpalił on 
stodołę należącą do ojca swojej żony 
w Czatolinie w gminie Łyszkowice. 

P odpalenie było celowe i wygląda na to, 
i.e było zaplanowane - miała być to 

zemsta za .rzekomo wynądzone krzywdy. 
Do podpalenia oraz próby ucieczki z mitj
sca przestępstwa doszło w sobotnią noc, 15 
kwietnia, po godzinie 21.30. Policja zatrzy-

AKUMULATOR 
ŻELOWE 

mała podpalacza i jego kompana, z którym 
przyjechał do Czatolina Strażacy ugasili sto
dołę_, w której były maszyny i płody rolńe. 

Policja została wezwana do awantury 
rodzinnej w Czatolinie kilkanaście minut po 
godzinie 21. Gdy patrol jechał na miejsce, 
żona podpalacza .była już na drodze przed 
domem i krzyczała, i.e Andrzej K podpalił 
stodołę_ i ucieka samochodem prawdopodob
nie w kierunku Kalenic. Rzeczywiście, ze 
stodoły buchały już kłęby dymu. Policjanci 
najpierw wezwali na miejsce straż pożarną, 
sami zaś ruszyli w pościg za samochodem 
marki ĘMW, którym miał odjechać spraw
ca. Powiadomione zostały również inne 

policyjne patrole znajdujące się_ w tym cza
sie w okolicach gminy Łyszkowice p:rz.eka
zywano wiadomość o tym, że należy za
trzymać każdy samochód BMW na obcych 
nwnerach rejestracyjnych. Pościg za BMW 
nie trwał długo. Samochód z Andrzejem K 
oraz jego kompanem zatrzymany został na 
drodze m 704 w okolicach Wrzeczka. Kie
rowca był trzeźwy, podpalacz natomiast 
kompletnie pijany. Podczas zatrzymania 
koszalinianie nie stawiali oporu. 

dok nastr. 2 

Boumit wbiio szpadel . 

W piątek,21 kwietnia o godzinie 12.00 
ma odbyć się_ uroczystość oficjal
nego rozpoczęcia prac budowla

nych związanych z budową nowego zakła
du produkcyjnego BAUMIT Spółka z o.o. 
przy ul. Prymasowskiej w Łowłczu. W uro
czystości „wbicia pierwszego szpadla w zie
mię_" wezmą udział przedstawiciele finny 
Baumit oraz lokalnych władz, które zabie
gały o zlokaliwwanie firmy w Łowiczu. 
W Łowiczu ma powstać trzeci, po Piotrko
wie Trybunalskim i Bełchatowie, zakład 
produkcyjny tej firmy. Wytwarzane będą 
tam suche zaprawy i mieszanki tynkarskie. 
Szacuje się_, że nowa fabryka będzie w stanie 
wyprodukować ich 200 tysięcy ton rocz
nie. Otwarcie fabryki planowane jest na paź
dziernik 2006 roku. (mak) 
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CIY TO ON NAPADAt 
NA BRATKOWICACH? 

Zarzut dwukrotnego napadu ną 
niewielką agencję banku PKO BP na 
łowickich Bratkowicach zamierza 
postawić Prokuratura Rejonowa 
w Łęczycy sprawcy napadu z bronią 
na bank w Piątku, do którego doszło 
15 marca. 33-letni mieszkaniec gmi
ny Sochaczew został podczas oka-

' zania rozpoznany przez kasjerkę 
·; z łowickiej agencji. PÓmimo tego 

„idzie w zaparte" i nie przyznaje się, 
że napadał również w Łowiczu. 

K asjerka nie miała żadnych wątpliwo
ści, że to właśnie ten mężczyzna dwu

krotnie napacR w ubiegłym roku na prowa
dz.onąpnezniąagencję. Sprawca czuł się na 
tyle bezkarnie, że podczas drugiego napadu 
w Łowiczu nawet nie struałsię zasłaniać twa
rzy: Podczas okazania był ubrany w tę samą 
kurtkę, w której dokonał napadu na Bratko
wicach. To dzięki portretowi pamięciowe
mu, który poWstal na komendzie w Łowi-

Wyjeżdżał ze stacji paliw. 

W sobotę 15 kwietnia około godz. 2 
w nocy Fiat Seicento kierowany 
pnez 26-letniego Łukasza P. z po

wiatu łowickiego, W)'.jeż.dżając ze stacji pa
liw na ul. Bolimowskiej wymusił pierwszeń
stwo przejazdu na Puegeocie 206, kierowa
nym przez 24-letrllego Romana S. z powia
tu skierniewickiego. W wyniku zderzenia 
obrażeń ciała w postaci ran tłuczonych gło
wy doznał kierowca Seicento, który prze.. 
wieziony został do szpitala w Łowiczu. 
Obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi. 

czu, policjanci mogli połączyć napad z bro
nią w ręku w Piątku z napadami na Bratko
wicach. - Cały czas trwają czynności, które 
mają na celu ustalić czego jeszcze doknńał. 
Policjanci mają jeszcze podobną sprawę 
z Sochaczewa ... -powiedzjałnam naczelnik 
Sekcji Prewencji łowickiej Komendy Powia
towej Policji Leszek Okoń. 

Sprawcę napadu z bronią w ręku na bank 
w Piątku zatrzymał tamtejszy ochroniarz 
przy współudziale policji. 33-letni mężczy
ma zrabował wcześniej ponad 30 tys. Zł, 
znaleziono przy nim trzy sztuki broni. 
Według policji bandyta w kominiarce, 
z pistoletami w obu rękach wszedł do 
banku w Piątku, strzelił w górę i zażądał 
od kasjerki wydania pieniędzy. W jego 
reklamówce znalazło się ponad 30 tys. 
zł. Z łupem zaczął uciekać w stronę za
parkowanego niedaleko samochodu. 
W pościg za nim ruszył ochroniarz ban
ku, a po chwili dołączyli do niego jeszcze 
dwaj dzielnicowi, którzy pełnili w tam-

tym miejscu służbę. Mężczyzna został 
zatrzymany i odwieziony do komendy 
w Łęczycy. 

Sprawca to 33-letni mieszkaniec gminy 
Sochaczew. Znaleziono przy nim w swnie 
trzy pistolety. Za napad z bronią w ręku 
może mu grozić kara do 15 lat więzienia. 
W trakcie przesłuchań okazało się, że jest on 
możliwym sprawcą dwóch napadów na 
agencjęPKOBPnaBratkowicach.Dopierw
szego z nich doszło 21 marca, a do drugiego 
20 grudnia ubiegłego roku. Scenariusz oby
dwu napadów był podobny: wchodził do 
agencj~ wyciągałpistoletlubcoś,cogołudzą
co przypominało, żądał oddania wszystkich 
pieniędzy, które są w kasie i groził śmiercią. 
Po chwili uciekał z pieniędzmi - za pierw
szym razem skracR ponad 13 tysięcy zł, dru
gim razem około 5.200 złotych. 

Wydaje się, że napad w Piątku był ostat
nim, który mu si« udał i że kasjerzy będą 
odtąd spać spokojnie - także w Łowiczu. 

(mak) 

Zatrzymani na kradzieiach 
T rzech złodziei sklepowych zostało za

trzymanych w ubiegłym tygodniu 
w dwóch dużych łowickich sklepach samo
obsługowych. Ponieważ skradziony towar 
został odzyskany w całości, ukarani zostali 
przez policję tylko 1 OO złotowymi manda
tami oraz. .. najedli się wstydu. Jeśli zostaną 
przyłapani na kradzieży kolejny raz., wnio
sek o ukaranie trafi do Sądu Grodzkiego. 

W sobotę 15 kwietnia około godziny 
12.30 w sklepie Polo Market przy ulicy 
Stanisławskiego w Łowiczu 23-letni Piotr S. 

został zatrzymany na kradzieży wyrobów 
czekoladowych o wartości około 50 złotych. 
Trzy dni później, 18 kwietnia w tym sa
mym sklepie ochrona zatrzymała 68-letnie
go Piotra T., który próbował ukraść ser 
o wartości zaledwie około 3 złotych. Tego 
samego dnia w sklepie Biedronka przy ulicy 
Zduńskiej zatrzymany został 22-letni Ar
kadiusz Sz., który chciał wynieść ze sklepu 
- nie płacąc za nie - trzy piwa Warlra o war
tości 6,51 zł. 

(mak) 
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Podpalenie w -Niedźwiadzie 
Według strażaków z PSP w Łowi

czu, podpalenie było najbardziej praw
dopodobną przyczyną spalenia się 
w nocy z 13 na 14 kwietnia stodoły 
w Niedźwiadzie w gminie Łowicz. 

W ewnątrz budynku nie było instalacji 
elektrycznej, a ta która była na ze
wnątrz, nie była uszlwdzona. Nie 

jest to również czas zwożenia do stodoły zbo
ża, /d,edy dochodzi do samompalenia. Po
nadt.o wskazuje na I.o /akt, i.e najwi,ększy ogień 
był z tyłustodoly. nie od podwórza. Na tyłach 
gospodarstwa najłatwiej niezauważonym 
podłożyć ogień - W)'.jaśnia st kpt Cezary 
Krysiak. Policja prowadzi obecnie ustale
nia, czy rzeczywiście tak było. Sprawą zaj-
mie się biegły specjalista. · 

Właścicieli około 1 O-hektarowego gospo
darstwa - Marię i Jacka S. - obudził huk 

dok. ze str. 1 

strzelającego eternitu. Maria S. nie chce 
dziś wracać pamięcią do tragicznego zda
rzenia, woli raczej szybko o nim zapo
mnieć. Kiedy wybiegli na podwórko, 
drewniana stodoła o wymiarach 22/12/5 
metra, stała już w płomieniach. Przyby
łych na miejsce 1 O jednostek strażackich 
skupiło się na ochronie sąsiadujących bu
dynków przed pożarem, gdyż na urato
wanie stodoły nie było już szans. Tuż 
obok stodoły stoi murowany budynek 
gospodarczy, który na SZC7.ęŚcie oddzielał ją 
od budynku mieszkalnego. 

50 strażaków gasiło ogień pnez 4,5 go
dziny. Stodoła zniknęła z powierzchni zie
mi a wraz z nią 5 ton siana, 3 tony słomy, 
6 ton mieszanki zbożowej, 5 ton pszenicy, 
4 tony pszenżyta oraz kosiarlra rotacyjna, 
młockarnia i silnik elektryczny. Straty osza
cowano na 14tys.zł. (eb) 

Podpalił teściowi stodołę 

J uż na komendzie kierowca BMW tłu
maczył, że nie wiedział, iż Andrzej K 
zamierzał podpalić stodołę lub cokol

wiek innego. Andrzej K został przesłucha
ny pnez policję i łowicką prokuraturę do
piero po całkowitym wytrzeźwieniu. 
We wtorek 18 kwietnia Sąd Rejonowy 
w Łowiczu postanowił zastosować wobec 
niego środek zapobiegawczy w postaci tym
czasowego aresztowania'na trzyh miesiące. 

W czasie, gdy policjanci prowadzili po
ścig za BMw, strażacy gasili po-żar stodo-

dok. ze str. 1 

ły. Łącznie na miejsce przyjechało aż dzie
sięć jednostek straży, w akcji uczestniczyło 
56 strażaków. Ostatecznie spaleniu uległa 
drewnianakonstruk:cjadachupokrytegoeter
nitem na powierzchni około 60"/o, drewnia
ne wrota, wewnątrz spłonęło lub zostało 
zadymione i nie nadaje się do użytku siano 
w ilości około 5 ton, 4 tony słomy, 2 tony 
żyta oraz tyle sarno jęczmienia Straty osza
cowano na około 60 tysięcy złotych, zaś 
uratowane mienie na 130 tysięcy zł. . 

. (mak) 

Śmiertelny wypadek w Goleńsku 

T ylko na tym odcinku, w bliskiej odle
głości od stacji paliw, doszło w ubie
głym roku do 3 wypadków, w których 

śmierć poniosło 6 osób, a obrażeń ciała do
znało 5 osób. 

*** 
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rodzina uważana jest za bardzo zżytą, ko
chającą się. Agnieszka pracowała w Łowi
czu, kończyła studia ekonomiczne w War
szawie. W tym roku miała bronić pracę ma
gisterską. We wrześniu miała bawić się na 
weselu starszego brata, rok później plano
wała swój ślub. Jeden moment sprawił, 
że swoich planówniezrealizttje. (mwf9 

;i~~j~~:~~ik~~ Wniedzielnyporanek16kwietnia, Zduńskąwjechałpatrolpolicji.Policjanci Teatr Arlekin da spektakl w Zdunach 
chodzić będzie 45-lecie. Obecnie na uk:oń- policjanci patrolujący miasto zatrzy- widzieli przy sklepie również innych mło
czeniu sąpracemalarskie, wymieniono pod- mali na Zduńskiej 23-łetniegowłamy- dych ludzi, którzy na widok patrolu rozbie
ło~ skuto i położono nowe tynki, założono wacza Kamila K. Złodziej wpadł na go- gli się w różne strony - c::zęść w ulicę Bro
podwieszane sufity, całość pomalowano. rącym uczynku. warną, inni w bramy prowadzące do posesji 

Sanniki 

·Wielkanocne spotkanie 
w Klubie Seniora 

O koło 80 osób przyjedzie w sobotę 
22 kwietnia do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sannikach na wielkanoc

ne spotkanie seniorów. Imprezę organizuje 
miejscowy Klub Seniora, liczący około 40 
osób. Tyle sarno seniorów przyjedzie z po
dobnego klubu z Żychlina. Mile widziani są 
sympatycy klubu. Anna Wojciechowska 
z GOK w Sannikach mówi, że są tzw. spo
tkania koszyczkowe, co oznacza tyle, że 
każdy przynosi coś na Wspólne przyjęcie 
Na pewno nie zabraknie wielkanocnych 
przysmaków, rozmów, muzyki i tańca. 

GOK Domaniewice 

lofliński jeszcze raz 
opowie o Nepolu 

Z uwaginadużezainteresowaniewystawąfolografiiRadoslawaTaflińskie
go, mieszkańea Domaniewic, czyn

ną od 3 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury, na której obejrzeć można ponad 
120 zdjęć z jego jesiennego WY.iazdu do 
Nepalu, postanowiono z.organizować jesz
cze jedno spotkanie z ich autorem Odbę
dzie się ono 22 kwietnia o godzinie 19. 
W czasie pokazu slajdów w domaniewic
kim GOKRadoslawTafiiński będzie opo
wiadało swojej pocb:óży. (eb) 

Z
dołał wybić szybę wystawową w po
bijskim sklepie „Wszystko po 4 zło
te" i zabierał się do pakowania towaru 

z wystawy. W tym momencie w ulicę 

• 12 kwietnia na targowisku gminnym 
w l.dunach policjanci zatrzymali Mariusza 
K z okolic Kutna, który oferował do sprze
daży spirytus bez znaków polskiej akcyzy. 
Przy zatrzymanym znaleziono tylko litr spi
rytusu bez akcyzy. Politja podtju.evva, że był 
on w zmowie z innym handlarz.em, u którego 
p=howywałwiększą ilo.5ć spirytusu. 

• 13 kwietnia około godz. 9 na stacji 
paliw Miromax w Kompinie, pay trasie War
szawa - Poznań, nieznani sprawcy, po zatan
kowaniu paliwa za około 180 zł, nie uiścili 
rachunku i odjechali w nieznanym kierunku. 

• 13 kwietnia około godziny 13 na ulicy 
Blich w Łowiczu policjanci zatrzymali 
55-letniego Krzysztofa M. z Łowicza, który 
ukradł wózek gospodarczy na dwóch kołach 
o· wartości około 200 złotych na szkodę 
Tadeusza M. z Łowicza. 

• 14 kwietnia na targowisku miejskim 
przy ulicy Staizyńskiego w Łowiczu niezna
ni sprawcy wykorzystując nieuwagę 
Marii B„ ukradli na jej szkodę portfel z pie
niędzmi w kwocie około 200 złotych oraz 
z dowodem osobistym, dowodem rejestra
cyjnym pojazdu, prawem jazdy i legityma
cją służbową PKP. 

przy Zduńskiej. Policjanci zatrzymali dwóch 
młodzieńców, w tym jednego, który rzucił 
kamieniem w sklepową szybę. Właściciel 
sklepu Slawomir P. oszacowałstratynaokoło 
500 złotych. (mak} 

• Tego samego dnia, również na targowi
sku miejskim w Łowiczu, nieznani sprawcy 
wykorzystując nieuwagę Jadwigi K. z Łowicza 
ukradli jej portfel z pieniędzmi w kwocie oko
ło 150 złotych, kartą bankomatową banku 
Pekao S.A, prawem jazdy i dowodem reje
stracyjnym pojazdu. Obydwie kradzieże zo
stały zgłoszone dopiero kilka godzin po zda
rzeniach. Policja apeluje o natychmiastowe 
zgłaszanie tego typu kradzieży. 

• 14 kwietnia około godziny 8.30 na tra
sie Warszawa - Poznań w okolicach Rząśna 
w gminiel.duny, policjanci zatrzymali do kon
troli samochód osobowy marlci Opel Astra, 
którym jechał 22-letni Łukasz M. z podla
skiego. Okazało się, że pojazd został sprowa
dzony do Polski z Niemiec bez uiszczenia pa 
czas należności celnej. 

• 14 kwietnia o godzinie 19.10 policja 
otrzymała zgłoszenie kradzieży samochodu 
marki Daewoo Lanos, który stał zaparlcowa
ny przy ulicy Podrzecznej w Łowiczu. Wła
ściciel pojazdu, 28-letni Mariusz S. z Łowicza, 
oszacował stratę na około I O tysięcy złotych. 

• 14 kwietnia w bloku przy ulicy Czajki 
wŁowiczunieznanysprawcapootwarciukłód
ki na drzwiach piwnicznych uJaadł wiertarkę 
o wartości około 200 złotych na szkodę Ta
deuszaK 

• 15 kwietnia o godzinie 21.30 na stacji 
paliw pay ulicy Warszawskiej w Łowiczu nie
znany kierowca samochodu osobowego mar
ki Toyota Previa, po zatankowaniu paliwa za 
kwotę 264 złote, odjechał ze stacji paliw bez 
ui.=ia rachunku. Sprzedawca zdążył za-

W środę 26 kwietnia o godz. 9.30 
w GOK w z.dunach zostanie wys
tawiony spektakl na podstawie baj

ki Jana Brzechwy pt. ,,Przygody Rycerza 
Szaławiły". ZAlprezentują go aktorzy teatru 
,,Arlekin" z Łodzi. Choć przedstawienie 
przeznaczone jest dla uczniów klas O-fil 
szkół podstawowych z terenu gminy Zdu-

notować numery rejestracyjne pojazdu i prze
kazał je policji. Stratę poniosła spółka PKN 
Orlen. 

• 15 kwietnia z korytana piwnicznego 
w budynku przy ul. Bawełnianej w Łowiczu 
nieznany sprawca ukradł rower górski o war
tości około 300 zł na szkodę Krzysztofa P. 

• 16 kwietnia około godziny 21 nieznany 
sprawca urwał lusterko od samoch<;>du osobo
wego marki Fiat Brava na szkodę Ewy i Jacka 
S. z Łowicza Przestępstwo zostało zgłosz.one 
na policję dopiero następnego dnia rano. 

• 18 kwietnia w Staryi;h Orenicach w gmi
nie Bielawy doszło do kradzieży około 
700 litrów oleju napędowego o wartości oko
ło 3 tysięcy złotych z samochodu ciężarowe
go marki MAN. Do kradzieży mogło dojść od 
16 do 18 kwietnia 

• 18 kwietnia policja otrzymała kolejne 
zgłoszenie kradzieży kieszonkowej, do której 
miało dojść 14 kwietnia na targowisku miej
skim w Łowiczu. Nieznany sprawca ukradł. 
z torebki mieszkanki Łowicza portfel z pie
niędzmi i dowodem osobistym o łącznej war
tości około 300 złotych. 

• 18 kwietnia zgłoszona została kradzież 
radia samochodowego, do której miało dojść 
wtellllinieod 16do 18kwietniawBobrowni
kach w gminie Nieborów. 

• I8kwietnianaulicy Poznańskiej w Łowi
czu policja zatrzymała 30-letnią Ann« P. 
z powiatu kutnowskiego, która prowadziła sa
mochód marlci Renault pomimo orzeczone
go przez sąd prawomocnego zakazu prowa
dzenia po~azdów mechanicznych. 

ny, to jest możliwość by obejrz.ały je dzieci 
młodsze. Zainteresowani rodzice powinni 
~osić się wcześnitj do GOK i wykupić 
bilet, który kosztuje 2 złote. W czasie spek
taklu odbędzie się losowanie nagród, wśród 
dzieci, które skorzystały z kiermaszu ksią
żek clla najmł~ch i zakupiły jedną z kil
kudzi~o~pozytji. (th) 

•W okresie od 12 do 18 kwietnia poli
cjanci zatrzymali następujących nietrzeź
wych rowetzystów i kierowców: 15 kwiet
nia około godziny 2.30 w nocy w Jamnie 
31-letniego Mariusza M. w samochodzie 
osobowym marlci Audi 80 (0,87 mg/dm3 al
koholu), 17 kwietnia w Kalenicach w gmi
nie Łyszkowice 18-letniego Mariusza Sz. na 
rowerze (0,86 mg/dm' alkoholu) oraz w tej 
samej miejscowości 53-letniego rowerzystę 
Józefa K (0,77 mg/dm' alkoholu), 17 kwiet
nia w Nowych l.dunach 44-letniego Wiesła
wa G.-na rowerze (1,03 mg/dm' alkoholu), 
17 kwietnia w Aikadii w gminie Nieborów 
23-letniego Mariusza P. w samochodzie 
marlci Opel Vectra (0,35 mg/dm3 alkoholu), 
18 kwietnia na ulicy Powstańców w Łowi
czu 35-letniego Krzysztofa Ch. z Koła 
w samochodzie ciężarowym marki Iveco 
(0,35 mg/dm' alkoholu), 18 kwietnia 
w Niedzieliskach zatrzymano 43-letnie
go Piotra T. na rowerze (1,30 mgldm3

), 

18 kwietnia w Bobiecku nietrzeźwy rowe
rem jechał 36-letni Robert P. (1,42 mg/ 
dm3), 18 kwietnia w Jeziorku rowerem 
jechał nietrzeźwy 34-letni Wiesław O. 
(0,94 mgldm3

), 18 kwietnia w Chruślinie 
rowerem nietrzeźwy jeehał 38-letni Da
riusz R. (1,30 mg/dm3). 

Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z KPP w Łowiczu. 

Kronikę opracował 
nadkom. Leszek Okoń, 

Sekqa PrtM1eT1Cji KPP w Łowiczu 
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Choć wielu rolników nie otrzymało jeszcze dopłat za 2005 rok, ARiMR przyjmuje już wnioski o dopłaty na ten rok. 
Będą one przyjmowane do 15 maja. 

CZEKAJĄC NA DOPtATY 
Rolnicy rozpoczynają prace po

lowe i wielu z nich czeka na dopła
ty bezpośrednie za ubiegły rok, aby 
obsiać pola w tym roku. Czy pie
niądze dotrą do nich w ciągu naj
bliższych dwóch miesięcy? 

F ormalnie Agencja Restrukturyzacji 
i Moderniz.acji Rolnictwa ma czas do 

30 czerwca Małgo17.ata Górczyńska, kie
rownikPowiatowego Bima ARiMR w Łowi
czu deklantje, że ilość naliczonych dopłat za 
2005 rok jest w chwili obecnej podobna do 
ilości dopłat,jakąpracownicy biura obliczyli 
rok temu za 2004 rok. Procedura przyzna
wania dopłat zaczyna się od weryfikacji 
i zatwierdz.enia wniosku, potem jest on prze
syłany do centrali ARiMR skąd wraca do 
biura powiatowego. Dopiero wtedy nalicza
na jest dopłata, a rolnik ob:zymuje informa
cję o jtj wysokości. Pu.elew pieniędzy na 
konto to zadanie warszawskiej centrali agen
cji. Łowickie biuro nie jest informowane 
o tym, ile dokonano przelewów na konta 
rolników. 

W powiecie łowickim decyzję o pny
zrumiu płatności otrzymało już około 5.000 
rolników, kolejnych 1.800 wniosków jest 

już zatwierdzonych i wkrótce będzie nali
czanych, wniosków do weryfikacji po:r.<r 
stało jesŻcz.e 480. 

Decyzja o przyznaniu dopłaty nieko
niecznie musijednak o:znaczać szybki trans
fer pieniędzy na konto. Dziennik ,,Rzecz
pospolita" informował ostatnio o dużych 
opóźnieniach w wypłacaniu rolnikom do
płat bezpośrednich za 2005 rok. Z publika
cji wynika, że wielu rolników nie otrzymało 
jeszcze dopłat, pomimo, że ARiMR już 
dawno pnyslała im decyzję. Tymczasem 
pieniądze powinny wpłynąć na konto rol
nika 23 dni od momentu dostarcz.enia decy
zji. 

Pnypomnijmy, że dopłaty za ubiegły rok 
wypłacane są o$11 grudnia 2005 r. a termin 
zakończenia wypłat mija 30 czerwca. Zda
niem ,,Rzeczpospolitej" opóźnienie może 
sięgać kilku miesięcy. Wmni zaistniałej sytu
acji są urzędnicy ARiMR - których jest zbyt 
mało w biurach powiatowych, nie bez winy 
ma być też system km.!!puterowy IACS, 
który z powodu dwuzmianowej pracy „do
szedł do granic wydolności". 

Nasirolnicymogąpozazdrościćrolnikom 

np. z Litwy, bo oni otnymają 500/o zaliczki 
na poczet dopłat. Minister Jeny Pilarczyk, 

O mapkach geodezyjnych 
Kolejne szkolenia o wypełnianiu wniosków powierzchniowych 

W kwietniu łowicki oddział 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
skoncentrował się na uzupełnia
niu wiedzy rolników na temat wy
pełniania wniosków powierzch
niowych o dopłaty. 

N a ten miesiąc zaplanowano 32 tego 
typu szkolenia, zdecydowanie mniej 
niż w roku ubiegłym, ale i wnioski 

składane są już po raz trzeci. Pracownicy 
ODR przyznają, że najwięcej pytań doty
czy map geodezyjnych, które Agencja Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dołącza w tym roku do wniosków po
wierzchniowych wysyłanych do rolników. 
Na mapach rolnicy muszą zamaczyć swoje 
działki. 

Wszelkie wątpliwości w kwestii wypeł
niania wniosków gospodarz.e będąmogliroz
'wiać nanastępującycb szkoleniach: 20kwiet-

nia- w Urz.ędzie Gminy w Bielawach o go
dzinie ffi, w Sierźnikach w świetlicy wiej
skiej o 12, w Brodnym Józefowie w szkole 
podstawowej o 12, w GOK w Kocierzewie 
o 13 oraz w szkole podstawowej w Wygo
dzie o 14. 21 kwietnia spotkania odbędą się 
w GOK w Kiernozi o godzinie 12 oraz 
w remizie OSP Jackowiceo 12. 24kwietnia 
szkolenia odbędą się w remizie OSP Wicie 
o 13, remizie OSP Sypień o 12, w klubie 
rolnika w Złakowie Borowym o 12 oraz 
w filii GOK w Bobrownikach o 12, następ
nego dnia - o 12 w świetlicy w Stroniewi
cach. Ostatni dzień szkoleń w tym zakresie 
to 26 kwietnia, odbędą się one w remizie 
OSP Osiny o 12, domu ludowym w Popo
wie o 12, świetlicy w Janinowie o 12, remi
zie OSP w Kompinie o 12, remizie OSP 
Rogó:źno o 12 oraz w domu prywatnym nr 
10 w Jeziorku o 9. 

(eb) 

który resortem rolnictwa kierował od czerw
ca do paź.dziemika, uzyskał wprawdzie zgo
dę na wypłacanie zaliczek w Polsce, ale zgo
da ta jest w tym roku niepnydatna, bo 
w polskich przepisach na temat dopłat zali
czek nie pnewidziano. Dopiero niedawno 
przepisy te zmieniono, aby w przyszłości 
mo:źna było choć część dopłat wcześniej 
przekazać rolnikom. (mwk;) 

Docieplq siedem bloków 

S kiemiewicka firma WIKAM wygrała 
przetarg nieograniczony na docieple
nie siedmiu bloków należących do 

Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W tym roku, zgodnie z przyjętym w ubie
głym roku programem termorooderni7.acji, 
docieplonych ma być siedem następujących 
budynków: na osiedlu Tkaczew bloki o nu
merach 4, 7 i 8, na Dąbrowskiego bloki 20 
i 21 oraz bloki 5 i 7 na Bratkowicach. Łącz
nie docieplenie tych budynków będzie kosz
towało 1,3 miliona złotych. Pierwsze robo
ty mają roip:>eząĆ sięjuż w drugiej połowie 
kwietnia. Jako pierwsze mają być dociepla
ne bloki na osiedlu Tkaczew. (mak) 

Malowanie na Bratkowicach 

O d razu po wielkariocnym poniedział
ku ma rozpocząć się cykl rnaloWań 
klatek schodowych w budynkach 

Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W tym roku odnowione mają być następu
jące klatki schodowe: na osiedlu Bratkowice 
w blokach 12, od 15 do 19 oraz w bloku nr 
14 na osiedlu Daj>rowskiego. Łączny koszt 
pomalowania wszystkich. klatek schodo
wych w wymienionych blokach ma wy
nieść około 320 tysięcy złotych. (mak) 

Łyszkowice 

Cobro sprzedawała 
przed świętami · 

D wa dni trwał kiermasz odzieży jean
sowej marki „Cobra" w wynajętej 
na ten cel sali widowiskowej Gmin

nego Ośrodka Kultury w Łyszkowicach. Po
nieważ 13 i 14 kwietnia wiele osób odwiedzi
ło ten kiermasz, należy spodziewać się mga
nizowania kolejnych - w tehninach, kiedy 
sala nie jest wykorzystywana na irme zajl(Cia 
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W sobott Dzień Otwarty 
w ur~9dach skarbowych 

W najbliższą sobotę, 22 kwiet
nia, we wszystkich urzędach skar
bowych w Łodzi oraz w woje
wództwie łódzkim - w tym w US 
w Łowiczu i US w Głownie - zosta
nie zorganizowany Dzień Otwarty. 

W tym dniu wszystkie urz.ędy ~ 
we, w tym oba wymienione, będą 

czynne w godzinach od 9.00 do 13.00. Dla 
podatników zostaną pnygotowane punk
ty informacyjne z zakresu: podatek VAT, 
podatki od spadków, darowizn i czynno
ści cywilno-prawnych, rachunkowość 
podatkowa, wypełnienie deklaracji N,IP, 

ŁSM 

egzekucja oraz podatek od osób praw
nych. 

W zakresiepodatkudochodowegoodosób 
fizycznych - Aktja PIT 2005 - będzie moż
na uzyskać informacje i pomoc w wypeł
nianiu i składaniu zeznań podatkowych. Co 
więcej: by ułatwić składanie zeznań podat
kowych w ostatnich przewidzianych pra
wem dniach, Uaąd Skarbowy w Łowiczu 
oraz Uaąd Skarbowy w Głownie będą czyn· 
ne od 24 do 28 kwietnia od godziny 8.00 aż 
do 18.00. Wprowadzone zostały także do
datkowo dyżury: w sobotę 29 kwietnia od 
8.00 do 16.00 (w Głownie ao 18.00) oraz 
we wtorek 2 maja od 8.00 do 18.00. (usg/) 

Droiei w docieplonych mieszkaniach 
O 30 groszy więcej za każdy metr kwa

dratowy mieszkania płacą co miesiąc 
ci spółdzielcy, którzy mieszkają w blokach 
docieplonych w ramach przyjętego w ubie
głym roku pnez Łowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową programu termomoderni7.a
cji. Łącznie w latach 2005 do 2008 w spół
dzielni docieplonych ma wstać 26 budyn
ków. -Traktujemy to jalw uzupełnienie wkła
dów mieszkaniowych i budowlanych, bo 
przeci.eż wartość mieszkań została podnie
siona - powiedział nam prezes Łowickitj 
Spółdzielni Mieszkaniowej Armand Ruta. 
Podwyżki zostały tak skalkulowane, żeby 

nie były uciążliwe dla mieszkańców. -Nieco 
więcej płacą czy~. ale za to mają szaii.sę 
zaosuzędzić na ogrzewaniu, ponieważ ich 
budynek jest docieplony - tłumaczy prezes 
Ruta. 

W tym roku termomoderni7.acja, a co za 
tym pójdzie podwyżka opiat czynszowych · 
czeka następujące budynki: na osiedlu Tka
czew 4, 7 i 8, budynki 20 i 21 na osiedlu 
Dąbrowskiego oraz bloki 5 i 7 na osiedlu 
Bratkowice. Wszystkie tegoroczne docie
plenia przeprowadzi skierniewicka firma 
WIKAM za łącznie około 1,3 miliona zło
tych. (maJ9 

Włosi będq zatrudniać w Brzozowie 
P · rawdopodobnie już na przełomie kwiet

nia i maja włoska firma Green-Style, 
która w sierpniu ubiegłego roku kupiła daw
ny Herbapol w Bnozowie w gminie Biela
wy, zatrudni prawie 30 pracowników. Będą 
to etaty mechaników przy produkcji wełny 
metalowej jako półsurowca do produkcji 
klocków hamulcowych oraz opon samocho
dowych, a także do obsługi wózkó.w wi
dłowych. Praca ma być <hvuzmianowa. 

Firma przenosi swoją produkcję z Włoch 
do Polski. 

Przedsiębiorstwo, na czele którego stoi 
Marco Sereafico, buduje obecnie tunel po
wietnny służący do :filtrowania produko
wanychmateriałów, wylewano też spetjalną 
posadzkę o wyższej wyttzymałości. Budyn
ki po Herbapolu były modernizowane, 
oprócz tunelu Włosi nic wil{Ctj nie budowali. 

- (eb) 

Nowy magazyn VOX powstanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym stał 
dotychczasowy. Na tej samej posesji trwa już bµdowa sklepu sieci ,,Biedronka". 

Nowy magazyn VOX w czerwcu 
W połowie lub pod koniec czerw

ca planowane jest uruchomienie 
nowego magazynu Składu Budow
lanego VOX przy ul. Warszawskiej 
w Łowiczu, który stanie w tym sa
mym miejscu, co dotychczasowy 
magazyn, zawalony 31 grudnia ubie
głego roku pod ciężarem śniegu. 

W chwili obecnej magazyny i cała dzia
łalność składu pneniesione zostały 

na ul. Poznańską, do pomieszczeń dawnej 
dyskoteki Scholltenl. 

Prezes VOX Piotr Voelkel mówi, że wie
le fońnalności niezbędnych do przeprowa; 
dzenia ttj inwestycji spółka ma już za sobą, 
Ma nadzieję, że pozwolenie na budowę bę
dzie wydane w połowie maja. Montaż no-

wegomagazynu, który będzie mieć konstruk
cję spawaną stalową, a nie aluminiową -
a taką miał dotychczasowy - trwać będzie 

około miesiąca. Jego powienchnia będzie 
dokładnie taka sama, jak poprzedniego. Piotr 
Voelkel przypuszcza, że uruchomienia skła
du hyć może zbiegnie się w czasie z otwar
ciem budowanego tużoboksklepusieci ,,Bie
dronka". 

Działalność składu pny ul. Poznańskiej, 
na obrzeżach miasta, wygląda inaczej niż· 

pny ul. Warszawskiej, pomimo, że w daw
nej dyskotece dostępna jest cała oferta fir
my. Dociera tam niewielu indywidualnych 
klientów, bez problemów odbywa się nato
miast współpraca ze sklepami, które skład 
zaopatruje. 

(mwk;) 
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RODZINA 
TO NAJWl~KSZY KAPITAt 

Czyli o dwóch weselach, sześciorgu dzieciach i jednym szczęściu 

Zofia i Władysław Rusek z Łowi
cza obchqdzili w Wielkanoc swoje 
Złote Gody. Była msza św. w koście
le Chrystusa Dobrego Pasterza 
i wspólny obiad w restauracji 
„U Błażeja". Zaprosili najbliższych -
dzieci i wnuki. Ponieważ niektóre 
wnuki sąjuż dorosłe, przyszły z oso
bami towarzyszącymi, najbliższej 
rodziny uzbierało się 28 osób. 

O tej uroczystości marzyli przynajmniej 
dwa lata. Trudny, re względu na emo

tje, był dla nich ostatni tydzień prred jubile
usz.em. - Sam sobie nie wierzę, że mam tyle · 
lat, a tu 80-tka na karku - mówi Władysław 
Rusek, dodając sobie niemal rok. Tak na
prawdę 80 lat skończy 2 stycznia 2007 roku. 
- Ostatni tydzień banko się denerwowalam, 
bardzo te przygotowania przeżywałam -
mówi Zofia Rusek, która 10 grudnia skoń
czy lat 70. Mają sześcioro dzieci - trzy córki 
i trzech synów, dziesięcioro wnucząt. 
W Łowiczu mieszkają od 1976 roku, a więc 
już trzy dekady, a pochodzą oboje z Bo
biecka pod Łyszkowicami należ.ącego do 
parafii w Pszczonowie. Właśnie w tamtej
szym kościele powiedzieli sobie sakramen
talne „tak" w Wielkanoc 1956 roku. Ślubu 
udzielał im ks. Stanisław Kędziora pocho
dz.ący z są,5iedniego Seligowa .zastępował 
wówczas proboszcza ·z Pszczonowa, dziś 
ks. Kędziora jest biskupem pomocniczym 
diecezji 'warszawsko-praskiej. - Pierwszy 
Dzień Świąt przypadał wtedy 15 kwietnia, 
a w tym roku I 6-podkreśla pan Władysław. 
Ślub cywilny Ruskowie brali kilka miesięcy 
wcreśniej . Dokładnej daty nie pamiętają, ale 
było to w styczniu. 
Dość nietypowe było przyjęcie po ślu

bie, bo młodzi mieli nie jedno wesele, ale dwa 
-w domu rodzinnym każ.dego z nich.- Wszy
scy razem by się nie pomieścili, na każdym 
weselu było okało 50 osób - wspomina pan 
Władysław. 

Zofia i Władysław Rusek przyjmują życzenia od rodziny. Za moment otrzy
mają bukiet 50 czerwonych róż. 

ci -zdecydował się na zakup działki w Łowi
czu i budowę domu, ziemię zdał na państwo. 
Mówi, ż.e tamtej decyzji nie :żałuje. Ziemia 
była słaba a budynki stare. Gdyby chciał tam 
dalej żyć, musiałby budować nie tylko dom, 
ale też stodołę i oborę. I nie miałby pewności, 
czy któreś z dzieci będzie chciało tam żyć. 

Miał jednak nadzieję, ż.e budując dom wmie
ście pomoże choćby jednemu z sWśtki dzie
ci. Teraz widzi, ż.e miał ratję. Mieszka z nim 
syn z rodziną, córka prowadzi zakład fiy
zjerski tuż prred ich domem. Reszta rodziny 
mieszka blisko, tylko jedna córka mieszka 
poza Łowiczem, w Oż.arowie. 

P racować lubił i chciał. Sam z.dobywał 
fuch rz.eźnika, podpatrywał i próbował 

sam robić kiełbasę i irmewędliny. Bardzo lubił 
tę pracę i z czasem szła mu coraz lepiej. z.do
był swoich klientów. Cieszył się taką popu
larnością, że jak ktoś chciał zamówić usługę 
prred Wielkanocą, musiał się z nim umówić 

A le to nie dom jest tym, z, czego Rusko
wie najbardziej się cieszą, ale ich rodzi

na - Dorobkiem całego naszego życia są 
dzieci i wnuki, to jest majątek. który nie ma 
ceny. ale wielką wartość. - Podkreślają, ż.e 
w małżeństwie ważna jest zgoda i umiejęt
ność kompromisu. Ustąpić musi mądrzej
szy i nie zawsre trzeba wskazywać kto 
wdanej sytuacji nim jest. -Patrząc na rozbi
te małżeństwa można powiedzieć, że jedno 
na sto po r<YZWOdzie sobie poprawia a poz<r 
stali mają gorzej - mówi pan Władysław. -
W życiu trzeba się cieszyć tym, co się ma -
podkreśla. A on ma żonę, dzieci i wnuki. 
Opowiada zasłyszaną wypowiedź jakiegoś 
profesora na temat pracy, która to niby na
daje życiu sens. Wynika z tego twierdzenia, 
ż.e jak człowiek nie moż.e pracować, to już 
nie ma sensu żyć. A co na to pani Rusek? 
Odpówiada, ż.e nie jest profesorem. 

Mirosława Wolska-Kobierecka 
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Byliśmy zamoinym miastem 

' 

o bardzo duże fragmenty, choć Hanna 
Pilcicka-Cima nie wyklucza, ż.e nieko

niecznie cały rynek mógł być pokryty bru
kiem a tylko jego C?Ji;ć, czy też moż.e był on 
pokryty pierścieniem bruku dookoła. Dla
czego bruk znajduje się obecnie na głęboko
ści 70 centymetrów pod ziemią? - Kai.de 
miast.o wraz z upływem lat „rośnie". Tak 
jest i w tym przypadku, chof: muszę przy
znać, że bruk ten musiał być regularnie za
miatany. Podnosił się nat.omiastgruntwokół 
niego, zwłaszcm poziom ulic przy budyn
kach Dlatego pewnie kiedyś ulecydawano 
się na nawiezienie nań ziemi i ~ównanie 
paziomów - mówi Hanna Pilcicka-Ciura. 

Marian Roż.ej, po wizycie na stanowisku 
w czwartek 13 kwietnia zadecydował, ż.e bruk 
będzie w części wyeksponowany na na
wierzchni, która jest w tej chwili wykonywa
na W związku z iym, jak powiedział nam 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
włowickimRatuszuGtzegorzPelka,potizeb

ny będzie dodatkowy projekt zagospodaro
wania rynku. Odkryty bruk zootał pi= ar
cheologów dokładnie opisany, co pozwoli 
odtworzyć go na powierzchni dokładnie tak, 
jak ułożyła go ludzka ręka około 400 lat temu. 

Bruk.nie będzie zajmowałdużejpowiaz.ch
ni, choć na pewno, by można było zobaczyć 
jak wyglą:lał, nie może to być skrawek. Na
czelnik Pelka powiedział nam, ż.e przewiduje 
powieizchniępnekraczajlpl!Om2,choćmoż

liwe,żebędziegoznaczniewięcej.Konserwa

torzaleciłtakż.e ustawienie dwóch tablic infor
macyjnych, pierwszej mówiącej o założeniu 

Na pierwszym planie fragmenty naj
prawdopodobniej renesansowych 
kafli z pieca, dalej część glinianej 
patelni z uchwytem, obok szyjka 
flaszki - to udało się wydobyć jak 
dotąd z Nowego Rynku. 

architektonicmym renesansowego ratusza, 
drugiej mówią;:ej o bruku. 

Dlacrego nie wydobyć całego bruku? 
Marian Rożej tłumaczy, Żf! oprócz tego, ż.e 
jest to bardzo kosztowne i kłopotliwe, to 
jednak XVI-wieczny bruk można pokazać 
jako ciekawostkę na ograniczonej powierz.ch
oi, ale na dużej byłby problemem dla chodzą
cych po nim ludzi. Choć jest bardzo starannie 
ułożony, nie jest tak równy jak współczesne 
chodniki. - Z.resztą taki. bruk na niewielkiej 
powierzchni będzie intrygować ludzi, którzy 
będą na niego zwracali uwagę. Dlatego chęt
niej podejdą do tablicy, by dowiedzieć się 
o nim czegoś więcej- tłumaczy Rożej. 

Innych skarbów· nie ma 
Znalezisk towarzyszących pracom arche

ologicznym jestbardz.odużo, ale niema wśród 
nich żadnych skarbów w potocznym tego 
słowa rozumieniu. Archeolodzy nie trafili na 
złote czy srebrne monety ani drogocenną bi
żuterię. Wydobyto za to dużo drobnych ka
wałków naczyń glinianych, z różnych okre
sów - od końca XV wieku do wieku XIX 
Rarytasem są renesansowe, róinokolorowe, 
choć najcz.ęściej z zielonym szkliwem, kafle 
z pu.epalonego pieca Znaleziono teZ fiag
menty szkiełek okiennych, fragment XVIl
wiecmej szklanej flaszki, podkowę, ostrogę. 

Wśród tych znalezisk zdecydowanie najcie
kawszym, zdaniem Hanny Pilcickiej-Ciury, 
jest gliniana patelnia z XVI wieku, która spa
liła się gospodyni z jakąś potrawą a ta niewie
le myśląc ją wyrzuciła. - Patelnia, choć nie 

przetrwala cała, ma wszystkie elementy, uda 
się więc ją skleić i odtworzyć, t.o prawdziwa 
rzadkość by udało się odnalei.ć taki. przed
miot w tak dobrym a przede wszystkim kom
pletnym stanie- mówi archeolog. 

Dr Paweł Kościelecki z ekipy archeolo
gów zapowiada, ż.e po zakończeniu badań 
w tym miejscu przeniosą się one dalej, 
w stronę ulicy Bielawskiej i północnej pie
rzei. Tam powstaną kolejne wykopy, m.in. 
badacze kopać będą wokół budynków, które 
odkryli prrednirni archeolodzy z Łodzi. Przy
pomnijmy, ż.e w ubiegłym roku odkryto m.in. 
fragmenty dwóch budynków, w tym jednego 
pochodz.ącego z tego samego okresu co ra
tusz, a także studnię. Wykopaliska mają się 
zakończyć do 15 czerwca (tb) 

z rocznym wyprzedzeniem. Pani Zofia kil- ,....--------------------------------------~ Ze swoją żoną znali się od dzieciństwa, 
ale nie byli długo narzeczeństwem. Włady
sław chciał założyć rodzinę zanim skończy 
30 lat bo bał się, ż.e potem już się nie ożeni. 

Oświadczył się Zofii Lesiak, a ona oświad
czyny przyjęła. 

kanaście lat przepracowała w gospodarstwie 
przy szkole na Blichu zajmując się cielętami. 
Pomagała też mężowi w jego pracy. Razem 
jeździli motocyklem do Guźni, Bochenia, 
Bobiecka, Seligowa, Krępy, Gaju Wojewo
dzy czy Borówka Pan Władysław robił wę
dliny, jego·żona pilnowała jak się wędziły, 
parzyły, zmywała misy i kotły. W domu star

Stawy pełne zdechłych ryb 
Po ślubie :zamieszkali w domu rodzinnym 

Rusków. Pan Władysław miał 5-hektarowe 
g98podarstwo, pracował jako dozorca, dora
biał jako rzeźnik. Gdy zaczęły dorastać cizie- sze dzieci piloowały młodsze. 

·Agrotechniko iuż w weekend 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rol

niczego w Bratoszewicach zapra· 
sza 22 i 23 kwietnia na kolejne tar
gi rolne Agrotechnika. 

W
. 

programie imprezy przewidziano 
prezentację maszyn, urządzeń 
i środków do produkcji rolnej, 

nowocresnych rozwiązań w budownictwie 
inwentarskim, rolnicy będą mogli liczyć na 

doradztwo fachowe na temat pozyskiwa
nia fimduszy strukturalnych oraz ekologii 
i ochrony środowiska, ekonomiki, a tak
że na informacje rynkowe i z zakresu no
wych technologii produkcji. Będą też kier
masze kwiatów, nasion, sadzonek roślin 
ozdobnych i sadowniczego materiału 
szkółkarskiego, występy estradowe, mała 
gastronomia 

Zima poczyniła szkody 
w Mysłakowie, ale są szanse, 
że ryby, które przetrwały, 
rozmnożą się. 

N iedawno byliśmy z s~iadem powęd
kować na stawach w Mysłakowie, 

a tam na brzegu mnóstwo martwych ryb -
przer&żnych: karpi, amurów, naprawdęwiel
kiesztuld-mówiłnam w ubiegłym tygodniu 
jeden z wędkarzy. Staw, przy którym znaj
dują się śnięte ryby, dziectawiony jest prrez 
łowickie koło Polskiego Związku Wędkar
skiego. Jeszcre prred zimą złodzieje spu
ścili z niego wodę, wybierając tym sposo
bem mnóstwo ryb. Niski poziom wody, jak 
i surowa tegoroczna zima spowodowały, ż.e 

bardzo wiele ryb jej nie przetrzymało. Część 
z martwych zwierząt wędkarze wyciągnęli 
na brzeg, inne ze środka zbiornika wiatr spy
chał ku brzegowi i w końcu zalegały tam 
raremzinnymi. 

Prez.esłowickiegokołaPZWWłodzimieiz 
Kaszta1ski ocenia jednak, ż.e nie jest aż tak 
źle, gdyż obok niewielu karpi pacRy głów
nie amury, czego przy takiej zimie można 
było się spodziewać, gdyż są to ryby bar
dzo wrażliV'{e na temperaturę. Ryby uprząt
nięto by już dawno, jednak do stawów nie 
było jeszcre do niedawna dojazdu z powo
du rozmiękłej drogi gruntowej. Również te
raz cięższy sprzęt miałby dużo problemów. 
- W pierwszych dniach po świętach mamy 
zamiar zebrać podłe ryby, które po prostu 
zostaną zakopane - mówi. 

Zbiorniki w Mysłakowie nie będą jed
nak wiosną zarybiane, bo od pewnego cza
su robi się to jesienią Nie ma jednak też 
pewności czy jesienią zarybianie obejmie 
te stawy, bo dopiero w paź.dzierniku łowic
kie koło złoży do UrzęduMiejSkiego wnio
sek o przedłużenie dziectawy. Ponadto, 
jak przekonuje Włodzimierz Kasztalski, 
moż.e nie być potrzeby zarybiania, gdyż 
akurat w tych stawach ryby mają bardzo 
dobre warunki do rozmnażania się. - Bę
dziemy się przyglądać, =ególnie zbior
nikowi z którego spuszczona była woda. 
Jeśli nadal będziemy dzierżawić ten teren, 
a dotrą do nas ~Ó\ że ryb jest mało, 
weźmiemy po(/ uwagę jego zarybienie -
mówi prezes. 

(wcz) 

PRODUCENT OKl·EN I DRZWI . AUJQ,D,!! 
ux z rcv 1 ALUMINIUM ME~~~r=e~= 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

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

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

. montaż transport serwis ~~ 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~ 

NAPRAWY • sprzęgieł • silników 

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

w godz. 9.00-13.00. 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 

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

poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKJ 

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. 0-46 830-30.55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369 

~ Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze 
Spółdzielni (pok. Nr 12) lub telefonicznie 
pod numerem 0-46 837-65-10 wew. 15. 

~ Osoby nabywające mieszkanie w spółdzielni 
nie wnoszą opłaty notarialnej i skarbowej. ~ 
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Nieborów czeka no wykonawcę 
Rozstrzygnięcie przetargu na chodniki w centrum wsi 
już pod koniec tygodnia 

P od koniec t~o tygodnia ro~gi;Uę
ty ma zostać ptzetarg na ZIJllllllę wize

runku centnnn Nieborowa. Po wyło
nieniu wykonawcy, podpi:;aniu umowy 
i odczekaniu odpowiedniej ilości czasu 
z uwagi na odwołania itd, ruszą w końcu 
prace, na które w budi:ecie zaplanowano 
ponad 991 tys. zł. Docelowo teren przy 
pałacu Radziwiłłów i Aleja Legionów przy
brać ma wygląd, który porównać można 
z parkiem w Ałtjach Sienkiewicza w Łowi
czu. z.amiast spękanych płyt chodnikowych 
pojawi się kostka W niektórychmitjscach, 
gdzie dotąd nie było ciągów pieszych, kost
ka ułożona będzie po raz pierwszy. Usta
wione też z.ostaną ławki, podobne do tych 
w Alejach Sienkiewicza, podobne kosze, 
pojawią się trawniki i nasadzenia krzewów 
ozdobnych, a może także ozdobne lampy 

Sobota 

uliczne. Nowe, wyłożone kostką chodniki 
poprowadzone z.ostaną~ parku Ra
dziwiłłów do drogi na Chyleniec, a także do 
kościoła w Nieborowie i od urzędu gminy aż 
do Susz Paszu. 

Wniosek na tę inwestycję zakwalifiko
wany został do współfinansowania z pie
niędzy unijnych, tak więc gmina odzyskać 
może z wyłożonych pieniędzy 450 tys. zł. 
Inwestycja ma się zakończyć do 30 listo
pada. 
Otw~ie jawnej ~i ofert miało miej

sce 5 kwietnia, jednak ostateczny wybór nie 
został jeszcze dokonany. Z urzędu gminy 
wziętych zostało 16 specyfikacji, jednak 
koniec końców wpłynęło 9 ofert. Najdroż
sza wynosiła 1.096.404,91 zł, najtańsza 
659.119,91 zł. 

(wcz) 

Niebezpieczne płyty na prywotnei działce 

N a tych rozwalonych płytach dojdzie 
w lwńcu do tragedii, jak któraś przy
gniecie bawiące się tam dzieci- mówi 

radny gminy Bielawy Władysław Pietrzak. 
Betonowe płyty do utwardzania podłoża 
leżą naprzeciwko bloków w Sobocie na pry
watntj działce, której właścicielem jest Ta
deusz L. z gminy Zduny. Nieogrodz.ona 
działka położona jest tuż przy drodze. Kil
Kanaście lat temu w tym miejscu znajdował 
się skup buraków. Nowy właściciel zabrał 
tylko wagę. 

- Nasze pisma ~zywające do uprzątm{
cia terenu nie skutkowaly, zgłosiliśmy nawet 
sprawę na policję, ale i to niewiele pomoglo
mówi wójt gminy Bielawy Sylwester Ku-

biński. Koltjny monit zostanie wysłany do 
właściciela Gmina na swój koszt zasypała 
już głęooki na 2 metry dół po wadze. 

-Terazpowinienempowiedziećgminie, i.eby 
zabierała tę ziemię, bo chą w tym miejscu 
szambo zrobić - mówi Tadeusz L. oburzony 
fuk.tem ingerentji w jego prywatną własność. 
Działkę o pow. około 2.600 m2 kupił jako 
działkę budowlaną, miał budować tu dom dla 
córki. Plany zmienił i działk!( chce obecnie 
sprn:dać. - To jest moja działka i nikt nie p<r 

winien na nią wchodzić. Nie ma tu bolaganu. 
Wzwiązlcuztym,i.ezmieniłemp/anycodojej 

przeznaa.enia, płyty 7Ll111ierzamzaczqćsprzą
tać po świętach- dodaje. Mówi, że czekał, aż 
zima definitywnie ustąpi. (eb) 

Małym dzieciom trudno wytłumaczyć, że nie mogą tu wchodzić, bo to pry
watna własność. 

Gmina Bolimów· w trosce o drogi 
Szereg dróg leżących 
na terenie gminy Bolimów, 
które do tej pory nie miały 
swojej kategorii, obecnie 
zaliczonych zostało 
w poczet dróg gminnych. 

Z adecydowal.i o tym radni na ostatniej 
sesji rady gminy we wtorek 11 kwiet
nia. Chodzi o następujące drogi: dwa 

2,1-kilometrowe odcinki w Wólce Łasiec
kiej, przebiegające w terenie zabudowanym, 
od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi i da
lej w kierunku Polesia; 2,9 km odcinek 
w Woli Szydłowieckiej, 6,5 km odcinek Bo
limów-Ziemiary, oraz 1,9 km odcinek 
w Nowych Kęszycach, od skrzyżowania 
z drogąpowiatową do skrzyżowania z dro
gą gminną i drugi 1,7 km odcinek od skrzy
żowania z drogą powiatową do linii PKP. 

Drogi te muszą mieć statut dróg gmin
nych, aby w przyszłości można było 

występować o pieniądze z zewnątrz na 
ich przebudowę, remont itp. W pierw
szym przypadku Wólki Łasieckiej, jest 
to droga gruntowa przebiegająca przez 
wieś i gmina chciałaby w przyszłości 
położyć tam asfalt, pozyskując na ten cel 
pieniądze z zewnątrz. Podobnie sprawa 
ma się z 6,5-kilometrowym odcinkiem 
Bolimów-Zierniary. Drogi w Woli Szydło
wieckiej i Nowych K~zycach z.ostały już 
natomiast przez gminę wcześniej wyasfal
towane i gmina chce, aby miały one swoją 
kategorię. · 

Nie są to wszystkie drogi bez katego
rii, które gmina cpce włączyć w poczet 
do niej należących. Kwietniowa uchwa
ła jest tylko pierwszą częścią planu. 
W przyszłości procedura obejmować bę
dzie kolejne drogi. Jakie, pokazać mają 
konsultacje z radami sołeckimi miejsco
wości, wnioski radnych gminnych, jak 
i prace komisji gospodarczej rady gmi
ny Bolimów. 

(wcz) 
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Kierowcy narzekają, że na tak głębokich wyrwach nie tylko można popsuć zawieszenie, ale i urwać koło. 

, 
ZAtATAC DZIURY 

NA OS. KONOPNICKIEJ 
Na uciążliwości związane ze 

znacznym nasileniem ruchu drogo
wego na ulicy Konopnickiej w Ło
wiczu po rozpoczęciu prac przy 
przebudowie skrzyżowania Boli
mowskiej z Warszawską, narzekali 
w drugiej połowie ubiegłego roku 
mieszkańcy tego osiedla. 

P rzez miesiąc na pnełomie paź.dzierni
ka i listopada jeździły tędy nie tylko 

samochody osobowe w większych ilościach, 
ale również ciężarowe, w tym TIR-y, mimo 

· zakazów wjazdu. Dziś sąpo tym pamiątki, 
również utrudniające życie, w postaci licz
nych i głębokich dziur w asfalcie. Najgorzej 
jest na fragmencie pomiędzy blokiem nr 1 O 
a blokami 8 i 9. W tym miejscu ulica jest 
~ka, a po jednej stronie mieszkańcy par
kują swoje samochody. 

NaJbardzitj rozjeżdżony jest fragment ul. 
Konopnickitj przyW)jeź.dziewul. Bolimow
ską, tutaj wą5kie garcllo wymagało licznych. 
manewrów, aby samochody ciężarowe mo
gły W)jechać na ul. Bolimowską. Problem 
dużych dziur w asfalcie w tym mitjscu nie 
pojawił się dopiero w tym roku, podobna 
sytuacja miała mitjsce w latach poprzednich, 

Zebrania grup członkowskich 
w przyszłym tygodniu 

Z ebrania grup członkowskich Łowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, o których 
informowaliśmy już wcześniej, roz

poczną się od najbliższego poniedziałku 24 
kwietnia Zebrania te mają charakter spra
wozdawczy oraz informacyjny - nie będą 
to zebrania wyborcze. 

Jako pierwsza w tym roku, w poniedzia~ 
łek24 kwietnia o godzinie 17.00 w siedzi
bie spółdzielni przy ulicy Starzyńskiego, ma 
spotkać się grupa członków oczekających na 

mieszkania. N~o dnia, 25 kwietnia, 
godzina 17.00- mieszkańcy osiedla Konop
nickitj, Reymonta, Tkaczew; Starzyńskiego, 
11 Listopada, 3 Maja i kamienicy ze Starego 
Rynku. 26 kwietnia, godz. 17.00 - miesz
kańcy Nookowskiego, Broniewskiego, Kost
ka, blok przy ulicy Ciemnej. 27 kwietnia, 
godz. 17.00 - mieszkańcy Dąbrowskiego 
i Bratkowic. Podczas spotkań będzie rów
nież poruszany temat~ czynszowych 
lokatorów spółdzielni. (mak) 

ale nie na taką skalę. Obecnie wyrwy mają 
nawet kilka centymetrów głębokości i grożą 
zepsuciem amortyztorów. Fragment ulicy 
Konopnickitj od Bolimowskitj do wysepki 
przy drzewie jest własnością Skaibu Pań
stwa, kolejny fragment ulicy przy blokach 8 
i 9 aż do koliowni należy do Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowtj, zaś najdłuższy odci
nek - do ul. Warszwskiej należy do miasta 

Zarówno miasto, jak i l.SM zapowiadają 
załatanie wyrw tuż po świętach Wielkanoc
nych. Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
położy asfalt także na fiagmencie ulicy będą
cym własnością Skarbu Państwa - Uznali
śmy, i.e nie ma sensu domagać sięp~ 
od starostwa, gdyż jest to nieduży fragment. 
a i tak lwrzystają z niego w większ,ości człon
kowie spółdzielni i to dla nich naprawiamy 
nawierzchnię - WY.iaśniał prezes l.SM Ar
mand Ruta Spółdzielnia w ubiegłym tygo
dniu zaczęła łatanie wyrw od osiedla Bratko
wice. Zamierza przeznaczyć na ten cel 
60 tys. zł. 

Gdzieniegdzie 
iui zaczęli 

W kontekście tego, co pisaliśmy powy
żtj, dobrą wiadomościądla spółdzielców jest, 

że Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
DrogowychzŁowicza rozpoczęło jużprzed 

świętami i będzie kontynuować łatanie naj
większych dziur w niektórych asfaltowych 
uliczkach osiedlowych na Bratkowicach, 
Dąbrowskiego i Konopnickitj. Z uwagi na 
wysoki koszt masy asfaltowej, spółdzielnifl 
7.decydowała się tylko na łatanie dziur oraz 
naprawianie dróg krótkimi odcinkami. 

Oprócz robót polegających na łataniu 
dziur, PRID wybudował w tym roku dla 
spółdzielni parking na tyłach bloku numer 
20naosiedluDąbrowskiegoorazjestwtrak

cie wymiany krawężników oraz asfaltowa
nia drogi osiedlowej w szczytach bloków 1, 
2 i 5 na osiedlu Dąbrowskiego. 

Pod koniec kwietnia spółdzielcza bryga
da remontowo-budowlana powinna nato
miast rozpocząć układanie chodników z be
tonowej kostki przed blokami numer 5 i 6 
ma osiedlu Struzyńskiego. W następnej ko
lejności brygada zajmie się układaniem chod
ników na osiedlu Noakowskiego wzdłuż 
bloków od 5 do 9 oraz przed budynkiem nr 
l na Bratkowicach. Z robót typowo „chod
°*owych" w tym roku ma zostać przeło
żony chodnik przed budynkami 8 i 9 
na Konopnickiej. 

(eb, mak) 

----~---------------- REKLAMA -

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 

fax 837 47 98 ...___ ____ _, 
sib@winkhays.com.pl; http://www.sib.wlnk 
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, Gmina Bolimów 

WOJT DOSTAt· 'ABSOLUTORIUM 
Absolutorium dla wójta gminy 

Bolimów Andrzeja Jagury udzielili 
radni tejże gminy podczas sesji zor
ganizowanej 11 kwietnia. Za udzie
leniem absolutorium opowiedziało 
się jedenastu radnych, przeciw 
trzech: Jan Hubert, Tomasz Tryn
kowski i Tadeusz Ambroziak. 

A bsolut.ońum udzielane było za wyko
nanie budżetu za rok 2005 i do tego 

żaden z zabierających głos radnych nie miał 
zastrzeżeń. Również komisje rady, z ko
misją rewizyjną na czele pozytywnie usto
sunkowały się do udzielenia wójtowi ab
solutońum. Tomasz Trynkowski powie
dział, tak w tym roku jak i w poprzed
nim, że nie udziela wójtowi absolutońwn 
ro.in. za nieuchwalenie w tym roku regu
laminu dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków, czy za, jak to określił, bez
duszność w stosunku do dzieci. Chodzi
ło mu o to, że mimo próśb rodziców, nie
które dzieci nie mogą być dowożone do 
szkoły, gdyż według przepisów mają do 
niej za blisko. Zarzuca on też wójtowi 
nierówne traktowanie mieszkańców gmi
ny. Dla przy~adu radny od dwóch lat nie 
może się doprosić o wycinkę wierzb przy 
drodze w Wólce Łasieckiej i Zierniarach. 

T o, iż nie udało się w minionym roku 
uchwalić regulaminu dostaw wody i 

odprowadzania ścieków, także wójt uznał 
w swoim wystąpieniu za porażkę. Mi
niony rok był natomiast jego zdaniem 
bardzo dobry finansowo i gospodarczo. 
Wybudowana została m.in. hala sporto
wa za prawie 2,5 mln zł i parking przy tej 
hali . Przeprowadzono remonty we 
wszystkich gminnych szkołach, przepro-

Gmina Kiernozia 

wadzono dużo remontów dróg, na przy-· 
kład w Kolonii Wola Szydłowiecka, Jó
zefowie, Joachimowie, Podsokołowie czy 
Sokołowie, własnym sumptem wyremon
towano ulicę Dworską i założono chod- · 
niki w rynku w Bolimowie. 

Z modernizowano też oświetlenie 
m.in. w Ziąbkach, Woli Szydłowiec

kiej, Łasiecznikach czy Nowych Kęszy
cach. Prace te będą kontynuowane . 
Rozpoczęto też modernizację oczyszczal
ni ścieków. 

Wzrost dochodów w budżecie, za któ
ry udzielano absolutorium, wyniósł 
na.koniec roku 20,5 procent. Najważniej
sze jednak, że w tym roku udało się aż 
tak bardzo zejść z długu gminy - najwię
cej w ciągu całej kadencji - z 1 mln 811 zł 
do 968 tys. zł na koniec roku. 

(wcz) 

Jakiś dowcipniś dokleH sutannę oraz nakrycie głowy postaci kobiecej ze zna
ku drogowego informującego o przejściu dla pieszych na ul. Pijarskiej. Kon
tekst zdaje się być jednoznaczny: ksiądz prowadzi dziecko do szkoły pijar
skiej. Podobnych zmian dokonał też ni.in. na ul. Stanisławskiego. 

Gmina Kiernozia 

Nowe umowy dla odbiorców wody Rodo rozpatrzy protesty w sprawie obwodnicy 

T rzy zarzuty i jeden protest dotyczące jęcia części A planu z uwzględnieniem ob
wodnicy. Dalsze odsuwanie jej od centrum 
gminy nie byłoby korzystne. Nie ma też 
możliwości powrotu do poprzedniej wer
sji, ponieważ była ona przedmiotem prote
stów ze strony innych osób. Niezaplano
wanie obwodnicy oznaczałoby dla miesz
kańców Kiernozi to, że cysterny z paliwem, 
które przejeżdżają" przez Kiernozię, nadal 
będą częstym widokiem. Niedługo będzie 
ich jednak znacznie więcej, bow Płocku od
dany zostanie do użytku nowy most. Na 
~ew Kiernozi nie doszło do wypacl
ku z ich udziałem, ale przewrócenie sięjed
nej z nich zimą ubiegłego roku w Czerniewie 
i wyciek paliwa dały wyobrażenie o z.agro
żeniu,jakie z pewnością istnieje. (mwk) 

Rada Gminy Kiernozia przyjęła na 
sesji 22 marca „Regulamin dostar-

• czania wody", który precyzyjnie re
guluje prawa i obowiązki gminy 
jako prżedsiębiorstwa wodociągo
wego, określa także prawa i obo
wiązki odbiorców. 

P o wejściu ~ życie uchwały wszyscy 
odbiorcy wody z gminy Kiernozia, 

a jest kh niemal 1.000, podpisywać będą 
nowe umowy z Urzędem Gminy. Nastąpi 
to prawdopodobnie w czerwcu, w czasie 
spisywania stanu wodomierzy. 

Jak wyjaśnia sekretarz gminy Jarosław 
Bogucki, dotychczas obowiązywały dość 
proste umowy z odbiorcami wody, które 
określały niewiele więcej ponad to, że gmina 
ma obowiąz.ek dostarcz.ania wody, a odbior
ca - P!_acenia rachunków za zużytą wodę. 
Tymczasem regulamin określa rninirnalny 
poziom usług świadczonych przez gminę 
np. w zakresie parametrów wody w wodo-

Zaczęli latać dziury 

O d 12 kwietnia na drogi gminne wyru-
. szyła brygada pracowników zatrud-

nionych przez Urząd Gminy Biela
wy w ramach robót publicznych, łatająca 
dziury powstałe po zimie w asfalcie. Do 
dyspozycji mają 25 ton masy asfaltowej na 
zimno. Zaklejanie wyrw zacznie się od wsi 
Piaski Stare, Emilianów, Łazin - bo tutaj co 
roku asfalt najbardziej przypomina szwaj
carski ser. Następnie prace prowadzone będą 
w kolejnych częściach gminy, według wnio
sków przyjmowanych od mjeszkańców. Na 
marcowej sesji Rady Gminy radni dołożyli 
SO tys. zł na modernizację nawierzchni as
faltowych, oprócz zapisanych wcześniej 
wprojekciebudżetu84.000zł. (eb) 

Sami opracuią plan 

G mina Bielawy przygotowuje się już 
do korzystania z funduszy struktu
ralnych, kti>re Unia Europejska obie

całaPolscenalata2007-2013 . W trakcie opra
cowania jest plan rozwoju lokalnego, doku
ment niezbędny aby można było ubiegać się 
o pieniądze. Wójt Sylwester Kubiński zde
cydował sięjednaknie powierzać tego zada
nia firmie z zewnątlz, której gmina musiała
by zapłacić kilka tysięcy złotych. Plan przy
gotowują pracownicy urzędu zatrudnieni 
w ramach Gminnego Centrum Informacji. 
Gmina zamierza w przyszłym roku ubiegać 
się opieniądzena budowę około 12km dróg 
asfaltowych. (eb) 

ciągu, które muszą spełniać kryteńa okre
ślone przez Ministra Zdrowia oraz Mini
stra Infrastruktury, szczegółowy tryb za
wierania umów, a także tryb ich wypowia
dania. Nie pominięto kwestii warunków 
dostarczania wody do celów przeciwpoża
rowych, sposobu rozpatrywania reklama
cji, sposobu dokonywania rozliczeń, rów
nież w przypadku długiego czasu usuwania 
awaru. 

Bardzo istotną zmianą jest określenie 
(w oparciu o prawo budowlane) warunków 
technicznych przyłączenia do sieci wodo
ciągowej, a także rezygnatja z pobierania 
opłat za.przyłączenie odbiorcy do istnieją
cej już sieci, gdyż dotychczas obowiązywa-

ła za to opłata w wysokości około 800 zł. planowanego przebiegu obwodnicy 
Kolejna zmiana to zapis stwarzający możli- Kiernozi rozpatrywać będzie podczas 
wość określenie rninirnalnego rocznego zu- najbli.ższ.tj sesji, 26 kwietnia Rada Gminy. 
życia wody przez jednego odbiorcę. Wpro- Jak wyjaśnia.sekretarz gminy Jarosław Bo
wadzono go dlatego, że gmina Kiernozia nie gucki, przyjęty w ubiegłym roku plan zago
pobiera żadnej stałej opłaty za dostarczanie spodarowania przestrzennego gminy obej
wody. Tymczasem u niektórych odbiorców, muje około 97% jej powierzchni. Wydzielo
zwłaszcza w dornach, w których nikt nie · no wówczas tzw. r;z4'J; A po to, aby przy
mieszka na stałe, zużycie jest tak małe, że · jąć plan, a przebieg obwodnicy przesunąć 
należałoby rozważyć, czy podłączenie do o około 50 mna zachód, Z1'! wzgł«<du na pro-
wodociagu jest tam w ogóle polnebne. testy mieszkańców. 

Wzór nowych umów z odbiorcami na · Obecne protesty mieszkańców gminy 
razie nie został opracowany, ale ich kształt dotyczą ich obaw o bliskość nowej drogi od 
na pewno konsultowany będzie z Komisją budynków mieszkalnych, fermy drobiu oraz 
Rozwoju Gospodarcz.ego Rady Gminy. pól ornych. Gdyby protesty te zostały 

(mwk) uwzględnione, nie byłoby możliwości przy-

Zespół Szkół w Kocierzewie 

Czy będą chętni na kurs samoobrony? 
P okaz w wykonaniu Daniela Bogusza -

łowickiego trenera karate tsunami oraz jego 
pię.ciu uczniów, obejrzeli w czwartek . 

6 kwietnia najstarsi uczniowie Zespołu Szkół 
w Kocierzewie. Karatecy przyjechali do Kocierzewa 
na zaproszenie młodego nauczyciela wychowania 
fizycznego, Łukasza Papugi. Podczas trwającego · 
45 minut poka?u gimnazjaliści i uczniowie klas VI 
szkoły podstawowej obejrzeć mogli niektóre chwyty 
samoobrony, markowane ataki, układy ćwtczeń 
z wykorzystaniem kija i nunczako. 
Jak mówi organizator pokazu, umiejętności 

trenujących karate zrobiły na uczniach spore 
wrażenie, dlatego zapowiada możliwość 
zorganizowania w szkole kursu samoobrony Jeśli 
dyrekcja szkoły zaakceptuje ten pomysł i znajdzie 
się grono przynajmniej 20-30 chętnych, chętne 

· dzieci nie musiałyby jeździć na treningi np. do 
Łowicza, bo 3-miesięczny kurs można byłoby 
zorganizować w Kocierzewie. Łukasz Papuga 
wstępnie deklaruje, że na kurs mogłyby zapisywać 
się dżieci_ począwszy od 1 O roku życia - dzięwczęta 
i chłopcy Potrzebna będzie też zgoda rodziców 
i pozytywna opinia lekarza. 

Gmina Łowicz 

Zaięcia pozalekcyine 
do zaopiniowania 

O ferty na zorganizowanie zajęć poza
lekcyjnych w salach gimnastycznych 
w szkołach na terenie gminy Łowicz 

zostały przekazane dyrektorom tychże 
szkół do zaopiniowania Jeszcze w kwiet
niu ma być wiadomo, kto zostanie do pro
wadzenia tych zajęć zatrudniony, a zaraz 
potem mają być ogłoszone grafiki zajęć. Za
interesowanie pracą z dziećmi w ramach zajęć 
pozalekcyjnych było duże. Łącznie złożo
nych zostało 15 ofert · 

Konkurs na zorganizowanie zajęć PQZa
lekcyjnychdla dzieci i młodzieży szkół pod
stawowych i gimnazjum z terenu gminy 
Łowicz, ma zapełnić popołudniami nowe 
sale gimnastycznewtaj gminie. Zajęcia mają 
być jednak prowadzone przy wszystkich 
szkołach podstawowych i gimnazjum 
w gminie Łowicz, a więc w Zielkowicach, 
Jamnie, Wygodzie, Bocheniu, Niedźwia
dzie, Dąbkowicach Dolnych i Popowie. 
Pomysłodawcą takiego rozwi~a był 
wójt Andrzej Barylski po tym, jak za
uważono, że nie zawsze popołudniami 
nowe sale są wykorzystywane. - Sale 
kosztowały nas niemało, więc zależy nam 
na tym, żeby odbywały się w nich nie tylko 
lekcje wychowania.fizycznego - powiedział 
nam radny Maciej Malangiewicz, będący 
też przewodniczącym komisji oświaty 
w gminie Łowicz. 

Gmina zamierza zlecić wybranym oso
bom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na 
okres roku. Od osób chętnych do tej pracy 
gmina oczekuje wyższego wykształcenia 
oraz przedstawienia pomysłu na zagospo
darowanie czasu w salach. 

(mak) 
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KTO WINIEN SMIERCI NA PEKINIE 

Proces w sprawie nie
umyślnego spowodowania 
śmierci, po uprzednim cięż
kim pobiciu, mieszkającego 
w bloku komunalnym przy 
ulicy Armii Krajowej 43d 
w Łowiczu Jana Z., rozboju 
na Stanisławie Ch. z tego sa
mego bloku oraz gróźb ka
ralnych kierowanych do in
nych mieszkańców bloku, 
rozpoczął się 6 kwietnia 
przed Sądem Okręgowym 
w Skierniewicach. 

N a ławie oskarżonych zasiadło 
trzech mieszkańców Łowicz.a 

- recydywistów - 25-letni Mar
cin K, Krzysztof M. oraz 24-letni 
Jarosław W. Świadkami w procesie 
są mieszkańcy tego i okolicznych 
bloków z tzw. ,,Pekinu". 

Prokuratura Rejonowa w Łowi
czu w akcie oskarżenia różnicuje 
winę oskarżonych. Wszyscy trzej 
oskari.eni są o to, że 20 maja 2004 
roku wtargnęli do mieszkania Stani
sława Ch. i bijąc go po całym cielę 
2lllusili do oddania telewizora marki 
Telestar, magnetowidu, telefonu ko
mórkowego i pieniędzy w kwocie 
około 4,5 tysiąca złotych. Łączne 
straty oszacowano ma około 5,7 tys. 
złotych. Oskarżony Marcin K. 
kilka dni wcześniej wyszedł z wię
zienia po odbyciu be-zw7.ględnej kiuy 
pozbawienia wolności za rozbój 
z użyciem niebezpiecznego narzę
dzia 

Ponadto sam Marcin K oskarżo
ny jest o nieumyślne spowodowa
nie śmierci 50-letniego Jana Z. Do 
tragicznego w skutkach pobicia Z. 
miało dojść niecały rok po wspo
mnianym rozboju - w nocy z 20 na 
21 czerwca ubiegłego roku. Marcin 
K. miał wtargnąć do mieszkania 
Z. i dotkliwie go pobić, o czym świad
czą wymieniane przez prokuratora 
obrażenia u Jana Z.: rany tłuczone 
głowy, twarzy, złamany nos, krwia
ki okularowe, rozcięcie małż.owiny 
usznej, liczne.sińce i krwiaki, złama
nia czterech żeber i inne. Bezpośred
nią przyczyną śmierci miał być 

obrzęk mózgu. Pokrzywdzony 
50-letni ml(ŹCZYZllił trafił do szpita
la w Łowiczu. Po kilku godzinach 
zmarł nie.wyjawiając, kto wyrzą
dził mu śmiertelną krzywdę i jak do 
tego doszło. 

Oprócz tego Krzysztof M. oraz 
Jarosław W. oskarżeni są o to, że 
w okresie od 22 czerwca do 7 lipca 
ubiegłego roKu, działając w krótkich 
odstępach czasu, grozili mieszKają
cym na ,,Pekinie" Annie O. oraz Sta
nisławowi Ch. pozbawieniem ży
cia Należy w tym miejscu nadmie
nić, że wszyscy ttzej oskari.eni do
puścili się tych czynów w warun
kach .recydywy - przed upływem 
pięciu łat po odbyciu kar więzienia 
za czyny o podobnym charakterze. 

Nie ·przyznaiq się 
do winy 

żaden z oskarżonych nie przy
znał się do zarzucanych mu czy
nów. Marcin K odmówił składania 
wyjaśnień przed sądem WY.jaśnień 
nie składał też na policji zaraz po 
zatrzymaniu go 23 czerw.ca 2005 
roku. Tego samego dnia przed pro
kuratorem powiedział tylko, że nie 
dokonał tych rozbojów, nie było go 

w ogóle w tych miejscach i nie za
mierza w związku z tym składać 
wyjaśnień i odpowiadać na pytania 

KrzysztofM., pseudonim ,,Księ
gowy'' również uważa się za nie
winnego inie zamierzał składać wy
jaśnień. Podczas pierwszego prze
słuchania na policj~ 19 lipca 2005 
roku, powiedział tylko, że będzie 
wyjaśniał prokuratorowi. Dzień 
później w łowickiej prokuraturze 

wyjaśnień złożonych przed proku
ratorem. Prostujęje dzisiaj - mówił 
oskarżony. 

Jarosław W. -pseudonim ,,Kasza
na" również nie przyznał- się do 
winy, postanowił jednak złożyć 
wyją.śnienia -Nie zrobiłem tego roz
boju. Nie znam poszkodowanego 
(Stanisława Ch. -przyp. red). 'biam 
Annę O., nieraz piłem uniief w domu. 
Jestem niewinny (mwk)- mówił 

W tym bloku przy Armii Krajowej doszło do tragedii ... 

zeznał między innymi, że jego przed sądem w Skierniewic.ąch. Sąd 
dziewczyna z rodzicami mogą po- odczytał jego Wyjaśnienia złożone 
świadczyć o jego niewinności na komendzie policji 29 lipca 2005 
i o tym, że był u niej. Twierdził, że roku. Twierdził wtedy, że rozboju 
nie zna Stanisława Ch .. i że o napa- niedokonałinikomuniegroził. Tego 
dzienaniegodowiedziałsiępodskle- samego dnia w prokuraturze wyja
pem „Cymes" przy Armii Krajo- śniał, że nie zna Stanisława Ch., ani 
wej. Oskarżony miał też słyszeć, że Anny O. Na sprawie sądowej 
,Judzie napuszczali Stanisława Ch., w Skierniewicach wyjaśniał nato
żeby powiedział, że to on z ,,Kasza- miast, że jednak Annę O. zna - Wte
ną'' (oskarżonym Jarosławem W. - dy mówiłem, 'Że nie znam O., bo to 
przyp. red) napadli na niego. Chcia- było dawno i nie mogłem tego slwja
łem to wyjaśnić, ale ~ni ciągle pili". rzyć. Dzisiajjąwbaa.yłem i od razu 
Jana Z. miał znać tylko z widzenia. slwjarzylem ... -mówił. Twierdził, że 
„Wiem,żezmarłwszpitaluiżepobił nigdy nie miał zatargu z Anną O. 
go Marcin K Tak łebki pod Cyme- . Stanisława Ch. wcale nie zna, 
sem mówili" - powiedział w proku- a o śmierci Jana Z. w szpitalu do
raturze. Marcina K znał ze szkoły wiedział się będąc u ojca w Łodzi. 
specjalnej, ale nie przyjaźnił się 
z nim. Ponadto w prokuraturze ze
znał, że słyszał, że u Jana Z. feralnej 
nocy były trzy osoby, w tym Mar
cin K W związku z zarzutami kie
rowania .przez niego gróżb w kie
runku Anny O. i Stanisława Ch. 
wY.jaśniał w prokuraturze, że cho
dziło tylko o oddanie kilku złotych 
za wino, alenie groził pozbawieniem 
życia. 

Już w Sądzie Okręgowym 

wSkiemiewicachoskarżonymówił, 

że: - Tam jest pomyłka, bo nie zezna
wałem, że Marcin był (u pobitego na 
śmierć Jana Z. - przyp. red) z jaki.
miś dwoma. Mówiłem tak, bo prze
czytałem w gazecie. Ja J)owiedzia
lem ty/Iw, że wiem o lJllrl z gazet Nie 
wiem dlaczego prokurator wpisała, 
że ja wiem o tym od ludzi z Pekinu -
mówił Krzysztof M. Przewodni
czący składu sędziowskiego odczy
tał wtedy jego wyjaśnienia złożone 
21 lipca 2005 roku przed sądem 
w Łowiczu, który zebrał się na po
siedzeniu w sprawie tymczasowe
go aresztowania. Wtedy oskrużony 
nie mówił o pomyłce prokuratury 
w zapisaniu jego zeznań, chociaż 
były one mu odczytane. - Wulocz
nie bylem bardzo zdenelWowany 
wtedy, dlatego nie sprostowałem 

Świadkowie 
mało pamiętaiq 

Sąd zarządził postępowanie do
wodowe. Jako pierwsza zeznawała 
Anna O. - 50-letnia rencistka, która 
jako pierwsza znalazła w mieszka
niu na parterze w bloku przy Armii 
Krajowej ledwo żywego, pobitego 
Jana Z. - Poszłam do niego rano. 
Uchylone drzwi były ... -zacz.ęła opo
wieść. - Na wpół leżąco, oparty 
o fotel był. Nic nie mówil tylko 1-IY
ciągnąl rękę do góry, jakby prosząc 
o pomoc. Nikogo innego tam nie było . . 
Zaraz po "mnie przyszedł Stani
sław Ch., o którief dokladnie nie pa
miętam - zeznawała Anna O. Potem 
kobieta pobiegła do koleżanki 
w innym bloku żeby zadzwonić 
po pogotowie ratunkowe i wróciła 
pod blok. Widziała jak pogotowie 
zabierało Jana Z. Nie pamięta, czy 
ktoś po tym zdarzeniu zwracał się 
doniejznieprzyjemnymifilowarni 
ijej groził. 

Z uwagi na to, że przed sądem 
świadek składała odmienne i niepeł
ne zeznania sąd postanowił odczy
tać to, co powiedziała podczas prze
słuchania na policji bezpośrednio po 

feralnych wydarzeniach, 23 czerw- Podczas przesłuchania Anny O. 
ca 2005 roku. Wtedy świadek ze- · 7 lipca 2005 kobieta twierdziła, że 
znała m.in. że słyszała, że coś się ,,Księgowy'' i ,,Kaszana" grozili jej, 
dzieje w nocy na klatce schodowej wyzywali ją od k. .. i konfidentów. 
i słyszała jak oskarżony Marcin Na policyjnych tablicachrozpoznała 
K. krzyczał do Jana Z. słowami grożących jej mężczyzn. Marianna 
,.ty k. .. , ty konfidencie". Kobieta M. miała jej wtedy radzić, żeby się 
miała też słyszeć odgłosy bicia. lepiej z Armii Krajowej wyprowa~ 
Nie wychodziła jednak z domu, dz.iła. Zeznała też, że rozmawiała 
wyszła dopiero następnego dnia zJ?<lPlldniętymprawierokwcześniej 
rano i znalazła ledwo żywego sąsia- . Stanisławem Ch. i ten mówił jej, że 

wśród trzech napastników rozpo
znał Marcina K 

da Wtedy Anna O. nie miała wąt
pliwości, że słyszała głos oskar
żonego Marcina K. Ponadto ze
znawała na policji, że rozmawiała 
o tym zajściu z innymi osobami, 
w tym z Marianną M. - matką 

oskarżonego Marcina K, z którą 
tego dnia miała pić alkohol. Wte
dy też, zdaniem-świadka, Marian
na M., miała jej powiedzieć, żeby 
nie wydawać jej syna. 

W trakcie przesłuchania w sądzie 
okazało się też, że Anna O. przesłu
chana została dopiero po 24 godzi
nach od pierwszej próby przesłu
chania jej na komendzie, ponieważ 
gdy została przywieziona na policję 
za pierwszym razem miała 1,01 
mgll alkoholu w organizmie. To i tak 
niewiele zwafywszy na fakt, że po 
innego ze świadków z Pekinu poli
cja musiała jeździć w godzinach 
wczesnoporannych aż trzy razy, 
ponieważ ciągle był pijany. 

Kolejny świadek z Pekinu - Ce
zary B. też niewiele pamiętał: -Mam 
zaniki pamięci od picia. Jestem al
lwholikiem ... - przyznał bez ogró
dek. 23 czerwca na policji zeznał, że 
Marianna M. (II!lltka oskarżonego 
Marcina K), dzień po śmierci Jana 
Z. miała mu mówić podczas hbacji 
u Anny O., żeby nie wydali jej syna 
-Nie pamiętam, ale potwierdzam, 'Że 
tiJkzeznalem. Nie wiem, czy są moje 
zeznania zgodne z prawdą, bo nie 
pamiętam - zasttzegał jednak w są
dzie Cezary B. 

Inny świadek - 56-letni Czesław 
K z gminy Łowicz jest konkuben
tem Marianny M. - matki oskarżo
nego Marcina K - Mam zaniki pa
mię::i i zabwzenia gloi-ry od al/who
/u - mówił. -Może Anna O. mówiła, 
'Że Jana Z pobił Marcin K, ale nie 
pamiętam - zeznał. 

Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

Poszkodowany 
nawet dziś nie .zna 

napastników 

Na kolejnej rozprawie, 1 O kwiet
nia, zeznawał jeden z najważniej
szych świadków, Stanisław Ch. To 
właśnie na niego mieli napaść oskar
żeni oraz to między innymi jemu 
mieli grozić po rozboju na Janie Z. 
Opowiadał o włamaniu do jego 
mieszkania oraz rozboju na nim. 
- Wróciłem rowerem z miasta 9ko/o 
14. (..) Były roze!Wane drzwi do 
mojego mieszkania, po prostu 1-IY
walone. Te drzwi są z płyty i była 
w nich dziura dużief wiellwści. Prak
tycznie pól drzwi od dołu nie było. 
Zauważyłem od dołu, że ktoś jak 
gdyby „ mignął" w mieszkaniu -
przesunął się - zeznawał świadek 

Ch. Pomimo tego, że wydawało mu 
się, że ktoś jest w jego mieszkaniu, 
otworzył zamek kluczem i wszedł 
do środka Wtedy miał otrzymać sil~ 
ne uderzenie czymś twardym w gło
wę. Twierdził, że zobaczył przez 
ułamek sekundy trzy postaci mło
dych mężczyzn i po chwili stracił 
przytomność. - Wuiziałem trzy oso
by, ale nie wiem kto to był- zeznawał 
w sądzie Stanisław Ch. 

Powiedział też:: - Tych panów 
z lawy oskarżonych w ogóle nie 
znam. Nawet ich dzisiaj nie znam. 
'Jj;llw ich po prostu widzę. - Stani
sław Ch. twierdzi, że z mieszkania 
zginął mu telewizor marki Telestar, 
telefon komórkowy marki Siemens, 
odtwarzacz video marki Orion oraz 
-parę złotych, a w zasadzie więcej.
Podczas rozprawy twierdził, że było 
to około 5 tysięcy złotych. - To były 
moje osuzędności. Ja te pienUgize 
trzymałem pochowane po bieliźnie
mówił. 

dok nasfJ: 15 

ZAINTERESOWANYCH zapraszamy od 19 kwietnia do 15 maia 2006 r. 
w poniedziałki, środy, piątki w godz.15.30 -18.00 

do siedziby Szkoły: Łowicz, ul.A Mickiewicza 19, tel. G-602-106-324 

OFERUJEMY TAKŻE KURSY TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

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 ~ 

Realizujemy zamówienia 
indywidualne i nietypowe 

MATERIAŁY BUDOWLANE: 
• cement • cegła • papa 

•płyta OSB 
GtOWNO, ul. Kolejowa 42 
tel./fax (042) 719-42-83 

kom. 0609-178-680 R-534 
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Trawa, choć zasiana w ubiegłym roku, już je~t wydeptana. Ginie gdzieś estetyka całego skweru. 

Na dziko przez Aleie · Sienkiewicza 
C iąg/es~ nad tym zastanawiamy, nie ma 

w tej sprawie decyzji Nie jestem do koń
ca przekonany, cy barierki w tym miejscu 
zatJZymająpieszych, a zwłaszcza młodzież 
-powiedziałnamnaczelnikWydziałuSpraw 

Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł 
Gawroński w sprawie możliwości :zainsta
lowania w Alejach Sienkiewicza koltjnych 
barierek. Pytaliśmy, c:zy mogłyby się one 
pojawić na odcinku od przejścia dla pie
szych naprzeciwko Gimnazjum nr l , ale 
po południowej stronie skweru, w stronę 
kolejnego przejścia, przy skrzyżowaniu 
z ul. Nową. 

Pies~ pnede wszystkim uczniowie Gim
nazjum m 1, zarówno ci idący do szkoły jak 
i c~ którzy ją opuszczają, skracają sobie 
w tym mitjscu drogę, wydeptując zasianą 

w ubiegłym roku trawę. Dzikie prztjście nie 
jest be'ą>iec:zne, położone jest w głębi za
krętu i kierowcy jadący od ulicy Sikor
skiego mogą nie zauważyć przechodzą
cych tamtędy pieszych. 
Gawroński przyznaje, że choć zna 

problem tego miejsca, to jednak ma oba
wy przed zamontowaniu barierek. - Może 
dojść do sytuacji, że uczniowie będąprze
chodzić przez barierki i któryś spadnie 
wprost pod kola samochodu. Na pewno 
problem trzeba rozwiązać, trzebas~ tylko 
zastanowić jak to zrobić, by było to rozwią
zanie jak najbardziej bezpieczne- uważa na
czelnik. 

Posł:ugaje się w tym wypadku przykła
dem starego przejścia dla pieszych przed 
bramą kościoła sióstr Bernardynek. Mimo, 

że przy krawężniku ulicy zamontowano 
niskie barierki, nadal wiele osób skraca sobie 
drogę z głównej alejki skweru do świąty
ni. Tu także w trawniku wydeptana jest 
już dzika ścieżka. Wielu ludzi przecho
dzi tu przez jezdnię, choć w pobliżu są 
dwa inne, oznakowane, posiadające do
bre dojście, przejścia dla pieszych. Ze 
względu na położenie są one dużo bez
pieczniejsze, bo tam zarówno kierowcy jak 
i piesi mają lepszą widoczność - ale i tak 
niektórym wydaje się za daleko by tamtędy 
chodzić. 

Jak widać troska o trawniki na tym skwe
rze to walka z przyzwyczajeniami, którą 
trudno wygrać. Mimo to trzeba ją prowa
dzić. 

(tb) 

KOLEJNA ZtA OCENA, , 
KTOU NIC NIE . ZMIENI 

Komisja rewizyjna przeciwko absolutorium dla zarządu powiatu. 

N ie udzieliła absolutorium dla zarządu 
powiatu łowickiego za wykonanie 

. budżetu za ubiegły rok komisja rewizyjna 
rady tegoż powiatu, na posiedzeniu 5 kWiet
nia Przeciwko udzieleniu absolutoriumgło
sąwali opozycyjni radni z klubu radnych 
niezależnych: Jolanta Kępka, Kazimierz Rak 
i Artur Balik. Od głosu wstrzymali się Ma
rian Boczek i Krzysztof Dąbrowski, za 
udzieleniem absolutorium byli PSL-owscy 
radni Michał Śliwiński i Marek Byzdra. 

W uzasadnieniu tym czytamy, iż analiza 
wykonania budżetu budzi poważne zastrze
żenia komisji. Zdaniem członków komisji 
świadomie zaniżone zostały dochody - na 
pizykład nie wprowadzono dochodów już 
wykonanych w wydziale komunikatj~ skut
kiem czego był brak pokrycia zaplanowa
nych wydatków, co z kolei stanowiło pod
stawę do zaciągnięcia nieuzasadnionego, nie
celowego, dlugotenninowego kredytu. 

Jak czytamy w piśmie, chwilowy defi
cyt pieniężny wystąpiłby w okresie mię
dzy 1 O a 20 grudnia 2005 roku (od 200 tys. 
zł do 1 mln zł) i winien wtedy zostać zda
niem komisji pokryty kredytem krótkoter
minowym, do którego wzięcia zarząd był 
upoważniony p= radę. Komisja wylicza, 
iż koszty zaciągnięcia niepotrzebnego jej 
zdaniem kredytu długotenninowego zamy
kają się kwotą 161.699,77 zł, co należy za
pisać po stronie nieuzasadnionych wydat
ków. Koszty kredytu krótkoterminowego 
nie przekroc:zyłyby natomiast 1 O tys. zł i na 
dowód wskazuje na zaprotokołowaną wy
powiedź skarbnika powiatu z 5 lipca 2005 
roku. ' 

Z daniem komisji złamana została zasa
da roczności, poprzez świadome pla

nowanie nadwyżki budżetowtj, która fuk
tycznie jest nieskonsumowanym kredytem 
długoterminowym zaciągniętym na przeło-

mie listopada i grudnia 2005 roku. Taizeko
ma nadwyżka ma istotny wpływ na budżet 
roku2006. 

K omisja budżetu i finansów, jak i klub 
niezależnych sygnalizowały te nega

tywne zjawiska - głosi pismo. Komisja re
wizyjna jest też zaniepokojona utrzymują
cym się wysokim zadłużeniem budżetu 
powiatu, co jest tym bardziej niepokojące 
z powodu poręczenia kredytu dla szpitala 
w wysokości 7,5 mln zł. 

Uzasadnienie komisji rewizyjnej przesła
ne zostanie do regionalnej Izby Obrachun
kowej w Łodzi. O udzieleniu bądź nie
udzieleniu absolutorium decyduje jednak 
cała rada powiatu, na której poparcie za
rząd może jednak - na co wszystko wska
zuje - liczyć. Głosowanie w tej sprawie 
odbędzie się na naJbłiższtj sesji pod koniec 
kwietnia. 

(wcz) 

20.04.2006 r. 

Koncerty i wystawo w Sannikach · 
,,żart i humor'' • pod takim tytu

łem w poniedziałek 24 kwietnia 
w sannickim pałacu odbędą się 
dwa edukacyjne koncerty dla dzie
ci z przedszkola i szkoły podstawo
wej. Koncerty rozpoczną się o godz. 
1015 i 11 00, a grać będą muzycy 
z Płockiej Orkiestry Symfonicznej. 

K olejny w tym sezonie koncert dla do
rosłtj public:zności odbędzie się w nie
dzieli( 7 maja o godz. 14.00. Tym ra

zem przed publicznością zaprezentują się 
pianistka Marta Gw.decka-Lesz (fortepian) 
orazEwaDałkowska(recytacje).Pozakoń

czeriiukoncertu, o godz. 15.00, odbędzie się 

Gmina Kocierzew 

wernisaż wystawy Włodzimierza Iwanka 
zatytułowantj ,,Martwa nanua". 

Marta Gozdecka-Lesz jest absolwentką 
klasy fortepianu u prof Jana Ekiera w Aka
demii Muzycznej w Warszawie, którtj jest 
obecnie profesorem. Ewa Dałkowska to 
znanaaktorlca Teatru Powszechnego w War
szawie, absolwentka warszawskiej Pań
stwowej Wyżtj Szkoły Teatralnej i wydzia
łu polonistyki Uniwersytetu Warszawskie
go. Z kolei Włodzimierz Iwanek to absol
went wydziału malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, który z fotograficz
ną precyzją maluje przedmioty codzienne
go użytku. 

(mwk) 

Warunki gospodorowonio nie są złe 
Niepowodzeniem zakończyły się 

starania Urzędu Gminy Kocierzew 
o zaliczenie gminy do obszarów 
o nieko~stnych warunkach go
spodarowania. o~. 

A nali1.a, jaką na wniosek urz.ędu pize

prowadził Instytut Uprawy, Nawo 
żenia i Gleboznawstwa wykazała, że 

żaden z obrębów ewidencyjnych (które 
w przypadku tej gminy pokrywają się z 
granicami 19 sołectw) nie spehńakryteriów 
obszaru o niekorzystnych wanmkach, a od 
opinii ttj nie ma możliwości odwołania 

Czy warto było podejmować te działa
nia, skoro w gminie Kocierzew występują 
gleby średnie i dobre, nawet klasy II i ID? 
Sekretarz gminy Zbigniew Żacz.ek uważa, 
że warto było spróbować, bo w trzech so

łectwach - Gągolin Południowy, Łaguszew, 
Gągolin Północny c;n:;f,ć gnmtów jest klasy 
V, a nawet VI. Analiza przeprowadzona 
przez RJNG jest bezpłatna, gmina zapłaciła 
jedynie za wykaz gruntów wszystkich ob
rębów, które otrzymała re starostwa Opla-

ta nie była wysoka, a dane te na pewno 
w Urzędzie Gminy będą wykorzystywa
ne, min. dla potiz.eb Spółki Wodntj. 

Starania o wpis gruntów do OWR podj~ 
to przede wszystkim dlatego, że gdyby któ
rykolwiclc obręb :został uznany jako ONW, 
rolnicy miehby podstawę do ubi~ się 
o większą dopłatę bezpośrednią z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Jaksiędowiadttjemyw ARiMR.narumym 
terenie dodatkowa dopłata do ONW wyno
si 179 zł. Aby te pieniądz,e otrzymać, rolnik 
musi jednak spełnić szereg warunków, np. 
mieć przynajmnitj 1 ha ONW, działki nie 
mniejsze niż 1 O arów, posiadać płytę gnojo
wą, opryskiwacz z atestem, ukończyć kurs , 
chemizacyjny, użytki muszą być w dobrej 
kultuI7.e rolntj. 

W latach poprzednich gmina nie starała 
się o zaliczenie jtj gleb do ONw, ponieważ 
nie mużna było uzyskać takiego wpisu dla 
obrębów geodezyjnych, ale dla całej gminy. 
Zmiana pnepisów skłoniła do podjęcia tych 
działań. 

(mwk) 

-------------------- REKLAMA -
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ci ci • kredyty dla osób zatrudnionych • najtańsze pakiety 
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paumowęzlęcenie komunikacyjne 

~ ~ 1 umowę o dzieło • KORZYSTNE u~ieczenia 
• ofert dla osób w BIK-u domów i mieszkań 

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ • DOBIERZEMY NAJKORZYSTllWZĄ OFERTl DLA CIEBIE! 
ŁOWICZ, ul. Browarna 8 tel. (o-46) 837-87-17 
PIĄTEK, ul. Łowicka 2, tel. (0-24) 389-41-50 ~ 

MY DORADZAMY- TY WYBIERASZ 

BIURO HANDLOWE 
PC-MARSO 

ŁOWICZ. UL ZGOOA 35 
tal. (0-48) 837 49 86 

KOMPUTERY G?i'ilńf.J~ 
Nowa atrakcyjna oferta! 

~ . 
Dogodne warunki kredytowe! 
G?.-ilńil;; G?i'ilńiJ;; 

Postaw na jakość i doświadczenie 
- jesteśmy na rynku już 16 lat! ~ 

Tel. 0600-356-050, (042) 710-80-58 
lub w Caffe Internet Głowno, ul. Tar owa 33 
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HANDEL _WEJDZIE NA PIJARSKĄ 
Będą biura, będzie sklep. O tym, co się dzieje w budynku dawnego kina Bzura pisze Tomasz Bartos. 

Ku końcowi zmierzają prace ada- -
ptacyjne w budynku dawnego kina 
Bzura na ul. Pijarskiej w Łowiczu. 
Już 11 maja, w czasie Święta Lu
dowego, ma nastąpić oficjalne 
otwarcie części biurowej, której gą
spodarzem jest Towarzystwo Dom 
Ludowy. Do końca czerwca ma na
tomiast dojść do otwarcia sklepu 
na sali, gdzie mieściła się kawiar
nia Dziupla i kino Bzura -właścicie
lem tej części jest łowicki przed
siębiorca Krzysztof Gajda. 

P race na Pijarskiej trwają od połowy mi
nionego roku. Na jesieni nabrały roz

N<lu, zima trochęje przyhamowała, teraz są 
kontynuowane. WlaOCiciel północnej części 
podzielonego budynku, prezes Towarzy
stwa Dom Ludowy JózefKolacz.ek z dumą 
pokazuje co zrobiono. Obskurne nory, do 
których strach było wejść teraz są jasne, 
anawetsłoneczne. Wymieniono okna; wsta
wiono nowe drzwi. Podłogę w pomieszcze... 
niach biurowych wyłożono panelami, a na 
holach i klatce schodowej glazurą. Zmieniło 
się dużo. Ustawione zostały nowe ściany 
działowe, wymieniona instalacja elektrycz
na, centralnego ogrzewania oraz wodno-ka
nalizacyjna, z budową nowego pionu włącz
nie, dzięki czemu w końcach korytarzy na 
każdym piętrze wykonano dwie toalety, 
dam.ilit i męską Drewniane stropy pozo
stały, gdyż są w bardzo dobrej kondycji, 
wykonano tylko ich wzmocnienia 

Jak ludowcy, to obowiązkowo kolor zielony. Krzysztof Gajda zapowiada, że elewacja jego części także będzie 
utrzymana w tej rzucającej się z daleka w oczy kolorystyce. 

Budynek Towarzystwa posiada swoją 
oddzielną kotłownię olejową, Naprawiano 
dziurawy dach, założono nową blacharkę, 
rynny, przy okazji wykonując odpływy, 
które sprawiają, że woda n\e stoi pny fun
damentach, ale spływa na bezpieczną odle
głość. - W piwnicy już nie ma ~ki temu 
wilgoci, i choć nie jest to duże pomieszczenie, 
to po uprzątnięciu bałaganu i ustawieniu re
gałów, będzie mużna wykmzystać je na ar
chiwum - mówi Kołaczek. 

Twierdza PSL 
Choć Towarzystwo nie zakończyło jesz

cze prac we wnęuzu swego budynku, to ten 
już fyje. Odbyło się w nim spotkania lokal
nych członków PSL z władzami centralny
mi partii, posiedzenie rejonowe Spółdzielni 
Kółek Rolniczych, w którym ucz.estniczyli 

Dawne wejście do kawiarni Dziupla i Kina Bzura. Teraz są w tym miejscu 
witryny .sklepowe. 

.397 

OKNA z Krakowa 
OKNA nr 1 w Polsce 

• okna, które w badaniach Związku "Polskie Okna i Drzwi" spełniły 
wszyst ie wymagania techniczne i formalne! 

:: nowość w Polsce· szyba TBEIUIOUNE 1,0 GRATIS! 
• szyba zespolona o współczynniku przenikalności cieplnej U=l,O 
• znaczące zmniejszenie kosztów ogrzewania 

:: promocja tylkO do 30 kwietnia 2006 

iczęście · olecane okna ... 

•szczegóły w salonach sprzedaży 

KRAKOWSKIM 
TARGIEM 

do33% 
t 

ŁOWICZ, ul. Nowy Rynek 26, tel. 046/ 837 49 43 
SKIERNIEWICE, ul. Senatorska 25, teł. 046/ 833 22 21 

_członkowie i.atządu krajowego. Na cele ta
kie służy sala konferencyjna, wygospoda
rowana na pierwszym piętrze z pomiesz
czeniazajmowanegoniegdyś przez; salę ope
racyjną PZU. Tuż obok swoją siedzibę ma 
biuro PSL oraz Towarzystwo Dom Ludo
wy. W przyszłości planuje się udostępnić 
też pomieszczenia na biuro poselskie lub 
eurodeputowanego Janusza Wojciechow
skiego, z którym prowadzone są w tej spra
wie rozmowy. Oprócz tego w tej ~i bu
dynku działa centrwn Wojakowskich, za
nąd melioracji i gospodarski wodnej, swoje 
eiuro mają agenci PZU. Sąjeszczenie zajęte 
pomieszczenia, które będą wynajmowane. 
Zysk z czynszu zapewnić ma możliwość 
utrzymania budynku i działalność Towarzy
stwa. 

-Towarzystwo Dom Ludowy na najbliż
szym walnym zebraniu zajmie się sprawą 
przyjęcia programu dzi.alania w odremonto
mznyni budynku. Chcemy, by służył on, zgod-

9 

nie z pielwotnym przeznaczeniem, do celów 
statutowych. czyli krzewienia &wiaty i kul.tu
ry. Chcemy, by odbywały się tu spotkania 
zhistorykami,spajal.istamiz<kiedzinyoświaty, 

la.dtwy i rolnictwa - zapewnia Józef Koła
czek. Pomieszczenia Domu Ludowego mają 
zostać udostępnione organizacjom skupiają- · 
cym młodzież a pozostającym pod kontrolą 
lub pod wpływem PSL - takim jak Związek 
Młodzieży Wiejskiej, F_9IUID Młodych Lu
dowców, Kółka Rolnicze, Ludowe Zespoły 
Sportowe, Ochotnicza Straż Pożarna. 

Na pewno 
nie spożywczy 

Krzysztof Gaj da nabył w ubiegłym roku 
od Towarzystwa Dom Ludowy salę kino
wą wraz z pomieszczeniamtbiurowymi 
znajdującymi się nad daWil.ym wejściem 
do kina Stało się to, gdy rozmowy właści
cieli obiektu z ratuszem o jego ewentual
nym odkupieniu przez miasto nie przy
niosły rezultatu. Gajda powiedział nam, 
że prace przy zagospodarowaniu sali wi
dowiskowej potrwają do końca czerwca. Jest 
przekonany, że uda mu się pozyskać kon
kretną sieć handlową, która w tenninie przed 
wakatjami albo na ich początku otworzy 
w dawnym kinie sklep. -Prowadzę ciągle 
~w tej chwili ogrania,qjąsięonedo 
tlZechpodmiot/Jw-powiedziałnarn oszczęd
ny w tym temacie w słowa Gajda - Są to . 
sieci handluwe, które nie zajmtefą się sprze
dażą artykułów spożywczych. - Twierdz.ąco 
odpowiedział na pytanie, czy w kręgu tych 
:zainteresowań jestskandynawskasiećJYSK 
oferująca szeroki asortyment składający się 
na wyposażenie domu, np. meble, ręczniki, 
pościel itd Najbliższy Łowicza sklep tej 
sieci zńajduje się w Skierniewicach. 

Gajda twierdzi, że jak na razie ze strony 
jego rozmówców nie ma zastrz.eżeń co do 
małej ilości miejsc parkingowych pny jego 
budynku. -To stan przejściowy. Od wschod
niej strony budynku posiadam dziaBa& na 
któr'if zostanie urzqfiz.ony parldng, będzie 
mogło się tam zatrzymać od 1 O do 15 samo
chodów, oprócz tego ła1wiej będzie od tamtej 
strony dokonać załadunku towarów 'zaku
pionych w sklepie, niż od strony ul. Pijarskicy · 
- zapewnia 

Jedyny problem w takim rozwiązaniu 
kwestii miejsc parlcingowych to stacja trans
formatorowa stojąca od południowej stro-
ny budynku w osi planowanej drogi dojaz-
du do działki, na której miałby powstać par
king. Giijda prowadzi w tej chwili rozmowy 
z z.akładem Energetycznym w sprawie jej 
przeniesienia w inne miejsce, które sam za
proponował o kilkanaście metrów dalej na 
swojej działce. Połączenie z parkingiem bę- • 
dzie możliwe także od północnej strony bu
dynku. dok na str. 12 
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MAGNESEM 
NA WODOMIERZ? 

Kilka tygodni temu pisali
śmy o wykrytych w Łowiczu 
i okolicach 1 O przypadkach 
kradzieży prądu, dokona
nych poprzez działanie ma
gnesami neodymowymi. 
Osoby, które taką metodą 
cl:lciały pomniejszyć wyso
kość rachunków za prąd, 
słono za to zapłacą. Podob
ny los spotka tych, którzy 
w ten sposób kradną wodę. 

wskazań wodomierzy mówi: -Przy
puszczamy, że takie sytuacje mbgą 
mieć miejsce, ale na rcąie nie mamy 
urzqfizeń, kt6rymi można to spraw
dzić. -

Ile hektolitrów 
kradną? 

wody mogła być pobierana po
przez hydranty - uważa Paweł 
Wielemborek. Przeliczając to na 

ŁowickafiliaZakładuKonserwa- pieniądze okazuje się, że starty 
cji Urządzeń Wodociągowych z tytułu ginącej bez śladu wody 
i Melioracyjnych odczytuje wska- sięgają kwot 10.000-15.000 zł 
zania wodomierzy od około 4.000 rocznie w jednej gminie. 
odbiorców na terenie gmin; Kocie- Problem kradzjeży wody i fułszo
rzew, Chąśno, Lipce Reymontow- wania wskazań wodomierzy mają 
skie i Jeżów. :zajmuje się też stroną przedsiębiorstwa wodociągowe 
techniczną (konserwacją) sieci wo- w całym kraju.W internecie nie bra
dociągowej między innymi w grni- · kuje przestróg, których skuteczność 
nach .Zcluny, Nieborów i Kiernozia, w oddziaływaniu na złodziei jest 
w których stan liczników odczytu- wątpliwa, choć wymiar kar może 
ją pracownicy Urz.ędu Gminy. Sta- przyprawić o zawrót głowy. Zgod
tystyka prowadzona przez zakład nie z ustawą o zbiorowym zaopa
wskazuje, że różnica między ilością trzeniu w wodę, w przypadku 
wody odczytaną ze wskazań wo- stwierdzenia kradzieży wody, sąd 
domierzy na stacjach w-Odociągo- może orzec karę grzywny do 5 tys. 
wych a sumą odczytu wodomierzy zł. Odrębną karą może być nawiąz
indywidualnych sięgaobecnie40"/o, ka na rzecz pu.edsiębiorstwa wo
tymczasem jako standard przyjmu- dociągowego, która wynosić może 
je się różnicę 30%. Tzw. zbieralność do 1.000 zł za każ.dy miesiąc niele
pogorszyła się w ostatnich dwóch galnego pobierania wody. 
latach, a więc w czasie, gdy magne- (mwk) 

sy neodymowe zrobiły się dostęp-
ne i dość popularne. - Trudno wytłu-

20.04.2006 r. 

Nie każdy zostanie strażakiem 

D o 28 kwietnia można składać kategońa zdrowia A, uregulowany 
dokumenty w sprawie przy• stosunek do służby wojskowtj oraz 
jęcia do pracy w służbie bo- wykształcenie co najmniej średnie. 

jowej w Komendzie Powiatowej Wstępne kwalifikacja na podstawie 
PSP w Łowiczu. Wolne są trzy eta- złożonych dokumentów też jeszcze 
ty - ale nie będzie łatwo dostać tę nie gwarantuje sukcesu, tj. otizyma
pracę. Zgłaszać mogą się osoby do nia pracy. Kandydaci przejdą jesz-
30roku życia, posiadaj!jce minimum cze testy sprawnościowe, badania 
prawo jazdy kategorii B, a prefero- psychologiczne oraz badania Woje
wani będą ci, którzy mają także pra- wódzkiej Komisji Lekarskiej. Do
wo jazdy kat. C. Dobrze byłoby, piero wówczas mogą zostać przy
gdyby kandydaci mieli ukończony jęci do służby przygotowawczej na 
kurs medycmy. Nieodzowna jest okres 3 lat. (eb) 

W czerwcu regaty na Bzurze 

J ak poinformował ~ sekre
tarz Fonun Młodych Łowi
C'lllll Michał :lalewski, prze

łożony zos1ał 1etmiJi trzecich łowic
kich regat kajakowych ,,Dwa mo
sty", które -Odbywają się_ na rzece 
:Szurze. W tym roku nie odbędą się 
one w ostatni weekend majowy, ale 

w jedną z sobót w pierwszej poh>
wie cz.erwca. Organizatorzy chcą 
w ten sposób zapewnić sobie lep
sze wanmki pogodo\ve, bo z;rz;wy
czaj rywaliz.acji towarzyszył deszcz 
i wiatr, a także frekwenąję -pod ko
niec maja wiele osób ma w rodzinie 
np, I Komunię_ Świętą, (tb) 

Parking z gru-zu po kominie Polfy 
( 

zęść gruzu z wyburzonego 
wman:ustarego komina po by
łych zakładach fiumaceutycz

nych Polfil w Łyszkowicach, zosta
ła wykorzystana na podbudowę 
nowego parkingu na potrzeby łysz
kowickiego GOK oraz działającej 
przy nim sali bankietowej. Gruz 

Inspekcja Handlowa 

z komina będzie przykryty warstwą 
piachu i grysu, całość jest już okra
wężnikowana. Lada dzień na terenie 
poza parkingiem -na działce naleźJt
cej do ośrodka kultury- zostanie po
siana trawa oraz posadzone nisko
pienne krzewy. Zamontowane mają 
być również ławki. (mak) 

K omenda Powiatowa Policji 
w Łowiczu nie otizymała do 

tej pory ani jednego zgłosz.enia do
tyczącego fałszowania wskazań wo
domierzy, jednak pu.edsiębiorstwa 
wodociągowe podejmują działania 
zapobiegające takim praktykom. 
Wojewódzki Zakład Konserwacji 
Urządzeń Wodociągowych i Melio
racyjnych planuje zakupienie 
wskaźników, które nakleja się na 
wodomierz.e. Wskaźniki takie wy
kryjądziałaniamagnesemneodymo
wym na licznik do wody. Paweł 
Wielemborek, kierownik łowickiej 
filiizakład~pytanyofałszowanie 

Nie oznacza to jednak, że złodzie
je wody mogą spać spokojnie. Na 
rynku sąjuż dostępne wodomierz.e 
odpomenadziałaniemagnesów,które 
są droższe tylko o 15% od wodo
mierzy poddających się działaniu 
magnesów. Nie oznacza to jednak, 
że w krótkim czasie dotychczaso
we wodomierz.e wstaną wymienio
ne na nowe, ponieważ droższa od 
zakupu jest sama wymiana. Wielem
borek szacuje, że wymienienie jed
nego licznika wraz z montażem to 
koszt około 150 zł. Znacznie tańsze 
będzie zabezpieczenie wskaźnika
mi naklejonymi na dotychczasowe 
wodomierz.e, które zakład planuje 
przeprowadzić w kwietniu i maju. 
Wskaźnik taki kosztuje około 
1,70 zł. Zdaniem naszego rozmów
cy jest on tak trwały jak plomba, 
posiada swój indywidualny numer 
i przy próbie zdjęcia łatwo ulega 
uszkodzeniu. 

macz;i ~r&żnicę w~sposób, choć 
qstatnie dwa lata były suche i część 

Ąuto·Bass znowu w sqdzie, 
ale ·Marka K. nie ma w kraiu 

Pochodnie mogą być wycofane 

Już dwa lata temu w postę
powaniu przed sądem I instan
cji Marek K., główny oskarżo
ny w sprawie, w której poszko
dowanymi są klienci autoko
misu Auto-Bass, który działał 
w Łowiczu w roku 1997, leczył 
się na depresję i nie stawiał się 
na rozprawy. 

N atęwyznaczonąna \O kwiet
nia tego roku również się nie 

stawił, gdyż nie doręczono mu we
zwania Policja ustaliła, że Marek K.. 
sprzedał dom w Gostyninie i wraz 

. z rodziną wyprowadził się do Lon
dynu. Sąd wyznaczył kolejny ter
min rozprawy, z tym że wezwanie 
oskarżonemu ma doręczyć policja, 
a nie poczta. Wydaje się to mało 
prawdopodobne jeżeli oskarżony nie 
p0jawi się w tym czasie w Polsce. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że 
Marek K.. będzie poszukiwany mię
dzynarodowym listem gończym. 
Pozostali dwaj oskarżeni - Piotr R 
oraz Sławomir M. stawili się na roz
prawie . 

. Przypomnijmy, że Sąd Okręgo
wy w Skierniewicach uwzględnił 
apelację oskarżonych ze względów 
formalnych i przekazał sprawę Są
dowi Rejonowemu w Łowiczu do 
ponownego rozpoznania z umożli
wieniem udziału w postępowaniu 
poszkodowanym (brak formalny). 
Część z nich skorzystała z prawa 
do oskarżycielstwa posiłkowego, 
inni złożyli powództwa cywilne. 

Sprawa autokomi~ który miał 
siedzibę w Łowiczu na ul. :zamko
wej oraz filie w Skierniewicach i Ra-

wieMazowieckiaj, ciągnie sięjuż od 
1997 roku. Latem tamtego roku oka
zało się, że spółka jest niewypłacal
na, a jej klienci, którzy wstawiali sa
mochody do komisu licząc na ich 
sprzedanie, nie otizymywali pienię
dzy długo po terminie, który wyno
sił 14 dni, a.maksymalnie - zgodnie 
z umową komisową - mógł być 
przedłużony do 21 dni. Przed są
dem postawione zostały trzy oso
by: Marek K.. - szef fumy w Łowi
czu oraz jego współpracownicy -
Piotr R i Sławomir M. (eb) 

' Wielkanocne spotkanie ·u Sw. Ducha 

O koło 40 osób zasiadło 
w czwartek.13 kwietnia przy 
wielkanocnym stole, który 

przygotowali uczestnicy świetlicy 
parafii Świętego Ducha w Łowiczu. 
Gośćmi były przede wszystkim 
dzieci uc~jącenaodhywające 
się w niej codzienne zajęcia, wolon
tariusze, ale także sponsorzy i bur -
mistrzowie Łowicza. Dzieci ze świe-

tlicy, zgodnie ze zwyczajem, poka
zały kilkunastominutowy program, 
tym razem pt „Czerwony Kaptu
rek w wersji Wielkanocntj". Opo
wieść została przeniesiona w świą
teczne realia, dlatego malazło się 
w tej sztuce dużo elementów świą
tecznych, jak święcenie pokarmów 
czy oblewanie wodą. 

(tb) 

• LEADER PRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 
PRACOWNIKOW 

MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• książeczka do celów epidemiologiczno-sanitamych 
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane 

Centrum Dystrybucji Leader Price 
Sosnowiec 15 A, 95-01 O STRYKÓW 

tel. 42/714-28-10 
e-mail: rekrutacjastr@leaderprice.pl R-5B3 

Firmo AGRO-BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWlANE 
· drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 

cement li od 295 zł Łódź 

+ W~GIEL kostko, orzech, miały 

+ EKO-GROSZEK workowany ffl 
+oraz NAWOZY '.La:- lłl . 
a wszystko to w bardzo · · 
atrakcyjnych cenach!!! · Teł. 046 830-22-55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ 

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

Zakwestionowane przez 
Inspekcję Handlową w jed
nym ze sklepów z artykuła
mi ogrodniczymi w Łowiczu 
drewniane pochodnie z kno
tem na końcu oraz olejowe 
mini latarnie - obydwa towa
ry produkcji chińskiej -mogą 
zostać wycofane ze sprzeda
ż.y w całym kraju. 

S prawą zajął się łódzki oddział Urzędu C1chrony Konkuren
cji i Konsumentów. -Niby bła

ha sprawa, ponieważ pochodnia 
lwsztuje około 7 złotych, zaś latar
nia około 20 złotych. ale nie ma na 
nich nawet informacji cy można ich 

ufywaćwpomie=.eniachzamknię
tych cy tylko na zewnątrz, bralwzna
czeń o tyn; że nie mogą używać tego 
dzieci ... -powiedział nam szef skier
niewickiej Inspekcji Handlowtj Ry
szard Szmajdziński. Oprócz tego 
kontrolerzy stwierdzili, że nie ma 
oznaczenia jakie substancje ulegają 
spalaniu podczas palenia się latami 
i pochodni, wiec w związku z tym 
nie można określić, czy gazy wy
dzielane w tym procesie mają 
wpływ na zdrowie człowieka 

Co prezes UOKiK może zrobić 
w przypadku uznania, że produkt 
nie jest bezpieczny? Otóż może za
żądać od producenta lub importera 
oZfi!lkowania produktu ostrzeżenia-

mi o zagrożeniach z nim związanych, 
nakazać producentowi ostrzeżenie 
konswnentów lub powiadomienie 
opinii publicznej o zagrożeni~ na
kazać wyęliminowanie zagrożeń 
stwarzanych przez produkt, naka
zać producentowi wycofanie pro
duktu z ~ lub nawet już od 
konsumentów i jego zniszczenie, je
żeli jest to jedyny środek zapewnia
jący usunięcie niebezpieczeństwa. 
Nakaz wycofania towarów z rynku 
musi być najpierw poprzedzony 
postępowaniem administracyjnym. 
Decyzje w sprawie pochodni i la
tarni mają zapaść jeszcze w kwiet
ruu. 

(mak) 

Stryków, ul. Batorego 27, BRAMY 
H6RMANN tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 

• usługi transportowe I 
• dostawy betonu Cl I 
• produkcję betonów specjalistycznych 
• elementy prefabrykowane: 

bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

• stropy TERIVA 
• płyty stropowe (do 7,20 m) 
• sprzedaż piasku sianego 

i cementu c~~ 

I)() ~1:47()Ll4..Lll 

SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: . K~ 
O bramy garażowe f EL~ 'J:Ofir 
O bramy przemysłowe GĄNCJĄ 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
El automatyka do bram przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE . 
o drzwi wejściowe 

TOP COMFORT i TOP PRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO 10 KM). GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 ' 
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304 ~ 
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Gmina Bielawy . 
Zywność 

dla noibiednieiszych , 

P odobniejak w ostatnich latach Stowa
rzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew 
i Okolic otrzymało sporo żywności 

z fimdacji Bank Żywności w Łodzi, w ra
mach unijnego programu obdarowywania 
żywnością najbiedniejszych mieszkańców 
Unii Ewupejskiej. Stowarzyszenie z Wali
szewa w ubiegłym roku otrzymało 6 ton 
żywności: makaronu, mleka w proszku oraz 
ryżu. W tym roku ponowiło wniosek, któ
ry również został pozytywnie rozpatrzo
ny - i tym razem darów będzie aż 31 ton. 

Transporty żywności docierać będą do 
Waliszewa raz na kwartał. W laµch po
przednich pomocą objętych zostało ponad 
100 rodzin. czyli około 600 osób mieszkają
cych na terenie gmin Bielawy oraz Głowno. 
W rozdzielaniu żywności poszczególnym 
rodzinom pomagali pracownicy GOPS 
z Bielaw. W tym roku stowarzysz.enie pro
si dodatkowo o pomoc sołtysów, którzy są 
najlepiej zorientowani w sytuatji mieszkań... 
ców wsi. - PO<kefrzewamy, że niektórzy na
prawdępotrzebujący ws~ się przyjść po 
pomoc, a i tym chcemy ją ofiarować-mówi 
członek stowarzyszenia radny Rady Gmi
ny Bielawy, Adam Krysicki. 

(eh) 

Gmina Domaniewice 

Poprawiają drogi gruntowe 

P o 10 kwietnia na drogi gruntowe gmi
ny Domaniewice W)'.jechała równiar
ka. Zaplanowano wywieźć katnień 

i tłuczeń na około 15 km nieutwardzonych 
dróg. Odubiegh:gotygodniazajmąjesiętym 
finna :lenona Wawrzyna, który jest właści
cielem kopalni żwiru i piasku w Czatolinie 
II oraz świadczy usługi transportowe. Gmi
na Domaniewice płaci za tonę pospółki wraz 
z transportem 16,47 zł. Dopiero po zakoń
czeniu prac okaże się ile materiału zużyto. 
W budżecie gminy na bieżące utrzymanie 
dróg zarezeiwowano 142.000 zł. 

W ubiegłym tygodniu utwardzono :frag
menty dróg we wsiach: Skaratki Pod Lm, 
Skaratki Pod Rogóźno, Stroniewice. Po świę
tach wielkanocnych równiarka dotrze do 
Reczyc, Krępy i Rogóźna. (eh) 

Gminna Sanniki 

Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw 

• • 
JOHN DEERE . JUZ PRACUJE 

Nowoczesny sprzęt rolniczy 
wartości 567 tys. zł zakupiło 
dla swoich potrzeb, 
jak też w celu świadczenia usług, 
Zrzeszenie Plantatorów Owoców 
i Watzyw w Łowiczu. 

N a liście zakupów =eszenia znalazły 
się: ciągnik rolniczy o mocy 130 KM 

John Deere 662 OSE, 2 przyczepy trans
portowe T 629 o ładowności 14 ton, siew
nik precyzyjny Agricola, 4-skibowy pług 
obrotowy Pottinger, 2 agregaty uprawowe 
czynne Hermes. Ciągnik John Deere w śro
dę 12 kwietnia wykonywał po raz pierw
szy prace polowe w jednym z gospodarstw 
wŚwieryżu. Tegosamegodalaodbyłsięteż 
instruktaż obsługi siewnika. 

Na część zakupionego sprzętu, oprócz 
ciągnika i przyczep, zrzeszenie otrzyma 
dotącję w wysokości 54 tys. zł. Pozostała 
kwota pochodzi z tzw. funduszu opera
cyjnego grupy producenckiej, jaką jest 
zrzeszenie. Fundusz ten tworzony jest 
p~ plantatorów, którym potrąca się na to 
konto 4% wpływów ze sprzedaży owo
ców i warzyw. 

Na zakup ciągnika i przyczep plantato
rzy zaciągnęli kredyt, wpłacając na wstępie 
300/o ceny. Tego typu inwestycja nie może 
być finansowana z fimduszu operacyjnego, 
podobnie jak zakup skrzynek lub palet. 

- Spodziewamy się znacznie większych 
zasiewów buraczków i mieliśmy obmly, ey 
jednym siewnikiem ulążymy ~tko zro
bić na czas - mówi preres zrzeszenia Jan 
Znyk dodając, że w ubiegłym roku zaku-

Rolnicy ze zrzeszenia plantatorów oglądają nowy siewnik marki Agricola. 

piony został siewnik podobnej klasy mruki 
Monosen. 

Maszyny będące własnością =eszenia 
wykorzystują rolnicy należący do tej grupy 
producenckiej, których jest około 400. 
W miarę wolnych mocy przerobowych, 
świadczone są też usługi rolnikom niezrze
szonym. Prezes z,apewnia, że ceny są kon
kurencyjne wobec innych podmiotów 
świadczą;ych tego typu usługi. a jakość usług 
- zważywszy na to, że jest to sprzęt naj-
nowszej generacji - jest wysoka. . 

W najbliższ.ej przyszłości =eszenie pla
nuje dokupić trzecią sadzarkę Ferrari, 
do wysadzania rozsady pomidorów oraz 
roślin kapustnych, skrzyniopalety EURO 
do przechowywania i transportu warzyw, 
a także przyczepy o ładowności 8 ton do 
przewożenia pomidorów luzem. (mwk) 

11 

Konferencja odbyła się w gabinecie 
burmistrza. Na pytania odpowiadali 
Anna Czubak i Ryszard Budzałek. 

Pierwsze dni 
pani sekretarz 

P ierwsza konferencja prasowa 
z udziałem nowej sekretarz miasta 
Łowicz Anny Czubak odbyła się 

w piątek 7 kwietnia w łowickim ratuszu. 

Powołana tydzień wcześniej na to 
stanowisko urzędniczka deklarowała, 
że w instytucji najważniejsi są dla niej 
ludzie. Poznawała więc pracowników, 
uczestniczyła też we wtorkowym 
posiedzeniu komiaji rewizyjnej, 
zadawała wiele pytań dotyczących 
sposobu organizacji uu.ędu. 
Na konferencji deklarowała, ' 
że w najbliższym czasie 
najważniejsze będzie wdrożenie ustawy 
o elektronicznym podpisie, 
która wchodzi w życie 15 sierpnia 
W ramach przygotowań do tego 
ogłooz.ony był konkurs na zakup 
10 stanowisk komputerowych. Kolejnymi 
działaniami będą: pneprowadzenie 
szkoleń informatycznych urzędników, • 
następnie - przygotowania do jesiennych 
wyborów. Anna Czubak przyznała, 
że specyfika jej dotychC'zasowej pracy 
(w łódzkiej centrali Banku Gospodarki 
Żywnościowej - przyp. red) była 
całkiem inna, obowiązki swoje będzie 
więc poznawać w najbliższym czasie. 
Deklarowała też swoją apolityczność, 

czego dowodem jest to, że nigdy nie 
~ciała do żadnej partii Czy boi się 
zmian, jakie mogą przynieść wybory 
samorządowe? - Kai.dy pracoWf!ik jakieś 
oba»y ma - przyznała, dając 
do zrozumienia, że dobrze wykonując 
swojąpracę będzie się starała 

minimalizować te obawy. 
(mwk) 

BOŚ da kredyt 
no przedszk~le 

( 

ztery banki stanęły do pnetargu na 
udzielenie gminie Sanniki kredytu 
w wysokości 685.000 zł na budowę 

siedziby gminnych instytucji (m.in. przed
szkola) przy ul Chopina w Sannikach. z.a_ 
interesowanych przetargiem banków, które 
pobrały specyfikację było dwukiotnie wię
cej. Naj"korzystniejszą ofertę złożył Bank 
Ochrony Środowiska w Płocku. 

Przedszkole takie dla n.aibiednieiszych· 

W ramach przygotowań do tej inwesty
cji, w tym tygodniu odbędzie się kolejny 
przetarg, który wyłoni inspektora nadzoru 
budowlanego, który będzie czuwałnadprae
biegiem tej inwestycj~ której realizacja ma 
trwać 3 Jata. Wójt gminy Sanniki Maria Fu
dała mówi, że dopiero po wyłonieniu in
spektora, pod koniec kwietnia lub na po
czątku maja, ogłoszony zostanie prz.etarg 
na wyłonienie wykonawcy. 

(mwk) 

Trzydzieścioro pięcioro dzieci 
z rodzin o najniższych dochodach 
będzie mogło od 1 września korzy
stać z miejskich przedszkoli w Ło
wiczu. 

Z a ich pobyt w placówce rodzice zapła
cą symboliczną stawkę wynoszącą 5 

lub 10 zł miesięcznie. Wicebmmistrz Ma
ciej Mońka mówi, że jest to program pilota
żowy skierowany do dzieci z rodzin nieza
możnych. Jego celem jest umożliwienie tym 
dzieciom korzystanie z pnedszkoli, jedno
cześnie jest metodą na to, aby baza pued
szkoli była ·dobrze wykorzystana. Z możli
wości tej będą mogły korzystać rodziny, 
w których dochód na jednąosobęjestmniej
~ niż 316 zł na osobę miesięcznie. Obli
czono, że w Łowiczu jest dokładnie 35 ta-

kich dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pomysło
dawcy chciehby, aby wszystkie te dzieci od 
nowego roku szkolnego uczęszczały do 
przedszkoli. Opłata za pierwsze dziecko 
wyoosićbędzie lOzł,zadrugieikolejne-po 

5 zł. Pozostała należność tytułem opłaty 
stałej oraz koszty wyżywienia pokryta zo
stanie z budżetu miasta przez Miejski Ośro
dek Pomocy Społecznej. 

- Nie chcemy. aby było to ca/kiemza dar
mo, dlatego zdecjidowaliśmy się na minimal
ny udział rodzin - mówi wiceburmistrz 
Mońka, wyrażając nadzieję, że konieczność 

zapłacenia 5 lub 10 zł będzie na rodziców 
działała mobilizująco. 

Dyrektor MOPS w Łowiczu Marek 
Dziedziela dodaje, że pomysł nie jest cał
kiem nowy, bo ośrodek już dofinansowuje 
pobyt kilkunastu dzieci w przedszkolach. 

Wystarczy mieć 30% zniżki za bezszkodowąjazdę w OC aby otrzymać zniżkę na AC. 
Zapraszamy do naszych placówek! Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2006 roku. 

Nowe jest to, że to pracownicy pomocy 
społecmej sami docierają do tych rodzin 
i zachęcają rodziców, aby zapisali dzieci do 
placówek Zdecydowano się na to po poli
czeniu tych dzieci, gdy okazało się, że po
trzeby Udzielenie im pomocy są większe 
ńiż wcześniej przypuszczano. -Pobyt dziec
ka w przedszkolu na pewno jest korzystny 
dla jego rozwoju, dlatego tym, którzy mają 
małe dochody, obniimny lxirieręfinansawą 
- mówi Dziedziela 

Z danych Urzędu Miejskiego w Łowi
czu wynika; że wychowaniem przedszkol
nym objętych było dotychczas około 65% 
dzieci, a niż demograficzny sprawił, że cała 
populacja 3-latków, które mogłyby od 1 
wiześnia chodzić do miejskich przeds7.koli, 
jest mniejsza o około 40 dzieci w porówna
niu z rokiem ubiegłym. 

' 

.~ I PZUSA INFOLINIA: o 801 102 102 www.pzu.pl 

Rodzice przedszkolaków płacą za pobyt 
dziecka w placówce nawet 155 zł miesięcz
nie. Opłata stała za pnedszkole, tzw. r::zb

sne, wynosi obecnie 76 zł miesięcznie za 
pierwsz.e dziecko, 38 zł za drugie i kolejne. 
Stawki żywieniowe ustalane są w porozu
mieniu z Radą Rodziców. I tak np. w pu.ed
szkolach nr 3 i nr 4 stawki te wynoszą 3,50 
zł za trzy posiłki dziennie. Dodatkowo 
w Przedszkolu m 3 istnieje fimdusz Rady 
Rodziców, na który wpłaca się 15 zł mie
sięcznie. Pieniądze wykorzystywane są na 
opłacenie zajęć dodatkowych (jak np. ryt
mika, koncerty), zakup środków czystośc~ 
przyborów do zajęć plastycżnych. 

W Przedszkolu m 4 rodzice mogą zapisać 
dzieci na zajęcia dodatkowe -angielski (22 zł 
miesięcznie) lub gimnastykę korekcyjną 
(8 zł miesięcznie). (mwk) 
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Swięta, święta ICIZYSZTOf~-MllCIAS ! r ~ ' 

SPOZA , 
KADRU 

• • • 
l]UZpO ••• 

K
tóż z nas nie lubi świętowa_ć? 
Pytanie jest w zasadzie reto
ryczne , bo nawet jeśli takie 

.dziwolągi" się zdarzają. to należą do 
wyjątków. Swojego rodzaju osobistym 
świętem jest dla każdego pracującego 
urlop, a dla uczniów wakacje. Wpraw
dzie najwięksi pracusie i szkolni pry
musi pod koniec urlopów i wakacji nie 
mogą się d.oczekać, kiedy wrócą do 
pracy albo do szkoły, ale regułą jest 
utyskiwanie w rodzaju: jaka szkoda, 
że czas leniuchowania już się kończy. 
Więc ja też nie wyłamuję się z tego 
szeregu i wyrażam ubolewanie, że 
święta Wielkanocne znów trwały za
ledwie dwa dni. Z Bożym Narodzeniem 
jest o tyle lepiej, że jeśli tak się kalen
darz ułoży, że święta przypadną na 
środek tygodnia, to mamy wówczas 
praktycznie cały tydzień świętowania. 
Jak dobrze pamiętam z wczesnego 
dzieciństwa to z Wielkanocą ludność 
Ziemi" Łowickiej też sobie jakoś radziła 
urządzając we wtorek trzeci dzień 
świąt. W końcu po lanym poniedziałku 
trzeba było się osuszyć, a strażacy 
musieli wyleczyć kaca. Do ludowo-re
ligijnej tradycji w drugim dniu Wielka
nocy należało bowiem ·obchodzenie 
wczesnym rankiem z chor,ągwią pól 
swojej wsi, potem przemarsz przez 
wieś i zbieranie 

1

dyngusa w postaci 
jajek, a następnie biesiada w strażac
kiej sali przy jajecznicy z co najmniej 
stu jaj, która tego świątecznego dnia 
występowała w roli zakąski. Tradycja 
zresztą w narodzie jakoś ginie. 

N a rezurekcji byłem w Warsza
wie, w kościele pijarskim na 
Siekierkach, więc nie wiem, 

czy na Ziemi Łowickiej zachował się 
zwyczaj strzelania z karbidówek, klu
czy na kalichlorek i innych głośnych 
wynalazków, ale z pełną świadomo
ścią oświadczam, że na Ursynowie, 
Mokotowie i przyległych terenach pa
nowała w wielkanocny poranek nie
mal pełna cisza, bo jednak procesyjny 
śpiew .Wesoły nam dziś dzień nastał" 

nie miał aż tylu decybeli, by potrząsnąć 
warszawskimi dzielnicami. 

T eraz każde święta religijne mają 
tę dodatkową zaletę, że przez 
dwa - trzy dni media nie zale

wają nas informacjami ze świata poli
tyki. Można więc od polityki trochę od
sapnąć, choć gotów jestem założyć się 
o moje honorarium za ten fęlieton (wiele 
nie ryzykuję), że przy co najmniej drugim 
wielkanocnym stole toczyły się gorące 
dyskusje polityczne. A we wtorek do 
wszystkich dzienników telewizyjnych 
i radiowych oraz codziennych gazet 
znów szerokim strumieniem, niczym Bzu
ra po wiosennych roztopach, wlała się 
polityka. Co powiedział a czego nie po
wiedział minister Wassermann? Czy Lep
per może być ministrem i wicepremierem 
po tym, jak został ukarany przez sąd za 
wysypywanie na tory zboża należące
go _do biznesmena Komorowskiego z Zie
mi Sochaczewskiej, notabene byłego 
posła, a wcześniej senatora PSL-u? 
O wyroku za obrażanie prezydenta Kwa- · 
śniewskiego raczej się nie wspomina, bo 
jeszcze trochę i wyjdzie na .lepperowe". 
Co zrobi Jarosław Kaczyński, żeby jakoś 
utkać w Sejmie większość? A o tym, że 
łatwo mu nie jest, nie trzeba nikogo prze
konywać. Swoją drogą wielka szkoda, 
że tak się dzieje, bo w Polsce jest dużo 
do posprzątania i jak już wybory wygrali 
ci , którzy za takie sprzątanie chcieliby 
się zabrać, to trochę im poselskich man
datów brakuje, by owe porządki robić 
w miarę skutecznie. Tym bardziej, że me
dia, w znacznej części rzekomo .postę
powe", tej pracy nie ułatwiają. Prawdę 
powiedziawszy już mi się trochę mdło 
robi, kiedy słyszę albo widzę kolejne mało 
śmieszne dowcipy na temat kaczek (czy 
raczej kaczorów) nawiązujące do na
zwiska braci Kaczyńskich. A z głupotą 
i prostactwem rzekomej inteligencji trud
no nawet polemizować. I tak oto po krót
kich, jak co roku, Świętach Wielkanocnych 
znów mamy dzień powszedni i powtarza
jąc to, co napisalem na początku, wyrażę 
ubolewanie, że już się skończyły. 

20.04.2006 r. 

Z lewej Krzysztof Gajda, z prawej prezes Towarzystwa Bez podestu, bez foteli, to już nie jest sala kinowa. 
Dom Ludowy Józef Kołaczek. Trochę żal. 

dok ze str. 9 . -

HANDEL WEJDZIE NA PIJARSKĄ 
W ten sposób uda się wymusić bez

pieczny ciąg komunikacyjny wokół 
tego gmachu, bez tamowania ul. Pijarskiej. 
-A jeśli ktoś nie zatrzyma się przy sldepie, to 
zawsze może skorzystać z parkingu na Sfil
rym Rynku, nie jest on oddalony aż tak dale
ko, by nie można było przejść się spacerem 
kilkadziesiąt metrów - chwali lokalizację 
przyszłego sklepu Krzysztof Gajda 

wiele „pamiątek'' po widzach - m in. pienią
dze w banknotach i w monetach a nawet legi
tymację szkolną z lat 70. 

Teraz pomieszczenie sali kinowej czeka 
na tynki, posadzkę, obniż.enie i dodanie ka
loryferów, poprawienie instalacji. Gajda 
pozostawił starą instalację centralnego ogIL.e

wania, wymieni tylko piec na miałowy. Jed
nak Prac na tak duż.ej sali będzie i tak sporo. 
-Muszęs~postara!:, bywykorzysmćdokoń-

Fotele trafiły do pieca ca obecne możliwości budynku- mówi wła
ściciel. 

Sala kinowa nie jest już siiląkinową, pozo.. Krzysztof Gajda przygotowuje też pod 
stanie po niej tylko wspomnienie. Nie ma już ~ajem pomieszczenia biurowe w cz.ę.5ci 
pochyłej podłogi, na której były fotele wi- budynku nad dawnym wejściem do kina 
downi, wykuto wyjście z kina od strony idawnąkawiarniąDziuplaJestnimibardzo 

wschodniej. Rozebrana jest scena i lekkie ścian- · duż.e zainteresowanie, na drugiej kondygna
ki pomiędzy salą a dawnąkawiarnią Dziupla cji ma np. powstać pcywatna poradnia psy
Tam nie ma już zabudowy baru, jest łyso chologiczna dla dzieci. W tych pomieszcze
i jeszcze bardzo ponuro. Gajda opowiada, 'Żi! niach, podobnie jak i w lokalach Towarzy
bardzo c!uż.o czasu zajęło iuz.ebranie pochy- stwa, dokonano gnmtownej wymiany całej 
łości, na którtj stały fotele. -To dziwne, ale instalacji, poło'Żi!nia tynków, doprowadza
mimn, i,e wykonywano to w latach 70-tych. jąc je do odpowiedniego standardu. 
wykorzystano do tego bardzo dui.o parzqd
nej sfilii i betonu. Ruszenie tego było prawdzi
wym wyzwaniem - mówi. Fotele trafiły do 
pieca Choć Gajda proponował wielu oso
bom ich zabranie na pamiątkę po kinie - nie 
było zainteresowanych. W czasie demonta
żu foteli i podłogi znaleziono w podłodze 

Towarzystwo 
nie czuie kaca · 

Czy Józef KołaCzek, jako prezes Towa
rzystwa Dom Ludowy i główny jego mo
tor, dążący do odzyskania własności ludo-

wców, jest zadowolony z obecnego stanu 
dawnego kina? Z tego, że zamiast działalno
ści kulturalnej będzie odbywać się w nim 
handel? Zapytany o to twierdzi, że nie moż.e 
być w pełni zadowolony. Wobec braku 
możliwości porozumienia się z miastem -
i to zarówno z burmistrz.em, jak i z Radą 
Miejską- Towarzystwowybrało-jaktwier

dzi - mniejsze zło i musiało r:zJi,ć kinową 
sprzedać. Ratusz zrobił, według niego, 
wszystko, by zablokować prywatnego 
przedsiębiorcę w jego zamiarach utworze
nia kina utrzymując nierówną konkurencję 
w postaci kina LOK. W końcu władze nie 
wyraziły zainteresowania wysuniętą pnez 
Gajdę propozycją zamiany nieruchomości, 
w ramach której ratusz stałby się prawnym 
właścicielem kina i mógłby przeprowadzić 
tam modernizację, dzięki czemu miasto mia
łoby obecnie salę kinową z prawdziwego 
zdarzenia. 

- 'Zrobiłem w.szystko, by sala ta spe/niala 
rolę teatralno-kinową, ale nie chciano ze mną 
rozmawiać. Dlatego cieszę się, ze udało się 
poroz.umieć z panem Gaj<4, doszło do tran

sakcji i jesteśmy już teraz pod koniec prac 
remontowych. Niedługo przywrócimy dzia
łalność Domu Ludowego w Łowiczu -zapo
wiada prezes Kołaczek. Kino na Pijarskiej 
odeszło w przeszłość. (th) 

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

poszukuje osoby na stanowisko 

Polski Związek Motorowy ... 
OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDOW -

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

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

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za: 
• Prowadzenie pełnej księgowości 
• Właściwe utrzymanie, przechowywanie i archiwizację dokun:ientacji 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 

PRODUCENT PtYT GNOJOWYCH 
I SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW 

NA GNOJOWIC~ od 25 do 350 m2 

Załatwiamy całkowitą dokumentacię 
UDZIELAMY GWARANO/ 

do 22 kwietnia 
wielka 
obniżka 
cen ~ 00 ~!~IWIW,_liil 

GŁOWNO, ul. ZGIERSKA 
(sklep w budynku poczty- dawna telekomunikacja) 

pn.-pt. 9-17, sb. 9-13 GR.
32 

• 
• 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 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
l:.OWICZ, ul. Jana Pawła li 177/179 
tel./tax 0461837-52-83, 837-57•50 

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

ŁÓDŹ, ul. Przybyszewskiego 103 
te/./fax 0421682-54-72 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pi"arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

l<ata'zyna Winczyk • co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

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

PSYCHIATRA 
Eltbleta Bolanowska- środy w godz. 1~16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~cb - codziennie w godz. IHO 

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

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

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej 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- poniedzialki w łodz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

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

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

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

( skrzyWienia l<ręgos/Upa u dzieci i młodzieży) 
• zabięgi z fizykoterapii 

(krótki tennin oczekiwania, przystępne koszty zabiegów) 
• w sprzedaży: żele, ściągacze, stabilizatory, 

pasy lędŻWlowe i inne art. ortopedyczne 
Lek. med. Marek Lasota 

specjalista chirurgii urazowej i ortopedii 
wtorek 16.00-18.00; tel. kom. 604-614-709 

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

Lek. med. Włodzimierz Jaworowski 
specjalista chorób nerwowych I akupunktury 

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

Dr n. med. Andrzej Sadowski 
specjalista rehabllitacji chorób narządu ruchu, 

Pierwsza sobota miesiąca 10.00-13.00 

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

Druga sobota miesiąca 10.00-12.00 R-1ia 

LECZEM IE . Specja~s!a 
KR~GOSlUPA gmekojog - połoznik - cytolog 

• przepuklina krążkowa kręgosłupa KIJS.JllER CU. 
i skrzywienia kręgosłupa IilłZI1SZTOF 

• bóle karku, głowy i rąk 
• bóle nóg, bioder, kolan 
• rwa kuls~o":'a•. dxskopatia . PRYWATNY GABINET 
• Z!'Y~odmema 1 ~~le ~eumato1dalne GINEKOLOGICZNO-POŁOtNICZY 
• merowna długosc nog 
• porażenia mózgowe i osteoporoza PEŁNA DIAGNO~TYKA ~.tym USG 
• masaże sportowe (kontuzje sportowe) oraz leczenie na m1e1scu 
• leczenie po złamaniach Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 

_ • masaże odch.udzające ·cellulit . . czynny codziennie godz. 15.00-20.00 
• przyg~towame kręgosłu~a .na c1ąze w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
• leczem~r~gosłupa po c1ązy Tef. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 ~ 
Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.leczenie-kregosfupa.pl R.s12 

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 1<-' 

• 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 

WIEStA W BIELECKI 
lekan chorób wewnętnnych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota s00 -1230 

• ŁOWICZ, Stary Rynek B (uzgadniać telefonicznie) 

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~ 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00.19.00 · 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 

MASAż LECZNIClY NĄ FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY R-A? 

~a01~Drobnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

• Badanie erofilaktyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, uczniów, śtudentów 

• Badania kierowców, EKG 
towicz ul. Turystyczna 4, 

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

· uMOWĄZ NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

Czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m) 

tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66 
tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDNI~ STOMATOLOOA;; 

PRYWATNY GABINET LEKARSKI 
BADANIA USG " 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu 
PRlY JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci,-młodzież, dorosli 

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

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

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

WIZYTY DOMOWE 
planowe - soboty w godz. 11 .00-19.00 ~ 

PILNIEJSZE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej . 

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

GABINET 
REHABILITACJI 

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

I LASER I MASAZ I TERAPIA MANUALNA 
I LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA 

• d skopatia • rwa kulszowa • bóle stawów • sz i i barków 

sprzedaż artYkułów medycznych 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśnieniomierze 
• pasy stabilizuiące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkladki ortopedyczne do butów SCHOLL 

ClYNNE: PON.-PT. 10-18, SOB. 10-13 ~ 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA GUZOWSD·BARTNIAK 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apte~i) 

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

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

R-329 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński . 
SPECJAUSTA POŁOZNICTWA 

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

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

• PRZYJMUJE: re 
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. 042 7-107-400 GR·2' 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

-

~iarnia 

I~lll?l 
DH .Panorama"· róg Nowego Rynku i Kożiej 
OFERUJE: tel. 0606-968-537 
./ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych~~w 
./ dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów 

REKLAMA · 13 

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 
1 • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży • 

• n~rządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ffi 

NAJTAŃSZE W POLSCE 

i~~i~i?ł&~ 
~ PPHU LEGPO.L Cf 

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

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

Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem Q 
Cd kom. 0-607-364-068 całą dobę 0 
~ BIURO: tel. (043) 824-69-88, 0601-584-262 -01 
BOGATA KOLORYSTYK.li' 

Rodziców z dziećmi od 4 do 6 lat 
zainteresowanych umuzykalnieniem 

i nauką gry na fortepianie 

ZAPRASZAM NA CYKL 
LEKCJIPOKAZO\VYCH 

w soboty 

Łowicz, Plac Koński Targ 713 
ZAPISY TELEFONICZNE tel. kom. 0604-500·080 

Dorota Mazurkiewicz R-199 

[4)~~~~NIA 
= OFERUJE PAŃSTWU · 
~ •studnie kanallzacyjne: 
~ - szczelnę łączone na uszczelkę 
~~·~ -łączone na zaprawę 
c=:i=:=rJ • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
l~I •pustaki zasypowe 

•nadproża 

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

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

internet: http://www.winkhaus.~om.pl/sib 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

MIAŁES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł Wskutek wypadku ·BEZPŁATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 
- jako zadośćuczynienia , odszkodowania z tytułu DO KLIENTA 

utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 
ZGtOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
które wydarzyły się do 10 lat wstecz_ 
(046) 857-70-94, kom. 060'4-693-723 ~ 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

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

tel. 0-696-016•005 R.o576 

ZŁOMOWANIE 
POJAZDOW 

ZAŚWIADCZENIA NA MIEJSCU 
BEZ POŚREDNIKÓW 

Stac"a Demontażu Po azdów 
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Odnowiony sztandar hufca prezentuje pwd. Michał Kordecki. 

Sztandar Hufca ZHP iak nowy 
Z początkiem kwietnia do łowic

kiego hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego powrócił z renowacji 
sztandar organizacji wykonany 
w 1961 roku. 

P o 45 latach użytkowania płótno sztan
daru było zużyte, frędzle wypłowia
łe, bnegi porwane, popa.ecierane i po

darte. W jeszcze gorszym stanie były drzew
ce. Z tego powodu komenda hufca podjęła 
uchwałę o pizeprowadzeniu niezbędnej re
nowacji. 

Remont sztandaru trwał miesiąc, płótnem 
zajęła się znana łowicka hafciarka Anoa Sta
niszewska. Zmniejszyła sztandar, dohafto-

wała koronę nad głową orła, naprawiła po
zostałe hafty, doszyła srebrne frędzle i wszy
ła nowe zawieszki trzymające sztandar na 
drzewcu. Za wykonanąpracę nie chciała od 
hufca pieniędzy. Dodatkowo przekazała 
pokrowiec ochronny. 

Drzewce wyremontował pwd. Michał 
Kordecki. Sztandar zyskał też nową, szes
nastocentymetrową lilijkę, bezpłatnie wy
konała ją firma ,,Masf' z Piasków pod Nie
~rowem, a firma ,,Ataman" przekazała 
nowy pokrowiec do jego transportv. 

Poczetzodnowionym sztandarem pierw
szy raz pojawił się publicznie w czasie uro
czystości związanych z rocznicą śmierci 
JanaPawłail. (tb) 

Przechadzko po Łowiczu - odsłono po lotach. 

W związku z obchodami 870-lecia 
Łowicza, we wtorek 11 kwietnia · 
do sprzedaży trafił reprint, czyli 

ponowne wydanie po latach, książki „Prze
chadzka po Łowiczu", wydanej po raz 
pierwszy w 1883 roku, której autorem jest 
Romuald Oczykowski. Książka została 
wydana przez Łowicki Ośrodek Kultury 
w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. 

,,Przechadzka ... " to jedna z pierwszych 
książ.ek o Łowiczu, traktujących o jego hi
storii. Treść ujęta jest w riiej w formie pm:-

. wodnika po mieście. Czytelnik jest po nim 
oprowadzany przez autora, nie tylko po
znając kolejne ulice, ale także historię po
szczególnych domów, ich mieszkańców 

Geie czy pederaści 
(„.) Napisał Pan, że ,,pederastia jest złem" 

(NŁ 15/06, str! 7 - przyp.red.). Jest to sfor
mułowanie wybitnie pejoratywne, choć kie
dyś, co w języku jest dość powszechne, 
było pojęciem neutralnym. Uważ.a Pan, że 
może Pan tak pisać, skoro usprawiedliwił 
się Pan cierpieniem i smutkiem owych pe
derastów. Nie przyszło Panu do głowy, 
a może o zgrow przyszło, że są one po 
cz.ęści wywołane takimi jak Pański komen
tuzami. Być może nie z.daje Pan sobie spra
wy, ale wielu ludzi kościoła (np. ks.Arka
diusz Nowak) przypomina, że homoseksu-

i właścicieli. Książka jest niezwykle cenną 
skarbnicą wiedzy o Łowiczu, nie tylko koń
ca XIX wieku, ale także wieków wcześniej
szych. Publikatja zawiera życiorys R Oczy
kowskiego, recenzję pierwszego wydania 
,,Przechadzki po Łowiczu" napisaną w 1884 
r. pm:z Józefa Ignacego Kraszewskiego, hi
storię miasta, opis Łowicza, ważniejsze źró
dła, tekst o działalności Rady Miejskiej i 
mieszkańców Łowicza podczas okupacji 
niemieckiej 1914 - 1918, wykaz właścicieli 
domów i placów Łowicza w 1882 roku. 

Pozycję można nabyć, w cenie 20 zł, 
w LOK, I piętro pokój 107, ponadto Cen
trum Infonnacji Turystycznej przy Starym 
Rynku 3. . (tb) 

alizm nie jest ga.echem. Trudno więc żeby 
był złem. To czyny homoseksualne są gm:
chem i nie jest to sofistyka, ale logiczny, 
świadomy i niosący określone konsekwen
cje wybór teologiczny. Katechizm zaleca, 
oczywiście oprócz wstm:mięźliwości i mo
dlitwy, szacunek i troskę w stosunku do 
osób, których dotyczy ten problem. Albo 
mi się z.daje, albo w Pańskiej wypowiedzi 
nie ma ani owego szacunku, ani owej troski. 
Chociaż wiele osób sprzyjających homo
seksualistom niejednokrotnie obrażało ludzi 
konserwatywnie myślących to przyzna Pan, 
że nie obowiązuje z.asada. oko za oko ... 
Używanie niepasujących do kontekstu 

pojęć, może wywołać efekt odwrotny do 
zamierzonego. Jak podaje Słownik Wyra
zówObcych PWN,hedonizm-zgreckiego 
hedone - ,,rozkosz", oznacza „postawę 
życiową wyrażająca się dąż.eniem do przy
jemności jako ~ w życiu najważniej
szej i unikaniem bądź minimaliwwaniem 
spraw przykrych". Jest więc oczywiste, że 
orienllltjaseksualnaniedeterminujehedoni
zmu, gdyż ten jako postawa życiowa może 
być jedynie świadomie obrany, a wyboru 
takiego dokonać może każdy człowiek, bez 
względu na orientację seksualną. Nie wiem 
ilu hedonistycznych gejów widział Pan re
daktor, ale nikt chyoo nie miał wą1pliwości, 

20.04.2006 r. 

Powiat łowicki 

Dla kogo medal imienia Grabskiego 
Podczas uroczystej sesji rady po

wiatu, w rocznicę uchwalenia Kon
stytucji 3 maja, wręczone zostaną 
medale imienia Władysława Grab
skiego,µ Zasługi dla Ziemi Łowic
kiej". 

W ręczane będą już po raz· drugi, 
w tym roku otrzymająje: Okręgo
wa Spółdzielnia Mleczarska - za 

zasługi na polu gospodarczym. Włady
sław Gala - za zasługi na polu działalno
ści społecznej, oraz pośmiertnie Włady
sław Kalbarczyk - za działalność eduka
cyjną. 

Wnioski z kandydaturami osób i in
stytucji, składać można było do końca 
lutego. Występować z nimi mogły oso
by prawne, organy jednostek samonądu te-

rytorialnego, organizacje społeczne, poli-
tyczne i samorz.ądowe. . 

Medal przyznawany jest w następują
cych obszarach: działalność samorz.ądowa, 
społeczna, edukacyjno-kulturalna i gospo
darcza. Przyznawany jest osobom i pod
miotom szczególnie zasłużonym dla rozwo
ju Ziemi Łowickiej. Rok temu otrzymali go: 
w kategorii działalność edukacyjno - kultu
ralna prof dr hab. Wiesław Balcerak- rektor 
Mawwieckiej Wyższej Szkoły Humani
styczno -Pedagogicznej w Łowiczu, prof dr 
hab. Tomasz Borecki - rektor Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego i prof dr hab. 
Jan Górecki - były rektor SGGW w Warsz;i
wie. Wkategorii działalność społeczna biskup 
senior łowicki Alojzy Orszulik. W kategorii 
działalność gospodarcza Firma Bracia 1Jtba.. 
nek oraz Ludomir Goździkiewicz - w Jatach 

1968 - 2000 dyrektor Stacji Hodowli i Una
sienniania Zwierząt w Łowiczu. 

W tym roku kapituła wybrała trzy po
wyżej wymienione nazwiska. Zgłoswno 
też inne kan51Ydatury m. in. księdza Stefana 
Wysockiego, Zdzisława Surmacza, Janusza 
Kaźmierczaka. 

W skład kapituły wchodzą: starosta 
łowicki, pm:wodniczący Rady Powiatu 
Łowickiego, wójt gminy Bielawy, bądź inny 
jej reprezentant, przedstawiciel Łódzkiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, oddział 
w Łowiczu (obecnie jest ona w trakcie pm:
kształcania w samodzielne stowarzyszenie), 
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospo
darczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska, pm:dstawiciel banku z kapita
łem polskim, pm:dstawicielŁowickiego To
warzystwa Przyjaciół Nauk. (wcz) 

Zmiany w zarządzie 
Forum Młodych ·towiczan 
Łowiczanin Michał Anyszewski 
został wybrany pod koniec 
marca nowym prezesem Forum 
Młodych Łowiczan. Zastąpił tym 
samym, pełniącą tę funkcję 
przez ostatnią kadencję 
Agnieszkę Malejkę-Urbańską. 

N a tym zmiany w zarządzie Forum się 
nie zakończyły, zastępcą prezesa w

stał RobertBalcerski, chugimzastępcąAnoa 
ż.ak, fimkcję skarl>nika powierzono Emilo
wi Gawrońskiemu, jedynie funkcję sekre
tarza zachował Michał Zalewski. Na czele 
komisji rewizyjnej stanął Jarosław Urbań
ski. 

Walne zgromadzenie przyjęło takte 
szereg uchwał regulujących działalność or
ganizacji. Przyjęto budżet, który na ten 
rok wynosi aż 102 tys. zł - najwięcej 
w historii FMŁ. Składają się na niego 
pieniądze pozyskane od sponsorów 
oraz z programu unijnego aktywizacji 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Przyjęty został regulamin 
pracy na rozpoczynającą się nową ka
dencję. Uchwałą przyjęto w poczet ho
norowych członków organizacji, pełnią
cego w starym zarządzie funkcję wice
prezesa Krzysztofa Olko, który zgod
nie ze statutem po osiągnięciu wieku 

że nie raz dostrz.egał hedonistycznych hete
roseksualistów. Nie trzeba nawet ku temu 
specjalnie się wysilać. 

Myślę, że o problemie tolerancji powin
no sięjednak mówić językiem umiaru i dia
logu. Z pomocą mogłaby przyjść popraw
ność polityczna, która oprócz pewnych 
wad, ma tę niezaprzeczalną zaletę, że niko
go nie pozwala obrażać. 

Z poważaniem Łukasz Cichy 

Od autora. Nie pisałem, że złe, czy 
grzeszne, sąsldonności homoseksualne, kti>
re przecież pewien, nikJy. procent populacji 
przejawia. Pisałem, że złem jest pederastia -
aktywne czyny homoseksualne (użyłem na
wet sformulowania: „ to, co robią" - a nie 
„ to, jacy są"). ProS?.ę uważnie czytać. 'Zl.em 
jestteżdoldadnieto, cosięnanaszychoczach 
dzieye: promocja kantaktów homoseksual.
nych- w tym takiewystępy jakpodLeMada
me. Pod tym stwierdzeniem podpisuję się 
ponownie- i nie ma to niewspólnego z potę
pieniem człowieka.. 

Podobnie w drogief sprawie: Me pisa
łem, że tytko pederastia jest hedDnizmem. 
Ale podtrzyrrugę, że jest. Napisałem, że "K'.J'
rzqfiwsikody spoleczeiistwu, „ takjakiinne 
odmiany hedonizmu". Że jest ich wokół wie
le - <:alknwicie się zgadzam. 

Wojciech Waligórski 

Zamów teraz: 
e-mail:promocjo@vectro.pl 

Biuro Obsługi Klient a 
ul. Os. Bartkowice bi. 2 
tel. 046 I 837 78 20 

35 lat przestał być jej członkiem. Pierw
szym honorowym członkiem jest inicja
tor powstania stowarzyszenia, Artur 
Michalak. -
Członkowie Forum omawiali także 

kwestię udziału FMŁ w jesiennych wybo
rach samorządowych. Ustalono, że tylko 
walne· zgromadzenie jest w mocy podjąć 
decyzję o tym, z którym komitetem wy
borczym i którzy członkowie organiza
cji będą brać udział w wyborach. Aktu
alne stanowisko jest takie, że Forum 
weźmie udział w nich samodzielnie, 
z własnym kandydatem na burmistrza. 
Jednocześnie ustalono, że członkowie 
organizacji wezmą udział w wyborach 
samorządowych do Rady Miejskiej, gdyż 
podstawąjej działania jest Łowicz. 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

CZEStAW TOMASZEWSKI (1930-2oos) 

15 

t ODESZLI OD NAS (3-12.04.2006 r.) 
3 kwietnia: Janina Parpol, I. 97, Kamień; Józef Radzikowski, I. 91, Wola 

Lubiankowska; Krystyna Swiderska, L. 69, Stryków; 4 kwietnia: Eugeniusz 

C zesław Tomasz.ewski nie był łowicza
ninem z wudzenia, ale bardzo polubił 

nasze miasto gdy przyjechał do niego 
w latach 80-tych z Ciechanowa. Urodził się 
15 lipca 1930 roku w Raciążu, w którym 
spędził dzieciństwo. Po wojnie wraz. z ro
dzicami i d\\'.ójką rodzeństwa przeniósł się 
do Ciechanowa Pan Czesław pracował jako 
kierowca w zaopatrzeniu, potem·w tamtej
szej spółdzielni mieszkaniowej. Swoją póź
niejszą żoną, młodszą od siebie o 10 latDa
nutę Michalską, poznał w dość ciekawy 
sposób - na wczaąach w Augustowie. Ich 
pierwszą wspólną pasją były kajaki. Rok 
później, w 1960 roku pobrali się i zamiesz
kali w Ciechanowie. Mając 54 lata Czesław 
Tomaszewski przeżył powaźny wypadek, 

byli juź w podeszłym wieku i mieli proble
my ze zdrowiem, a mąż do tej przepro
wadzki dał się namówić. Jego rehabilitacja 
była juź zakończona Tutaj też byli lekarze, 
a do Warszawy <:Cf Łodzi nie jest daleko. 
-Pewnie dla męża nie óyln łatwo, ale mieli
śmy tylko siebie, więc jakoś musiał sięprzy
z;ryczaić - wspomina żona dodając, źe juź 
wtedy rodzice męża nie żyli, a ponieważ nie 
mieli dzieci, rozwiązanie takie wydawało im 
się najrozsądniejsze. - Wcześniej rzadko 
opuszczal swoje rodzinne miasto. Gdy za
proponował, że może nwi rodzice przepro
wadzą się do nas, tłumaczyłam mu. że sta
rych drzew się nie przesadza, a my mamy 
znacznie mniej la~ więc nam będzie łatwiej 
się przyzwyczaić. - Juź kilka lat później pan 
Czesław mówił, źe żona miała rację. Sprze
dali swój dom w Ciechanowie i choć za
mieszkali u teściów, to ich stary dom rozbu
dowali i wyremontowali. 

Umiński, I. 49, Łowicz; 5 kwietnia: StefaniaDziedziela, I. 92, Łowicz; Jan Wielembo
rek, I. 80, Zduny; Anna Sieczkowska, I. 74, Tydówka; Helena Rutkowska, I. 92, 
Głowno; Mańanna Misztal, I. 100, Głowno; 6 kwietnia: Edward Materek, I. 80; 
7 kwietnia: Andrzej Niedzielski, !. 70; Janina Morawska, !. 48; Michał Marcin Lewan-

zal im bardzo wiele cierpliwości i serca, rzad- dowski, I. 78, Głowno; 8 kwietnia: Eugeniusz z:akrzewski, I. 78, Nowe Zduny; Helena 
kosięzdarza,żemęż,czyznaopiekujesięro- Panek, I. 57; Helena Wilk, I. 81; 9 kwietnia: Eleonora Bryłka, I. 80, Lodź; 
dzicami swojej żony, zwłaszcza, że sam nie 1 O kwietnia: Barbara Chojnacka, I. 65, Stryków; Anna Kapaon, I. 84; .ZOfia CJro. 
cieszył się dobrym zdrowiem. _ Matka pani chała,!. 76. Łyszkowice; Mieczysław Pokora, I. 75, Dzierzgów; 12 kwietnia: Stefania 

Danuty zmarła w 1989roku, ojciecrokpóź- . :::Szembe::k,:1.:8:7,:B:rzo:w:w:. ::::::::::::::::: 

- w którym doznał urazu barku i głowy. Miał 
dużo sz.częścia, źe odzyskał siły i niemal 
wróciłdozdrowiaChociażmiałnadzieję,źe 
wróci do pracy, okazało ~ię to niemoźliwe, 
skierowany został na rentę. 

Do przyjazdu do Łowicza namówiła go 
żona Danuta, która jest łowiczanką. Chciała 
zaopiekować się swoimi rodzicami, którzy 

dok ze str. 7 

O pieką nad rodzicami pani Danuty dzie
lili się, bo przezki)kanaściepierwszych 

lat spędzonych w Łowiczu pani Danuta 
pracowała jeszcze zawodowo. - Mqj. oka-

Kto winien śmierci 
na Pekinie 
, 
S wiadek opisywał też swój stan bezpo 

średnio po dokonanym na nim rozboju. 
-Jak się ocknqjem, to nikogo nie óyln. Leża
łem na dywanie i nie moglem się podnieść. 

Na drugi dzień zgłosiłem się na policję. 

Nie od razu, bo nie byłem w stanie - zezna
wał. Według niego ~iedzi wiedzieli, kto 
dokonał na nim rozboju, jednak'-nie chcieli 
mu powiedzieć, ponieważ bali się. Podczas 
rozprawy on sam mówił natomiast: - Ja do 
tej pory nie wiem ... -Świadekopowiadałteż 
o tym, jak nieźyjący Jan Z. pomagał mu 
naprawić chzwi i jak znalazł Jana Z. ledwie 
żywego w jego domu. 

Jednak potwierdza, 
co wcześniei powiedział 

policja mi podpawiedziala - mówił. 7 lipca 
2005 roku, juź po tym, jak policja zatrzy
mała Marcina K, zeznał, źe groził mu męż
czyzna o pseudonimie,,Księgowy", mówiąc 

do niego: ,,Dziadek, zostaniesz zapier ... jak 
Z." W tym samym protokole zapisano, 
iż zeznał, źe groził mu równieź inny męż
czyzna o pseudonimie ,,Kaszana". - Wiem, 
że grozili też Annie O. - odczytał sąd zezna
nia z 7 lipca. Na sali sądowej natomiast 
zeznawał mówiąc: - Skladałem takie zezna
nia, ale opis jest inaczej sformułowany (.) 
Tak nie było. (..) Takie groźby padały 
za pośrednictwem Anki O - wyjaśniał. 

Z kolejnych odczytanych zeznań skła
danych na policji (20 lipca 2005) dowiaduje
my się, źe Stanisław Ch. rozpoznał przez 
lustro fenickie ,,Księgowego" - jako osobę, 

Z uwagi na to, źe jego zeznania złożone która miała mu grozić. -Ja wtedy tylko podej
przed sądem były niepełne i częściowo od- rzewalem, że to może być on. .. _ - zeznawał 

:zaś w sądzie. Świadek uważał, źe podczas mienne od tych, które złożył na policji 
i w prokuraturze, sąd postanowił je od<:z:y- rozpoznań sprawców policja mu zbyt dużo 
tać i zapytać świadka 0 to, <:Cf je potwier- podpowiadała, a on nie był pewien co 
dza i <:Cf są one zgodne z prawdą Podczas do źadnego z nich. Ponadto przekonywał 
przesłuchania 16 czerwca ubiegłego roku sąd, że widział oskarżonych tylko przez 

chwilę i nie miał moźliwości dostrzeżenia zeznał między innymi, źe sprawcy byli mło-
dżi .. · · · b · h znał, dyb osoby, która go uderzyła. Nie potrafił jed-

1 ze moze y 1c rozpo g y mu ak ' b 1 · · • · · dl zostali kazani li dnia, k 1 · n w sposo ogiczny WY.Jasmac acze-
o łu ~ egozeznał,sameg? J ; ~~ - go na policji i w prokuraturze zeznawał 

nym .przes c ~edząktoze anbił,. almo odmiennie i własnoręcznie podpisywał ze-
mu, ze wszyscy Wt go po emu . Kilkakr · ·ednak ał · 

• . ,.,.i~~ bo . bo" Przypo .ał :mama. otrue J przyzn ragę, 
mb.e P.°~ed~ się ~ą. b ł ~ łyso- źe wtedy, gdy zeznawał na policji, lepiej 

1e, ze J en ze sprawcow y prawie sy. . tał 
Podczasokazaniamu tabliczezdjęciaminie parruę fakty. , , 

ł · ód . zd" . h Proces trwa. Wkrotce będą zeznawac 
rozpo~a wsr . męzczy_zn na ~ęc1ac policjanci. 
sprawcow rozboju na sobie. 

Podczas kolejnego przesłuchania 
(mak) 

niej. 

M imo tych problemów Tomaszewscy 
starali się normalnie żyć. Czy to 

w Łowiczu, <:z:y wcz.eśniej w Ciechanowie, 
bardzo lubili zapraszać do siebie rodzinę 
i znajomych. Dla szerokiego grona osób ich 
dom był otwarty. Mieli w zwyczaju wycią
gać swoich gości na wycieczki po okolicz
nych miejscowościach, które sami niewiele 
wcz.eśniej odkrywali. Ich ulubionymi miej
scaini na Ziemi Łowickiej były Arlcadia, Nie
borów, Bolimów, ale też Chruślin, Sobota 
i Domaniewice. W długie letnie dni zapusz
czali się do Miedniewic, żelaz.owej Woli <:Cf 
Szymanowa. Co kilka lat starali się teź jeź
dzić na Mazury, do których mieli senty
ment Ostatnie takie wspólne wakacje prze
żyli w 2004 roku. 

Czesław Tornasz.ewski zmarł po ciężkiej 
chorobie 30 listopada 2005-roku. (mwk) 

Konkurs na ozdoby 
rozstrzygnięty 

7 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury we Chąśnie podsumowano 
szósty powiatowy ~onkurs „Ozdo
by Wielkanocne". Prace zostały wy
stawione, można je oglądać do 
końca kwietnia. 

W pierwszej grupie wiekowej -
uczniów szkół podstawowych 
z klas I-III, nagrody w kategorii kart 

świątecznych otrzymali: Kinga Wieczorek 
z SP Bocheń i Dominik Rz.eśny z SP Błę
dów, w kategorii palm wielkanocnych: Alek
sandra Ambroziak z GOK Nieborów, 
w kategorii pisanek: Arkadiusz Jasiński 
(najmłodszy uczestnik) z SP Łaguszew, Ilo
na Rokicka z SP Kocierzew, Katarzyna Król 
z SP Łaguszew, Anna Latoszewska z SP 
Błędów, w kategorii stroików przyznano 
wyróźnienie dla Adriana Pietrzaka z SP Sta
ry Waliszew. 

W grupie uczniów klas IV-VI nagrody 
otrzymali: w kategorii kart świątecznych Na
talia Bogusz, Agata-Przytulska i Mariusz 
Dylik z SP Nowe z.dlllly, Monika Ciesiel
ska z GBP w Bocheniu, w kategorii palm 
wielkanocnych: Martyna Kędziora z filii 
GOK w Bobrownikach, Renata Rosak 
z GOK Nieborów, Katarzyna Ambroziak 
z GOK Nieborów, w kategorii pisanek: Mał
gorzata Burzyńska z SP Kocierzew, w kate
gorii stroików: Małgorzata Szwarocka z SP 
Błędów, Aleksandra Jarota z SP Nowe z.du
ny, Magdalena Bejda z GBP w Bocheniu. 

W grupie uczniów szkół gimnazjalnych 
nagrody otrzymali: w kategorii kart świą

. tecznych Malwina Jagóra z Gimnazjum 
w Kocierzewie, Magdalena Banasiak z Gim
nazjum w Błędowie, a w kategorii stroików: 
Michalina Szczęsna i Katarzyna Kaczor 
z Gimnazjum w Popowie. 

(tb) 

23- czerwca zeznał, źe w nocy, kiedy pobity 
został Jan Z. on nic nie słyszał, jednak wie 
od ~iadki Anny O., źe Jana Z. miał pobić 
Marcin K Twierdził ponadto, źe w trzy
osobowej grupie, która napadła miesiąc wcze
śniej na niego, byłtensam MarcinK „ W~
śni.ej bałem się mówić. Potem widziałem go 
wielokrotnie i utwierdziłem się, że to on " -
sąd odczytał zeznania. Stanisław Ch. z.eznał 
też, źe obawiał się o swoje zdrowie i życie. 
Na okazanych mu zdjęciach rozpoznał wte
dy Marcina K. 

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

Juź podczas rozprawy Stanisław Ch. po
twierdził, że te jego zeznania są zgodne 
z prawdą. Po chwili jednak starał się zmięk
czać znaczenie swych słów. - Policja coś 
miarkowała i oni podpowiedzieli, że to był 
syn Marysi M To nie ja go poznałem, tylko 

H. SKRZJDLEWSKA 
lfJ 3 ;i ;•a 4 i :ł!i • f:.1 :t•f1A I f'l•l!i•l•i I 

GŁOWNO, ul. Łowicka 7111 tel. (0-42) 710-71-9G, 719-30-24 (czynne całą dobę) 
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717..()0..()0 (czynny całą dobę) 

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

• ZALATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPLACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 

Panu ARKADIUSZOWI BRODECKIEMU 

R-598 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci , 
TESCIA 

składa 
Zarząd i Rada Nadzorcza · 

Polmosu Białystok 
Member of CEDC Group 

ARKADIUSZOWI BRODECKIEMU 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci , 
TESCIA 

składa 
Unicom Bols Company 

Member of CEDC Group 

Koledze ARKADIUSZOWI BRQDECKIEMU 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci , 
TESCIA 

składa 
Zarząd i przyjaciele 

Carey Agri International 
Member of CEDC Group 

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach ·pogrzebowych mojej ŻONY 

Ś.P. 

HELENY PANEK 
R-615 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
składa 

mąż z rodziną 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
rodzinie, przyjaciołom, nauczycielkom pracującym 

i emerytowanym ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, 
kolegom, sąsiadom, znajomym, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego Męża, Tatusia i Dziadka 

Ś.P. 

ANDRZEJA NIEDZIELSKIEGO 
R-623 

składają 
żona, syn, córka z mężem i dziećmi 
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Przed sqd za plakaty wyborcze 
nawet, że podszywa siępod policjanta- opo
wiadał Krzysztof D. Po kwadransie przy
jechało kolejnych dwóch policjantów, wśród 
nich oficer dyżurny. Raz.em z obwinionymi 
fimkcjonari= obejrzeli słup i nie maleźli 
na nim zakazu plakatowania Oficer polecił 
spmządzić notatkę służbową, - Sądziliśmy, 
i,e sprawa na tym się mkończyła. SkierowaObwiniony: nie było tablic bezpłatnych, więc musiałem kleić na słupach 

U biegłoroczna kampania wyborcza ćlo 
parlamentu, prowadzona w naszym 

okręgu wyborczym, odbiła się echem w Są
dzie Grodzkim.w Łowiczu. KrzysztofD., 
kandydat do Senatu z ramienia Partii Demo
kratycznej, został obwiniony o naklejanie 
plakatów wyborczych na miejskim słupie 
ogłoszeniowym bez Uiszcz.enia odpowied
nich opłat na m:x.:z zruządcy słupów ogło
szeniowych w Łowicm, tj. Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Jesttoczynzart. 63a§ 1 kodek
su wykroczeń. W raZi.e popehrienia wykro
czenia sąd może mzec przepadek przed
miotów stanowiących pu.edmiotwykrocz.e
nia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 
złotych lub obowiązek przywrócenia do 
stanu poprzedniego. z.darzenie, o którym 
mowa miało miejsce 17 wrz.eśnia ubiegłego 

Wnioski obwinionego 
Krzysztof D. tuż po otwarciu przewo

du sądowego wnioskował o powołanie na 
świadków policjantów z Komendy Powia
towej Policji w Łowiczu, którzy interwe
niowali 17 wrz.eśnia, Juliusza S., przewod
niczącego koła Partii Dempkratycznej 
w Łasku, na okoliczność prowadzenia kam
panii wyborczej pI7.e'Z obwinionych, a tak
że bumństi7aŁowicza, naokoliczoość zg00-
ności z konstytucją przepisów uniemożli
wiających be-zplatneumieszczanieogło.sreń 

na $pach miejskich. Obwiniony uważa, że 
jest to forma ograniczanie wolności słowa 
i publicznej wypowiedzi. Sąd zaną<:lzi po
wołanie na świadków policjantów na naj
bliższąrwprawę oraz udostępnienie przez 

W okresie kampanii wyborcze} do .parlamentu RP w 2005 roku, 
w Łowiczu były ustawione bezpłatne tablice ogłoszeniowe. Pracownicy 
ZUK ustawili t41ewlęć szarych ta„llc. Były to tabl/ce dwustronne 
o powierzchni około 1,~ m2 każda. Ustawione zostały na Placu Końslcl 
Targ, Starym Rynku, ul. Blich, ul. Jana Pawła li przy kościele Chrystusa 
Dobrego Pastef%lł oraz przy OSIR, na os. Górlcl (niedaleko przedszkola 
Wiosenka}, ul. NadbzJJrzańskle} (przy skrzyżowaniu z ul. A Krajowe}) 
oraz na os. Bratkowice od strony ul. Topolowej. 

roku, około godziny 530 na ulicy Dworco
wej w Łowiczu. Wspólnie z nim na ławie 
obwinionych za takie samo wykrocz.enie za
siadły żona kandydata Marzena D. oraz ko
leżanka Joanna K Żadna z trzech wymie
nionych osób nie przyjęła owego dnia man
datu w wysokości 1 OO zł, dlatego policja 
skierowała wniosek o ukaranie do Sądu 
Grodzkiego uznając, że nieznajomość prze
pisów nie zwalnia z obowiązku ich prze
strzegania 

władze miasta przepisów prawnych re
gulujących korzystanie re słupów miej
skich. 

Nie przyltll mandatów 
Obwinieni 17 wrr.eśnia ubiegłego roku 

pracowali całą noc w ramach kampanii wy
borczej Krzysztofa D. do Senatu. Rozkleja
li plakaty w całym okręgu sieradzkim. Do 
Łowicta przyjechali po plakatowaniu Głow-

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

Składy budowlane 

7 45°0 zł/szt. 

24~1/m 

z mo11t~żem 

taniej 15 % 
Łowicz ul. Poznańska 162/164 

tel. (046) 830 OO 75 

na -Joanna K nie plakatowała 
już w Głownie, gdyż była bardzo 
zmę_czona - :zeznawał obwinio
ny, który przyznał się do kleje
nia plakatów, ale nie przyznał 
się do zarzucanego mu czynu. 
Twierdzi, że przyklejał plakaty 
w miejscu do tego wyznaczo
nYm-nasłupie ogłoszeniowym, 
na którym nie było oznaczenia, 
kto jest jego właścicielem i nie 
było teżi.nfonnacji o zakazie pla
katowania czy o obowiązują
cych z tego tytułu oJ>łatach . 
Uznał zatem, że jest to miejsce 
udostępnione do publicznego, 
nieodpłatnego publikowania. 
- Przeje.chaliśmy cały okręg sie
radzki i nigdzie nie spotkaliśmy 
sięz takim wegulowaniempraw
nym jak w Łowiczu. Slupy nie
oznakowane są powszechnie 
dostępne, ana słupach~ 
nychz publicznego użytkowania 

'}est podany w/a§cicie/ i llY"CIŹl!Y 
napis :zakazujqpy plakatowania 
- mówił KrzysztofD. 

nie sprawy do sądu według mnie 
to prowokacja polityczna- mówił 
obwiniony podC7.3S rozprawy. 

Marz.enaD. nie skladala Vfl!ia
śnień przed sądem, potwierdzila 
Wszystko co powiedział jej mąż. 

Ukarana 
za siedzenie 

w· sallif»chodzle 

Podczas plakato,wania podje
chał policyjny radiowóz. Jeden 
z policjantów wykrzyknął z sa
mochodu, że dostaną mandaty 
po 1 OO zł każ.dy 2a klejenie pla
katów. Według obwinionych nie 
reagował na prośby o przedsta
wienie się i podanie numeru służ
bowego. Państwo D. wręczyli 
mu dokwnentyi zadzwonili pod 
numer alarmowy. -Był niechluj
nie ubrany, miał ruzp~ koszu
lę i był bez czapki. Pomyśleliśmy 

Dziś na słupach również nie ma zakazu plakatowania 
ani oznaczenia właściciela. 

Joanna K nie przymała się do 
zarzucanego czynu, stwierdziła, 
że nie umieściła i.a(fuego plakatu 
na słupie ogłoszeniowym w Ło
wiczu. Odpoczywała w samo
chodzie państwa D., którym to
warzyszyła jako ewentualny dru
gi kierowca. Nie uczestniczyła 
w plakatowaniu już w Głownie, 
bo źle się poezuła. W Łowiczu 
na ul. Dwon:owej po jakimś cza
sie zobaczyła, że jej towmzysze 
rozmawiają z policjantami. Po 
chwili policjant podszedł do sa
mochodu,nie~się. Do
piero wtedy obwiniona wysia
dła z auta. Dopiero po trzeciej 
prośbie policjant pu.edstawił się. 
- Zrobił to jednak _tak niewyraź
nie, że nie zrozwniałam nazwi
ska - zeznawała. -Poieformowal 
mnie, że otrzymam mandatw~ 
sokości 1 OO zł za plakatowanie 
w miejscu niedozwolonym. - Ob
winiona również wskazywała 
policjantom na fakt braku napisu 
o zakazie plakatowania czy też 
konieczności uiszczenia odpo
wiednich opiat. (eh) 

O prawach człowieka i o Afryce 
Piotr Kacprzak, uczeń klasy le 

i Arkadiusz Kostusiak, maturzysta 
z Ule - obaj z „Chełmońskiego" do
łączyli do grona laureatów ogólno
polskich finałów olimpiad przed
miotowych. Piotr został finalistą 
IV Misyjnej Olimpiady Znajomości 
Afryki, Arkadiusz znalazł się w gro
nie finalistów XIII Olimpiady Wiedzy 
o Prawach Człowieka. 

M isyjnaOlimpiadaZ.najomościAfiy
ki organizowanajestpae'Z Uniwer
sytet Kardynała Stef.ma Wyszyń

skiego w Warszawie. Laureat, któtyzajmuje 
I miejsce otrzymuje indeks na tę uczelnię, 
nagrodą za II miejsce jest indeks na Uniwer
sytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, za 
ID - indeks na Uniwersytet Wannińsko
Mazurski. Grono laureatów jest jednak więk
sze, bo tytuł ten otrzymuje 15 uczestników 
finału, którzy zdobędą największą liczbę 
punktów. 

Piotr Kacprzak podczas finału, który 
odbył się 29-30 marca, zajął 16 miejsce, tym 
samym jest najwyżej notowanym finalistą, 
Nie potrafi dokładnie p0wiedzieć, ile czasu 
przygotowywał się do udziału w tej olim
piadzie, mówi jednak, że przejnał chyba 5 
książek, spośród ponad W pozycji zaleca
nych do zapoznania się przez ucz.estników. 
W każdym z etapów - szkolnym, okręgo
wym i centralnym, rozwiązuje się testo dość 
szerokiej tematyce. są tam zagadnienia 
z geografii, kultury, sztuki, wreszcie Społe
czeństw afiykańskich i misji. wfuśnie ta te
matyka skłoniła licealistę do udziału w olim
piadzie, w przygotowaniach pomagała mu 
katechetka Beata Gładka. 

Z,upełnieinaczejz.organizowanajestOlim

piada Wiedzy o Prawach Człowieka, przy-

Piotr Kacprzak 

gotowywana przez Uniwersytet im. Mi
kołaja Kopernika w Toruniu. Każdy etap 
tej olimpiady jest dwustopniowy. Już eli
minacje szkolne obejmują test i egzamin 
ustny, a w etapie okręgowym uczestnicy 
przed egzaminem ustnym piszą kazus -
opinię prawną dotyczącą zarzutu narusze
nia praw człowieka pI7.e'Z państwo. W eta
pie centralnym jest egzamin ustny i poka
zowy proces przed publicznością, w któ
rym biorą udziałnajlepsi laureaci. Arkadiusz 
Kostusiak wywalczył w tej olimpiadzie ty
tuł finalisty. 

W etapie okręgowym pisał kazus doty
czący sprawy pana Hendersona, oskrui,o
nego przez wymiar sprawiedliwości z Ja
majki o popełnienie zabójstwa. Jak mówi 
licealista, w sprawie tej naruszone były pra
wa człowieka, bo oskarżenia oparte było na 
wąlpliwych dowodach, w toku prowadze
nia sprawy wiele było niedociągnięć proce-

Arkadiusz Kostusiak 

sowych, mężczyzna został bezprawnie za
trzymany i zmuszony do składania zeznań, 
które mijały się z prawdą. Wreszcie przez 
9 lat więziony był w ciężkich wanmkach 
w celi śmierci. 

Z krótkiej rozmowy z maturzystą wnieść 
można, że interesuje się prawem, prayzna
je, że właśnie prawo chciałby studiować, ale 
na razie nie mówi, na jakiej uczelni. Wiele 
zależeć będzie od wyników matury. Wie 
już na pewno, że z wiedzy o społecreń
stwie będzie mieć oceną celającą, bo to przy
wilej finalisty olimpiady. Jest za to wdzięcz
ny nauczycielowi Krzysztofowi Kalińskie
mu, bo to on namówił go do startu w olim
piadzie i pomógł w przygotowaniach. Arek 
ma też ,,koła ratunkowe" - tak sam nazwał 
indeksy, które uprawniają go do ro~ 
ciastudiówna uczelniach we Wrocławiu lub 
Olsztynie. 

(mwk) 

• 
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MA BYC TANIEJ Malarstwo Elżbiety 
Lewandowskiej 

S zesnaście obrazów autorstwa Elżbie
ty Lewandowskiej można oglądać od 
wtorku 4 kwietnia w siedzibie Gmin

nej Biblioteki Publicznaj w Kocierzewie. Na 
wystawie przeważają zimowe i wiosenne 
pejzaże. Lewandowska jest nauczycielką 
plastyki w Dzierzgówk:u, prowadzi też: za
jęcia ro.in. z edukacji wczesnos~olnej 
i diagnostyki pedagogicmej w Mazowiec
kiej Wym.ej Szkole Humanistycmo-Peda
gogicmej w Łowiczu. Realizuje projekty 
edukacyjne kultywujące dziedzictwo kul
turowe naszego regionu, prowadzi warszta-· 
ty plastycme w 117.ech łowickich szkołach 
podstawowych - nr l, 4 i 7. Malarstwo jest 
jej pasją, w ostatnim czasie jej twórcz.ość 
prezentowana była w Skierniewicach i Nie
borowie. W Kocierzewie jest zDana, bo pra
cowała niegdyś w tamtejsrej szkole podsta
wowej jako nauczycielka nauczania poc7ąt
kowego. Wystawa czynna jest przez mie
fil~. (mwk) 

NA AUTOSTRADZIE 
Zgodę na przerwanie 
procedury wyłaniania 
operatorów na autostradach 
A-2 i A-4 podjął Minister 
Transportu i Budownictwa 
Jerzy Polaczek. Innymi słowy: 
opiaty za przejazd 
pobierze państwo 
a nie prywatna firma 
- i dlatego będzie taniej. 

Z miany mają dotyczyć odcinka intere
sującej nas autostrady A2: Konin -

Stryków o długości około 103 km oraz bar
dziej odległego od nas odcinka autostrady 
A4: Wrocław-Katowiceodługości 187km. 
W nowym systemie opłaty mają być niż
sre. Według symulacji ministerialnych, dla 
samochodu osobowego, będzie to około 
1 O złotych za 1 OO km, a dla samochodu cię
żarowego 25 do 30 złotych za 100 km. Dla 
porównania obecny poziom opiat na Auto
stradzie Wielkopolskiej S.A. (czyli na od
cinku Konin - Poznań - Nowy Tomyśl) dla 
samochodów osobowych wynosi 11 zło
tych z.a odcinek, co stanowi 33 złote z.i prze
jazd na około 150-k:ilometrowaj trasie. 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad wystąpił już do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicmych z wrńoskiem o zgo
dę na zastosowanie przez GDDKiA uprosz
czontj procedwy przetargowej, prowadzą
cej do wyłonienia wykonawcy prac dosto
sowawczych. - ilipowiadaliśmy politykę 
niskiego myta i to realizujemy w praktyce -
cytowany jest na stronie internetowtj mini
sterstwa Jerzy Polaczek. 

zaletą wprowadzenia poboru opłat na 
autostradach pizez GDDKiA ma być wy
eliminowanie obowiązku wypłaty dla kon
cesjonariuszy rekompensat za przejazd po-

Do Konina 104 kilometry, do Poznania 200, do granicy niemieckiej 362. Skoro ma być tańsza, od lata może 
zaczniemy korzystać masowo z autostrady A2 ze Strykowa na zachód. 

jazdów ciężarowych. Mogłoby to, zdaniem 
ministerialnych unędników, doprowadzić 
do utraty płynności Krajowego FtDlduszu 
DI:ogowego, z którego te wypłaty by po
chodziły, a który jest zasilany wpływami 
z tzw. ~et, które obowiązani są wyku
pywać przewo:lnicy ciężarowi. Obecnie nie
mal całe wpływy z tychże, są przeznaczo
ne na dopłaty dla koncesjonariuszy auto
strady A2 z Nowego Tomyśla do Konina 

i autostrady A4 z Katowic do Krakowa. 
Szacowana rekompensata za bezpłatny 
prztjazd ciężarówek po nowych odcinkach 
autostrady A2 (Konin - Stryków) i auto
strady A4 (Wrocław - Katowice) wyniosła
by około 200 mln zł rocznie. Dlatego wła
śnie ministerstwo postanowiło zmienić sys
tem poboru opłat 

Wprowadzenie nowego systemu ma po
zwolić również na zasilenie Krajowego Fun-

duszu Drogowego wpływami z opłat za 
przejazd autostradami. Srodki zgromadzo
ne w ten sposób będą mogły być przezna
czone na budowę nowych dróg. Dostoso
wanie autostrad do standardów autostrady 
płatntj ma być sfinansowane z oszczędno
ści powstałych z pożyczki z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego na budowę autostrad 
A2iA4. 

(mak) 

Łyszkowice 

Duże wydatki no kuchnię 
46 tysięcy złotych wydano w tym roku 

na wyposażenie kuchni i zaplecza magazy
nowego w nowo powstałej sali na imprezy 
przy Gminnym Ośrodku Kultwy w Łysz
kowicach. Kupiony został min. piec do kuch
ni, dwie szafy chłodnicze, dokupiono drew
niane stoły i krzesła na salę bankietową, ob
rusy i serwety, okapy kuchenne i szkło: ta
lerze, szklanki, wazy i sztućce. Nowa sala 
mieści około 300 osób. -Do końca tego roku 
orazw25%wrokuprzysz/ym.salęjużmamy 
.zarezerwowaną na wszystkie weekendy-po
wiedział nam dyrektor GOK Piotr Klimkie
wicz. Dzięki takiemu rozwiązaniu łyszko
wicki ośn;>dek ma stać się instytucją samofi
nansującą filę. Wynajem sali wraz z zaple
czem kuchennym i sprzętem kosztuje 2 tys. 
zł+ VAT, oprócz tego po imprezie należy 
na własny koszt uprać obrusy oraz napełnić 
zużyte butle gazowe. (mak) 

Sanniki 

Na przegląd 
do Warszawy 

Grób iako nauka 
Polski i południowych Niemiec. Dziś na 
taką skalę kultywowany jest tylko u nas. 
Wspomniany na początku obraz z ko
ścioła na Korabce namalowała jedna z pa
rafianek, studentka Ewelina Pieniążek. 

' Uwagami i dobrymi radami wspomagał ją 
w tej pracy proboszcz. 

D orosła i młodsza grupa tancerzy 
zz.espo!u Regionalnego Pieśni i Tań
ca ,,8anniki" zaprezentuje się w so

botę 22 kwietnia na przeglądzie zespołów 
tanecznych Mazowsza. Organizatore)Il 
przeglądu jest Mazowieckie Centrum Kul
twy i Sztuki w Warszawie. 

Kierownik zespołu Aleksandra Głowac
ka podkreśla, że w przeglądzie tym sannic
cy tancerze będą brać udział po raz pierw
szy. Będzie to wielkie przeżycie, zwłasz
cza dla młodszej grupy, która dopiero jeden 
raz występowała publicznie, a występ ten 
odbył filę w Sannikach. Grupa zatańczy krót
ki układ dwóch tańców narodowych - polo
neza i krakowiaka. Występ grupy dorosłaj 
będzie nieco dłuższy, ale wymogiem organi
zatorów jest, aby nie trwał dłużej niż 20 
minut Tytuł programu dorosłej grupy brzmi 
„Tańce sannickie". (mw/9 

Symboliczne 
groby Chrystusa 
w łowickich 
kościołach 
oglądał Wojciech 
Czubatka 

Z martwychwstały Chrystus ma skrwa
wione dłonie. Kiedy obejmuje nimi 

i podtrzymuje omdlałego człowieka wi
dać wyra:lnie rany, jakie zadały mu gwoź
dzie. Z ręki podtrzymywanego wysuwa 
się młotek - ten sam, który jeszcze nie
dawno wbijał gwoździe w umęczone cia
ło. Mimo, iż człowiek ubrany jest współ
cześnie, wiemy, że Chrystus podtrzymuje 
jednego z oprawców. Dlaczego mężczy
ma z obrazu nie ma stroju rzymskiego 
żołnierza? Bo każdy z nas może być prze
cież tym oprawcą, każdy z nas swoimi 
grzechami może przybić Jezusa do krzy
i.a. - Wszak Chrystus slwna/ na krzyżu, 
by odkupić nasze grzechy- dodaje pomy
słodawca obrazu, proboszcz parafii na 
Korabce ksiądz Wiesław Felek. 

Obraz był jednym z elementów grobu 
Chrystusa, jaki tradycyjnie przygotowa
ny został na czas świąt Wielkiej Nocy 

Taki właśnie obraz ozdabitłf w tym roku 
grób Pański w kościele na Korabce. 

w parafii na Krabce. Takie groby malazły 
się w świątecmym czasie w każdej świą
tyni. 

W ielkopiątkowa tradycja strojenia gro
bu Chrystusa w kościołach rozwinę

ła się w naszym kraju w sposób szczególny 
i do taj chwili przetrwała chyba już tylko 
w Polsce. Groby przemawiały do wyobraź
ni, były też: :znakiem trudów i doświadczeń: 
w czasach rozbiorów, okupacji niemieckiej 
i stanu wojennego ustrojony grób odzwier
ciedlał przeżycia narodu polskiego. Tra
dycja wywodzi się ze średniowiecznych 
misteriów, w których wierni przeżywali 
historyczne i legendarne epizody tajem
nicy zbawienia. Wtedy narodziła się tra
dycja strojenia grobu Pana Jezusa. 

Od czasów Karola Wielkiego niemal 
w całej Europie kultywowano obrzęd skła
dania pod kamienną płytą grobową krzy
ża lub Chrystusa w postaci eucharystycz
nej. W niektórych ~ościołach składano 
w ten sposób K.rzyź, a w jego centrum 
puszkę z Najświętszym Sakramentem. 
Dopiero w epoce baroku wprowadzono 
dodatkowo figurę umęczonego Jezusa 
przykrytego całunem, którą my znamy 
obecnie. W XVIII w. prawie w całej Euro
pie zanikł zwyczaj strojenia grobu i wy
stawiania przy nim monstrancji, zacho
wał się tylko na terenie Austrii, Węgier, 

W kościele Chrystusa Dobrego Paste- . 
rza w sąsiedztwie grobu znalazło się 
otwarte okno z herbem Jana Pawła II, 
z którego wypływała flaga w papieskich 
barwach. Przesłanie było bardzo czytel
ne: mimo, że Jana· Pawła II nie ma już 
z nami, to jednak patrzy na nas przez. 
okno w Domu Ojca. Pomysłodawcą gro
bu był ksiądz Henryk Andrzejewski, który 
przygotował go z pomocą przebywającego 
wkościelenapraktykachdiakonaPiotraKar

pińskiego i młodzieży parafialnej. 

C iekawie urządzony został 
Grób Pański w kościele 

Św. Ducha, gdzie ciało Zbawi
ciela spoczywało we wnętrzu 
rozłamanego bochna chleba. 
Zielone, wiosenne elementy -
symbol zmartwychwstania 
i odradzającego się życia, zna
leźć można było przy grobach 
w kościele katedralnym i pi
jarskim. W katedrze do grobu 
prowadziła aleja wytyczqna 
przez białe kwiaty oraz - co 
szczególnie zwracało uwagę -
kępki zielonego, świeżo wy
rosłego zboża. Zielony owies 

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

~WNACZAS 
OLEJ OPAŁOWY 

(lllLZIL) 

046-838-15-00 
0-667-118-120 

znajdował się tuż przy grobie ""1Jl. 1:-20, sb 12·20, nt1z 12·15 
Chrystusa w kościele pijar- 'l'!RENi~ I okolk:e 
skim. (wcz) 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 

Absolutnie całe osobowe, uszkodzo
ne - kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 

Lanos 1.5, 1998 rok, gaz, wiśniowy metalik, 
7500 zł - sprzedam. Tel. 0513-906-523. 

Golf n, 1988 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0668-328-476. 

Golf li 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. 

Aut~i Renault, Citroen, Peuge- CC 700, 1993 rok - sprzroam. 
ot Wygoda 39, k. Łowicza. . Tel. 046/838-58-31. 
Tel. 046/838-90-34, 0691-730-162. 

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

Absolutnie kupię całe I rozbite, 
polskie i zachodnie. 
Tel. 046/831-01-29, 0601-317-076. 

Poloneza do rcmJntu - kupię. Tel. 0889-125-S92. 

Fiat 126p, 1994 rok, sprawny, cena 
500 zł - sprzedam. Tel. 0505-006-331. 

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

Mazda 121, 1991 rok, zarejestrowana, 
srebrna, zadbana, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

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. 

Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

Kupię auta pełnosprawne. 
Tel. 0500-167~70. 

Kupię każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167~0. 

Kupię auta japońskie. Tel. 0509-791-220. 

Części: Golf 1.6 D - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 

Mercedes 207 - wszystkie części - sprzedam. 
Tel. 0504-105-141. 

Nissan Almera 1.4 I 6V, 1996 rok, gaz, 
klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0600-{i80-267. 

Seat Ibiza 2.0, 1994 rok, benzyna+ gaz, 
bogate wyposażenie, grafit - sprzedam. 
Tel. 0600-751-801 po 17.00. ' 

Opel Vectra 2.0 DTL, combi, 1999 rok, 
czarny, bogate wyposażenie 
- sprzedam. Teł. 0609-201-079. 

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

Fiat Brava 1.4 12V, 1997 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0509-551-203. 

Polonez 1.5 + gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-083-757. 

Tico lub Felicia - kupię. 
Tel. 0501-523-233. 

Seicento, Punto lub Cinquecento 
- kuplę. Tel. 0500420-702. 

Audi 80 B3 1.6 D, 1988 rok, stan dobry, 
4000 zł - sprzedam. Tel. 0600-006-435. 

Volvo V70 2.4 O, 160 KM, 2002 rok, 
nawigacja, telefon - sprzedam. 
Tel. 0601-081-599. 

VW T4, 1992 rok, 2.5 D, &osobowy 
+ skrzynia - sprzed;wn. Tel 0604-078-564. 

Sprzedam lewe drzwi do Seicento. 
Tel. 0609-500-982. 

Polonez Caro, 1994 rok, benzyna + gaz 
- sprlfdam 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, bialy, 
7500 zł - sprzedam. Tel. 0600-304-957. 

Seicento, gaz, 2000 rok, bordowy - sprzedam. 
Tel. 0509-739-202. 

Fiat 1500, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-91-12. 

Toyota Celica, 1986 rok - sprzedam. 
Tel. 0693-824-708. 

Mercedes 40ID, 1978 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0512-280-177. 

Fiat I 26p, 1999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 

Citroen BX 1.9, 1990 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 046/863-14-11. 

Fiat Panda, 200312004 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 
- sprzedain. Tel. 0888-779-368. 

Koncesjonowane złomowanie pojaz
dów, możliwość odbioru. Skup sa
mochodów osobowych, dostaw
czych, ciężarowych. Naprawy samo
chodu Star i innych, części podze
społy. Zduny, tel. 0602-123-360. 

126p, 1991 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 0506-322-719. 

Skoda Favorit 1.3 - pilnie sprzedam. 
Tel. 0692-498-283. 

Renault Kangoo, 1.4, XII 1'198 rok, pomarań
czowy, 5-osobowy, pn:eszklony, 5-drzwio
wy, salonowy, I właściciel, 13500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-041-970. 

Ford Focus 1.6, XII 1999 rok, morski metalik, 
salonowy, I właściciel, pełne wyposażenie, 
21000 zł - sprzedam. Tel. 0694-854-712. 

VW Passai combi 1.8, 1987 rok, stan idealny 
- tanio sprzedam. Tel. 0606-916-728. 

VW Golfm, rozbity przód, 1.8 GT+ gaz, 1993 
rok, 5-<lrzwiowy-sprzedam. Tel. 0514-92!}.701. 

Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, do lakierowania, 
jeżdżący - sprzedam. l.aba;tów Duży 53. 

VW Passat 1.9 IDI combi, automat, 1999 rok, 
granatowy metalik - sprzedam. 
Tel. 046/838-88-43. 

Fiat I 26p, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-095-748. 

Skoda Octavia 1.6, 2002 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/861-25-51. 

Absolutnie kuplę CC, Uno, Punto, 
Siena, Tico, Nexia, Espero, Lanos 
I Inne. Tel. 0608409-744. 

Kupię wszystkie, uszkodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 

Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-łi95-882. 

VW Golf IV, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-208-588. 

Citroen Berlingo 1.4, 1999 rok, 5-osobowy 
- sprzedam. Tel. 0604-208-588. 

Citroen Xsara combi 1.9 O, 1999 rok, 
salonowa - sprzedam. 
Tel. 0501-024-620. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, 
Golf Il - sprzedam. Tel. 0604-569-679. 

Sprzedam hak holowniczy 200 zł. 
Tel. 0889-144-842. 

Volvo 343, 1983 rok; Maluch, 1990 rok 
- sprzedam. Tel. 046/838-33-33. 

Fiat I 25p, gaz,· hak holowniczy - sprzedam. 
·Tel. 0604-504-651. Opel Frontera, 1994 rok, bogate 

wyposażenie. Teł. 0509-963-061. 
Sprzedam części do Opla Astra l.6i; opony 
145/80/13, 2 szt, idealne _tanio. Fiat Siena 1.6 16V, 1998 rok, stan dobry 
Tel. 0696-020-764. - sprzedam. Tel. 0698-417-557. 

Fiat [26, 1995 rok, stan bdb, 2 komplety 
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Sprzedam dwa samoobody: VW Passat 
combi, 1900 TO, cena za dwa samochody 
15000 zł. Tel. 0605-896-130. 

Fiat I 26p E, 1979 rok - sprzedam . • 
Tel. 046/838-33-86. 

Alfa Romeo 146 1.8, I 998 rok, gaz Vialle, 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 046/838-33-60. 

Star 200, 1990 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-49-37. 

Polonez Caro, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-656-226. 

I 26p, 1996 rok, 85 tyS. km - tanio sprzedam. 
Tel. 0502-268-513. 

Ford Transit 2.0 +gaz, 1987 rok - sprzedam 
lµb zamienię. Tel. 0885-428-007. 

I 26p el, 1997 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0609-855-321. 

126p 1992rok-sprzedam. Tel. 0604-675-442 
po 16.00. 

Seat Ibiza 1.9 SOI, 1999 rok, wspomaganie, 
centralny zamek, klimatyzacja - sprzedam. 
Tel. 0600-369-623. . 

Ford Mondeo combi 1.8 ID, 1995/1996 rok, 
zadbany, 10900 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-283-548. 

Łada Samara 1.5 - części (silnik, skrzynia 
i inne). Tel. 0691-033-727. 

Cinquecento 704, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 046/838-15-36. 

OpełAstraeombi l.416V,Xll 1998rok,ciem
no zielony metalik, 147 tyS. km, wspomaga
nie kierownicy, ABS, poduszka powietJZna, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0663-592-437. 

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

Sprzedam riową przyczepkę samochodową. 
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198. 

Polonez, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 

Polonez Caro 1.6 GLE, 1994 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0601-817-533. 

VW Golflfl 1.4, 1993 rok; VW Passat, 
1989 rok - sprzedam. Tel. 046/837-12-77. 

Wartburg 1.3 ł>+g, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-378-670. 

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

Ford Transit 2.5 D, 1996197 rok, 
kupiony w salonie w kraju, faktura 
VAT - sprzedam. Teł. 0693-517-017. 

Opel Combo 1.7 D, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-15-74. 

Seicento, 200 I rok, gaz - sprzedam tanio. 
Tel. 0886-804-229. 

Opel Vectra 1.8, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-057-366, 046831-81-22. 

Seicento I.I, 200 I rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-81-22, 0607-932-999. 

Passat B5 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 

Mazda 323F, 1992 rok, idealna - sprzedam. 
Tel. 0608-442-467, 0602-489-317. 

Sprowadzę auto na zamówienie. 
Tel. 0608-442-467. 

Opel Astra 1.7 DTL, Sedan, 1994/1995 rok, 
poduszka powietrzna, hak, wspomaganie 
- sprzedam. Tel. 0691-030-611. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 3-drzwiowy, 
czerwony, stan bdb, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0461837-88-12. 

Części: Citroen AX, BMW 316, Audi 80, Fiat 
Bravo, Opel Omc;ga, Kadett, Moskwicz, 
Polonez, Daf, Volvo 340, 360, Micra 
- sprzedam. Tel. 0509-428-łi78. 

Daewoo Tico, 1998 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/837-71-53. 

Lanos, 1999 rok + gaz - sprzedam. 
Tel. ()993-155-811. 

Fiat Seicento 900, 2000 rok, gaz, 
srebrny methlik, zder7aki w kolorze 
nadwozia, immobilizer - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 

Felgi aluminiowe 13" od Seicento Sporting 
i koła 14" - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

Daewoo Nexia, gaz, 1998 rok, zielony meta
lik, I wlaściciel, 95 tys. km, 6200 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-857-410. 

Kupię osobowe, stan obojętny, 
płatność gotowką, Tel. 0668-a57-410. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, 70, tyS. km, 
niebieski metalik, bezwypadkowy, 7700 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-419-497. 

Ford Escort, 1992/1993 rok, salonowy, 
niebieski, 5-drzwiowy, autoalarm, multilock., 
3400 zl - sprzedam. Tel. 0511-487-994. 

Ford Escort, benzyna + gaz, 1996 rok, 
czerwony - sprzedam. Tel. 0692-823-591. 

Opel Kadett, cabrio, 2.0 benzyna + gaz, 1990 
rok, 4000 zł - sprzedam. Tel. 0509-499-511. 

Fiat Brava 1.6 + gaz, 1997 rok, czerwony, 
radio, c.zamek, autoalarm, wspomaganie, 
el.szyby, 8800 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 

Opel Astra 1.4 16V ecotec, 1996 rok, I wła
ściciel, salon, zielony metalik, wspomaganie, 
4 drzwi, el.szyby, bardzo ładna, 9500 zł - sprze
dam. Tel. 0694-036-487. 

Fiat Uno 900, 80 tys. km, niebieski metalik, 
c.zamek, multilock, I właścicie~ 4 drzwi, 
bardzo ładny, 8500 zł - sprzedam. 
Tel. 0694-036-487. 

Pompka paliwowa Punto I - sprzedam. 
Tel. 0694-040-211. ' 

Star W200, trójstronny wywrot sprzedam 
lub zamienię na ciągnik rolniczy. 
Tel. 0421719-56-55. 

Żuk izotenna -sprzedam. Tel. 0421719-56-55. 

Audi 80, 1.8 + gaz, 1990 rok, stan bdb, 
7900 zł - sprzedam. Tel. 0600-938-371. 

Mitshubishi Galant, l.8TD, I 992 rok, 
stan idealny, cena 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-119-593. 

Chrysler Vojager, 2.5 ID!, 1993 rok, stan bdb, 
10500 zł - sprzedam. Tel. 0609-119-593. 

VW Passat combi, 1.9 IDI, I 995 rok, biały, 
12800 - sprzedam. Tel. 0421719-42-14. 

Ford Escort 1.6, 1990 rok; Hyundai Pony 
1991 rok; Nysa z gazem 1990 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0421719-20-88. 

CC, 1996 rok, cena wywoławcza 3,5 tys. zł, 
autoalarm, stan dobty - sprzedam. 
Tel. 0421719-29-13 

Volkswagen Passat combi, I .9 TOI , 2000 rok, 
115 kM, spro\vadzony - sprzedam. 
Tel. 0691-582-662. 

Lancia, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-509-835. 

Żuk, biwak, gaz - sprzedam. 
Tel. 0607-509-835. 

Punto I.I, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

Fiat Brava 1.6, HL, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 042/7ł9-20-77, 0604-392-876. 

Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

Ford Escort 1.6 16V, 1993 rok, bordo metalik, 
szyberdach, wspomaganie kierownicy, cen~ 
tralny zamek, odcięcie zapłonu, welurowa 
tapicerka, cena 4700 zł - sprzedam. 
Tel. 0880-529-797. 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. 'rei. 0608-484-651. 

Ford Escort combi 1.6 +gaz, 1991 rok, 
sprowadzony, zarejestrowany, cena 4700 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Ford Escort, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik, cena 7800 zł - sprzedam. 
Tel. 0504-12-98-14. 

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

Ford Focus 1.6 16 V, 199811999 rok, 5 drzwi 
- sprzedam, możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0692-:189-339. 

Ford Focus combi 19 IDI, 2002 rok, I właści
ciel, bezwypadkowy - sprzedam, w rozlicze
niu przyjmę tańszy. Tel. 0603-588-228. 

Ford Mondeo 1.8 16V, 1997 rok, zadbany 
- sprzedam. Tel. 0609-071-765. 

Ford Mondeo 1.8, 1998 rok, cena 12800 zl 
- sprzroam. Tel. 0601-80-46-16. 

Golf 111.3, 1991 rok, czarny, gaz 
- sprzedam. Tel. 046/814-57-29, 
0665-078-558. 

Golf III 1.6, 1993 rok, cena 6900 zł, opłaty 
- sprzedam. Tel. 0603-059-587. 

. Honda Civic 1.5, 1993 rok, cena 3900 zł, 
opłaty - sprzedam. Tel. 0603-059-587. 

Isuzu Troper 2.2 IDI, 1989 rok - sprzedam 

Cinquecento li OO, 1996 rok, żółty, obniżo
ny, ospoilerowany, atrakcyjny wygll\.d, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0880-353-819. Fiesta l.3i, 1995/1996 rok - sprzedam Tel. 0663-432-767. 
VW Polo, B+G, 1995 rok, niebieski, 
5-drzwiowy, cena 11 OOO zł; Skoda Felicia, 
B+G, xa 1998 rok, Wity, cena 7900 zł 

lub zamienię na większy. Tel. 0421719-20-77, . Kia Sportage Jeep 2.0 TOI, 1998 rok, 
0604-392-876. sprowadzony _ sprzedam. Tel. 0609-454-637. 

- sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

Opel Astra 1.6 combi, 1994 rok; Renault Twin
go 12, 1994 rok, sprowad7Dne 
- sprlfdam Wyjazdy z ldiaitami po auta 
do Niemiec. Tel. 0888-300-550, 0504-065-348. 

Łada Samara 1.3 - sprzedam. 
Tel. 0503-654-884. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0692-447-493 po 17.00. 

Seat Ibiza, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-468-366. 

Seat Ibiza, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-468-366. 

Golfll 1.8, 1989 rok, czarny, garażowany 
- sprzedam. Glowno. Tel. 0500-252-143. 

Fiat 126p, 1998 rok, biały, przegląd, OC, nowy 
akumulator, stan dobry, 450 zł - sprzedam. 
Tel. 0696-073-646. 

. Autokasacja - zaświadczenia. 
Opel Astra 1.6, gaz, l994 rok, biały, 3-<1rzwio- Tel. 0667-200-166, 0888-492-818. 
wy, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0600-741-147. 

Opel Vectra V6, 1999 rok, srebrny 
metalik, pełna opcja, oprócz skóry, 
serwisowany, stan bdb, cena 18400 zł 
do negocjacji - sprzedam. 

Renault Clio, 1996 rok, 160 tyS. km, instala
cja gazowa, 7,5 tys. zł - sprzedam. 
Tel. 0421719-17-17, 0602-638-613. 

CC Sporting I.I, 1995 rok, alarm, immobili
zer, 3800 zł - sprzedam. Tel. 0502-607-295. 

Absolutnie cafy, uszkodzony, osobowy 
Seicento 1.1, 2000 rok, niebieski, blokada - kupię. Tel 046/831.SS.71, 0501-6111-906. 
skrzyni, immobilizer, I właściciel, 85 tys. km, Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
7600 zł - sprzedam. Tel. 0880-948-646. uszkodzony lub zniszczony. 

Tel. 06()4.191-186. 

Fiat Punto 1.2 + gaz, 2000 rok, złoty metalik, Tel. 050!Hl45-m. 
10800 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Fiat CC, 1994 rok - sPrzectam. 
Tel. 046/863-60-14. 

Seat Toledo 2.0 GT+ gaz, bogate wyposażenie, 
srebrny metalik - sprzl'darn. Tel 0600-968-0lii. 

Mercedes 123, 1980 rok - sprzedam na części 
lub w calości. Tel. 0504-352-764. 

VW Bora 1.9 SDt XI 2000 rok, granatowy, 
Sedan, pełna opcja bez skóty, sprowądzony 
z Holandii. Tel. 0241277-86-47. 

Cinquecento 700 Van Uniwersalny, 1997 rok, 
faktura V/lJ - sprzedam. Tel. 0602-366-564. 

Peugeot 106 l.Oi, 1994 rok, niebieski meta
lik, stan bdb - niedrogo sprzedam. 
Tel. 046/837-84-91 , 0505-406-307. 

Opel Vectra I. 7 TO, 1994 rok, zarejestrowa
ny w Polsce - sprzedam. Tel. 0600-214-972. 

Seicento - sprzedam. Tel. 0241277-91-87. 

Opel Vectra hatchback, 1991 rok, z gazem, 
cena 4200 zł. Tel. 0886-522-480. 

WY Bora 1.6 I 6V, 2002 rok, pieiwsza 
rejestracja 2003 rok, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0697-693-635. 

Opony używane - importer. 
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182. 

Audi 80 B4 1.9 ID, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-132-ł07. 

Auta powypadko- skupujemy. 
Tel. 0605-100-574. 

BMW 1.6 + gaz, 1989 rok, cena 6500 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-80-46-16. 

BMW E36, 1992 rok, uszkodzony tyl 
- sprzedam. Tel. 0668-825-713. 

Cinquecento 700, XIl 1993 rok, bordo metalik, 
cena 3500 zł - sprlfdam Tel. 0601-20-40-34. 

Cinquecento 900, 1996-1998 rok - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 

Daewoo Lanos 1.4 + gaz, 2000 rok, 
wspomaganie - sprzedam. 
Tel. 046/83346-94. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na I 26p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Nexia, Sedan z gazem - kupi~. 
Tel. 0606-436-231. 

Daewoo Uiros Sedan-~ Tel. 0694-216-417. 

Fiat I 26p - 650E, 1991 rok, czerwony 
- sprzedam. Tel. 0665-220-267. 

Fiat Palio 1.6, 1999 rok, benzyna+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0602-685-613. 

Lanos I 500, 1998 rok + gaz, 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 30, 1999 \(lk, blaszak 9-osobowy, 
139. tys. km - sprzedam. Tel. 0693-363-280. 

Mercedes 124 E Clas.5;12.5 20V, 1995 rok, 
bezwypadkowy - spi:zedam. Tel 0©>-975-932 

Mercedes 190, 1992 rok, benzyna+ gaz, 
szary metalik - sprzedam. Tel. 0693-363-280. 

Naprawa automatycznych skrzy6 biegów. 
Pus=a Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst· 
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 

Nissan Primera 1.6 benzyna + gaz, 1992 rol 
- sprzedam. Tel. 0602-685-613. 

Nubira 1.6 + gaz, 1998 rok, cena 8800 zł 
- sprzedam. Tel 0601-80-46-16. 

Opel Astra 1.7 DTL, 1994/1995 rok, czarni 

perła, podUS7.ka powietrzna, hak, wspomaga. 
nie - sprzedam. Tel. 0691-03-06-11. 

Opel Astra combi 1.7 D, 1992 rok - sprzedam 
Tel. "046/831-84-61 , 0603-099-751. 

Opel Astra combi I. 7 TOS, Mazda 323 19% 
rok, Mondeo 1.8 ID, 1995 rok - części angli
ki - sprzedam. Tel. 0509-148-609. 

Opel Astra combi 1.6, 1994 rok, cen
tralny zamek, szyberdach, poduszka 
- sprzedam. Tel. 0661-07Nl84. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Corsa I .O gaz, 2003/2004 rok, cena 
19800 zł, bezwypadkowa, w rozliczeniu prz)j
mę tańszy. Teł. 0509-732-602. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867 

Opel Corsa I.O, 2001 rok, cena 18500 zł, 
5 drzwi, I właściciel, możliwość zamiany 
na tańszy. Tel. 046/834-81-14. 

Opel Corsa 1.2, 1996 rok, cytrynka, 3-drzwie> 
wy, salon, bezwypadkowy - 'lJrzedam. 
Tel. 0668-445-178. 

Opel Corsa 1.2, 2004 rok, 5-drzwiowa, 
bezwypadkowa - sprzedam. Mcrżliwość 
zamiany na tańszy. Tel. 0603-588-228. 

Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 
Tel. 046/834-81-14. 

Escort I . I, 198 I rok , sprzedam. 
Tel. 0880-781-201. nowy opon ,sezonowych - śprzcdam. Fiat Siena 1.4, 1998 rok, czerwony, li wlaści- Całe I uszkodzone - kupię (Głowno). 

Tel. 0606-238-179. Fiat Panda I.I, 2003 rok, l właściciel, z salo
nu. kolor seledynowy, stan jak nowy, 17 tys. 
przebieg - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Opel Vectra 1.8, Sedan, 1993 rok, benzyna 
+ gaz, stan bdb - sprzedam. 

Punto 1.2 ELX, 75 KM, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-213-631. 

VW Golf 1.6 TO, I 987 rok, bialy, 3-drzwio
wy, 160 tys. lqn, stan dobty, ·3900 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-516-735 po 16.00, 
046/838-90-26. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok, I OO tyS. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Maluch, 29 tys. km, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 046/838-77-71. 

Auto-Kasacja Nieborów: części do Opel 
(Omega, Kadet, Vectra, Ascona), BMW 316, 
Nissan Micra, Fiat Bravo, Polonez i inne. 
Tel. 0507-141-870. 

Polonez Caro - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-57-21. 

Ford Fiesta 1.8 DE, 1997 rok, biały 
- sprzedam. Tel. 0604-600-021, 046/838-77-26. 

Tarpan, 1985 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-189-399. 

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

Citroen AX, 1993 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-51-11po16.00. 

Opel Vectra B, 1996-rok, benzyna + gaz; Cor
sa 1.4, 1994 rok; Opel Astra TO, I 998 rok; 
Ford Escort 1.8 O, 1995 rok; Renault Mega
nc.1.9 D, 1998 rok; Mercedes 190 2.0 D, 
1990 rok - sprzedam. Tel. 0602-498-775. 

Przyczepka - sprzedam. Tel. 0602-230-475. 

Tel. 0600-421-548. ciel, 7400 zł do uzgodnienia - sprzedam. 

Renault Clio 1.2, 1995 rok, li właścl- Tel. 0692-639-555. , Polonez Truck 1.9, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 042/719-17-90, 0602-868-878. 

Tel. 046/835-22-23 po 18.00. 

ciel - sprzedam. Tel. 0605-422~52. Fiat 126p, 1994 rok, stan bdb - sprzedam. Fiat Tipo 1.4 1995 rok, cena 4200 zł Opel Vectra, Xll 1999 rok, cena 18600 zł 
- sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Opel Frontera 2.8 TOI, podwyższany, 
klimatyzacja, pełna elektryka - sprzedam. 
Tel. 0507-141-870. 

Żuk, benzyna + gaz - sprzedam. 
Tel. 0660-695-504. 

Opel Vectra A I .7 D, 1992 rok, satori Polska, 
I właściciel , serwisowany, niezawodny, 
brązowy metalik, 5500 zł, Sochaczew 
- sprzedam. Tel; 0880-348-630. 

Polonez Caro Plus, 1998 rok, niebieski 
metalik - sprzedam. Tel. 0667-349-210. 

Seat Ibiza, 1997 rok, a właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/837-12-67. 

Fiat I 26p, po wypadku - sprzedam. 
Tel. 0461839-22-20. 

Tawria I. I , 1992 rok, OC, przegląd - tanio 
sprzedam. Tel. 0507-3 I 8-575. 

Polonez Caro, benzyna + gaz, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0693-072-578. 

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 ID, 1993 rok, 2xPB, 
ciemne szyby, szyberdach, bak, cena 9500 zł; 
VW Passat combi, 1900 ID, 1992 rok, cena 
8000 zl - ':Przedam. Tel. 0605-896-130. 

Teł. 0605-535-396. 

Fiat Uno I.I, 1993 rok, niebieski metalik, 
bez śladów korozji, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0608-409-744. 

Daewoo Nexia 1.5 I 6V, 1996 rok, Sedan, 
zielony metalik, stan bdb - Sprzedam. 
Tel. 0608-409-744. 

Daewoo Tico, 1997 rok, wiśniowy metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 

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-łi33, 0660-468-296. 

Opel Calibra, 2.0~ 1992 rok, gaz, pełna opcja, 
bez klimy, 6200 zł do.uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0609-104-693. 

- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

. Fiat Uno I.O, 2001 rok, gaz, czerwony, 
5-drzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Ford Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 
3-drzwiowy, srebrny, 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 

Opel Vectra 1.6 I 6Y, 1996 rok, gaz, klimaty
zacja - sprzedam. Tel. 0606-975-932. 

Opel Zafira 1.8 16V. 1999 rok, cena 24800 zl 
?-osobowa - spr.zedamt ewentualnie zamiana 
na ta6szy. Tel. 0501-701-154. 

Oś samochodu Syrena, I OO zł - sprzedam. 
Tel. 0600-212-849. 

Peugeot 206 I.I, 2000 rok, 3 drzwi. w rozłi· 
czeniu przxjmę tańszy. Tel. 0501-715-609. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
• KWIA,PIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. ąTANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. OĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • JARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU - PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; •SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKL!:P P, PAPIERNIK W KOMPINIE, BEONARACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BO.BROWNIKAC.H; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNJI:; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W Kl'ERNOZI; • SKLEP 
P. BEJOY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZYJilSKJEGO 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. ORAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁO.; • SKLEP 
„U MICHAŁA" P. WRZESINSKIEGO 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; a SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; a SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 44B; a SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; a SKLEP 
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; a SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
a SKLEP SPOŻVWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL SIKORSKIEGO 4; • SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; a KIOSK PRZEMYSŁ O· 
WY W STRY:KOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ĄRT, SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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Peugeot 305 I .3 - sprz.edam. Tel. 0500-564-989. 

Peugeot 306 I .8 benzyna, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0602-685-613. 

Polooez Atu Plus, 1997 rok, gaz, hak, biały, 
stan bardz.o dobry, wzmocnione zawieszenie 
tyłu, skrzynia biegów, chłodnice i wal napędo
wy, cena 5300 :d - sprz.edam. Tel. 0513-149-346. 

Punto I.I, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

Punto, 5-<lrzwiowe - kupię. Tel. 0606-472'-25 I. 

Renault Clio I.I, 1992/1993 rok, cena 
4000 :d - sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Renault Megane combi 1.4, 16V, 2001 rok, 
cena I 6800 :d, w rozliczeniu przyjmę tańszy. 
Tel. 0602-367-765. 

Seat Cordoba 1.6, 1999 rok - sprzedam, ewen
tualnie zamienię. Tel. 0501-715-609. 

Sprz.edam skuter Aprilia SR50, 1998 rok, stan 
bdb. Tel. 0696-840-127. 

Yamaha 535-Vrrago, 1993 rok, stan bdb, 
8000 :d - sprzedam. Tel. 0502-155-246. 

Yamaha Virago 750, 1987 rok, pełne wyposa
żenie, świeżo sprowadzony, zarejestrowany. 
oowe opony - sprz.edam. Tel. 046/837-90-82. 

Sprzedam motocykle MZ TS250, ETZ 251, 
stan dobry. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam motorynkę... stan bardzo dobry, 
1989 rok, dokwnenty, cena 700 :d 
(do negocjacji). Tel. 024/285-09-75. 

Motorower Jawa. Tel. 0660-686-837. 

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

Z powodu wyjazdu sprzedam budkę metalo
wą na targowicy w Łowiczu wraz z towarem. 
Tel. OS06-429-781, 022/66S-17-IS, 
046/837-76-71. 

Lokal w centrum handlowym. 
Tel. 0601-303-251. 

Dom i budynki gospodarcze+ ok. 3 ha ziemi. 
Bednary. Tel. OS06-l 77-S96. 

Sprzedam bar gastronomiczny 
na przeciwko bramy wejściowej 
do muzeum w Nieborowie. 
Tel. 0695-óOS-770. 

Kawalerka w centrum. Tel. 0606-345-2S2. 

Ogródek działkowy przy ul. Sochaczewskiej 
- sprz.edam. Tel. 046/837-98-74, 
0696-426-83S. 

Yamaha Virago 535, 1990 rok, stan Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
bdb • sprzedam. Tel. 0506-0W-704. centrum Łowicza, przy targowicy. 
WSK 125, stan bardzo dobry z doku- Tel. 046/837-42-M, 0602-192-463. 
mentami ·sprzedam. Tel. 888-285--186. 

Seat !biz.a 1.4 gaz, 200 I rok, cena 19900 zł, 
5 chzwi, I właściciel - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 046/835-33-08. Simsooa w częściach z dokumentami, ceoa 
Seat Toledo I .6 +gaz, 1992 rok, cena 5400 :d 450 :d - sprz.edam. Tel. 0888-28S-l 86. 

Sprzedam działki budowlane o pow. 7000 
mkw. przy szosie Łowicz-Dąbkowice, 
z sadem czereśniowym lub śliwkowym. 

· sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Seat !biz.a 1.4, 1994 rok, cena 4900, opłaty 
- sprzedam. Tel. 0603-059-S87. 

Silnik do VW LT-28 bez osprzętu- sprzedam. 
Tel.OS03-69S-442. . 

Star 200 EL, 1996 rok - sprzedam w całości 
lub oa podzespoły lub wymienię na osobo
~y oraz części i podwozia do Star 200. 
Tel. 0603-061-526. 

Toyota Corolla 1.4 VVT-1, 2001 rok, zloty 
metalik, cena 21 OOO zł - sprzedam lub :ramie
nię na tańszy. Tel. 0602-367-76S. 

Toyota Corolla 1.4, 2001 rok, możliwość rat, 
zamiany. Tel. 0602-367-76S. 

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

Volkswagen Caravela 2.S benzyna + gaz, 
1991 rok - sprzedam. Tel. 0601-160-950. 

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

Sprzedam wiatę garażową, os. Bratkowice. 
Tel. 0602-389-8S8. 

Garaż oraz duże pomieszczenie na skladowa
nie. Tel. 046/837-S3-67, 0691-620-837. 

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

Przyjmę do wspólnego garażowania, os. Brat
kowice. Tel. 046/837-74-96, 0608-1 I l-4S9. 

Sprzedam garaż własnościowy z wykupio
nym gnmten1, os. Swoboda, Glowno. 
Tel. 0421259-14-67 po 20.00. 

Tel. 046/8;37-14-09. 

Sprzedam działkę pow: 4600 mkw., ul. Armii 
Krajowej (pod lasem). Tel. OS09-099-96S. 

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

Mieszkanie 42 mkw., cegła, os. Kostka. 
Tel. OSOl-S33-019, OSOS-002-528. 

44 mkw„ cegła, os. Bratkowice. 
Tel. 0503-S40-529, 046/837-03-2S. 

Dom do kapitalnego remontu, 5 km 
od Łowicza, działka 4000 mkw., woda. 
Tel. 046/837-00-61, 0668-831-2SI. 

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

Działka I ,20 ba, szer. SO m, Jastrzębia. 
Tel. 046/837-07-47. 

72 mkw., IV piętro i garaż, os. Bratkowice. 
Tel. OSl3-529-86S. 

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 działkę rolno-budowlaną, 2,8 ha 
w Michowicach, media w ulicy. 
Tel. OSll-301-160, Nówak. 

Sprzedam lub wynajmę budynek 
pod działalność gospodarczą 
o pow. 350 mkw. w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Mickiewicza 20. Tel. 0605-21~. 

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

SprLedarn dom - 2 garaże, stan surowy, 
częściowo wykończony, Rawa Mazowiecka, 
17S tys. zł. Tel. 0603-201-621. 

Sprzedam mieszkanie M-S (72 mkw.) w Rawie 
Mazowieckiej, ul. K. Wielkiego. 
Tel. 0880-186-79S. 

Sprzedam segment mieszkalny 
na ul. Gąsiorowskiegp. Tel. OS04-l 84-2S2. 

Nieruchomość, centrum Biała Rawska. 
Tel. 0504-907-382. 

Spizedamdzialkę4600mkw. Tel.0607-242-247. 

Sprzedam mieszkanie 7S mkw. w Łowiczu. 
Tel. OS02-191-263, 046/837-49-36 po 18.00. 

Sprzedam 4 ba, Lnisno. Tel. 0609-771-897. 

Gospodarstwo rolne 3,6 ha, komfortowy dom, 
budynki gospodarcze, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-912. 

Skierniewice, działka 1,26 + dom 81 mkw. 
Tel. OS00-230-88S. 

Sprzedam działkę budowlaną 640 mkw., 
wszystkie media, Bolimów. Tel. 0601-070-363. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Volkswagen Cordoba 1.6, 1999 rok, wypo
;ażony - sprzedam lub ewentualnie :ramienię 
na Seicento, Uno, Cinquecento. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
Mieszkanie 32 mkw .. os. Starzyńskiego. Bolimów, Bełchów, Łyszkowice i okolice. 
Tel. 0888-592-727. Tel. 0509-033-2S9 lub 046/832-20-74 

Tel. OSOl-71S-609. 

VolkswageoGolfl.616V,X2000rok, S drzwi, 
I właściciel - sprzedam lub zamienię aa tań
g;y. Tel. 0692-489-339. 

Duża posiadłość 1.7 ha okolice Domaniewic. Sprzedam 1,80 ha łąki nad Bzurą. po 21.00. 
Tel. 0501-231-SIO. Tel. 0691-715-496. Kupię nieduży dom w okolicach Łowicza. 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budyn-- Zamienię 38 mkw., os. Tkaczew na większ.e. Tel. 0600-915-738. 
kami, Bąków Górny 46. Tel. 046/837-33-23. Tel. 0608-372-976. 

mlkswagen Passat combi 1.9 ID, 1994 rok 
sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

po 19.00. Dom, blisko Łowicza - sprzedam. 

Volkswagen Polo I .O, 1997 rok, sprowadzo
ny - sprzedam. Tel. 0609-454-637. 

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

lblkswagert Vento 1.9 lD~ I 99S rok, elektryczne 
Sl}by, szyberdach, podgrzJ:wane fotele, 2 X air
OOg, centralny zamek, ~ kierowni
cy, system ABS, autoalarm. Auto w stanie ide
alnym - spzedaJn. Teł. 0695-740-43S. · 

lblvo S-40 1.8, 199611997 rok, pełne wypo
sai.eoie - sprzedam lub zamienię na tańszy. 
Tel. OS03-168-408. 

VW Passat 1.6, 1989/ 1996 rok, stan bdb 
-sprzedam. Tel. 060S-S62-6S I. 

Mieszkanie 72 mkw„ IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-1 I, 
0606-22S, 642. 

Mieszkanie SI mkw. przy ul Kwiatowtj. 
Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 

Działka rekreacyjna, Mysłaków nad rzeką, 
Tel. 066S-7S9-204. 

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

Dom mieszkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 0241277-61-24. 

Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-71 S-496. 

Mieszkanie 83 mkw., cegła, ul. BOiimowska, 
bloki - sprzedam, :ramienię na mniejsze 
lub dom. Tel. 0604-172-273. 

VW Passat combi 1.9 TOI, Xll 1995 rok Działka budowlana 11 OO mkw. na obrzeżach 
-sprzedam. Tel. OSOl-742-540. Łowicza - piękne położenie. 

VW Polo 1.9 SD~ 1998 rok, możliwość rat, Tel. OS02-278-760. 

Tel. 0697-SS0-227. 

Spr2fJdam mies>kanie 61 mkw., os. Bratkowice, 
z pełnym wneblowaniem Tel. 0693423-198. 

Działka rolna 3000 mkw. Tel. 04618»99-70. 

Spr2fJdam 3 pokoje, 60 mkw„ cegła lub zamienię 
na domek jednorodzinny. Tel. 0604-627-662. 

Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10-SS, OSOS-100-454 po 18.00. 

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

Sprzedam działkę budowlaną 1184 mkw. 
w Głownie. Tel. 0421719-35-79. 

Dom 170 mkw. z działką 2300 m, 
wysoki standard, Dmosin. 
Tel. 0501--072-004, 046/874-73-55. 

Działkę budowlaną 1200 mkw. sprzedam. 
Tel. 0421719-14-37. 

\ ' 

Kupię działkę w Łowiczu o pow. mi
nimum 5000 mkw. Tel. 0606~56-898 
po 18.00. 

Kupię kawalerkę w dobiym stanie, w starym 
budownictwie w Łowiczu. 
Tel. 0692-86S-26S. 

' Kupię działkę budowlaną w Łowiczu 
lub okolicy, 3000 mkw. 
Tel. 0601-226-944. 

Kupię mieszkanie w blokach do 40 mkw. 
na os. Sikorskiego. Tel. OSOS-177-820. 

Kupię M-4 lub M-3 powyżej 50 mkw., 
lub mały dom, bliźniak, segment w Głownie. 
Tel. 042/6S2-16-94, OSl2-249-912. 

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

Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub 2 piętro. Tel. 060S-239-236. 

Poszukujemy działek do budowy 
mieszkań, domów w Skierniewicach. 
Ek~ud. Tel. 0600-813-743. 

Kupię M:3 w Skiemiewicach. Tel. 0510-477-425. 

Kupię mały tani domek do remontu 
do 40000 zł, okolice Skierniewic 
lub Skierniewice. Tel. 066S-219-69S. 

Kupię mieszkanie w Rawie Mazowieckiej 
do SS mkw. Tel. OSOS-369-883. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

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. 046/838-56-01 po 18.00. 

Wynajmę [<awalerkę w budynku prywatnym 
osobie samotnej. Tel. 0604-S97-129. 

Do wynajęcia M-2 w Łodzi, ul. Uniwersy
tecka, studentce. Tel. 0601-812-260. 

Wynajmę umeblowane M-3, os. Dąbrowskie
go, cegła. Tel. 0608-67S-2SO. 

Do wynajęcia hala, 500 mkw., przy trasie nr 2. 
Tel. 0607-168-196. 

Do wynajęcia mieszkanie 66 mkw., centrum 
Łowicza (ogrzewanie węglem). 
Tel. 046/837-63-39, 0602-187-S40. 

Do wyoajęcia lokal SO mkw. w pawilonie 
+ plac I SOO mkw., róg Klickiego i Napoleoń
skiej, Łowicz. Tel. 060S-S78-S02, 
046/837-42-46. 

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

Wynajmę prosperujący sklep spożywczy 
na wsi. Tel. 0886-S60-062 po 20.00. 

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

Poszukuję lokalu dla firmy sieciowej, 
20-SO mkw. ul. Stanisławskiego, 
ul. Zduńska. Tel. OS03-334-4S7. 

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. 

Do wynajęcia: w pełni wyposażony lokal 
na gabinet lekarski lub dentystyczny, centrum 
Łowicza. Tel. 066S-028-294. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
handlowym. Tel. 0601-303-251. 

Do wynajęcia M-2, os. Starzyńskiego. 
Tel. 0692-S6S-4SO. 

Wynajmę budynek mieszkalny na wsi z moż
liwością sprzedaży. Tel. OS00-041-366. 

Do wynajęcia mieszkanie 38 mkw. 
na os. Starzyńskiego. Tel. 0600-339-9S6. 

Sklep do wynajęcia, Glowno. 
Tel. 0600-612-688. 

Wynajmę M-3, Kopernika. 
Tel. 042/719-21-10. 

Poszukuję do wynajęcia domu w Głownie 
lub okolicy. Tel. 0603-388-871. 

Poszukuję lokalu na sklep w Strykowie 
lub Głownie. Tel. 0693-672-4S8. 

Poszukuję mieszkania umeblowanego 
do wynajc;cia na terenie Głowna, Strykowa 
lub okolicy, moż.c być pokój z kuchnią, 
Tel. 0606-477-53S. 

Wynajmę/sprzedam sklep. Tel. 0506-190-291. 
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<= 13900 zł do oegocjacji, oraz inne samo- Sprzedam lub zamienię M-S, os. Starzyńskie-
dxxly - sprzedam. Tel. OSl2-614-314. go. Tel. 046/837-64-5S. 

VW Transporter 2.4 D, 1991 rok, 9500 :d 
·sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

ŻUk - blaszak, 1990 rok, stan dobry 
·sprzedam. Tel. 0602-781-324. 

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 4,44 ha 
wraz z budynkami, cena do uzgodnienia. 
Lasocin 2S, tel. 0694-843.211. 

Sprzedam działkę 9900 mkw., Głowno, 
Zabrzeźnia Parcel. Tel. OSOO-lSl-768. 

Sprzedam kawalerkę. Tel. 0694-664-690. 

Sprzedam działkę rekreacyjną - leśną 
nad Mrogą, 2300 m, gmina Dmosin. 

~EUGEOT I {"11·).., .,.. ... I 

Ford Sierra combi 2.3 D, 1987 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-8S9-083. 

MOTOROWE 
Komar Gizmo, 2004 rt>k - sprzedam. 
Tel. OS 11-782-043. 

skuter Yamaha Neos, 
002/2003 rok. Tel. OS09-065-7S I. 

Yamahę Vmigo S3S, 1996 rok, żól-
14100 km, stan bdb, styl amerykański. 

fllcazja, 8600 zł. Tel. 0502-259-43S. 

Skutery używane SO, 150, ceny od 1500 zł. 
Tel. OS02-2S9-435. 

Sprzedam skuter Peugeot, 1996 rok, stan 
idealny, 22SO :d. Tel. 0693-824-724. 

Simson SS I Enduro - sprzedam. 
Tel. OS08-707-072 

Strzedrun Hondę Transapl 600, 1994 rok, stan 
b, I 0000 zł do uzgodnienia. 

el. OS03-103-338. 

\fotocykl Yamaha S35 Vrrago, stan bdb 
·sprzedam. Tel. 0696-839-136. 

~aprawa motocykli i motorowerów. 
Tcl. 0691-S88-602. 

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

Sirnxlarn motocykl Jawa 3SO, 1988 rok, stan 
ikibiy. Tel. 046/838-82-08. 

trz 250, I 984 rok, 20 tys. km, brak ładowa
'1ia. 700 zl - sprzedam. Tel. 0608-Sl2-868 
iecwrem. 

\\otol)'llkę - sprzedam. Tel. 0886-241-464. 

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną. 
Tel. 0607-Sl6-966. 

Sprzedam działkę budowlaną, okolice 
Jastrzębi. Tel. 0510-124-70S. 

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

Sprz.edam 3 ha ziemi - Janinów kolo Bielaw. 
Tel. 066S-727-58S. 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw., 
os. !3ratkowice, IV piętro, 7SOOO :d. 
Tel. 046/837-01-84. 

Sprzedam O,Q7 ha z budynkami. Mastki, 
przy trasie Łowicz - Kiernozia 
Tel. 042/658--27-68, 0500-S27-509. 

M-4, S8 mkw., parter, os. Nookowskiego. 
Tel. 046/837-S4-77, 022/498-66-18. 

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

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

60 mkw., os. Bratkowice. Tel. OS 11-380-095 
po 18.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 1600 mkw., 
Łowicz. Tel. 069S-540-9 IS. 

0,94 ha, Malszyce. Tel. OS00--026-81S. 

Działka 1,22 ha, budynek mieszkalny 
i gospodarczy. Tel. 0696-167-361. 

Mieszkanie w Żychlinie, S8 mkw. 
Tel. 0609-880-041. 

Tel. 0608-641-020. 

Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzeżniańska 71, 7000 mkw. 
w całości lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693-459-111. 

Dom wolnostojący 2 I 6 mkw. + budynek 
gospodarczy w Głownie (Zabrzeżnia). 
Tel. 042/7 I 9-40-4S. 

Sprzedam nowy dom w Głownie w okolicach 
szpitala, 180 mkw., do małego wykończenia. 
Wiadomość. Głowno, ul. Bielawska 34 
(Solańum). 

Działka SS77 mkw., ogrodzona, media 
w ulicy, pod 2'lbudowę, mieszkaniowa, Głow
no, ul. Kamieńska 15. Tel. 0421719-43-44, 
OS09-104-885. 

Sprzedam działkę, Głowno, 
ul. Sowińskiego. Tel. OSOl-39S-938. 

Sprzedam działkę, Stryków. Tel. OS IO-S35-248. 

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

Sprzedam mieszkanie 60 mkw., Mickiewicza, 
100000 :dz wyposaż.eniem. Tel. 0601-937-S90. 

Sprzedam dom, Skierniewice, działka 1030 
mkw., 6 pokoi, 2 kuchnie, garaż, wszystkie 
media. Tel. 046/833-S3-23, OSOl-S81-930. 

Sprzedam segmeot mieszkalny kolo osiedla 
9 Maja. Tel. 046/81 S-42-68, 0607-173-2SO. 

Sprzedam M,-4, 67 mkw. w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. OS07-390-982. 

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

Duża posiadłość I, 7 ha, okolice Domanie- · Sprzedam dom w Skierniewicach. 
wie. Tel. OSO 1-231-51 O. Tel. 046/833-03-60, 0602-639-86S. 
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PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. 

JPGARAGE• 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź, Strykowska 131~zlodzi111t.o.:l) 
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Do wynajęcia 36 mkw., os. Konopnickiej. 
Tel. 0602-489-317. 

Poszukuję kawalerki umeblowanej 
lub 2-, 3-pokojowe lub segment w domku 
jednorodzinnym w Głownie lub okolicy. 
Tel. 0602-230-029. 

Poszukuję M-2 z umeblowaniem do wynaję
cia w blokach Stryków - Głowno. 
Tel. 0665-235-940. 

Do wynajęcia domek Stryków. 
Tel. 042/214-01-65. 

Wynajmę dom w Głownie. 
Tel. 0421719-89-45, 0504-198-216. 

Do wynajęcia dla pracowników, firm, tanie 
noclegi (IO osób) w prywatnym budynku w 
Głownie, wszystkie wygody. 
Tel. 0698-783-854. 

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

Firma. Haodlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centtum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

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

Wynajmę mieszkanie w Skierniewicach. 
Tel. grzecznościowy 0668-13-59-61. 

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 0603-536-150 
lub 046/832-30-62 po 16.00. 

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

Lokal do wynajęcia, 25 mkw. wszystkie 
media, w Rawie Mazowieckiej ul. Jerowlim
ska 27. Tel. 046/815-1 ł-64. 

PoSZukuję do wynajęcia małego mieszkania 
w budynku prywatnym w Skierniewicach. 
Tel. 0509-570-268. 

Wynajmę mieszkanie na Widoku do 40 mkw. 
Tel. 0604-095-352. 

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

Do wynajęcia PUB ,,Murowana PiWnica" 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
160 mkw. w cenbum Rawy Mazowieckitj (Piw
nica) Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277. 

Wydzierżawię halę w Wędrogowie 
przy trasie Warazawa - Katowice. 
Tel. 046/814-21-39. 

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

Kupię złom. Teł. 0~50-041. 

Kupi<; pralkę używaną Polar Super Automat 
PS-663, mo'.re być uszkodwna. 
Tel. 0607-888-008. 

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

Kupię betoniarkę. Tel. 0504-405-743. 

Skupujemy używaoy sprzęt rehabilitacyjno
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229. 

Kupię starocie - meble, zegary, radia lampo
we, wszystko co stare. Tel. 0608-522-807. 

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

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

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

Sprzedam mieszałkę do mi~ 150 kg, 
opryskiwacz plecakowy na silnik (nowy), 
akumulator 45A ·(używany). 
Tel. 046/838-33-44. 

Maszyny do produkcji skarpet. 
Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Stemple .budowlane - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-65. 

Drewno opałowe. Teł. 0605-224-393. 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Dwa fotele pojedyncze, rozkładane 
• sprzedam. Tel. 046/837-12-59 
wieczorem. 

Sprzedam łowicki strój chłopięcy. 
Tel. 046/838-49-57. 

Sprzedam sadzonki świerków na choinki, 
żywopłoty od 60 cm. Czemiew k. Kiernozi. 
Teł. 0608-889-445. 

Sadzonki wierzby energetycznej - tanio. 
Tel. 024/277-93-35. 

Sprzedam betoniarkę - tanio. 
Tel. 0880-036-940. 

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. 0461837-92-84, 0508-150-686. 

Sprzedam zabudowę osinobusa oraz izoter
mę dużą na działkę lub budowę. 
Tel. 0602-123-360. 

Sprzedam rusztowania warszawskie, 
betoniarki - części zamierihe, naprawa. 
Tel. 0510-124-700. 

Sprzedam długą sukienkę komunijną 
i pelerynkę. Tel. 046/830-21-34 po 16.00. 

Sprzedam kamienie. Tel. 046/838-13-49. 

Sprzedam płaszcz długi, czarny, damski 
- 70 zł; kurtkę skórzaną damską - 150 zł; 
telefon komórkowy Sony Ericso~, nowy. 
Teł. 0602-370-470. 

Świerki - do posadzenia, do I m, 5 zł. 
Tel. 0506-190-291. 

Sprzedam ule z pszczołami. 
Tel. 046/837-51-10. 

Butle C02, spawarkę 220/380, wiertarkę sto
łowa 220 W, komplet do spawania gazowe
go. Tel. 0602-366-564. 

Wózek dziecinny. Tel. 046/837-03-26. 

Sprzedam wykrywacz metali. 
Tel. 0501-825-093. 

Konsuukcje na tunele foliowe. 
Tel. 0507-958-766. 

Sofa rozkładana 1,50 m. Tel. 046/837-20-75. 

Sukienka komunijna na 130 cm 
Tel. 046/837-73-40. 

Wózek 2-ezęściowy dziecinny. 
Teł. 046/837-02-48. 

Komplet narzynek 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. 

OŚRODEK KSZTALCENIA 
ZAWODOWEGO 

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

1. wycinankarstwa 
w czwartek 20.04.b.r. o godz. 9.00 

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. 
Teł. 0605-896-130. 

Drzwi balkonowe. Tel. 046/837-78-26. 

Sprzedam maszynę szwalniczą. 
Tel. 693-824-708. 

Sprzedam okna, drewniaoe, biale, Wołomin, 
nowe. Tel. 0692-487-627. 

Sprzedam stemple budowlane. 
Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam tanio sukienkę komunijną (tęższą). 
Teł. 046/838-55-17. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Teł. 0508-281-605. 

Sprzedam nowe okno Velux. 
Teł. 0512-348-168. 

Sprzedam agregat prądotwórczy 2,8 kW, 
diesel, nowy. Tel. 0606-835-403. 

Sadzonki świerka srebrnego. 
Tel. 046/838-61-24. 

Sprzedam prasę balansową, 5 t. 
Tel. 046/839-13-42. 

Sprzedam rnąlą elektrownię wiatrową, kraj
zegę, organy Wermona. Tel. 0603-184-7%. 

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 zVlszt. Tel. 0510-700-439. 

Sprze?arn k.e(amzyt, 3 m'. Tel. 0660-699-025. 

Stół, 6 krzeseł, kanapa Tel. 046/837-37-45. 

Okazja. Tanio sprzedam beczkę 600 I, silnik 
elektryczny, drut, kredens, szafę 3-drzwiową, 
stół ciemny. Tel. 046/837-65-18 po 18.00. 

Śliwina kominkowa, wełniaki. 
Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam wózek widłowy Bulgar, 1988 rok. 
Tel. 046/861-25-51. 

Sprzedam wciągarkę linową 
Tel. 0609-316-663. 

Drukarka laserowa. Tel. 0503-699-872. 

Komputer Duran 450. Tel. 0503-699-872. 

Łóżko, sosna, stan bdb, 90x2 m z materacem. 
Tel. 0600-067-124. 

Sprzedam używaoe okna do obory o wym. 
75x100, IOOxlłO. Tel. 0606-818-288. 

Okna, drzwi PCV, używane, niemieckie 
oraz nowe. Duży wybór, niedrogo. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Ziemia czarna. Tel. 0501-220-891. 

Sprzedam dziurkarkę i guzikarkę Juki. 
Tel. 0609-837-130. 

Tanio sprzedam nowe drzwi balkonowe, 
plastikowe 90/187 cm. Tel. 0509-454-739. 

Sr,rzedam kola aluminiowe l3 cali i rowerek 
dziecięcy górski. Tel. 0604-656-226, 
0510-004-452. 

Telewiz.or 21" Samsung, chłodziarko-zamra
żarka Ardo, wirówka (stan bardzo dobry), 
niszczarka do papieru, krajalnica, frytkowni
ca Moulinex. Tel. 0663-715-978. 

Sprzedam sadzonki truskawek 
Filon, Luna, Elka!. Tel. 0600-978-590. 

Sprzedam Rolanda E-86. 
Tel. 0501-645-861. 

2. wikliniarstwa w piątek 21.04.b.r. o godz. 16.00 

3. na uprawnienia elektroenergetyczne 
w piątek 21.04.b.r. o godz. 15.30 

wl:OWICZU 
Tel. 0-605-740-505~ 

4. kierowców wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (tzw. widlaków) 
w poniedziałki, wtorki i czwartki o godz. 15.30 

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

KRmm GOTO•OWE 
minimalnv dochód od 500 zt 

ROLNICY, RENCIŚCI, EMERYCI, OSOBY ZATRUDNIONE, 
OSOBY PROWADZĄCE DZJAŁALNO$ć GOSPODARCZĄ 

·OPROCENTOWANIE JUZ OD 12% ŁOWICKA SPÓlDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

ZAWIADAMIA, ŻE POSJADA 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UZVTKOWY 

o powierzchni 69 m2 

fJ:!~il !:W:I :! I !:{li i! 11~1N i1NU!:ll ~ 11 rn 
Kredyty i pożyczki hipoteczne~ 
Łowicz, Al. Sienkiewicza 34, tel. 0-46 837-39-88 

półożony w Łowiczu, os. Bratkowice bud, 3a 
"' Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM. 
"' Telefon kontaktowy (046) 837-38-76. R.s1o 

FIRMA WYKAŃCZANIA WNĘTRZ ... 
ZATRUDNI PRACOWNIKOW 

o specjalnościach: 
• docieplanie i adaptacja poddaszy 

• montaż sufitów podwieszanych i ścian z G/K 
• gładż gipsowa • malowanie 

• terakota, glazura • hydraulika • kierownika robót 
Z łoszenia telefoniczne 0501-074-060 ~ 

Sprzedam wełniak.i łowickie (młodzieżowy 
i duży) + skrzynia drewniana. 
Tel. 0608-359-373 . 

Monitor komputerowy Reliscs 15'', drukarka 
Canon S200. Tel. 0513-170-745. 

Betoniarka używana. Tel. 0603-072-751. 

Wózek dziecięcy 3-funkcyjny. 
Tel. 0665-239-414. 

Ule wielkopolski. Tel. 046/837-75-53 
po 20.00. 

Chustki szalnówki, wełniaki kolorowy 
i )!ładki, kompletne. Gągolin Zachodni 24. 

Sprzedam nową betoniarkę, 150 I i I OO I, 
na siłę. Tel. 0888-742-148. 

Sprzedam pilę Stihl 29, barokowóz budow
lany, opryskiwacz Tel. 0608-171-821. 

Meble stylowe, wysoki połysk, 
płaskorzeżba. Tel. 0509-897-627. 

Sprzedam .strój chłopięcy komunijny 
łowicki i wełniak duży damski. Kucharska. 
Popów 7. 

Sprzedam łóżko (amerykanka), bordowa, stan 
bardzo dobry, Łowicz Teł. 0888-718-102. 

Sprzedam antenę CB ,,Presidenr' - magnesów
ka, zasięg do 4 km, nowa, Łowicz. 
Tel. 0888-1-18- ł 02. 

Witrynę chłodniczą. Tel. 0660-312-010. 

Sprzedam 6 topól ściętych. 
Tel. 046/837-90-61. 

Deski podłogowe (gotowe) ok. 30 mkw., 
dl. 4,5 m. Tel. 0692-871-283. 

Sprzedam 20 topoli. Tel. 0608-641-020. 

Sprzedam meble do sklepu kosmetyczno
odzieżowego. Tel. 0507-053-230. 

Sprzedam suknie ślubną. 
Tel. 0502-312-275. 

Sprzedam wannę akrylową nową, 170 cm. 
Teł. 0887-630-595. 

Sprzedam komputer Celeron 2,8 GHz, Cele
ron 2,6 GHz, mOllltor LCD 17" Belinea. 
Tel. 0880-032-933. -

Skrzynki uniwersalne 15 i patelnia elektrycz
na. Tel. 0697-346-682. 

Wciągarka budowlana. Tel. 0661-618-180. 

Sprzedam kamienie polne. Tel. 0606-875-821. 

Hurtownia odzieży używanej, nicsort 
z Niemiec I kg = I euro, Mszczonów. 
Tel. 0603-500-279. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny 
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Silnik z przekladnią zębatą. 
Tel. 0509-729-276. 

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 40. 
~· 046/833-68-47. 

Śrutownik na kamienie, silnik 13,5 KW 
·sprzedam. Tel. 0663-721-461. 

Sprzedam kamień polny drobny. 
Tel. 0609-373-840. 

Sprzedam drewno opalowe, deski, krokwie, 
sztachety. Tel. 0512-150-287, 
046/856-95-83. 

Sprzedam komplet mebli młodzieżowych. 
Teł. 0512-310-414. 

Sprzedam zbiornik ł OO I w stelażu. 
Tel. 0602-660-126. 

Sprzedam meble stylowe do kawiarni, restau
racji, agroturystyki. Tel. 0502-531-377. 

Super oferta - ręczniki celulozowe 1,5 zł/pa
kiet +-VAT, Skierniewice, ul. Graniczna 52. 
Tel. 046/835-90-83. 

Kamień, gruby, tłuczoQy z rozbiórki, polny 
naclajiicy się na skalniaki oraz drobny - tanio. 
Tel. 046/831-73-69, 0506-840-122. 

Sprzedam 2 maszyny do szycia 
wieloczynnościowe. Teł. 046/834-92-20. 

Sprzedam telefon Nokia 35 ł O. 
Tel. 0665-220-267. 

Sprzedam drzewka leszczyny i orzecha 
włoskiego. Tel. 046/833-67-75. 

Sprzedam Motorollę E398 na gwarancji, 
przewód USB do 351 Oi. Tel. 0606-456-242. 

Sprzedam maszynę stebnówkę. 
Tel. 046/814-18-57. 

Sprzedam wyposażenie pizzerii: rożen, 
stół chłodniczy, ladę chłodniczą, itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam drzwi wew. blokowe kolor buk, 
antywłamaniowe, klasa C. Tel. 0661-584-254. 

Sprzedam drzwi wew. porta kolor limba drew
no egzotyczne. Tanio. Tel. 0661-584-254. 

PRACA 

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Miody, uczciwy, dyspozycyjny, wykształce
nie technik rolnik - podejmie pracę. 
Tel. 0663-510-541. . 

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. 

Zabudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 

Dobrze szyjące szwaczki - zarobią. 
Tel. 0665-202-1 OO. 

Zaopiekuję si« dzieckiem. Tel. 0509-219-622. 

Poszukuję nauczycieli, lektorów 
językowych. Tel. 0503-972-888. 

Zabudnię kucharza i kelnera do pracy 
w restauracji. Tel. 0514-806-529. 

Podejmę pracę chałupniczą okolice Łowicza. 
Tel. 0667-371-717. 

Handlowca ze znajomością rynku 
• skarpelkowego m.in. Wólka, Stadion 

- poszukuje producent. Głowno, 
tel. 0660-205-590. 

Zabudnię szwaczki do szycia bielizny 
i kostiwnów kąpielowych, brakarkf<, 
sprzątaczkę. Tel 0509-240-830. 

Firma zatrudni mechaników samochodowych. 
Tel. 0605-094-165. 

Restauracja w Domaniewicach k. Łowicza 
zabudni: kierowe« zaopatrzenia z kat B 
i sklepowego. Tel. 0607-930-234. 

Sprzedaż perfum - super zapachy, super zaro
bek. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Avon - zostań konsultanfui, a otrzymasz 
kosmetyki, biżuterię, zegarek, torbę. 
Na wst<a>ie jeszcze dodatkowy prezent. 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Przyjmę do pracy rn«ź.czyznę w wieku 
od 30 do 45 lat, praca w delegatji, wymagane 
prawo jady kat B. Tel. 0604-442-557. 

Zatrudnię osobę do sklepu, praca w weeken. 
dy, znajomość kasy fiskalnej, wiek do 30 lat 
Tel. 0696-398-832. 

Miody, wykształcenie średnie - matura, WC· 
gulowana służba wojskowa, stolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kal B - podejm• 
pracę. Tel. 0501-707-657. 

Poszukujemy wykwalifikowanych pra. 
cownlków budowlanych (glazurnicy, 
tynkarze, betoniarz, zbrojarze). 
Teł. 046/837-33-24. 

Zabudnię młodego, pomocnika stolarza. 
Tel. 0501-129-752. 

Poszukuję dodatkowej pracy na weekendy 
na terenie Łowicza, młoda, wykształcona. 
Teł. 0510-279-019. 

Kancelaria podatkowa zabudni na część 
etatu w księgowości. Tel. 046/837-42-46, 
0605-578-502. 

Zabudnię operatora dźwigu. 
Tel: 0502-124-098. 

Zabudnię mężczyznę w gospodarstwie 
rolnym (warzywa). Tel. 0604-545-237. 

Zabudnię 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 d)· 
narnicznym rozwojem, poszukuje osób na st> 
nowisko przedstawiciela handlowego. 
Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowa. 
nie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
samodzielność. Oferujemy: atrakcyjne wym 
grodzenie, uzależnione od osiąganych 
wyników, rozwój zawodowy, bezpłatne szk~ 
lenia. Tel. 0605-033-051. 

Zabudnię kierowcę w transporcie międzyna. 
rodowym, C +E, z doświadczeniem. 
Tel. 0607-343-386. 

Poszukuję murarzy i ekip murarskich 
• dobre place. Również ekip 
na docieplenia budynków. 
Teł. 0888-178420. 

Zabudnię kierowcę z kat. C +E, z praktyh 
Tel. 0605-094-165. 

Zabudnię młodego, wykształcenie zawocb 
we lub średnie techniczne. Tet:"1J504-065-3"· 

Kierowca B, C, E, T podejmie 1/2 etatu 
w poniedziałki, środy, piątki. 
Tel. 0886-100-474. 

Firma z Osmolina działająca w branży mebb 
skiej zatrudni pracowników na stanowi 
technolog drewna. z doswiadczeniem 
w produkcji mebli, drzwi. 
Tel. 0241277-62-44, 024/277-63-90. 

Zabudnię ekspedientkę i. wieloletnim 
doświadczeniem, do sklepu wielobranżo11< 
go, Łowicz. Tel. 0564-933-343. 

Młody, dyspozyc}'.jny, wykształcenie średni: 
pra~ jazdy kat B, T - podejmie pracę. 
Tel. 0607-358-145. 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Łowiczu ul. Seminaryjna 4 

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

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURALNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 ·28zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 

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

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. 
Termin składania dokumentów upływa 
z dniem 28 kwietnia 2006 roku. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są 
na stronie internetowej www.kppsp.lowicz.bip.cc 

DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Praco w towiau, Skierniewicach lub lodzi 
tel./fax 046/837-52·83, 837-57-50 

biuro@ecotherm.com.pl 
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Zakład produkujący meble poszukuje 
pracownika, kwalifikacje mile widziane. 
Tel. 0602-471-279. 

Przyjmę szwaczki na stebnówkę 
·praca w Łowiczu. Teł. 046/837-75--04 
po 19.00, 0512--09~. 

l.atrudnię solidnego murarza od zaraz. 
Tel. 0606-336-257. 

l.atrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy 
w Łowiczu. Tel. 0510-250-{)87. 

Ptzyjmę pracowników do szycia skarpet 
oraz na przyuczenie do zawodu dziewiarza. 
Tel. 0604-759-243. 

l.atrudnię kierowcę kat. C - pilnie. 
Tel. 0501-043-869. 

Praca dodatkowa, umysłowa, wymagane 
wykształcenie średnie pełne, oświadczenie 
o niekaralności, biznesowy wizerunek. 
Tel. 0512-274-237 w godz. 9.00-19.00. 

Flnna P.O.M. Eko-Servis zatrudni 
w Łowiczu osoby na stanowisko kie
rowca - ładowacz, wymagania: prawo 
jazdy kat. C + świadectwo kwallflka
c:jl; oraz na stanowisko kierowca 
• omiatacz, wymagane prawo jazdy 
kal B. Tel. 046f830.35-25. 

Z.atrudnię ekspedientkę z Łowicza do sklepu 
spożywczo-przemyslowego. 
Tel. 0508-216-838. 

Z.atrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ulańskiej 2, ~- 7. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. lnfonnatja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
mwodowe; zaświadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę. 
Tel. 0696-022-597. 

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka. 
Tel. 0421719-38-64, 9603-610-884. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bieli
my. Tel. 0602-551-060. 

Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsul
tantek. Sms/Tel. 0512-115-030. 

Finna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
-· układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601~79. 

Finna budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Teł. 046/833-98-28 wew. 18. 

Firma zatrudni kierownika robót dro
gowych. Teł. 046/833-98-28 wew. 11. 

Flnna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11. 

Zatrudnię operatorów maszyn bu
dowlanych (koparko-ładowarka, rów
niarka, walec). Teł. 0603-755-726. 

Firma zatrudni absołvwntów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat B, C, D, E. 
Tel. 0609-837-100. 

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, 0604-141-281. 

Dla przedsiębiorczych dodatkowe płace 
i prace w marketingu sieciowym. 
Tel. 0513-135-270. 

Przedstawicieli. Tel. 0887-787-692. 

Szukam pracy jako kierowca C+E świadec
two kwalifikacji, brak doświadczenia. 
Tel. 0511-175-776. 

Zatrudnię pracowników do ociepleń 
i glazurnika. Tel. 0607-943-198. 

Przegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-008. 

Video-Fota „Clip", śluby, komunie, chrzty, 
iirzegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-723-002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-2116-519. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668C262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury V AT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gladź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 

Przylącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RlV -Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). 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. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mozaikowe. Tel. 0606-428-162, 
046/839-62-30. 

Remonty kompleksowe budynków 
wewnątrz i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Serwis samochodowy zatrudni me- Zatrudnię stażystkę (18-24-letnią) - produk
chanika, lakiernika, blacharza, klerow- cja papieru toaletowego, Skierniewice, 
nlka serwisu. Tel. o~-282. ul. Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. 

Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Z.atrudnię na stanowisko blacharz-<lekarz 
od zaraz i pomoc blacharza, możliwość zareje
strowania na pełen etat Tel. 0694-470-514. 

Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca 
całoroczna. Tel. 0603-107-489. 

Avon - bezpłatne zapisy, super 
prezenty. TelJsms 0501-032-348, 
042/71944-47. 

Avon - atrakcyjne prezenty dla nowych 
konsultantek. TelJsms 0696-917-023. 

Z.atrudnię szwaczki do szycia biustonoszy. 
Tel. 042/719-36-93, 0508-718-574. 

Przyjmę szwaczki (spodnie damskie), Głow
oo. Tel. 0509-571-801. 

Z.atrudnię szwaczki do szycia bluzek 
z dzianiny. Tel. 0421710-70-60. 

Z.atrudnię stolarza meblowego. 
Tel. 0506-787-892. 

Z.atrudnię szwaczki do szycia bluzek 
damskich z dzianiny. Tel. 0421719-18-43, 
0665-217-483. 

Zatrudnię solidnego tyni\arza-murarza. 
Tel. 0504-180-468. 

Poszukuję wulkanizatora, Głowno. 
Tel. 0421710-74-47. 

Zatrudnię sprzedawcę (sklep dziecięcy 
Łowicz). Tel. 0512-330-849. 

Osobę do prowadzenia: kadry, płace, ZUS 
· mtrudnię (24 km od Łodzi). 
Tel. 0507-012-243. 

Ubojnia zwierząt w Kamkowie zatrudni. 
Tel. 042/719-56-78 

Zatrudnię szwaczki, Głowno. 
Tel. 0602-106-919. 

Zatrudnię kierowcę z kat. B, C z okolic Głow
na, Strykowa. mile widziana mechanika. 
Tel. 0605-046-558. 

~von - bez wpisowego. 
Sms/Tel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Zatrudnię stolarza. Tel. 0698-387-549. 

Firma okienna zatrudni handldwców 
z własnym samochodem osobowym. 
Rawa, Pl. Wolności 7. Tel. 046/814-51-21. 

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem 
kal C+E, trasy międzynarodowe. Rawa 
Mazowiecka. Tel. 0601-370-350. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wldeofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608484-679. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie • profesjonalnie • „EFEKT". 
Tel. 0600-984-398. 

Cyklinowanie, polerowanie • nowo
czesny sprzęt Tel. 0694-a66437. 

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne. 
Tel. 0604-245-722. 

Kominki • budowa, projekty, 200 
wzorów. Ogrzewanie domów. 
Tel. 046/837-84-92, 0602-282415. 

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia. 
Tel. 0691,715-543. 

Usługi remontowe, glazura, terakota, panele, 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu- wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. sufit;> podwieszane, gladź, malowanie, szafy, 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916--001. pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Studio ,J(roton" . nagrania cyfrowe, DVD, . Tel. 046/837- 73-99, 0605-562-651. 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, Układanie kostki - solidnie, dokład-
0606-870-767. nie. Konkurencyjne ceny. 

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 uslugi wide
ofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 

Wideofilmowanie ..Kasia" - wesela, chrzty, 
komunie, Tel. 046/837-87-68, 0602-633-407. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 

Videofoto. Tel. 0501-836-550. 

Cyfrowe wideofilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 04'2/719-29-28, 0603-451-22 l. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień I Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Tel. ~O..JOO. 

Tel. 0604413-669. 

Krycie dachów. Tel. 0604456-925, 
0608409~. 0694-954-243, 
0604459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694470-514. 

Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warszawska 94. 
Tel. 0698-467-889. 

Panele podłogowe, ścienne; boazeria; ma
lowanie; 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 
podłogowe, sufity gik. Tel. 0602-648-497. 

Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodrui:zych, rozbudowy, nadzór, wyceny, 
kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 04Ci'837-78-38. 

REKLAMA 

OLEJ OPAŁOWY ~J1PJRUS . , , 
NAJWYZSZA· JAKOSC 
NAJNIŻSZA CENA 

(i}0[i)0[1 ~ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 

ZATRUDNI 
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 
Wymagania: 
• doświadczenie min. 2 lata w handlu 
• prawo jazdy kat. B • komunikatywność 

CV, list motywacyjny kierować na adres: ~ 
Papirus, 99-400 Łowicz, os. Kostka 8 -

tel. ((146) 837-05-70 lube-mail:papirus@papirus.low.pl 

1 e-mail: agrol_hn@wp.pl Rada Nadzorcza i Zarząd 
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu 

informuje, że w dniu 24.04.2006 r. 

O L 

SPRZEDAM NOWO POBUDOWANY 
BUDYNEK o pow. ok. 5001112 

wraz z dobrze prosperującym 
sklepem branży hydrauliczno-budowlanej 

Atrakcyjne położenie pod Łowiczem, woj. łódzkie, przy trasie 
Mysłaków - Arkadia - Skierniewice w miejscowości Mysiaków. 
Działka o pow. 2300 m2 ogrodzona z urządzonym ogrodem 

i zarybionym stawem. 

Tel. 0·501·074-061lub0·501-074-045 ~ 

o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni 
przy ul. Starzyńskiego 1 

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE CRONKÓW 
oczekujących na przydział mieszkania 

w zasobach lSM 
R-613 ZarządŁSM 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Glazura, terakota. Tel. 046/837-11-51 
po 16.00. 

Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundainentów szamb, usługi koparko-spy-

. charl<ą. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 

'Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-261i, 046/837-62-99. 

Balustrady ze stall nierdzewnej. 
Tel. 0504-665-376. 

Usługi stolarskie. Tel. 046/837-15-54. 

Wyróo i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557. 

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podlog~ docieplanie 
budynków. Tel. 0505--024-964. 

Posadzki przemysłowe: betonowe, lastryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
koosultacje i wykonanie. Tel. 0606-183-173. 

Usługi budowlane. Lastrycarstwo - szlifowa
ne posadzki przemyslowe. Roboty betoniar
skie, murarskie i wykończeniowe. Adaptacje 
poddąszy i docieplania budynków. 
.Tel 0606-183-173. 

Docieplanie, gładzie, tynki, malowanie 
- wolne terminy na 2006 rok. 
Tel. 0693-332-588, 046/837-22-94. 

Usługi hydrauliczne, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Kompleksowe wykończenia wnętrz 
·tanio. Tel. ~21-933. 

Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, 
z gwarancją. Tel. 046/837-19-29, 
0506-664-122~ 

Usługi remontowo-budowlane, hydraulika. 
Tel. 0501-129-712. 

Panele podłogowe i ścienne, glazura, · 
terakota. Tel. 0507-958-766. 

Montaż okien, drzwi, bram garaż.owych, kon
serwacja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166-651, 0667-133-756. 

Finna Damlr-Bud wykonuje usługi bu
dowlane w zakresie kompleksowego 
wykończenia pomieszczeń pod klucz, 
docieplenie budynków, doradztwo, 
projekty. Tel. 0601-812-262, 
0609-506-M5, Ó691-979-31 O. 

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego 
(rusztowania warszawskie, młoty pneuma
tyczne, betoniarki). Tel. 0885-365-246. 

Gładzie, glazura, terakota itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Tynki, docieplenia, wylewki, gipsy. 
Tel. 0507-458-670 .. 

Glazura, terakota, tynki, docieplenia, 
wylewki. Tel. 0511-098~343. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0697-116-271. 

Remont i wykańczanie mieszkań, glazura, 

Kominki • projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

Tynki gipsowe, cementowo " wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-616-371. 

Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56 . 

Usługi tynki gipsowe,cementowo 
- wapienne agregatem. Tel. 0695-616-371. 

Pranie podciśnieniowe dywanów, 
wykładzin i tapicerek. 
Tel. 0696-086-527. 

Tanio malowanie, gipsowanie. 
Tel. 0508-809-517. 

Naprawa spr.lętu AGD. 
Tel. 046/874-28-30. 

[)ochy kryjemy blachą i ~ 
Tel. 0604-182-211. 

Usługi hydrauliczne. 
Tel. 0603-917-448. 

Panele podłogowe ścienne, terakota, 
malowanie, tanio, solidnie. 
Tel. 0694-28-7447. • • 

Montaż paneli ściennych, podlogowe, 
glazwy, terakoty, gipsy, fuktury VAT. 
Tel. 0607--037-281, 0608-334-526. 

Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 

Układanie kostki, docieplanie budynków. 
Tel. 0512-965-626. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gladź, płyty 
gik, panele podlogowe. Łowicz i okolice. 
Tel 0608-685-867, 046/8-30-00-14. 

terakota, panele, gladzie gipsowe. Dociepla- Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja. 
nie poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844. Tel. 0502-478-440. · 

Solidne ukladanie glazwy, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607--070-420. 

Tynki, posadzki - wolne tenniny. 
Tel. 0503-077-863. 

Wanny - odnawianie, gwarancja. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61. 

Żaluzje, rolety, verticale. Tel. 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Wykończeniówka - dachy, budowlanka. 
Tel. 046/830-37-61, 0603-753-973. 

Instalacje elektryczne, naprawy, przyłącza, 
pomiary. Tel. 0605-721-133. 

Kominy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 

Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rozpmwadzenie 
gorącego powietrza po całym domu. 
Tel. 0608-101-676. 

Parapety, marmur, granit, konglomerat, drew
no - produkcja, montaż. Tel. 0608-101-676. 

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywlamaniowe. Siatki prze
ciw owadom. Produkcja i mootaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 

Profesjonalne instalacje sygnalizacji wlama
oia, poż.aru, kontroli dostępu, nadzoru wizyj
nego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 

Glazura, terakota, gladzie, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Usługi hydrauliczne z materialem, nowocze
sne kotly na eko-groszek i uniwersalne. 
Tel. 0602-587-341. 

Ukladanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 

Remonty łazienek, kompleksowo. 
Tel. ~21-933. 

Solidna Firma Budowlana oferuje uslugi 
w zakresie wykonawstwą 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, 
dachówek ceramicznych, blach tra
pezowych, rynien renomowanycl;l 
finn, podbitkę i inne akcesoria da
chowe. Dobra jakość, konkurencyj
ne ceny. Świadczymy usługi blachar
sko-dekarskie, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawła li 23. 
Te!Jfax 046/837-51-31, 0509-729-619. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Remontowo-budowlane. Tel. 0507-355-843 
po 20.00. 

Glazura, terakota, gladź, inne. 
Tel. 0508-313-799. 

Usługi stolarskie. Tel. 0697-580-227. 

Tynki wykonuję. Tel. 0697-923-472. 

Rusztowania warszawskie - wypożyczam. 
Tel. 0697-923-472. 

Usługi wykończeniowe, malowanie, gladź, 
montaż płyt gik, glazura, terakota, panele. 
Tel. 0504-388-6%. 

Tynki, wylewki - tanio. Wolne terminy. 
Tel. 0696-520-312. 

Dachy - konstrukcje, pokrycia. konserwacja. 
Tel. 046/839-18-37, 0609-227-348. 

Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0697 -725-830. 

Panele podlogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Rolety, żaluzje, rnoskitiety - nowocze
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wiercenia. Łowicz, 
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25. 

Dachy, pr=óbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 

Układanie glazury, terakoty, gładzie 
gipsowe. Tel. 0609-569-365. 

Tynki gipsowe agregatem, wylewki. 
Tel. 0500--037--006. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Elektroinstalacje, domofony, drobne prace 
remontowe. Głowno. Tel. 0502-140-721. 

Ceglę z rozbiórki oddam za darmo, Osiny 
k. Glowna. Tel. 046/874-64-68. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Glowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Usługi budowlane - docieplanie budynków, 
klinkier, ogrodzenia betonowe, wylewki, 
tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Tel. 0886-333-927. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Tarcica, sklad drewna budowlanego, krycie 
i sprzedaż pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141 obok U-Caru. 
Tel..046/832-63--08 biuro, 0505--038-785. 

Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość tynków akrylowych, realizacja zamó
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 

Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki. 
Tel. 0509-822-409. 

lństalacje wodno - kanalizacyjne i c.o. 
Tel. 0604-173-360, 046/835-31-26. 

Uslugi hydraulika: olejowe, gazowe, węglowe. 
Gia2llra, terakota. Solidnie. Teł. 046'815- 08-38. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami wzesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0~01,707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów I Inne usługi 
komputerowe. Tanio I solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Teł. 0604-891-092. 

?.esp6ł - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne 
oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 

Anteny - montaż, instalacj-;,. 
Tel. 0601-306-566. 

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież 
• kompleksowo naprawimy, przerobimy 
(również nietypowe). Renowacja. Łowil:z, 
róg Bolimowskiej i Baczyńskiego 
. środy 11.00-17.00. 

?.esp6ł - wesela. Tel. 046/838-66-46. · 

?.esp6ł muzyczny - wesela. 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670. 

Zespół. Tel. 0500-268-110. 

Zespół muzyczny - wesela. 
Tel. 0502473-091. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 

Śluby i inne uroczystości - srebrny Mercedes 
(okularnik), czarna perła BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą 
imprezę - wesela, bale, bankiety, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361. 

Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 

Prawnik - porady, pozwy, 
wnioski. Tel. 046/837-70-96, 
0512-443-696. 

?.esp6ł - wesela. Tel. 0605-283-913. 

Limuzyna Lincoln - śluby, przyjęcia, itp„ 
8 m długości, telewizor, lodówka, skóra. 
Tel. 0605-305-579, 0697-146-41 I. 

Śluby - BMW 3 - tanio. 
Tel. 0508-909-732. 

REKLAMA --

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

DZIEWIARZ 
W DZIALE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI . 

Osoby zatrudnione na stanowisku Dziewiarz będą odpowiedzialne za: 
• odrabianie nowych wzorów według projektu plastycznego z uwzględnieniem poszczególnych faz dziania, 
• opracowanie dokumentacji techniczno - technologicznej nowych wzorów, 
• nadzór nad wdrażaniem nowych wzorów do produkcji masowej, 
• kontrolę jakości dzianych wyrobów na poszczególnych fazach produkcyjnych, 
Od kandydatów oczekujemy: Najlepszym kandydatom oferujemy: 
• dobrej znajomości obslugi maszyn dziewiarskich, • możliwość rozwoju zawodowego, 
• doświadczenia w pracy na stanowisku dziewiarz, • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
• dyspozycyjności i zaangażowania. • atrakcyjne wynagrodzenie. 

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: , Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla pollzeb 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 . 

R.016 

„ 

;.. 

• 



22 OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE 20.04.2006 r. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3• 

FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 
Śluby WV Passa~ 2004 rok, srebrny - tanio. _Wypracowania, j<;zyk polski. 
Tel. 0604-838-050. Tel. 0502-037-931. 

Spawania aluminium. Jastrzębia 45. 
Tel. 0504-065-376. 

Mercedes do ślubu - promocja 
- 390 zł za 5 godz. 
Tel. 0507.Jn-122 

Meble na wymiar, kuchnie.i szafy 
z drzwiami przesuwnymi. Jet. 0604-462-835, 
046/83 7-96-07. 

„SCART'' serwis RTv - naprawa 
sprzętu radiowo-telewizyjnego 
- gwarancje. Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-n4-760, 0461837-0łHl2. 

AGD - naprawa sprzętu. 
Tel. 0691-961-244. 

Kompleksowa obsługa prawna flrm. 
Tel. 046/837-70-96, 0512~96. 

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. 

Catering, 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, 
0604-3 l 8-472. 

Naprawa sprzętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-MO. 

Wypożyczę stół wiejski na wesela. 
Tel. 046/838-47-28. 

Wynajem sali na wesela, komunie 
i inne imprezy 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. 046/838-68-24. 

Provident - pożyczki. 
Tel. 0608-321-288. 

Zespół muzyczny, wieloletnie 
doświadczenie. Tel. 0606-908-346. 

Lincolny (białe, 7 m), czarny 
Mercedes - śluby. Tanio. 
Tel. 0604-076469. 

Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

Naprawa sprz<;tu AGD, pralki, lodówki, 
zamrairuki, schładz.arlci do mleka, sterowanie 
i zabezpieczenia układów chłodniczych. 
Tel. 05ł2-348-1_37. 

Układy zabezpieczeń maszyn i urządzeń, 
systemy sterowania, automatyka 
pr.t.emysłowa. Tel. 0512-348-137. 

Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Tel. 046/837-91-98, 0691-961-244. 

Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-541, 
046/838-70-32. 

Projekty gmfic:zne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

. Naprawa pilarek spalinowych, wszystkich 
typów, u klienta, skup stal)lch pilarek. 
Tel. 0513-ł59-667. 

Wymiana pasów w verticalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046/830-04-02, 0601-226-944. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Zespół poszukuje wokalistki 
z Głowna lub okolic. 
Tel. 0502-473--091. 

Profesjonalna obsługa imprez 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pf. 

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-ó20-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz 
to sam najtańszym kosztem. 
Kiosk przed kinem Polonez. 
Tel. 0~0-300. 0508-132~8. 

www.schodyparkiety.pl 

Pozyskiwanie klientów - budm\'a sieci 
sprzedaży. Tel. 0887-787-692. 

Usługi konstrukcje i stebnowanie odzieży.· 
Tel. 0697-705-332. 

Księgowa wypełni książkę przychodów, 
l)ICZ"lt, ZUS, VAT, oraz PIT-y. 
Tel. 0608-49-80-87. 

Bagażówka, przeprowadzki. 
Tel. 0601-34-71-70. 

Naprawa urządz.eń chłodniczych, klimatyza
cY.inych, 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. wynajmijlimuzyny.pl. 
Tel. 0604-869-878. 

Przyjmę gruz z transportem 
nieodpłatnie gm. Skierniewice. 
tel. 0600-854-607. 

Kucharka przyjmie wesela, komunie 
i inne, również piecz.enie ciast 
Tel. 046/831-ól-51. 

Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki. 
Rawa Mazowiecka i okolice. 
Tel. 0508-265-167. 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

Ocieplanie budynków styropianem i wełną, 
tynk.i akrylowe, mozaikowe, silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-ó3-07-93. 

Zagubiono legitymację studencką 
nr albumu 90402/P na nazwisko 
Tadeusz Rafuł Jakubiak. 

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-ł 86-335. 

Angielski - tanio. Tel. 046/837-18-43. 

Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 

Korepetycje, chemia. 
Tel. 0668-817-858. 

Angielski dla dzieci, młodzieży 
- ~orepetycje. Tel. 046/837-53-15. 

Student PW, korepetycje - matematyka, 
fizyka, chemia. Tel. 04li/837-74-21, 
0500-104-432. 

Mgr matematyk.i - korepetycje skutecznie, 
niedrogo. Tel. 046/837-53-15. 

Język polski - pomoc przy pisaniu prac. 
Tel. 0608-433-138. 

Korepetycje z matematyki dla szkoły 
podstawowej - tanio. Tel. 0692-800-563 
po 15.00. 

Matematyka - student UŁ, 90 min/25zł. 
Tel. 0606-647-491. 

Angielski - tylko w weekendy. 
Tel. 0607-385-953. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-%. 

Poszukuję osoby do nauk.i gry 
oa skrzypcach. Tel. 0603-869-040. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) 
także z podręcznika ucznia. 
Tel. 046/832-65-39, 046/~32-ó5-18, 
0695-610-541. 

Język polski - korepetytje. Tel. 0603-75-1l2-71. 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-01-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam siano luzem i belkach; słom<; 
w belach. Tel. 046/838-92-46. 

Kupi<; każdą ilość żyta, sprzedam, zamienię 
otręby. Tel. 0697-536-596. 

Sprzedam 5,37ha ziemi, przyczep<;4 t wywrot
ka, dojarkę 2-konwiową i słom<; w kostkach. 
Tel. 0691-715-496. 

Wysłodki melasowane - sprzedam. 
Łowicz, ul. Tkaczew 8. 
Tel. 0888-283-372. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914, 0502-384-747. 

Owies bezłuskowy, mieszanka, pszenica. 
Tel. 0605-224-393. 

Sprzedam tregiy 16. Tel. 046/838-49-57. 

Sprzedam kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0691-715-496. • 

Sprzedam siano. Tel. 046/838-74-91. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0508-862-0ł5. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną; basen 
450 I. Tel. 046/838-14-37. 

Sprzedam żyto, słomę. 
Tel. 046/838-17-64 wieczorem. 

Deszczownie. Tel. 0506-140-584. 

Sprzedam podbierak ,sianokiszonek 
do Forschoita. Tel. 046/838-39-14, 
0604-669-798. 

Sprzedam agregaty uprawowe od 2,60 - 5,20 
m; siewniki zbożowe Amazone, Nori Stein 
3-, 4-metrowe; rozsiewacze nawozu Amazo
ne, Rauh, 400-800 kg; glebogryzarkę 2,5 m; 
ładowacz UNHZ750; pług zagonowy 
4-skibowy, zabezpieczenie sprężynowe; pług 
3-skibowy obrotowy; pług zagonowy 
5-skibowy. Tel. 024/356-24-64, 
0512-444-949. 

Sprzedam przyczep<; do sianokiszonek 
Kemper, Krooc, Meogele; sieczkarnie jedno
rzędowe do kukurydzy, wycinaki do kiszo
nek; siewnik do kukurydzy; talerzówkę; 
przyczepę 4,5 t wywrotka na 3 strony. 
Tel. 024/356-24-64, 0512-444-949. 

Sprzedam owies i mieszank<;. 
Tel. 0241277-72-50. 

Sprzedam siano w kostkach, 
przyczep<; samozbierającą T -050. 
Tel. 0668-407-362. 

Bób - spnedam. Tel. 0603-161-MO. 

Burak pastewny - sprzedam. 
Tel. 0605-144-112. 

Sprzedam 5-letni zbiornik do mleka 
450 ~ 7.ałrupiony OSM Łowicz. 
Tel. 0600-ó05-866. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna 
za obsługę kontraktów na surowce i opakowania, monitoring cen na rynku 

oraz poszukiwanie i kwalifikację nowych dostawców 

• wykształcenie wyższe 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem 
•mile widziane doświadczenie w dziale zaopatrzenia.firmy produkcyjnej, zwłaszcza w branży farmaceutycznej lub chemicznej 
• umiejętności interpersonalne 
• umiejętności analityczne i negocjacyjne 
• zorientowanie na wyniki i elastyczność wobec potrzeb klienta 
• mile widziana znajomość informatycznych systemów zarządzania 
• znajomość problematyki celnej będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy p;acę w środowisku międzynarodowej firmy, z możliwością rozwoju zawodowego 
oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Jeśli nasza propozycja jest interesująca prosimy o przesyłanie w ciągu dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia 
listu motywacyjnego i życiorysu na adres: 99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 13, skr. poczt. 38. 

Przy zgłoszeniach prosimy o zamieszczenie klauzuli: .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883)". 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. R-607 

Słomę i zboże - sprzedam. 
Tel. 046/838-39-06. 

Sprzedam zboże - mieszankę. 
Tel. 046/838-ó3-04 wieczorem. 

Sprzedam kombajn Bolko Z643/ 1, rozrzutnik 
jednoosiowy, kosiark<; Osa, Tarpana. 
Tel. 0696-059-903. 

Sprzedam słom<; i kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 

Sprzedam glebogryzarkę. 
Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam przyczep<; samozbierającą 
Jugosłowiank~ fi. Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam ładowacz własnej konstrukcji 
przystosowany do każdego ciągnika z tyłu 
(do C-330 możliwość dołączenia z przodu). 
Tel. 0606-ó78-418. 

Sprzedam przyczep<; D-50, 6 t 
Tel. 0692-481-645, 046/838-72-06. 

Sprzedam ps=iżyto i mieszankę. 
Tel. 0663-884-969 po 16.00. 

SprLedam siano belowane. Mysłaków 20 I. 
Tel. 0602-597-157. 

Sprzedam Ursus C-360, motoreduktOl)I, 
750/20 opony. Tel. 0508-700-762. 

Sprzedam C-360 3P. 
Tel. 0692-498-283. 

Sprzedam kombajn Fortschnitt E-512; ciągnik, 
Fortschnitt ZT-300; ciitgnik John Deere 
3030LS z nap<;dem; ładowarlci T i H; wycina
ki kiszonki. Transport sprzętu rolniczego 
i budowlanego. Sprowadz<; na zamówienie. 
Tel. 024/67ł-26-37, 0501-498-134, 
0500-157-21 O. 

Sprzedam tunel foliowy. Tel 046/838-77-39. 

Sprzedam obornik bydl<;cy 40 t. 
Tel. 046/839-ó5-89, 0698-ó24-470. 

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty z mieszanki, 
śruty z owsa. Mlyn 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 jęc21Tlień, pszenice - siewne, 
opryskiwacz 400 I, śrutownik na kamienic, 
kamień polny. Tel. 046/838-20-29 wieczorem. 

Sprzedam ładowacz czeski UNHZ 750. 
Tel. 0600-335-473. 

Sprzedam bizon Z-056. 
Tel. 046/838-49-09. 

Sprzedam obomili bydl<;cy. 
Tel. 0889-860-859, 0500-071-877. 

Sprzedam kultywator 18 i brony 5. 
Tel. 046/838-79-59. 

Kupię tura do C-330. Tel. 046/838-25-05 
po 20.00. 

Zbiorniki plastikowe I OOO I na palecie. 
Tel. 0697-ó77-530. 

Sprzedam ciągnik Ferguson 255, kombajn 
ziemniaczany Anka, pług 3-sk.ibowy, tale
rzówk<; 16 talerzy, drapak 14 z agregatem 
uprawowym. Tel. 0600-578-992. 

Sprzedam agregat uprawowy 2 m i opryski
wacz spalinowy plecakowy Sollo. 
Tel. 046/838-45-25. 

Sprzedam siano, burak, zboże. 
Tel. 0663-076-994. 

Sprzedam jęc21Tlień j31)1 Stratus. 
Sprzedam pług 3-skibowy, sad2arkę do ziem- Tel. 0461838-72-20. 
niaków, dmuchaw<; pionową do siana. 
Tel. 0602-211-ól3. Basen na mleko 550 I -sprzedam. 

Sprzedam burak pastewny; dojarkę, stan 
idealny. Tel. 046/838-43-13, 0605-591-ó I O. 

Sprzedam głębosza 3 . Tel. 0608-591-942. 

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0692-260-705 
po ł6.00. 

Siew kukurydzy siewnikami Becker 
4- i &-rzędowymi z dozowaniem 
nawozu i komputerami do monitoro
wania wysiewu, siew w różnych 
rozstawach międzyrzędzia. Romax, 
teł. 0604-078-564. 

Sprzedam sadzeniaki, odmiana Lord 
Tel. 046/838-48-44. 

Sprzedam sadzeniak.i Astra. 
Tel. 0605-100-914. 

Sprzedam jęc21Tlień Stratus: 
Tel. 0600-519-ó81. 

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 workowy. Tel. 0691-979-270. 

Sprzedam agregat uprawowy, pług 
3-skibowy Atlas; pług 3-skibowy 
zwykły; jałówkę hodowlaną i użytkową 
Tel. 0606-923-094. 

Sprzedam C-360, 1972 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprzedam przetrząsacz karuzelowy Z-515, 
1998 rok. Tel. 0508-309-423. 

Sprzedam burak pastewny IO l 
Tel. 0600-569-058. 

Sprzedam siano w belkach. 
Tel. 046/837-27-05 wieczorem. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin: 
19 kwietnia. Tel. 046/838-lł-14. 

SprL.edam przyczep<; Jugosłowiankę 3, 
śrutownik Bąk 2 z silnikiem. 
Tel. 046/838-27-32, 0691-115-050. 

"'' ! , ,, 
,. 

,., ... ; , 
"~ 

• wywoływanie negatywów 35 mm 
• odbitki barwne w formatach 

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

Tel. 024/285-42-23: 

Słoma i pszenica jara - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-29. 

Agregat uprawowy 5 m i 3 ro; beczka 
I 0000 I; przyczepa ciągnikowa 8 t 
- sprzedam. Tel. 024/277-ó4-24. 

Forschoitt 303 D, 1984 rok, 4x4, ł OO KM, 
świeżo sprowadzony, stan idealny, 15200, 
możliwość próby w polu + pług 4-skibowy 
Grudziądz, nowe odkładnice - wieczorem. 
Tel. 046/856-07-16 wieczorem. 

Prosiak.i - sprzedam. Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam żyto 4 ~ mieszankę ~/o 
jęc21Tlieoia. Tel. 046/838-ó5-ł2 wieczorem. 

Pszenica jara z domieszką owsa do siewu 
lub na pasze. Sypień 62a, tel. 046/838-ó 1-0 I. 

Jałówka wysokocielna. Kęszyc:e Wieś 32, 
tel. 046/838-02-39. 

Plug )skibowy Verneland 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. 

Sprzedam słOl:ll<; belowaną, 
Tel. 0461838-98-26. 

Sp=dam słomę. Nieborów, 
tel. 0885-369-083. 

Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
4,20 m, 5 m, podol)lwkowy 2,l m; śrutownik 
bijakowy; pług 3-sk.ibowy obrotowy; siew
ka do nawozu; siewnik, mieszalnik pasz 
suchych, dmuchawa do zboża. 
Tel. 0509-293-050. 

Sprzedam orl<an do zielonek, sieczkarnię jed
norzędową do kukul)ldzy. Tel. 0509-293-050. 

ze wszystkich nośników cyfrowych 
• komputerowy retusz zdjęć · 
• zdjęcia do dokumentów (15 pin) 
• skanowanie i oóróbka zdjęć 
• reprodukcje ze zdjęć i slajdów 

Sprzedam _ziemniak.i jadalne, obsypnik 3. 
Tel. 046/839-42-0 I. 

Agregat uprawowo-siewny na przekażnik 
,,Rau" 2,5 m z niezależnym podnośnikiem 
hydraulicznym do sadzarki lub siewnika, 
regulacja obrotów wirowania z<;bów, 
regulowane blachy osłonowe. 
Tel. 0603-927-871. . 

Gruber niemiecki 13 łap, zabezpieczenia 
śrubowe, bez wała równającego. 
Tel. 0603-927-871. 

SKR Kocierzew sprzeda sieczkarnię 
Mars z walcami i kemperem; prasę 
Z-224 i dłużycę. Tel. 046/838-48-29, 
0602.a55-861. 

Sprzedam jęczmień, pszenicę, groch. 
Tel. 024/285-51-96. 

Sprzedam sieczkarnię samobieżną 
do kukurydzy + 4 chedel)I. 
Tel. 024/285-51-96. 

Sprzedam żyto, pszenic<; paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam prosi<;ta. Tel. 0695-489-359 
po 15.00. 

Sprzedam siano, bardzo dobrej jakości, 
okrągłe belki. Tel. 0601-503-147. 

Sprzedam sieczkarnie I-rzędową Poltinger 
Mex 2, z kołkiem podtrzymującym; schładzal
nilc do mleka Westfalia 550 I, 1997 rok, 
sprowadzony przez OSM Łowicz. 
Tel. 046/838-46-18. 

Sprzedam kombajn zbożowy półzawieszany 
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 jałówkę, wycielenie: 5 maj 2006 r. 
Tel. 046/838-73-75. 

Sprzedam prasę kostkującą Z-22411, 
1996 rok, I właściciel; kombajn zbożowy 
Z-56, 1985 rok, stan dobry. 
Zabostów Duży 53. 

Sprzedam agregat ściemiskowo 
- podorywkowy, 2- lub :i-metrowy, 
nowy. Tel. 0889-861-307. 

Sprzedam opl)ISk.iwacz polowy. 
Tel. 0604-573-314. 

Sprzedam lub zamienię Zetor 7211 
oraz kombajn Bizon, 1989 rok. 
Wygoda 8. 

Kupię wialnię używaną. 

Tel. 046/837-ł4-ól. 

Bielarka ciągnikowa, grabiarka, 
wialnia - sprzedam. Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam siano. Bobrowniki 123. 
Tel. 046/839-ó3-14. 

Sp=clam ciągnilc M -~,jak nowy, 
800 MTG + ~ rolniczy + przyczepa 6 L 
Tel. 0604-208-588. 

Producent płyt gnojowych 
i szczelnych zbiorników na gnojowi
cę od 25 do 350m'. Załatwiamy 
całkowitą dokumentację, 
udzielamy gwarancji. PSB Grzegory, 
Zduny 107B. Tel. 046/839-11-75, 
0601-303-235. 

Sprzedam C-360 3P, 1988 rok. 
Tel. 0607-ł81-404. 

Sprzedam pług 3-skibowy. 
Tel. 0609-3 ł 6-663. 

Merkator 60, prasa rolująca, siewniki 3 m 
i 2,5 m, Zetor 7045 - sprzedam. 
Tel. 046/831-53-88, 0605-996-104. 

l'rasa kostka MF, talerzówka, Ursus 1201. 
siewnik 2,5m i 3m - sprzedam. 
Tel. 0461832-77-12, 0605-996-297. 

• zdjęcia na porcelanie, kubkach, koszulkach 
• reportaże • jluby, chrzty, 

I Komunia Swięta, 
imprezy okolicinościowe, plenery 

Wiek klienta • do 1 OO lat 
Rata kredytu • do 100% dochodu 

Bez portczycieli i zaświadczeń 
~ z pracy, US, ZUS i KRUS 

• usługi kserograficzne (XERO) 

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

Sprzedam siewnik do zboża ciągnikowy 
zawieszany, agregat uprawowy 
przed siewnik. Tel. 046/838-11-44. 

Sp17cdam kombajn Bizon, 1980 rok; kombajn 
ziemniaczany Anna; pompę głębinową 
o średnicy 160; belkę opryskiwacza Pilmet; 
wciągark~ 1.5 t; ramę montażową 5 m wys. 
Tel. 0502-076-530 wiccwrcm. 

Sprzedam jałowice na wycieleniu, Wieś 
Wygoda 41. Tel. 0660-527-803. 

Sprzedam młynek 3-walcowy i plug 2. 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprzedam pszenicę, mieszankę, pszenżyto. 

Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0697-298-966. 

Sprzedam buraki pastewne, gm. Kiernozia. 
Tel. 0505-438-703. 

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, wielorak, 
opryskiwacz Pilmet Tel. 024/285-81-42. 

Kamienie małe, duże, cięte - sprzedam, dowio
zę. Tel. 0693-824-736. 

Śrutownik z silnikiem bijakowym; Avię; 
3-stronny wywrot - sprzedam. 
Tel. 024/277-48-82. 

Jałówkę wysokocielną - sprzedam. 
Tel. 0241277-90-97. 

Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. Sprzedam słomę ze stodoły i burak pastewny. 
Suche wysłodki mełasowane i sypkie Tel. 0600-685-574. 
- spaedam. Tel. 046/839-28-71, Sprzedam kombajn Z056, ł988 rok. 

Sprzedam kombajny zbożowe Forshnitt: 
E-514, 1988 rok, E-512, 1985 rok z kabina
mi, cheder 4,20m, stan bardzo dobry. 
Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam Z.etor 5211, 1988 rok, ze wspoma
ganiem, przyczepa 4t, wywrot, 1995 rok, pra- . 
sa Z-224, kultywator 14, brony 3-polowe, 
obsypnik do ziemniaków, wózek widiowy 
Bułgar l ,6t. Tel. 0608-420-169. 

Sprzedam obcinarkę walkową do cebuli. 
Tel. 046/838-21-15 I wieczorem. 

Sprzedam kombajn Anna, opryskiwacz, 
glebogryzarkę. Tel. 0692-309-851 po 16.00. 

Sprzedam ładowacz Troll do obornika. 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprzedam słomę. Tel. 046/839-20-29. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin 
'26.04.06. Tel. 0605-376-854. 

Sprzedam siewnik RCW 3. 
Tel. 0506-552-043. 

Sprzedam łubin żółty, klatki porodowe 
nowe i używane. Tel. 0694-550-1561, 
046/838-48-87. 

Sprzedam ciągnik MF255, 1987 rok, stan bdb. 
Tel. 0694-550-1561. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Stacblew 82. Tel. 046/837-24-19. 

Skup macior. Tel. 0508-566.a54, 
046/874-73-06 wieczorem. 

Hurtownia nawozów, okolice Głowna/Stry
kowa, transport gratis. Tel. 0605-09-70-71. 

Ślęza, Storm, Termit sadownicze. 
Tel. 0506-188-515. 

Sprzedam 3 ule z pszczołami. 
Tel. 0607-509-835. 

Sprzedam dojarkę, I 983 rok, nieużywana. 
Tel. 0512-354-470. 

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków czeską 
Tel. 0512-354-470. 

Sprzedam prasę zwijającą, przyczepę 
Jugosłowiankę li, rozrzutnik do obornika. 
Tel. 0503-491-575. 

Kupię kopaczkę ciągnikową. 
Tel. 0507-531-998. 

Sprzedam prasę polską, mzsiewacz 
RCW-3, kombajn Bolko. 

Sprzedam sadzonkę jednorocznej truSkawki 
elsanta i camarazo. Tel. 0697-928-363. 

Borówka amerykańska sadzonki 
• spaedam. Tel. 0602-42-7144. 

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu„ 
Tel. 046/831-27-65. 

Skup owoców, nawiążę współpracę. 
Tel. 0607-242-247. 

Sprzedam klacz - kuc, 1,5 roku - kasztanka, 
wzrost ok.130 cm, grzeczna liibi dzieci. 
Tel. 0504-531-593. 

Sprzedam sadzonki agrestu, drut ocynkowa
ny 2,2 mm. Tel. 0506-747-993. 

0602-235-159. Tel. 046/838-79-27. . Kosiarkę rotacyjną, silniki elektryczne, 
Sprzedam Jałówkę na wycieleniu. Seligów 5· . motoreduktor. Tel. 0421719-59.36. 

Tel. 0508-364-849. 
.Sprzedam wiśnia „Lutówka", kupię kosiar
kę sadowniczą 1,5 m. Tel. 046/815-19-37. Sprzedam redełka 5, dojarkę, opryskiwacz 

300 I. Tel. 046/838-47-23. 

Sprzedam Biwn Rekord Z-05818 
Hydrostatic, 1997 rok. Tel. 0695-608-762. 

Sprzedam pszenżyto i owies. 
Tel. 0605-094-165. 

Sprzedam prasę Z-224/1, przyczepę D-1533; 
Orkan 2. Tel. 0604-976-452. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
wycielenie: 8 maj. Tel. 046/838-17-97, 

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 Z.etor 7211 - sprzedam. 
Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam sadzonki truskawek odmiany 
Honey, Camarosa, Pegasus, Korooa. 
Tel. 0508-518-543. 

Sprzedam sadzeniaki Irga. 
Tel. 046/838-16-41. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, termin: 
20 kwiecień. Tel. 046/838-70-28, 
0661-066-853. 

Sprzedam kamień polny. Tel. 046/838-73.j)O. 

Ciągnik Ursus 120 I 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-SS(M;61. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-91-91. 

Sprzedam siano belowane. Jastrzębia 32. 
Tel. 046/837-87-43. 

Sprzedam kombajn zbożowy z sieczkarnią 
Claas Dominator 66, szer. hed. 3,60 m. 
Tel. 0500-041-366. 

Sprzedam zgrabiarkę do siana Słoneczko, 
kultywator 14, plug 2-skibowy. 
Tel. 046/838-27-71. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, 
pszenżyto, owies. Tel. 0600-415-353. 

Maszt widlaka do ciągnika 
Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam rozrzutnik 2--0siowy, z nadstawka
mi do kukurydzy, do małego remontu. 
Tel. 046/838-72-20. 

Ciągniki rolnicze Valtra moc 74-284 
KM. Sprzedaż, serwis, części. Sanni
ki, ul. Parkowa 1. Teł. 0606-112-794. 

Sprzedam jalówki cielne, termin wycielenia 
26.04.2006 i 5.06.2006. Tel. 046/838-78-53. 

Sprzedam cebulę. Tel. 046/838-72-93. 

Sprzedam dwie jałówki roczoo. 
Tel. 046/838-80-71. 

Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską, kulty
wator, krajzegę z silnikiem, pług podoryw
kowy 5, plug 3, opryskiwacz, przyczepkę 
ciągnikową jednośladową. 
Tel. 046/831-61-09. 

Sprzedam owies i pszenicę. 
Tel. 046/838-91-31. 

Sprzedam śrutownik walcowy + imijka. 
Tel. 0880-511-791. 

Sprzedam pług 3, Grudziądzki. 
Tel. 046/838-34-21. 

Sprzedam MF 3060, 4x4, stan bdb. 
Tel. 0668-816-945. 

Sixze9am przyczepę samozbierającą T -072, 
stan bdb. Tel. 046/838-34-73. 

Sprzedam jalówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/839-42-80. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu (duż.a). 
Tel. 046/839-42-0 I. ' 

Sprzedam łubin żółty, slodki, szerokolistny. 
Tel. 046/838-48-58, 0697-677-530. 

Sprzedam tanio młóto browarne 
z przywozem Tel. 046/838-48.a6, 
0691~5463. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-22-00. 

Sprzedam siano belowane, owies 2 t, żyto 3 t 
Tel. 046/838-64-75. 

Sprzedam kiszonkę z buraków. 
Tel. 0241277-48-96. 

Sprzedam wysokocielne jałowice hodowla
ne, 16 ha ziemi, nowe obszerne zabudowania. 
Tel. 024/285-34-79. 

Wózek widłowy Toyota lub GPW 
- sprzedam. Tel. 0600-820-374. 

Sprzedam łubin słodki, żółty, 1,5 t 
Tel. 046/837-06-28. 

Pszenżyto 15 t - sprzedam. 
Tel. 0691-730-140. 

Sprzedaż kolczyków dla zwierząt 
hodowlanych. Atrakcyjne ceny. 
Teł. ~2-19, 0668-131-109. 

Sorgo - odmiany Sucrosorgo 506 odstąpię. 
Tel. 0880-280-523. .../ 

Oddam gruz. Sprzedam dojarkę i obornik. 
Tel. 046/838-73-23. 

Sprzedam ciągnik John Dem:, 75 KM, z przed
nim napędem, stan idealny, cena do uzgod
nienia. Tel. 046/838-17-76, 0501-541-206. 

3 ba łąki - wydzierżawię. Tel. 046/839-28-80. 

Naprawa ciągników rolniczych C-330, 
C-360, T-25 - remonty kapitalne. 
Tel. 0667-465-953. 

Sprzedam plug 3-skibowy, obrotowy, mały, 
do C-360. Tel. 0241282-23-08. 

Sprzedam kosiarkę listwową, 
Tel. 024/282-23-08. 

Sprzedam dojarkę Alfa L.aval. 
Tel. 046/838-12-93. 

Sprzedam słom<; i siano. 
Złaków Kościelny 20, tel. 0693-552-192. 

Sprzedam burak pastewny I O gr. 
Tel. 0607-R89-522. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Różyce 8, • 
tel. 046/838-49-73. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0606-438-323. 

Sprzedam basen 600 I. Tel. 046/838-24-55, 
0600-437-896. 

Sprzedam śrutownik zbożowy bijakowy 
z silnikiem. Klewków 40, 
tel. 046/838-99-32. 

Sprzedam ciągnik C-330 z turem, cyklop, ko
siarkę rotacyjną, śrutownik bijakowy, kulty
wator, pługi, sieczkarnię do kukurydzy 1-rzę
dową Mengcla, orl<an do zielonek, 
brony 5, wycinak do kiszonek. beczka 
do szamba. Tel. 0602-473-422, 0607-ó66-848. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 05.05.06. Tel. 046/838~ 72. 

Sprzedam mieszankę zbożową 3 L 
Tel. 046/837-44-13. 

Sprzedaż opryskiwaczy polnych, sadowni
czych, żmijek, kabin, rozrzutników Tandem. 
Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam dmuchawy zbożowe z rurami 
2,2 kW, 3 kW, 5,5 kW. Tel. 0663-1547-066. 

Sprzedam siewniki zbożowe od 1000 zł. 
Tel. 0663-1547-066. 

Kupię śrutownik" Bąk. Tel. 0607-462-359. 

Sprzedam młóto browarne. 
Tel. 046/83848-86, 0691-M5-463. 

Sprzedam krow<c wysokocielną. 
Tel. 046/838-09-14. 

Ogólnoużytk~ kurczęta zaszaepio
ne i odhodowane Tel. 046/838-2M7, 
0889-911Ml53. 

Fiat Siena 1.2 + gaz, 1999 rok, zielony meta
lik, poduszka powietrzna, alarm, c.zamek, • 
bezwypadkowa, garażowana - sprzedam. 
Tel. 046/863-28-48, 0697--007-834. 

Sprzedam żyto, owies, drzewo akacjowe. 
Tel. 046/861-12-27, 0501-940-229. 

Sprzedam C-330, prasę Z-224. 
Tel. 0608-354-272. 

Sprzedam T-25. Tel. 0663-252-589. 

Kupię ciągnik I maszyny rolnicze. 
Tel. 0607.ao9-288. 

Sprn:dam żyto. Janowice, 
tel. 046/838-65-52. 

Sprzedam agregat uprawowy, siewny, 
2,40 m szer. Tel. 0660-826-1547. 

Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW i 5,5 kW, 
stan dobry; rozsiewacz Kos; kosiarkę, Osę; 
kultywator z wałkiem strunowym 2, IO m; 
glebogryzarkę 1,60 m. Tel. 0880-353-819. 

Pszenżyto jare i mi=nkę - sprzedam. 
Tel. 046/838-155-19. 

Sprzedam rozrzutnik 2--0Siowy, stan bdb, 
fabryczny. Tel. 0691-666-967. 

Sprzeda!Jl jałówkę na wycieleniu. 
Kompina 42. 

Sprzedam siano i slomę. Tel. 046/838-45-80. 

Sprzedam siewnik zboi.owy 2xl5. 
Tel. 0668-472-081. 

Sprzedam owies. Tel. 0503-598-588. 

Sprzedam ziemniak, sadzeniak. 
Tel. 0502-1516-392. 

Sprzedam przyczepę 6 t, wywrot, podwójne 
burty. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową, nową, 
Tel. 0696-930-205. 

Sprzedam ziemniaki jadalne, drobne, 
odmiany Wineta; pszenicę jarą. 
Tel. 0461838-39-159. 

Sprzedam sadzonki truskawek Filon, Sprzedam cieliczkę hodowlaną. 
Luna, Elkat. Tel. 0600-9711-590. Tel. 046/839-11-51. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/83U2-39. 

Sprzedam ziemniaki do sadzenia, odmiana 
Irga i Santa. Tel. 0602-314-866. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-15-37. 

· Sprzedam śrutownik bijakowy. 
Tel. 0503-1539-101. 

Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/830-24-53. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0600-314-991. 

Sprzedam C-360 3P, 1989 rok, stan bdb, 
oryginał. Tel. 0880-972-321. 

Sprzedam prasę polską Z-224, I właściciel, 
stan bdb, 1985186 rok. Tel. 0886-804-491. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0601-1513-952. 

Kupie przyczepę D46A Sanok na ogumieniu 
820. Tel. 046/839-13-43. 

Ursus 902, 1983 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-72-27, 0693-025-952. 

Sprzedam słomę żytnią, prasowaną. 
Mastki 53. 

Sprzedam przyczepę 3,5 t, niską, wywrotkę. 
Tel. 0663-513-410. 

Sprzedam słomę. Jamno 14. 
Tel. 0607-736-511. 

Sprzedam C-360. Tel. 046/838-98-28. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/838-49-27. 

Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96 wiecwrem. 

Sprzedam I O t buraku pastewnego - cyklop. 
Tel. 024/277-23-04. 

Remonty ciągników C-360, T-25, 
C-330 - tanio. Tel. 0606-786-748. 

Sprzedam rozsiewacz, lej, pług 3, 
przetrząsacz 5, sadz.arkę, obsypnik 5. 
Tel. 0693-824-736. 

Sprzedani łubianki: drewniane (nowe), 
plastikowe (używane) - tanio. 
Tel. 0241277-94-27. 

Sprzedam tunel foliowy I lx4 m. 
Tel. 0501-1530-4 I 8. 

Sprzedam jałówki na wycieleniu. Urzecze 73, 
tel. 046/838-81-34. 

Sprzedam zboże. Tel. 046/838-09-54. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor- . 
Sprzedam dwie jałówki na wyciele-- _towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
niu, termin: 10 maja. Kamków 17, gm. 024/277-85-77, 0602-232-406. 
Chąśno. Tel. 046/838-1M3. 

Sprzedam 30 t pszenżyta. tunel foliowy, 
sadzarkę czeską, dmuchawę pionową 
do siana, orkan. Tel. 046/838-98-05. 

Sprzedam siano, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 

Siewnik 25 rurek - sprzedam. Kupię skrzynki 
plastikowe I 5kg. Tel. 0698-334-437. 

Sprzedam kukurydzę San. Tel. 0608-163-268. 

Sprzedam wybierak do kiszonek, śrutownik 
na kamienie. Pilaszków 4. Tel. 
046/837-13-57. 

Spaedam zboże paszowe, ok. 60 ton. 
Tel. 0691-808-219. 

Sprzedam koniczynę do siewu. 
Tel. 0512-278-702. 

Sprzedam burak pastewny. 
Tel. 046/838-13-35. 

Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
betki, części, siewki, inne maszyny, 
środki ochrony roślin. Super ceny. 
CHEMFIL, Dmosin 124, 

·tel. 046/874-72-88. 

Opryskiwacz polowy zawieszany mało 
używany - sprzedam. Tel. 0509-171-392, 
0500-007-158. 

Kombajn Bolko Z643/I stan bardzo 
dobry, kombajn Neptun Z-413, siewnik ttzy
rzędowy do warzyw, obcinark« do cebuli 
- sprzedam. Tel. 0693-108-1521. 

Sprzedam młocarnię 4B z prasą, wóz konny 
wialnia, przyczepę samozbierającą T072, 
dmuchawę do siana poziomą, sieczkarnie, 
kultywator IO. Tel. 046/838-30-30. 

Sprzedam prasę zwijającą masy Ferguson 
834, zmiennokomorowa z hydraulicznym 
zgniotfm, komputer ze sterowaniem 2000 rok. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam siewnik zbożowy 4 m Amazone D7 
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 Konsk:ilde 
3,2 m, 2000 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam pługi 3, 4 i 5 -skibowe obrotowe 
i zagonowe, zabezpieczenia na kamienie 
resorowe. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam opryskiwacze 550 i 850 I Hardi, 
2000 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam kultywator 14 Grudziądzki. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam agregat uprawowy 2, I O Grudziądz
ki, 1996 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam dojarkę Alfa Lava!. 
Ter 0509-083-222. 

Sprzedam stoły z imadłami do gwintowania 
rur, nowe. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam łubin z.rus lub zamienię 
na owies, siano. Tel. 0421710-92-55. 

Sprzedam przyczepę wywrot HL St 
Tel. 0601-169-1582, 042nI9-58-14. 

Sprzedam ciągnik C330. 
Tel. 0421719-21-10. 

T-25 A - sprzedam. Tel. 0889-860-854 

Sprzedam wycinak do kiszonek, pilowy. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam przetr7ąsacz karuzelowy 5 m, 
składany do transportu. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam rozsiewacz do nawozu Amazone 
600 kg. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam siewnik Poznaniak 2, 70. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam sieWl)ik zbożowy Nordsen 3 m, 
2003 rok. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam pszenżyto lub zamienię słomę. 
Tel. 0601-515-761. 

Pług obracalny trójka „Eberhart'' - sprzedam. 
Tel. 0421719-56-83. 

Sprzedam prasę rolującą do słomy Welger 
z szerokim podbieraczem, stan bdb. 
Tel. 046/838-77-76. 

Kosiarkę ciągnikową do koszenia trawy 
w sadzie - spr7edam. Tel. 0421719-20-88. 

'Owies, jęczmień - sprzedam. 
Tel. 046/874-76-69. 

Dwukółkę ciągnikową, sortownik 
do ziemniaków - sprzedam. 
Tel. 046/874-76-159 

Sadzonki truskawek Kent i Elkata 
- sprzedam. Tel. 046/874-51-37. 

.MODNY 
f>Uf>I 

Kupię agregat uprawowy, 3-3,5 m, pług 
czteroskibowy. Tel. 0508-36-48-49. Sprzedam sadzonki-porzeczki czerwonej, 
Sprzedam ciągniczek ogrodniczy Fortscłuit- odmiany: Rondom. Tel. 046/813-17-29 
te 930 z ca/ytn osprzętem, cena do uzgodnie- po 19.00, 0504-330-116. 
nia. Tel. 0505-806-554. 

Sprzedam loszki prośne. 
Tel. 0601-663-385. 

Siewnik konny przerobiony na zaczep 
do ciągnika, beczka ascenizacyjna 4,5 tys. 
litrów. Tel. 0697-346-1582. 

AgregaJY prądotwórcze 45 kW, 16 kW, spa
linowe i 20 kW zaczepiany do traktora, pług 
Atlas 4-skibowy, hydrauliczny, silnik S23 I 
15 KM - sprzedam. Tel. 0510-281-982. 

Rozrzutnik obornika jedno lub dwuosiowy, 
zgrabiarkę 7 do siana, sadzark<c polską 
- sprzedam. Tel. 042!719-71-39. 

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. 

Sprzedam sadzonki truskawki: Polk,a, 
Senga. Okolice Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0506-747-809. 

Sprzedam siano 25 zl. 
Tel. 0697-403-533. 

Sprzedam silnik 11 KW. 
Tel. 046/814-18-57. 

Sprzedam rozrzutnik ll--OSiowy na resorach 
'\200. Tel. 0605-934-384. 

Bizon Rekord, 1986 rok, prasa kostkująca 
New Holland 368, rozsiewacz nawozów 
2 tony. Tel. 0507-141-895. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 

Ciągnik C-360 3P, 1987 rok, oraz przyczepę Sprzedam kozę na wykoceniu. 
„Sanok" model D73V03, I 987rok Tel. 046/839-65-96. 
- sprzedam. Tel. 0421719-80-54, 719-80-29. Pawie, bażanty srebrzyste - sprzedam. 

Gorczycę oczyszczoną, sprzedam. 
Tel. 0608-539-444. 

Sprzedam łubin. Tel. 046/831-22-72. 

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 kroczek karpia, mura i szczupaka. 
Tel. 0606-875-821. 

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej. 
Tel. 046/831-86-16. 

Sprzedam sadzonkę porzeczki 
czerwonej. Tel. 046/814-14-13. 

Sprzedam sadzonk« porzeczki czarnej 
Bellomond. Tel. 046/831-72-35, 
0609-229-504. 

Sprzedam słomę w 1'ostkach. 
Tel. 046/815-01-83. 

Ferma Julianów przyjmuje zamówienie 
na odchowane kurczęta ogólnoużytkowe. 
Większą ilość dowoi.ę na miejsce. 
Tel: 046/815-46-31, 0505-027-560. 

Sprzedam jałówkę cielną. 
Tel. 046/835-20-18. 

Sprzedam gorczycę, elektryczny ogrzewacz 
wody 50 I. Tel. 0506-747-993. 

Sprzedam 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 schładzarki do mleka 40 l, 
paniik elektryczny do ziemniakó"'. 60 kg, 
kuchnia węglowa ostatnia wersja. 
Tel. 046/831-06-81. 

Sprzedam pszenicę ozimą. 
Teł. 046/833-92-07, 0692-145-860. 

Sprzedam jałówkę cielną, Tel. 046/815-72-50 

Sprzedam sadzonki porzeczki czar
nej i czerwonej. Tel. 0665-517-443. 

Sprzedam kosiarko • rozdrabniacz 
(nowy). Tel. 0607..J17.a59. 

Sprzedam ziemniaki sadzeniaki, jadalne, 
beczkę 600 I na wodę. Tel. 046/831-27-42. 

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej. 
Tanio!!! Tel. 0503-571-268. 

Tel. 0603-226-494. 

Sprzedam szczeniaki Owczarka niemieckie
go. Tel. 046/838-45-73. 

Sprzedam Bernardyna ?-miesięcznego. 
Tel. 0508-401-660. 

Sprzedam klacz wysokożrebną i żrebaka 
I O-miesięcy, owies i pszenżyto. 
Tel. 046/835-22-34. 

Sprzedam owczarki niemiecki, porodowodo
we. Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam kozy i kózki. 
Tel. 046/837-11-75. 

Oddam w dobre ręce 3-miesięcznego pieska. 
Tel. 046/837-37-45. 

Kotki balijskie - sprzedam. 
Tel. 046/837-64-59, 0606-462-817. 

Klacz 9-letnia, Kasztan, żrebna, 7 miesięcy 
- sprzedam. Tel. 0698-417-557. 

Sprzedam tanio Bokserka rocznego. 
Tel 0608-808-904 wieczorem. 

Sprzedam kozę po wycieleniu. 
Tel. 0461839-66-56. 

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. 

Sprzedam kroczek karpia. 
Tel. 0608-M1-402. , 

Sprzedam tanio karasie ozdobne (czerwone). 
Tel. 046/838-14-87. 

Bernardyny szczenięta - tanio sprzedam. 
Tel. 0696-520-312. 

Sprzedam szczenięta (suczki) Amstaff. 
Tel. 0694-040-211. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Króliki rasowe - sprzedam. 
Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam Westy. Tel. 0502-140-492. 

Pinczery miniaturowe 5 - miesięczne. 
Tel. 0602-224-287. 

Krup - kroczek - sprzedam. 
Tel. 046/874-76-13. 

Sprzedam sz=nięta owczarl<a niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Teł. 046/815-15-79, 0606-160-609. 

Kozy, w tym młode sprzedam. 
Tel. 046/835-34-5 I. 

REKLAMA --

JOLANTA WILK tel. 0509-58-90-90 
WIZYTY WCZEŚNIEJ UMÓWIONE TELEFONICZNIE 
OFERUJEMY KARNETY (czwarte strzyżenie GRATIS) 

DOROTA FOKS tel.600180859 
lowicz, Browarna 1 Oa 

„ 

• 

„ 
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~ To nie romoc·a! 
WSZ S'TKIE l.EKI 

• 

Drogi Pacjencie, , , na Twoje życzenie otworzyliśmy dla Ciebie 
aptekę w drugiej części Łowicza 

-ui.TUSZE S 
Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

KOUY NA EK ..=.„ 
KOnY MIALow'::OS'ZE,K 
GR'ZE,JNIKI AL iaLOWi WJfci UMINIOWi 

l ,,.,,.,,,,,, .,,,,,,.,,,, 
~ T *bezpłatne ko!o c:.~ z 7% VAT 
~ HERMO rysy' porad t 
T E C H N I KA -STAN Ł 'Y echniczne 

GRZEWCZA 

' · apoleońska 12 GŁOWNO ul e· I , tel. (046) 837-83-9 
' . ie awska 17, tel. 3 
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Wa~sztaty Wokalne 
w Skierniewicach 
Zespół Czwarty ze Skier

niewic, Stowarzyszenie na 
Rzecz Młodzieży „Brama" 
oraz Szkoła Nowej Ewange
lizacji Diecezji Łowickiej 
zapraszają młodzież uzdol
nioną wokalnie do udziału 
w Ili edycji Warsztatów Wo
kalnych Harmonia. 

O dbędą się one w dniach 22-
23 kwietnia w budynku 
Starostwa Powiatowego 

w Skierniewicach pizyul. ul 3 Maja 
6. Koncert finałowy odbędzie się 
w kinoteatrn: Polonez. 23 kwietnia 
o godz. 16.00. Podczas tego koncer
tuzaśpiewająznani wokaliści gatun-I ku gospel - Viola Bnezińska oraz 
Didier Likeog. 

Początek warsztatów w sobotę, 
22 kwietnia o godz. 8.00 w staro
stwie. Organiz.atorzy prosz.ą, aby 
uczestnicy byli na miejscu przed 
godz. 7 .45, aby mieli cz.as zarejestro
wać się i opłacić swój udział (koszt 
wynosi 30 zł plus ewentualny noc
leg IO zł). Tegodniaodbędąsiębar
dro intensywne próby, które z pne
rwami trwać będą do godz. 19.30. 
Poz.akończeniupróbodprawiona 
zostanie mŚ1a św. 

Próby kontynuowane będą wnie
dzielęjuż od godz. 8.00 i trwać będą 
cfu 12.30. Potem ucz.estników czeka 
próba generalna i koncert finałowy. 

Chętni do wzięcia udziału mogą 
-zglas:zać się na stronie internetowej 
www.hannoniagospel.corn.pl 

(mwk) 
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• Kącik Muzyczny 

KINO .... GAZOWANE 
Kino to nie tylko zabawa. Ruchome obrazki; choć wymyślone dla ubawu gawiedzi, teraz nie

rzadko dotyczą rmczy wcale nie miłych, łatwych i przyjemnych. I tak ma być! Sztuka poza funkcją 
czysto rozrywkową musi też zajmować stanowisko w sprawach poważniejszych. Tyle tylko, 
że widz kontemplując jakieś zacne przesłanie nie może ziewać. Kino musi pozostać Kinem ... 

O 
czywiście najszybciej po
jęli powyższą tezę w Fa
bryce Snów. W odróżnie

niu od europejskich reżyserów, 
którzy niekiedy siermiężnym sty
lem odstraszają miłośników filmu 
zaangażowanego, w Hollywoodzie 
potrafią mówić i serio i ciekawie. 
No bo weźmy na przykład takie
go Spielberga. Sławę (i pienią
dze) zyskał przede wszystkim 
produkcjami rozrywkowymi (cykl 
Indiana Jones, „E.T." czy ,,Jur
rasic Parki"), ale zawsze miał 
inklinacje moralizatorskie. I choć 

I właśnie takie podejście nie spodo
bało się bardzo wpływowemu 
żydowskiemu lobby. Bo jak może, 
właśnie Spielberg, porównywać 
:zhrodnie Palestyńczyków i odpo
wiedź na nie Izreala ?! 

Demokracji, poprawek do konsty
tutj4 jeden człowiek potrafił zastra
r;zyć cały naród. Prawie cały, bo nie
jaki Edward R. Murrow, dzienni
karz stacji CBS, postanowił nie pod
dać się :żałosnej nagonce i walczyć 
o prawa Amerykanó'Y· 

Spacer po linie i Deriglasoff 

pierwsze „poważne" dzieła pana 
Stevena („Kolor purpury", „Im
perium słońca") nie zyskały ja
koś uznania krytyki i widzów, to 
w końcu doczekał śię nagród 
w kategorii ,,Film nie dla dzieci". 
w 1993 nakręcił „Listę Schindle
ra", opowieść o Niemcu, który na
leżał do tej nielicznej grupy „do
brych" i widząc prawdziwe oblicze 
m Rz.eszy i jej polityki, pomagał ze 
wszystkich sił prześladowanym 
Żydom Produkcja, w której udział 
mieli również Polacy, pokazała, 
że szufladka „tylko rozrywka" nie 
dla Spielberga. Potwierdza to row
nież ostatnia propozycja reżysera -
„Monachium". 

Film opowiada o wydarzeniach 
z 1972 roku, kiedy to na olimpia
dzie w Niemczech palestyńscy 
terroryści porwali a potem zamor
dowali 11 izraelskich sportow
ców. W odwecie powołana zosta
ła specjalna grupa, która przez kil
kanaście miesięcy ścigała i elimi
nowała organizatorów zamachu. 
Akcja pod kryptonimem Gniew 
Boży, choć nieoficjalnie, miała 
pełne poparcie władz Izraela z 
premier Goldą Meir na czele. Za
mierzono pokazać, że kto podno
si rękę na państwo Gwiazdy Da
wida, będzie surowo ukarany. Ale 
jak się okazało miast odstraszać, 
kolejne „wyroki" powodowały 
eskalacje nienawiści. 

M 
oim zdaniem „Mona 
chium" to film bardzo do
bry. Nie przepadam za 

długimi opowieściami, ale tym ra
zem muszę przyznać, że historia 
Avnera (Eric Bana), szefa odweto
wego komanda i jego misji porusza. 
Początkowo wykonujący bez
względnie polecenia prz.ełożonych 
z czasem traci ludzką wrażliwość, 
a potemrownieżil!OI1llnY kręgosłup. 
Po tym wszystkim co zrobił, wi
dział, nie umie już żyć nonnalnie. 
Nawet gdy zadanie zostanie zakoń
czone, on wciąż jest żołnierzem. 
Choć chce już przejść do cywila .. 

Clooney kojau.ony z aktoIBkim 
gwiazdorstwem, stając za kamerą 
zupełnie zapomina o swoim holly
woodz.kim emploi. Robi fihny ma
jące niewiele wspólnego z superpro
dukcjami. Już znakomity „Niebez
pieczny umysł'' pokazał, że Geo
rge-reżyser nie pójdzie szlakiem 
George'a-aktora. W „Good Night 
and Good Luck" udowodnił nie
przeciętny talent twórczy. 
' Po pierwsze: forma. Czamo-bia
ły film znakomicie kmzysta z archi
walnych materiałów, do tego stop
nia, że trudno polapać się co jest fa
bułą a co filktami historycznymi. Po 
drugie: aktorstw.o. Dawid Stratha
rin, Jeff Daniels, Robert Don
wey Jr. i reszta bez zm:zutu wta
piają się w telewiZ)jno-papierosową 
atmosferę. Po tl7.ecie: z.djęcia, mu
zyka (jazzik!) - wszystko pasaje do 
siebie. 

Tegoroczna edycja projektu 
muzyczno-filmowego Tipes 
Topes ma trzy odslony. Pierw
sza odbyła się 3 marca - wy
stąpił Jacek Lachowicz. Pod
czas kolejnych: 20 kwietnia 
i 21 kwietnia będzie można 
zobaczyćfilm ,,8pacerpolinie" 
oJonhnnymCashu lwytuchać 
koncertu Olafa Deriglasolfa. 

C zwarlkowywieczórodbędzie siępod basłemJohn 
ny Cash Night W kinie 

będzie moina zobaczyć nowy film 
biograficzny ,,Spacerpo linie'.' (Walk 
The Line) w reżyserii Jamesa Man
golda. Ogólnoświatowapremieraki
nowa tego filmuodbylasię 17lutego 
tego roku. Film opowiada historię 
muzykacountry,którywroku 1955 
wkroczył do biura zdobywającej 
sobie coraz większą sławę wytwór
ni płytowej Sun Studio w Memphis. 
Był to moment, który na zawsze 
zmienił oblicze amerykańskiej kul
tury. Dzięki niepowtarzalnemu sty
lowi, charakterystycznemu głosowi 
i chwytającym za serce piosenkom, 
Cash podbił serca słuchaczy. 

GŁOWNO 

Na&ępnego dnia, 21 kwietnia od
będzie się natomiB koncert Ola
fa Deriglasoffa - ex muzyka Ap
teki, Pudelsów, Homo Twist Arty
sta promuje swój nowy album solo
wy pod tytułem „Produkt". 

Olaf Deriglasoff swój pierwszy 
zespół - Dzieci Kapitana Klossa -
założył w roku 1981 w Gdańsku. 
w roku 1985 grupa została jednym 
z laureatów festiwalu w Jarocinie 
i dzięki Rozgłośni Harcerskiej stała 
się znana szersz.emu gronu słucha
czy. W roku 1986 zespół rozpadł 
się, a muzyk przeniósł się do Berli
na, gdzie grywał w różnych fonna
cjach, między innymi we wspólnym 
zespole z wokalistą :znanym obec
nie z grupy Kobiety - Grzegorzem 
Nawrockim, czy w irlandzko-kana
dyjsko-australijsko-polskim projek
cie SeaofHeads. W roku 1994 wró-
cił do kraju, by przyłączyć się do 
zespołu Jędrzeja Kodymowskiego 
- Apteka. Efektem tej współpracy 
są płyty: Menda (1994) i Spirala 
(1996). w roku 1996 opuścił zespół 
i wsz.edł w skład fonnacji Maćka 
Maleńczuka - Homo Twist W roku 
1997wziąłudziałwtworaeniukom-

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

Olaf Deriglasoff 

pozycji i nagraniu płyty zespołu 
Tymona Tymańskiego - Kury pt. 
,,Polowirus". W 1999 roku nagrał 
z Kazikiem Staszewskim płytę 
,,Melassa". 

W roku 2000, po rozwiązaniu 
Homo Twist, od=ił z Pudelsów, 
by zająć się swoim debiutem produ
cenckim, czyli płytą „Yugoton" 
(2001 ). Pełnił tam role aranż.era, pro
ducenta muzycznego, instrumenta
listy, wokalisty i autora ~i tek
stów. W roku 2003 wziął udział 
w nagraniu płyty Kazik Stasz,ewski 
,,Piosenki Toma Waitsa". W roku 
2001 zaczął współpracę z zespo
łem Kazik Na Żywo. 

(mak) 

PROMOCJA 
cena 1.190,· 

Spielberg podjął się tematu bar
dro kontrowersyjnego. Sam będąc 
Żydem dotknął dość wstydliwej 
karty z historii Izreala- Gniew Boży 
bowiem stanowił pogwałcenie 
wszelkich praw międzynarodo
wych, w jego wyniku zginęli niec 
winni ludzie a efekt krwawej ven
detty był zupełnie inny od oczeki
wanego. 

Reżyser opierając się na prawdzi
wych wydarzeniach chciał pokazać 
nie tylko dramat człowieka, który 
ma sumienie, ale także zaprotesto
wać prz.eciwko jakiejkolwiek formie 
terroru - nieważne z czyjej strony. 

Krytycy narzekają na nierówne 
tempo narracj4 pewne uproszcze
nia, ale Spielberg po raz kolejny dał 
:znakomite studium buntu jednostki 
w złym świecie. Tom Cruise 
w „Wojnie światów" i „Rapor
cie mniejszości", Liam Ne
eson w ,,Liście Schindlera" a teraz 
Bana, choć najpierw zgadzają się na 
swoją rolę, potem starają się zmie
nić. Udajeimsieto,choćplacąogrom
na cenę. 

Zupełnie o czymś innym choć 
równie ważnym chce bam opowie
dziećGeoelge Clooney. Podjął się 
reżyserii tematu, który z kolei odbi
ja się czkawką Ameryce. Oto bo
wiem osią opowieści jest psychoz.a, 
jaka zapanowała w Stanach w latach 
50-ych, a którą wywołał Joseph 
McCarthy. Republikański senator 
obsesY.jnie tropił wszelkie przejawy 
komunizmu, a swoje polowanie na 
zwolenników Związku Radzieckie
go i spółki doprowadził do absurdu. 
Dzisiaj oglądając jak ludzie tłumaczą 
się z tego, że jakiś kuzyn był kiedyś 
na zebraniu partii mającej lewicowe 
zabarwienie, śmiejemy się z niedo
wierzaniem. Ale takie były czasy. 
W państwie wolności słowa, Matce 

Oglądając film Clooneya myśla
łem nie tylko o tej :żałosnej karcie 
z historii wspaniałego pu.ecież kra
ju, ale również o tym, jak bardro 
zmieniło się telewizyjne dziennikar
stwo. Teraz w większości ludzie nń
krofonu tropią małe sensacyjki, wy
wlekają publiczne brudy, handlują 
przyzwoitością, Brakuje im klasy, 
zawodowej lojalności. Oczywiście 
nie wszystkim, ale kiedy palI7.ę na 
codzienne newsy, obrazki to jest mi 
smutno, że żyjemy w takich cza
sach, że telewizja zatraciła swój szla
chetny charakter, że takich Mmro
wów jest co raz mniej. 

Clooney potrafił w swój obraz 
tchnąć życie i dlatego „Good Ni
ght .. " oglądasięjaknajbardziej sma
kowitą historię sensacyjną 

Hollywood czasami wkuml, ale 
bez niego nie byłoby Kina .. 

(BoB) 

ŁOWICZ 
ul. Zdunska 3 
pawilon Magda, 
tel. (046) 837-33-91 

~ wiele oonkó ~s~\ CENTRUM <i. 
DRZWI ·PRZESUWNYCH 

w jednym 

• Kredyt hipoteczny 
- bez wid u t snog w CHF 

- bez zaś I dczenla o doc odach 
Kredyty gotówkowe, samochodowe 

Karty kredytowe 
• od flOO zł dochodu bez otranlCZeń wlekoWycb 

• płatne doradztwo • Wyb6f łl$S zej oferty 

Szafy wnękowe z drzwiami 
przesuwanymi i składan i 

NOWOCZESNE 7ABUDOWYWNĘIRZ 
• NĄJNIŻSZE CENY 
MEBLE KVCHENNE NA WYMIAR 

Łowicz, Nowy Rynek 16, 
tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759 
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INFORMATOR· 
LO WICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603-06-18-18 
Taxi bagaż.owe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91--06, 046-830-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlerua ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowruzy=ie Abstynenckie ,,Pasiacz.ek" 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w gociz_ 16.00 -20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar w rodzinie (siedziba 
ŁSA,,Pasiaczek", Ło~w. Floriana 7 (muszla 
na Blooiach), czynny: pil, wt, czw. wgociz_ 16.00-19.00. 

Samopomocowa 6rupaA.bstynencka,,Nie ma mocnych" 
w Zdunach (siedziba GOKZduny)- czw. godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. IO.OO-li .OO. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
Dęlo z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
Infonnatja PKP 046-837-63-11 
lnfonnatja o krajowych numerach l!S-913 
lnfonnatja o międzynarodowyc numerach 118-912 
Zegarynka 9226 
Ro2Jll0wy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

lnfonnatja: PKS 042-631-97--06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicmycb 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 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 

Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach • Poradnia Leczenia Uzależnień, 
i jadłodajniach 9287 ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach, 
produkcji i wyżsŻej użyteczności publicznej, • Apteki: 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 ' Łowie-~ - aptekj całodobowe: 

• ,,stoneczko" ul. Stanisławskiego, 
tel. 046-830-22-02 Pogotowia: 

Pogotowie ratunkowe 999 • ,,Medest IV" ul. 3 Maja, 
Strażpożama998 tel. 046-837-31-łl, 046-837-31-25 
Policja 997 Bełchów: pil-pt. 9.00-14.30 
Telefon infonnacyjoo-problemowy Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 Bolimów, Rynek Kościuszki 
- Poradnia Zdrowia Psychicmego 046-837-36-51 , czynna: pn. wt. pt 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 Chąśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59'-l 6 sb. 8.00-12.00 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 Domaniewice, ul. Główna: 
Pogotowie energetycme 046-837-36-05 czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08, · LySIJ<owice: czynna: pn.-pt 9.00-l6.00,sb. IO.OO-I4.oo 

046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, Kiernozia, Rynek Kopernika l2 
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, czynna: pn.-pt 3.00-l6.00, sb. 8.00-13.00 
046-837-84-40; 046-838-1.5-00; Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pil-pt 8.00-17.00 

Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58 Koder.rew: pn.-pt .3.00-i5.oo 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 

Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, Nieborów: czynna: pil-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
046-837-20-22, 046-837-26-74 Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-t2.00 

Lecznice dla zwiet7.ąt: 
ul. Starościńska 5 tel. 046-837-52-48 Msze święte 
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24 w niedziele i święta: 
ul. Krakowska 28 tel. 046-830-22-86 
Łyszkowice tel. 046-838-87-19 • Parafiaśw.Ducba:7.00,8.30, I0.00, 11.30, 18.00; 

Dyżury przychodni: 
• Pogoiowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocz.e w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i świ«ta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objc;ci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakladów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania· ww. Zakladów. 

- Pediatrycme Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjc;cia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 'I 6-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i świc;ta przez 24 godziny. 

Imet:i objc;te opieką medyczną Niepublicmych Za
kładów Opi~ki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycmym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 

Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetycme 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; 99'7 alarmowy 
s~ pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład energetycmy 042-719-$0-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: po.-=v. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychi=iego: pn. 14-20; 

wt. 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirwgicma: pn.-pt. 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 

e Kościół Sióstr Bemanl)ineł<: 8.00, IO.OO; 
• Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, I l.Ó0, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią ruedzielną 
• Kaplica seminaryjna: I O.OO 
• Parafia pw. Matki Boi:ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny B1'70Z0wskicb w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i świc;ta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącmie w obecności wła
ściciela w gnipacb minimum 5 osób. 

• Architektura zapomniana - malarstwo Justyny 
Kocemby-Ciesielskiej. Inspiracją dla artystki były 
zaniedbane podwórka i oficyny, nieremontowane 

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: poll 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn„ śr., pt 8.00-15.00 
- neurolog: po.._ śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: po., wt., czw„ pt. 11.00-13.00 
- okulista: po., śr„ pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: fil'; 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-1535; 

czw„ pt 8.00-15.35 
- ortodonta: pil 11.00-18.25; wt„ śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. KościUS2ki 27, tel. 042-719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, uL Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul. Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
c:zynna: pll·pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Ceny żywności: (dane z 18 kwietnia) w Łovviczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,79 2,79 2,79 - 2,95 2,79 2,79 3,00 2,79 2,85 2,75 
mąka szymanowska 1,99 1,79 1,70 2,10 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 1,20-1,60 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 
marchew 1,99 1,65 1,80 1,50-2,00 '- 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 
wołowa z kością (anbykot) 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 14,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 
salceson 4,99 7,99 6,39 6,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 
kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,55 9,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 
kiełbasa wiejska 9,99 10,10 14,00 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 3,99 . 6,35 5,65 7,00 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 4,49 4,39 4,15 3,99 3,99 3,99 4,60 4,29 
filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,00 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 
makrela ona 11,99 11,99 11,90 14,20 12,10 12,10 10,50 10,99 
mleko tłuste w folii 1,39 1,39 1,35 1,45 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 
masło extra 2,19 2,29 3,15 3,15 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 
masło śmietankowe 1,99 2,25 3,05 3,55 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 
masło roślinne 1,69 1,39 1,69 1,65 1,59 1,5 1,80 1,70 1,75 1,49 
ole 2,55 2,85 3,45 3,90 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 
jaja (szt.) 0,29 0,29 0,30 0,27-0,37 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 
twa 8,59 9.80 10,70 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

od lat domy i kamienice, puste pałace po starej za. 
budowie w centrum miasta. Rysunki zostały wy
konane tu~zem, atramentem, sepią i suchą paste
lom Wystawa czynna w weekendy do końca kwiet
nia w pałacu gen. Klickiego przy ul. Pałacowej 6 
w Łowiczu. 

• „Księżanek portret własny. Kobieta w wycinance 
łowickiej" - Wystawa prezentuje wycinanki na co 
dzień „ukryte" w muzealnym magazynie ekspona
tów. Posłużyły one do opowieści o życiu codzien
nym i świątecmym Księżanek, o świecie w którym 
przyszło im żyć i pracować, o ważnych wydarzeniach 
i sprawach życia społecznego i jednostkowego. 
Wystawa czynna do 6 czerwca. 

• W sezonie 2006 w Skansenie w Marzycach odbywa 
się a edycja programu nTradycja";którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie szerszej publicmości 
zanikających dziedzin rzemiosła i twórcz.ości ludo
wej, charakterystycmych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca w=śnia 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01 

Czwartek, 20 kwjetnia; 
e godz.18.59-DKFllezNazwy-JOllNNYCASllNJ. 

GHf ,,spaar po me" -fihn liógraficmy iroct. USA 

l'iiltek. 21 kwietnia; 
• godz. 16.30, 18.00 - nC7.erwooy kapturek- praw

d7.iwa hisloria" - komedia animowana prod USA 
Wielki przekręt: Prawdziwa historia Czerwone

go Kapturka, czyli: Jak zacna baśń stała się historią 
kryminalną i szaloną komedią w jednym. 

Sobota - niedziala, 22-23 kwjętnia: 
• godz. 17.00, 19.00 

- nC7.erwonY kapturek-prawdńwa historia" 

Ponied7ialek. 24 kwietnia; kioo nieczynne 

Wtorek - środa. 2S-26 kwietnia; 
• godz. 17.00, 19.00 

- nClerwooY kapturek- prawdziwa historia" 

Koncert 
filltek. 21 kwietnia: 
• godz. 20.00 - koncert Olała Deriglasolra - ex mu

zyka Apteki, Pudelsi, Homo 1\vist - klubokawiar
nia Tipes Topes. 

Apteki w Strykowie: 
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pil-pt 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul Targowa 14, tel. 042-719-86-89 

czynna: pn.- pt 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 

czyma: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 
Apteka w Bratosuwicach, PL Staszica, 

tel. 042-719-89-68, 
czynna:· pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 
czynna: pn.-pt 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 20.04. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
pt. 21.04. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
sob. 22.04. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
odz. 23.04. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
po. 24.04. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
wt. 25.04. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 
śr. 26.04. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 23.04. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 024-719-86-89 

Apteka pclni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

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 1,30-1,85 1,10 
1,00-1,30 1,10 1,10 1,00 
1,20-1,40 1,00 1,30 1,50 

16,50-17,00 

16,50 17,70 
11,50 11,50 
13,50 
18,50 18,00 17,90 

6,60-a,OO 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 6,20 
3,20-3,40 2,90 

4,90 6,30 4,50 
12,00 11,30 11,00 
13,0Q 12,20 10,80 12,00 
1,70 1,25 1,50 1,50 
3,00 3,10 2,80 2,65 
2,90 2,85 2,80 2,65 
1,70 1,75 1,70 1,70 

3,70-4,90 4,80 4,69 3,00 
0,20-0,37 0,30 0,29 0,35 

9,00 9,00 8,95 8,50 

20.04.2006 r. 

KRONIKA 
' WYPAD KO W 

MIL08NYCH 
urotf.ziflj si(,: 
CÓRECZKI 
- państwu Kocusom z Jasionny 
- państwu Wilkom z Łowicza 
- państwu Węglikom z Pilaszkowa 
- państwu Witerkom z Mystkowic 

SYNKOWIE 
- państwu Petersonom z Łowicza 
- państwu Wojtasiakom z Wierzbic 
- państwu Szkopom z Łowicza 
- państwu Politom z Trzcianki 
- państwu Chlebnym 

z.e Złakowa Kościelnego 
- państwu Siewierskim z Sierżnik 
- państwu Wielembmkom z Bąkowa Górnego 
- państwu Białasom z Łowicza 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZ· 

Klll ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 14.04.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula · 
czosnek 
jabłka 

kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
sałata 
seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
koperek 
natka pietruszki 

15 szt. 
19 szt. 

kg 
kg 

główka 
. kg 

kg 
szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
szt. 
kg 

pęczek 

pęczek 

kg 
0,91 

główka 

pęczek 
pęczek 

4,00 
6,00 
1,20 
1,00 
0,70 
2,00 
2,50 
2,00 
2,50 
6,00 

11,00 
11,00 
6,00 
3,00 

11,00 i 
0,80: 
2,50' 
3,00 
7,50 
2,00 
1,20 

23,00 
1,60 
2,00 
2,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 18.04.2006 r.) 

Ź)'wiec wieprzowy: 

• Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3,00 zł/kg + VAT 
• Ziewanice: 3,00 zł/kg +VAT 
• Różyce: 3,20 zł/kg + VAT 
• Wicie: 3,20 zł/kg +VAT 
• Mastki: 3,00 zł/kg+ VAT 

Żywiec wołowy: 

• Skowroda Południowa: 
byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,80 zł/kg+ VAT; 

• Domaniewice: byki 5,00 zł/kg + VAT; 
krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,60 zł/kg + VAT; 

• Różyce: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg + VAT; 

• Mastki: krowy 3,60 zl/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zlJ!<g +VAT. 

OFERTY PRACY I 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu I 

(stan na 18.04.2006 r.) I 
• fryzjer damsko-męski, • sprzedawca 
- kasjer, • piekarz - piecowy, • szwaczka, 
• pracownik do pracy w gospodarstwie rol- ' 
nym, • przedstawiciel handlowy, • zastępca ; 
kierownika, • pomocnik murarza, • kierowca 
kat. B z własnym samochodem, • magazy
nier/kierowca kat. B, • sprzedawca - staż, 
• robotnik gospodarczy - przygotowanie za
wodowe, • wychowawca w placówce oświa
towych, wychowawczych i opiekuńczych 
- staż, • sekretarka - przygotowanie zawodo
we, • kierowca kat. T, • portier z grupą inwa
lidzką, • pracownik biurowy - przygotowanie 
zawodowe, • osoba po technikum spożyw
czym, • pracownik ogólnobudowlany do ro
bót wykończeniowych, • murarz, • zbrojarz, 
• glazurnik, • betoniarz, • kierowca C+E 
i ADR, • dziewiarz, • magazynier/sprzedaw
ca, • kasjer - dysponent, • pomoc kuchen
na/sprzedawca. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w sztafetowych biegach przełajowych 

P dwa razy SP i SP 1 
Kiernozia, 7 kwietnia. W ostatnich la

tach tradycją stało się organiz.owanie mi
stm>stw powiatu łowickiego SZS w sztafe
towych biegach przełajowych u gościnnego 
Andrzeja Boguckiego w kompleksie par
kowo-pałacowy w Kiernozi Na starcie tym 
razem stanęło po dziewięć zespołów wśród 
dziewcząt i chłopców, a każda z ekip liczyła 
po piętnaście osób (po pięć z klasy N, V 
i VI). Awans do zawodów rejonowych wy
walczyły po dwie najlepsze ekipy. 

• DZIEWCZĘTA: 
I. SP 3 Łowicz 39:55,54 
2. SP 1 Łowicz 41:19,21 
3. SP 4 Łowicz 41:31,26 
4. SP Kiernozia 41 :46,97 
5. SP Dzierzgówek 42:32,28 
6. SP Domaniewice 42:35,12 
7. SP Kiernozia 43:07,08 
8. SP Bielawy 43:28,30 
9. SP Kocierzew 45:16,25 

Mistrzyniami powiatu łowickiego oka
zały się kolejny raz z tzędu uczennice SP 3 
Łowicz: Michalina Bura, Klaudia Chojecka, 
Maja Polak, Karolina Malczyk, SylwiaAda
mas, Michalina Kołaczek, Patrycja Grzy
wacz., Halszka Kalińska, Michalina Koza, 
Karolina Makar, Milena Gromek, Karolina 
Jędrzejczak, Julia Bryła, Karolina Czapnik, 
".'Jeksandra Gospoś, AnnaKaba, Agnieszka 
Zabka, Aleksandra Boczek i Patrycja Jan
kowska - nauczyciele w-f Sławomir Kar
melita i Dawid Ługowski. 

Zarówno w biegu dziewcząt jak i chłóp
ców na stan:ie po dziewięć ekip. 

Najlepsi w powiecie łowickim okazali się uczniowie i uczennice SP 3. 

Na drugim miejscu w powiecie została 
sklasyfikowana ekipa Szkoły Podstawo
wej nr 1 w Łowiczu, a ekipie tej pobiegły: 
Sylwia Panek, Izabela Sochala, Agata 
Marat, Katarzyna Ostapowicz, Paulina 
Bogus, Izabela Ankiewicz, Iwona Kuciń
ska, Marta Grze!~ Justyna Jabłońska, 
Marta Pierzyńska, Martyna Kuś, 
Agnieszka Jaros, Izabela Gawęcka, Do
rota Wojda, Karolina Łukawska, Aleksan
dra Płatek, Magdalena Kucińska, Ilona 
Gawęcka i Żaneta Kozłowska - nauczy
ciele w-f Marzena Pawlak, Robert 
GraĆZyk i Artur Rożniata. 
•CHŁOPCY: 

I. SP 3 Łowicz 
2. SP l Łowicz 
3. SP Bielawy 
4. SP 4 Łowicz 
5. SP Kiernozia 
6. SP Nowe Zduny 
7. SP Dzierzgówek 
8. SP Kocierzew 
9. SP Domaniewice 

36:27,47 
37:22,87 
38: 12,44 
38:31,79 
38:43,15 
38:45,76 
38:55,69 
39:20,74 
44:01,23 

Mistrzami powiatu okazali się ponow
nie uczniowie „Trójki", a w zespole tym 
startowali: Damian Kosiorek, Jakub Łąz.ęc
ki, Sebastian Wroński,ŁukaszPłuska,Artur 
Kłak, Marceli Okraska, Rafał Sołtysiak, 
Adam Pochwała, Kamil Dudziński, Domi
nik Łukawski, Mateusz Miziołek, Bartło
miej Skoneczny, Piotr Podsędek, Damian 
Kołodziejczyk,JacekKoza,MichałDudziń
ski, Mateusz Ciechomski, Arkadiusz Lis 
i Krystian Mycka - nauczyciele w-f Sła
womir Kannelita i Dawid Ługowski. 

Drugie miejsce zajęła ekipa Szkoły Pod
stawowej nr 1, a pobiegli w niej: Lukasz 
Gawroński, Michał Konieczny, Damian Ku
ciński, Michael Konarski, Patryk Pomianow
ski, Piotr BneŻiński, Dawid Pawlata, Kry
stian Jaros, Sebastian Wilk, Piotr Buśko, 
Patryk Gawryjołek, Jeremi Olko, Mateusz 
Kwasek, Patryk Woźniak, Jakub Owczar
czyk, Jakub Pietrzak, Jędrzej Pietrzak 
i Łukasz Wysocki - nauczyciele w-f Ma
rzena Pawlak, Robert Graczyk i Artur 
Rożniata. · Paweł A. Doliński 

Sport szkolny- PGS w sztafetowych biegach przeJajowycfJ 

Wyraźne wygrane łowiczan 
Kiernozia, 7 kWietnia. Tegoroczna ry

walizacja sztafet w biegach przełajowych 
rozgrywana była tradycyjnie już w pałaco
wym parku w Kiernozi, a na starcie stanęło 
po siedem ekip wśród dziewcząt i chłop
ców, a po dwie najlepsze wywalczyły awans 
do zawodów rejonowych, które rozgrywa
ne były w Rawie Mazowieckiej. 

• DZIEWCZĘTA: 
. GP 3 Łowicz 23:21,00 
. GP Domaniewice 24:08,34 
. GP Bielawy 24:17,10 
t GP 1 Łowicz 24:28,55 
S. GP Nowe Zduny 25:00,37 
l GP Kocierzew 26:06, 17 
7. GP Kiernozia 26:33,54 

Mistrzyniami powiatu łowickiego wstały 
uczennice Gimnazjum nr 3 w Łowiczu, 

a w zespole tym znalazły się: Nina Łaz.ęcka, 
Sylwia Dudzińska, Justyna Wojda, Anna 
Cicbańska,EmiliaJara7na,AgllieszkaKola
czek, Katarzyna żemło, Maria Kalińska, 
Magdalena Walczak, Patrycja Dyszkiewicz 
i Magdalena Godziszewska - nauczycielka 
w-fWioletła Puszcz. 

Drugiemiejscewywalczyłyreprezentant
ki Gimnazjum im Władysława Reymonta 
w Domaniewicach, a w sztafecie ttj biegły: 
Katuzyna Kot, Magdalena Kosiorek., Pau
lina Sumińska, Agnieszka Kruk, Honorata 
Kwestuz, Ewa Miszczak, Aneta Sumińska, 
Renata Kuśmierek, Aleksandra Szymajda, 
Katuzyna Kujawiak i Justyna Janicka - na
uczyciel w-fMieczysław Szymajda. 
•CHŁOPCY: 

I. GP 1 Łowicz 39:36,08 

jZdecydowane. zwycięstwo w Kiernozi wywalczyli gimnazjaliści z ,,Jedynki". 

W rywalizacji gimnazjalistów w mistrzo
stwach powiatu łowickiego SZS wystar
towało tylko po siedem zespoów. 

2. GP 3 Łowicz 40:00,96 
3. GP Bielawy 41:03,32 
4. GP Domaniewice 41 :21,69 
5. GP Popów 41 :39,62 
6.GPKocierzew 41:41,69 
7. GP Kiernozia 42:55,12 

Pierwsze miejsce zajęła sztafeta Gimna
zjum nr 1 i Henryka Sienkiewicza w Łowi
czu, a w zespole tym biegli: Łukasz Wrrr 
blewski, Józef Szkup, Tomasz Dworow
ski, Krzysztof Urbanek, Paweł Wójcik, 
Andrzej Słoma, Marcin Szczypiński, Rafał 
Zawadzki, Kamil Wójcik, Witold Kapusta, 
Paweł Wróblewski, Kamil Kardjalik i Pu.e
mysław Pietruszewski - nauczyciel w-f 
Waldemar Kret. 

Awans do zawodów rejonowych wywal
czyła taicie ekipa Gimnazjum nr 3 w Łowi
czu, a w ekipie tej startowali: Mateusz Wój
cik, Wojciech Rutkowski, Sebastian Funk, 
Jakub Kamiński, Damian Bąba, Robert Wa
racki, Remigiusz Les1.czyński, Tomasz Pod
rażka, Damian Kielan, Dawid Rybicki, Ad
rian Grabowicz i Bogumił Skonieczny - na
uczyciel w-fTadeusz Rutkowski. 

Paweł A. Doliński 

Koszykówka - wojewódzka liga żaków 

Zwyciężyli i przegrali 
• UMKs KSIĘŻAK Łowicz - UKS 

JORDAN Lódź 50:35 (20:12, 6:3, 14:8, 
10:12 ). Księżak: Piotr Ptasiński 19, Marcel 
Ołubek 18 (lx3), Błażej Kosiorek 7, Prze
mysław Kołach 2, Norbert Major 2, Jakub 
Pełka 2, Michał Zieliński, KubaPerL.ll11k:ow
ski, Tomasz Plichta, Marcin Kowalczyk, 
Rafał Trojanowski i ~Lesiak.Najwięcej 
dla Jordana: Adrian Zbrojewski 16. 

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - LKS 
Lódź 25:79 (2:28, 8:14, 5:26, 10:11). Ksi~ 
ż.ak: Marcel Ołubek 11 (lx3), Błażej Kosio
rek 8, Jakub Pełka 4, Piotr Ptasiński 2, Prze
mysław Kołach, Norbert Major, Michał 
Zieliński, Kuba Perzankowski, Tomasz 
Plichta, Marcin Kowalczyk, Rafał Troja
nowski i Kamil Lesiak. Najwięcej d!a ŁKS: 
Dawid Morawiec 27. 
Łowicz, 9 kwietnia. Powoli dobiega 

końca runda zasadnicza w wojewódzkiej li
dze żaków. W niedziele po raz.czwarty 
w tym sezońie zagrała najmłodsza drużyna 
Księżaka. Najmłodsi koszykarze wygrali 
mecz z Jordanem i wysoko przegrali z ŁKS. 
Łowiczanie mają do rozegrania jeszcze dwa 

mecze w Skierniewicach i wszystko wska
zuje na to, że uda im się spokojnie awanso
wać do finałowej szóstki. 

Podopieczni trenera Adriana El-War
da w pierwszym pojedynku pewnie wy
grali z ekipą Jordana. Bardzo dobIZe w tym 
spotkaniu zaprezentował się najwyższy 
w zespole Piotr Ptasiński, który zdobył 
19. punktów, w tym większość spod kosza 
po zbiórkach. 

W drugim meczu już było duż.o goIZej. 
Po pierwszej kwarcie można było wskazać 
zwycięzcę. ŁKS wygrałją28:2 i praktycz
nie było po meczu. Ta wysoka porażka tro
chę zdziwiła trenera łowiczan, bowiem ŁKS 
przegrał z Sieradzem czterema punktami, 
a Księ'iak tylko siedmioma. Zatem można 
było spodziewać się wyrównanej walki. 
Można tylko dodać, że Księżacy zagrali 
w osłabieniu, bowiem z podstawowego skła
du zabrakło Łukasza Łazińskiego i roz
miar porażki mógłby być nieco mniejszy. 

Po świętach żacy Księżaka jadą na dwa 
pojedynki do Skierniewic, a później już 
przed nimi półfinały ligi. (z) · 

Dziewczęta z GP 3 pojadą na zawody wojewódzkie. 

Rejonowa Gimnazjada Szkolna 
w sztafetowych biegach przełajowych 

Dziewczęta z GP 3 w finale 
Rawa Mazowiecka, 12 kwietnia. 3. GP 1 Kutno 

Bardzo dobrze w rywalizacji dziewcząt 4. GP 2 Skierniewice 
w ramach Rejonowej Gimnazjady Szkolnej 5. GP 1 Rawa Maz 
w sztafetowych biegach przełajowych spi- 6. GP Domaniewice 
sały się reprezentantki GP 3 Łowicz (na- •CHŁOPCY: 
uczycielka w-f Wioletta Puszcz), które 1. GP 1 Kutno 
zajmując drugie miejsce wywalczyły tym 2. GP 3 Skierniewice 
samym awans do finałów wojewódzkich. · 3. GP Biała Rawska 
W zawodach tych liczyliśmy taicie na lek- 4. GP 1 Rawa Maz . 
koatletów z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, 5. GP 2 Skierniewice 
którzy zajęli jednak dopiero szóste miejsce. 6. GP 1 towicz 
•.DZIEWCZĘTA; 7. GP 3 towicz 

1. GP Boguszyce 31 :26,05 8. GP Ostrowy 

34:12.19 
34:23,10 
35:17,19 
35:02,87 

34:15,29 
34:18,12 
34:19,17 
34:40,99 
35:17,12 
35:41,67 
36:12,19 
36:49,12 

2. GP 3 towicz 33:03,17 · Paweł A. Doliński 

Rejonowe IMS w sztafetowych biegach przełajowych 

Nasi poza podium 
Rawa Mazowiecka, 12 kwietnia. 

Wokół rawskiego zalewu Tatar rozgrywane 
były Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkol
nej w sztafetowych biegach przełajowych, 
a powiat łowicki reprezentowali w tych za
wodach uczniowie SP 1 Łowicz i SP 3 
Łowicz. Niestety tym razem żadnej naszej 
drużynie .nie udało się wywalczyć awansu 
do dalszego etapu, a najbliżej podium były 
reprezentantki „Trójki", które ostatecznie 
zajęły czwarte miejsce. 

• DZIEWCZĘTA: , 
I. SP 9 Kutno 
2. SP 1 Rawa Maz. 
3. SP 3 Skierniewice 
4. SP 3 Łowicz 
5. SP 2 Skierniewice 

53:20,66 
53:46,57 
53:55,12 
54:59,11 
55:12,78 

6. SP 2 Rawa Maz. 
7. SP 1 Kutno 
8. SP 1 Łowicz 
9. SP Maków 

10. SP Godzianów 
•CHŁOPCY: 

I. SP 1 Rawa 
2. SP Biała Rawska 
3. SP 2 Żychlin 
4. SP 1 Kutno 
5. SP 3 Łowicz 
6. SP 5 Śkierniewice 
7. SP 7 Skierniewice 
8. SP Godzianów 
9. SP I Łowicz 

lÓ. SP Maków 

55:27,90 
56:46,12 
57:03,10 
57:55,18 
58:12,18 

61:14,14 
62:05,10 
62: 12,16 
62:44,12 
63:01,89 
63:15,14 
63:57,01 
64:01,17 
64:27,19 
64:51,12 

Paweł A. Doliński 



t.owicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46·831·88·13 

POLECA: 
· •!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 

•!• sanitarne: 
wanny, zlewy, baterie itp. 

•!• płyty gipsowe, profile, gips~ gładzie 
•!• system dociepleń 

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

~· Y+• • opoą1no 

IAUTICHNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00 ~ 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ut Przemysłowa 3 . 
ogłasza przetarg ofertowy NA SPRZEDAZ:· 
L.p. Nazwa i rodzaj ilość w szt. Nr rej. rok prod. 

1. Star 1142 cysterna 6ŚOO I 1 SNK0561 1996 

2. Naczepa chłodnia VOGELZANG · 1 ELC G589 1990 

3. Fiat Uno Van 1.4 LPG 1 SNN 5513 1998 

4. Star 28 cysterna 5 OOO I 1 LGE 1170 1983 

5. Ciągnik siodłowy Star 200 1 LCF 8401 1984 

6. Naczepa cysterna 1 O OOO I 1 . LCY2580 1984 

• Oferty w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w sekretariacie OSM Łowicz, 
do dnia 26.04.2006 r„ w godz. 7:00-15:00. 

• Oferty muszą zawierać dokładny adres oferenta, kontaktowy numer telefonu oraz oferowaną cenę zakupu, 
nazwę i numer rejestracyjny środka transportu. 

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2006 r. 
• Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie o tym powiadomiony telefonicznie najpóźniej następnego 

dnia po otwarciu ofert. 
• OSM Łowicz nie odpowiada za braki, wady ukryte i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu 

bez podania przyczyny. 
•Sprzęt z poz. 1-3 można oglądać w dniach 20-26.04.2006 r. w godz. 8:00-14:00 na terenie bazy transportu 

OSM Łowicz, ul. Armii Krajowej 51, natomiast sprzęt z pozycji 4-6 można oglądać w dniach 20-26.04.2006 r. 
w godz. 8:00-14:00 na terenie Hurtowni OSM Łowicz ,MILEKTA" w Lubinie, ul. Chocianowska 1. 

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 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT I BLATÓW, 
w OFERCIE nuży WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKTIWYCENA-BEZPLATNIE 

FIAT Cinquecento 900 

FIAT Marea Weekend 1,6 SX 1997 stalowy metalik 120 ooo 5 13 700 

FIAT Panda 1, 1 Active 2005 niebieski 3000 5 26 500 

FIAT.Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26 ooo 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 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: autoalann, centralny zamek zdalnie sterowany, instalacja gazowa, immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103·000 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 >Maścicie!, poduszka powiel!zna 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, Sl:fby atenniczne, Sl:fby sterowane elektrycznie, lusterka sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FSO Polonez Truck 1,6 2000 czerwony 150 ooo 2+1 10 900 
UWAGI: 1000 ładowności, dluga skrzynia ładunkowa z VAT 

./ PTZY}mujemy samochody używane do komisu -I Odkupujemy samochody używane 
./ PfZYjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

INFORMACJE: tel. O 601283421, 046 837 9516, 046 837 3710 ZAPRASZAMY: pn.·pt. w godz. 8·17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póf. zm.i 
podaję do publicznej wiadomości, że w dniach od 24 kwietnia 2006 r. do dnia 15 maja 2006 r. 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nieborowie 

zostaje wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, oraz nieruchomości do oddania 

w wieczyste użytkowanie dotychczasowemu użytkownikowi 
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży zlokalizowane są we wsiach: Arkadia, Bednary Wieś, 

Bełchów, Bobrowniki, Piaski, Sypień i Nieborów. 
Nieruchomość przewidziana do oddania w wieczyste użytkowanie 

• użytkownikowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu zlokalizowana jest w Nieborowie. 

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

(i)©[i}Q)[b ~ 

NAWOZY 
azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

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

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM(9
ŁOWICZ 
ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 . 

~1:f.ł i~R?i:Urt~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach. 

Tel. (0-46} 837·61·09, 0-501·074·060 

lfWlllCillRNlfl 
EGZOTIJC~Nll 

. 9MOQL.-:Z,4 ~wsł/ego~ 
Ó/:ERUJE: . • 
./ ko!ńpozycje ./ 6po}1iink~ ./ szle'°{ ~celalłę. 
./ figurki afrykańsffje ./ wiki/Ilf n~~'\fl..OCfć. 

,..,... R·ff 
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów, młodzików i orlików 

• WIO-SNA MtODZIEZY 
llGA OKRĘGOWAJUNI()_RÓWSIAR-

szrcH 
ntległy: mecz z nmd)'. jesiennęj: Sierak o-

wianka Sierakowice-Unia Skierniewice0:7. 
16. kolę,il<a: Start ZJaków Borowy- Raw-
ka Bolimów 0:0, Sierakowianka Siera-
kowice - Pogoń Bełchów 1:2, Unia Skier-
niewice - GLKS Wołucza 3:0 (w.o.), Astra 
Zduny - Orlęta Cielądz 2:0, Jutrzenka 
Mokra Prawa - Widok Skierniewice 2:5. 
Mecz: C7ami Bednary - Dar Placencja 
pnełożono. PllU7-ll: Mazovia Rawa Mazo.-
wiecka. 

1. Mazovia Rawa Maz. 12 34 85-11 
2. Widok Skierniewice 13 33 40-18 
3. Unia Skierniewice 13 28 53-14 
4. Pogoń Bełchów 13 24 33-25 
5. Orlęta Cielądz 13 21 42-35 
6. Astra Zduny 13 20 20-18 
7. Czarni Bednary 12 19 22-34 
8. Dar Placencja 12 13 28-34 
9. Rawka Bolimów 13 14 21-52 

1 O. Jutrzenka Mokra Pr. 13 12 21-47 
11. Sierakowianka 13 12 18-33 
12. Start Złaków Borowy 13 12 23-41 
13. GLKS Wołucza 13 3 11-55 

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW 
MŁODszrCH 

10. kolejka: KS Głuchów- Widok Skier-
niewice 0:0, Tmpedo Celinów - Sokół Re-
gnów 1:11,NapnódJamno-GLKSRZD 
Żelazna 8:2, Pogoń Godzianów - Olim-
pia Chąśno 0:0. 
I. Widok Skierniewice 8 20 37-3 
2. Olimpia Cbitśno 8 17 23-10 
3. Sokół Regnów 8 15 49-17 
4. Pogoń Godzianów 8 13 14-7 
5. GKS Głuchów 8 w 1.8-23 
6. Naprzód Jamno 8 10 19-19 
7. GLKS RZD Żelazna 8 4 10-46 
8. Torpedo Celinów 8 1 5-50 

llGA OKRĘGOWA „DEYNY": 
12. kolejka: 'Zxyw Wygoda - Macovia 

Maków 0:4, Widok Skierniewice - Unia 
Skierniewice 1:7. Pauza: Lakto7.a Lyszko-
wice. 
I. Unia Skierniewice 9 27 64-6 
2. Widok Skierniewice 9. 16 29-24 
3. Macovia Maków 9 16 21-23 
4. Zryw Wygoda 9 6 6-42 
5. Laktoza Lyszkowice 8 o ·7-32 

KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI-
CZA: 

12. kolęjka: Start ZJaków Borowy-Ju-
venia Wysokienice 0:3 (w.o.), Vagat Do-
maniewice - Fenix Boczki 2:0. Pauza: 
Olimpia Niedźwiada. 
1. Vagat Dol!.laniewice 9 19 38-17 
2. Fenil: Boczki ,9 18 26-20 
3. Juvenia Wysokienice 9 15 26-22 
4. Olimpia Niedźwiada 8 10 20-16 
5. Start Zlaków Borowy 9 3 6-41 

llGA OKRĘGOWA „KUCHARA ": 
8. kolejka: Jutnenka Drzewce - Widok 

Skierniewice 3: 1, Sierakowianka Sierakowi-
ce - Macovia Maków 2:6, Unia Skiernie-
wict; - C7Mni Bednary 14:0. Pauza: Biał-
ka Biała Rawska. 
I. Białka Biała Rawska 6 18 29-3 
2. Jutrzenka Drzewce 7 15 34-11 
3. Unia Skierniewice 7 15 39-13 
4. Widok Skierniewice „ 12 37-11 
5. Czarni Bednary 7 6 14-43 
6. Macovia Maków 7 6 18-25 
7. Sierakowianka Sierakowice7 o 2-67 

KLASA. OKRĘGOWA GÓRSKIEGO: 
•PELIKAN Łowicz-ŻAK GOS1Y-

NIN 4:0; br.: Domińczak2,Kosioreki Woj-
ciechowski. 

Pelikan: Milczarek - Wardziak (31 Brzo-
wwsla),Pomianowski,Nieradka(SOP~e-
jewski), Kantorek (45 Dyngus)- Plichta (40 

Wojciechowski), Gawrysiak, Krysiak, Do
mińczak (45 Łaz.ęcla)- Kosiorek, Salamon 
(50 Szufliński). 

W pierwszym wiosermym meczu z.espół 
trenera Jarosława Rachubińskiego 
wygrał z dobrze spisującym się jesienią 
ż.akiem Godzianów. Było to ósme kolejne 
zwycięstwo łowiC7.3Jl w tym sezonie ... 

•OLIMPIA Chąśno-AS1RAZduny 
3:1; br.: Piotr Lis 3. 
Młodzi „Olimpijczycy'', prowadzeni 

prr.ez trenera Wd:olda Łona, odnieśli pewne 
zwycięstwo w derbach powiatu łowickiego 
z Astrą z.ctuny i w ten sposób drużyna z Oią
śna urnocnila się na trz.ecim mitjscu w ligowtj 
1abeli. Hat-trickiem popisał się w tym spo
tkaniu uczeń SP Niedźwiada - Piotr Lis. 

8. kolejka: Olimpia Chąśno - Astra 
Zduny 3:1, WHlok Skierniewice -L~ 
7.a Łyszkowice 4:0, Mazovia Rawa Mazo.
wiecka - Unia Skierniewice 2:5, Pelikan 
Lowicz-=-ŻakGodzianów4:0. Pauza: Olim
pia Paprotnia (z.espół ten przystąpił do roz
grywek wnmdzie wiosenntj, ale jego wyni
ki nie będą uwzględniane w ligowej tabeli). 
1. Pelikan Lowicz 8 24 76-2 
2. Unia Skierniewice 8 21 56-9 
3. Olimpia Chąśno 8 16 17-33 
4. Żak Godzianów 8 10 10-24 
5. Widok Skierniewice 8 8 10-35 
6. MazoviaRawaMaz. 8 6 11-34 
7.AstraZduny 8 4 11-37 
8. Laktoza Lyszkowice 8 4 12 • 2 9 

KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW: 
• MAzoVIA I Rawa Mazowiecka -

PELIKAN Łowicz 0:4 (0:2); br.: Mateusz 
Kapica (16), samobójcza (24), Adam Po
chwala (37) i Rafał Sołtysiak (58). 

Pelikan: Znajewski (31 Burzykowski) -
Skonec:my, Olko, Łukawski - Sikora (47 
Wilk), Kapica, Gawryjałek (54 Tkacz), Ka
czor (53 Gosz.czycki), Pochwała - Lepiesz
ka, Sołtysiak. 

Jesienią z.espół trenera Roberta Wilka 
wygrał z Mazovią I aż 17: 1, ale w rewanżu 
rawianie wystawili zupełnie innych zawod
ników i co prawda łowicz.anie przez. cały 
pojedynek zdecydowanie pneważ.ali, ale 
trudno się było im przebić pnez zmaso
waną obronę gospodarzy. 

8. kolęjka: Widok Il Skierniewice-Widok 
ISkiemiewice0:7, UniaII Skierniewice-Unia 
I Skierniewice 13:0, Mamvia I Rawa Ma
zowiecka - Pelikan Łowicz 0:4, Mazovia 
Il Rawa Mazowiecka - Start ZJaków Bo
rowy0:4. 
1. Pelikan Lowicz 
2. Unia II Skierniewice 
3. Widok I Skierniewice 
4. Start Złaków Borowy 
5. Unia I Skierniewice 
6. Widok II Skierniewice 

8 22 75·1 
8 22 74-1 
8 16 24-12 
8 12 28-18 
8 IO 17-39 
8 6 16-32 

Tak się bawi - tak się bawi - PEUKAN!!! Łowiczanie z rocznika 1994 wygrali tym 7. Mazovia I Rawa Maz. 
razem w Rawie Mazowieckiej z Mazovią 4:0. W najbliższą sobotę - 22 kwietnia 8. Mazovia II Rawa Maz. 
o godz. 10.00 w Łowiczu mecz na „szczycie" ligi orfików: Pelikan kontra Unia li. 

8 3 6-45 
8 o 1-96 

(p) 

Piłka nożna - VIII edycja turnieju „Coca Cola Cup '2006" 

ZiJodnie I przewidywaniami 
Łowicz, 12 kwietnia. Jeden z tumie- m 1 w Łowiczu. Podopieczni trenera Artu

jów elirninacyjnych VIlI edycjLogólnopol- ra Balika każde ze swoich spotkań wy
skiego turnieju - Liga Piłki Nożnej „Coca grywali dwucyfiowym wynikiem, a pow
Cola Cup '2006" rozegrany wstał na sta- stałe ekipy stoczyły walkę o drugie miejsce. 
dionie OSiR w Łowiczu, a zwycięzcami Ostatecznie wiceliderami :z.Ostali gracze GP 

1okazali się, zgodnie z pnewidywaniami, 4Łowicz(nauczycielw-fZbignięwŁ.aziń
uczniowie klasy sportowej z Gimnazjum ski), a trzecie miejsce zajęli uczniowie GP 3 

Łowicz (nauczyciel w-f Paweł Tomczak). 
•GP1Lowicz-GP4Lowiczll:2(6:1); 

br.: Marcin Domalewski 5, TomaszGajda2, 
Michał Marcinowski 2, Wiktor Wawrzyn 
i Bartosz eiesielski - Jesionkowski i Zieliń
ski. 

•GP Kocienew - GP 3 Łowicz 0:1 
(0:0); br.: Michał Karmelita. 

• GP Kocienew - GP 1 Łowicz 2:11 
(2:2); br.: Pytkowski 2 - Marcin Domalew
ski 4, Michał Marcinowski 3, Bartosz Cie

- sielski 2 i Tomasz Gajda 2. 
Ekipa piłkarzy GP 1 Łowicz ~/czy- •GP3Lowicz-GP4Lowicz2:3(0:2); 
la awans do dalszego etapu rozgry- br.:MichałKannelitaiKosioreki-Tomasz
wek w Turnieju Coca Cola Cup 2006. kiewicz, Czerbniak i Strugacz. 

• GP 1 Łowicz - GP 3 Łowicz 12:2 
(6:1); br.: Tomasz Gajda 3, Bartosz Ciesiel
ski 2, Michał Marcinowski 2, Marcin Do
malewski, Patryk Krzeszewski, Tobiasz 
Sójkowski, Mateusz Wróbel i Rafał Zieliń
ski - Kosiorek i Wojda. 

• GP Kocierzew - GP 4 Łowicz 3:7 
(1:3); br.: Pytkowski 2 i Scęcelek - Jakub 
Czerbniak 3 i Krzysztof Zieliński. 
I. GP 1 Łowicz 3 9 .34-6 
2. GP 4 Łowicz 3 6 12-16 
3. GP 3Łowicz 3 3 5-15 
4. GP Kocierzew 3 O 5-19 

W zwycięskim zespole reprezentującym 
Gimnazjum m 1 w Łowiczu występowali: 
Rafał Zieliński - Tomasz Gajda, Ariel Ja
rosz, Wiktor Wawrzyn, Michał Marcinow
ski, Tobiasz Sójkowski, Bartosz Ciesielski, 
Marcin Domalewski, Mateusz Wróbel, Pa
tryk Krzeszewski - nauczyciel w-f Artur 
Balik. 

Paweł A. Doliński 

Łowiczanie mieli sporo okazji, których nie wykorzystali i przegrali z.ChKS 1:2. 

Piłka nożna - wojewódzka liga ;,Kuchara" 

Za szybcy napastnicy 
•PELIKAN Lowicz-ChKS l-Odź 1:2 

(0:1) 
1 :2 - Konrad Wisiński (70). 
Pelikan: Milczarek- Wójcik, Mitrowski, 

Głowacki (56 Janik), Czerbniak (61 Moty
lewski -Swniński, Gręda (52 Jaros), Kanne
lita Byczek (45 Oniszk)- Kosiorek (36 Kar
dialik), Wisiński. 
Łowicz, 8 kwieblia. Może wynik nie

dzielnego meczu z łódzką ekipą byłby inny 
gdyby nie szybkość dwóch napastników 
przyjezdnych_ Obaj byli nie do doścignięcia 
dla łowickich obrońc:ów i obaj wykorzystali 
swój atut dwukrotnie. Pierwszy raz już 
w 2. minucie - <Ruga piłka, trzydziestome
trowy rajd z piłką i stn:ał: w długi róg, przy 
którym nasz bramkarz był bezradny. Po stra
cie gola łowiczanie próbowali wyrównać, 
gra toczyła się pod nasze dyktando. Efek
tem tej pnewagi były akcje ofensywne. 
Najbliż.ej wyrównania był Łukasz Kosio
rek, którego stn:ał: ładnie wybronił golkiper 
gości. Łodzianie nie powstawali ~. ale 
albo brakowało im szczęścia (min. po ude
raeniu jednego z graczy KKS piłka trafiła 
w słupek) albo bardw dobrze stawał im na 

prz.eszkodzie nasz bramkarz - Jacek Mil
czarek. 

Po przeiwie obraz gry niewiele się zrnie-
nił. Łowicz.anie prowadzili grę, a goście na
stawili się na -kontrataki. I właśnie jedno 
z takich wyjść przyniosło im drugiego gola 
Ponownie szybkość gracza przedniej for
macj~ znów kilkudziesięciometrowy sprint, 
mocne uderzenie i goście prowadz.ą 2:0. Ten 
gol ustawił mecz. Rywal starał się utrzymać 
wynik, uważnie grając w defensywie, Peli
kan nie potrafił znaleźć sposobu na zdoby
cie kontaktowego gola Z upływem minut 
przewaga biało-zielonych wzrastała, ale na
dal nie było efektu_ Dopiero tuż przed koń
cowym gwizdkiem sędziego Konrad Wi
siński wykorzystał prostopadłe podanie 
izdobyłhonorowegogola Topierwszymecz 
Wisińskiego po odbytej rekonwalescencji 
spowodowanej złamaną nogą. To -żi: wraca 
do formy i zdrowia na pewno cieszy trenera 
Artura Balika w kontekście następnych 
meczów. 

W sumie wyrównany mecz, a o wyniku 
zadecydowali szybcy napastnicy z Łodzi. 

BoB 

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów i młodzików 

Wszyscy niestety przegrali 
• llGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW 

STARSZYCH 
17.kolę,ilca: WOYOpoczilo-ChKSŁódź 

4: 1, RKS Radomsko -UKS SMS Łódź 1: 1, 
Piotrcovia Piotrków Trybunalski - WKS 
Wieluń 3 :O (w.o.), Pelikan Łowicz - Włók":. 
nian Pabianice 0:3, Concordia Piotrków 
Trybunalski - P~OS Zduńska Wola 6:0, 
Salos Sieradz- GKS Bełchatów 4:1, ŁKS 
Łódź - Widzew Łódź 2:0. 
I. UKS SMS Łódź 15 36 62-15 . 
2. WOY Opoczno 15 31 35-27 
3. Widzew Łódź 15 29 39-17 
4. GKS Bełchatów 15 26 31-19 
5. ŁKS Łódź 15 25 36-19 
6. Concordia Piotrków 15 24 31-3 O 
7. Piotrcovia Piotrków 15 22 25-16 
8. Salos Sieradz 15 21 29-35 
9. RKS Radomsko 15 20 34-32 

10. ChKS Łódź 15 20 27-27 
11. Pelikan Lowicz 15 15 24-34 
12. Włókniarz Pabianice 15 13 16-30 
13. WKS Wieluń 15 li 13-57 
14. PMOS Zduńska Wola 15 5 11-53 

• UGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW 
MŁODszrCH 

17. kolejka: MKS Kutno - Łodzianka 
Łódź4:0, RKS Radomsko- UKS SMSŁódź 
0:3, LKS Lubochnia - Pogoń-Ekolog 0:3, 
Pelikan - Orzeł 1:4, Olympic - PMOS 
2:2, Warta Sieradz - GKS Bełchatów 0:4, 
ŁKS Łódź - Widzew Łódź 2:0. 
I. GKS Bełchatów 15 45 65-9 
2. UKS SMS Łódź 15 40 84-5 
3. ŁKS Łódź 15 37 58-15 
4. Warta Sieradz 15 33 44-22 
5. Orzeł Łódź 15 27 36-21 
6. MKS Kutno 15 24 30-42 
7. Widzew Łódź 14 22 36-17 
8. RKS Radomsko 15 20 31-33 
9. Łodzianka Łódź 14 15 30-39 

10. PMOS Zduńska Wola 15 13 23-52 

Il. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 14 Il 11-31 
12. LKS Lubochnia 15 8 7-55 
13. Pelikan Lowicz 14 4 7-53 
14. Olympic Słupia 15 4 14-74 

• WOJEWÓDZKA llGA MICHAŁO
WICZA: 

13. kolejka: Pelikan Łowicz - Wlók
nianKonstantynów 2:5, UKS SMS Łódź 
- Junior Wieluń 2:0, Widzew Łódź -WOY 
Opoczno 4: 1, Łodzianka Łódź - MUL.KS 
Łask 1:1, GKS Bełchatów -ŁKS Łódź 2: 1, 
Unia Skierniewice - Mazovia Rawa 5:0. 

I. UKS SMS Łódź 13 39 63-5 
2. ŁKS Łódź 13 27 31-14 
3. GKS Bełchatów 13 23 34-23 
4. Junior Wieluń 12 22 33-17 
5. Widzew Łódź 12 21 15-13 
6. Unia Skierniewice 13 18 25-35 
7. WOY Opoczno 13 18 28-22 
8. Włókniarz Konstantynów 13 18 20-33 
9. Mazovia Rawa Maz. 13 14 16-31 

10. Pelikan Łowicz 13 13 21-29 
Il. MULKS Łask 13 4 19-43 
12. Łodzianka Łódź 13 2 13-53 

• WOJEWÓDZKA llGA KUCHARA: 
13. kolejka: Pelikan - ChKS 1:2, UKS 

SMS-Junior6:0, Widzew-WOY 4:0, Włók-
niarz - Warta 3:2, GKS Bełchatów - ŁKS 
5:1, Concordia- Mazovia2:1. 
l. UKS SMS Łódź 13 36 96-4 
2. ŁKS Łódź 13 33 50-15 
3. GKS Bełchatów 13 31 58-16 
4. Widzew Łódź 12 22 40-30 
5. Pelikan Łowicz 13 21 35-38 
6. ChKS Łódź 13 21 33-34 
7. Włókniarz Pabianice 13 1-9 22-30 
8. Junior Wieluń 12 15 32-24 
9. WOY Opoczno 13 13 22-30 

IO. Concordia Piotrków 13 12 23-63 
H. Warta Sieradz 13 6 11-46 
12. Mazovia Rawa Maz. 13 O 7-99 

(p) 
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W piłkarskim turnieju rywaliz9wa/i samorządowcy z Powiatu, Miasta i Gminy .. 

Halowa piłka nożna - V Wielkanocny Charytatywny Turniej Samorządowców , 
TURNIEJ "TROJtOWICKI" 

Łowicz, 7 kwietnia. W halki sporto
wej OSiR m 1 w Łowiczu rozegrany został 
V Wielkanocny Charytatywny Turniej Ha
lowej Piłki Nożnej, ale tym raz.em pomysło
dawca tej rywalizacji -radny Dariusz Mro
czek zaprosił do udziału przedstawicieli 
samorządów z terenu powiatu łowickiego 
(w dotychczasowych czterech edycjach wy
stępowały reprezentacje zakładów pracy), 
ale na parlciecie pojawiły się jednak tylko 
trzy zespoły (zgłoszonych było pięć ekip). 
Ostatecmie najlepsi okazali się pracownicy 
i radni ze Starostwa Powiatowego w Łowi
czu, drugie miejsce przypadło samonądow
com z Gminy Łowicz, a tnecie - Gminy 
Miasta Łowicz. 

Pnypomnijmy, że w I edycji wygrała 
ekipa łowickich Strażaków, w drugiej-MaR
Trans Jackowice, rok później - ,,Bracia Ha
czykowscy", a w ubiegłej edycji reprezen
tacja Forum Młodych Łowiczan. 

•MIASTO Łowicz-GMINA Łowicz 
2:1; br.: KizysztofOlko (3) i Robert Stęp
niewski (8)- Mariusz Michalski (6). 

•POWIAT - MIASfO 3:2; br.: Grze.. 
g01Z ŚC!bor (4) i Robert Wróbel 2 (5 i 7) -
Robert Stępniewski (2) i KizysztofOlko (8). 

•GMINA Łowicz-POWIAT Łowicz 
0:1; br.: Robert Wróbel (5) 

•GMINA Łowicz-MIASTO Łowicz 
2:1; br.: Łukasz Pawłowski 2 (2 i IO) - Ro
bert Stępniewski (3). 

•MIASTOLowicz-POWIATLowicz 
1:2; br.: Tomasz Fidrych (4)- Jerzy Wolski 
(2) i Tomasz Kurczak (4). 

•POWIAT Łowicz-GMINA Łowicz 
3:3; br.: Grzeg01Z ŚCibor (2), Jerzy Wolski 
(5) i Robert Wróbel (IO) - Dariusz Szyma
nik (3) i Łukasz Piotrowski 2 (7 i IO). 
1. Powiat Łowicz 4 1 O · 9-6 
2. Gmina Łowicz 4 4 6-7 
3. Miasto Łowicz 4 3 6-8 

W zwycięskiej ekipie reprezentującej 
Powiat Łowicki występowali: Michiił Śli
wiński - Robert Wróbel ( 4. bramki w turnie
ju), Grzeg01Z ŚC!bor (2), Jerzy Wolski (2) 
i Tomasz Kurczak (1) i Andrzej Pełka. 

Paweł A. Doliński 

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w tenisie stołowym 

Mnieisze zainteresowanie 
Łowicz, 12 kwietnia. T}'lko pięć ekip 

dziewcząt i cztery chłopców przystąpiło 
do rywalizacji w ramach Powiatowej Lice
aliady Szkolnej w tenisie stołowym, a tytu
ły mistrzowskie i prawo startu w zawodach 
rejonoWych wywalczyły dziewczęta z ZSP 
3 i ZSP 2 oraz chłopcy z I W i Il W. 
DZIEWCZĘTA: 

Mecz eliminacyjny: 
• I W Łowicz - Z.SP 1 Łowicz 4:1; 

pkt: MałgrnzataFlorczak2,5 i Paulina Ogo
nowska 1,5 - Anna Kapusta 1. 

Mecz.e półfinałowe: 
• II W Łowicz - Z.SP 2 Łowicz 2:4; 

pkt: Małgorzata Ambroziak 1 i Katarzyna 
Sekuła 1 - Paulina Krupińska 2,5 i Marzena 
Kędziora 1,5. 

• I W Łowicz - Z.SP 3 Łowicz 1:4; 
pkt: MałgorzataFlorczak0,5 i Paulina Ogo
nowska 0,5 - Agnieszka Wójcik 2, Małgo
rzata Bryszewska 1 i Marta Kapusta 1. 

Mecz o 3. miejsce: 
• II LO Łowicz - I W Łowicz 1:4; 

pkt: Katarzyna Sekuła 1 -Paulina Ogonow
ska 2,5 i MałgOIZa!a Florczak 1,5. 

Mecz o 1. miejsce: 
• Z.SP 3 Łowicz - Z.SP 2 Łowicz 4:0; 

pkt:Agnieszka Wójcik 1,5, MałgOIZa!aBry
szewska 1,5 i Marta Kapusta 1. 
I. ZSP 3Lowicz 2 2 8-1 
2. ZSP 2 Łowicz 2 1 4-6 
3. I LO Łowicz 3 2 9-6 
4. II LO Łowicz 2 O 3-8 
5. ZSP 1 Łowicz I O I :4 

Tytuł mistrzyń powiatu łowickiego wy
walczyłyuczennice ZSP m 3 im. Władysła
wa Stanisława Reymonta w Łowiczu: 

W turnieju wystąpiło ostatecznie tylk~ 
dziewięć zespołów. 

Łowicz: Paulina Krupińska, Marzena Kę
dziora i Anna Głowacka - nauczyciel w-f 
Jakub Zaczkiewicz, a tnecie ekipa I W 
Łowicz: Małgorzata Florczak, Paulina Ogo
nowska, Wioletta Czubak i Magdalena 
Łukawska - nauczyciel w-f Jarosław 
Woźniak. 
CHŁOPCY: 

M= półfinałowe: 
• II W Łowicz - Z.SP 1 Łowicz 4:2; 

pkt: KizysztofMichalak 2,5 i Albert Szcze
panik 1,5 i -Emil Rosa 1 i Artur Podwójci 1. 

• Z.SP 2 Łowicz - I W Łowicz 1:4; 
pkt: Paweł Golis i -Piotr Daszczyński 1,5, 
Maciej Kalata 1,5 i Łukasz Gródecki. 

Mecz o 3. mięjscę: 
• Z.SP 2 Łowicz - Z.SP 1 Łowicz 1:4; 

pkt: Kamil Ogniewski 1 - Emil Rosa 2,5 
i Artur Podwójci 1,5. 

Mecz o 1. mięjsce: 
• II W Łowicz - I LO Łowicz 2:4; 

pkt: Albert Szczepanik 1 i Kizysztof Mi
chalak 1 - Piotr Daszczyński 2,5 i Michał 
Kalata 1,5. 
1. I LO Łowicz 2 2 8-3 
2. II LO Łowicz 2 1 6-6 
3. ZSP I Łowicz 2 1 6-5 
4. ZSP 2 Łowicz 2 O 2-8 

Mistrzami powiatu łowickiego zostali 
ponownie pingpongiści I Liceum Ogólno
kształcącego w Łowiczu: Piotr Daszczyń
ski, Michał Kalata, Maciej Kalata i Łukasz 
Gródecki -nauczyciel w-f Jarosław Woź
niak. Wicemistrzami okazali się ucmiowie 
Il LO Łowicz: Albert Szczepanik, Kizysz
tof Michalak i Damian Lelonk:iewicz - na
uczycielka w-f Zofia Kucharska, a trze
cie miejsce wywalczyła ekipa ZSP 1 Łowicz: 
Emil Rosa, Piotr Bogusz., Artur Podwójci 
i Daniel Szymczak- nauczyciel w-f Jaro
sław Płuska. (p) 

Koszykówka 

Rusza Łowicka ALK-a 
niony od liczby zainteresowanych zespołów. 
Planowany dzień rozgrywania meczów. so-. 
boty. Bezpośrednim organizatorem tmllieju 
jest Robert Kucharek (ret. 046-837-51-06, 
0693529469 łub emalt: osir@low.pl 
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Tenis ziemny- Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Mistrza ieszcze nie znamy 
Łowicz, 8-9 kwietnia. Praktycmie do

biegły końca rozgrywki w IV edycji Łowic
kiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej, ale 
mistrza jeszcze nie po:znałiśmy. A to dlate
go, że komplet rozegranych meczy ma na 
koncie tylko dwóch tenisistów. Pozostali 
musząrozegrać zaległe pojedynki wpoświą
tecmy weekend Nadal największe szanse 
ma na tytuł mistrza Daniel Grzywacz, 
który w miniony weekend wygrał dwa me
cze. Grzywacz musi teraz wygrać zaległy 
pojedynek z Pawłem Kuzą. Jeśli przegra, 
lub straci seta, to możliwe, że po mistrz.o
stwo sięgnie „depczący mu po piętach" 
Zbigniew Rojek, który ma do rozegrania 
jeszcze dwa mecze. Jeśli wygra po 2:0, 
a Grzywacz straci partię z Kuzą, to tytuł 
mistrzowski powędruje do Głowna. 
Wszystko wskazuje na to, że na podium nie 
będzie łowiczan. Trzecia lokata zajęta jest 
prZ.ez Arkadiusza Janiaka z Głowna, 
który ma jeszcze jeden mecz do rozegrania 
Wszystko wskazuje na to, że spośród teni
sistów z Łowicza najwyżej uplasuje się 
Marcin Lesiak, który po ostatnich dwóch 
kolejkach jest na piątym miejscu. Lesiak 
w ostatnim pojedynku walczył dzielnie 
z Rojkiem, ale przegrał 1 :2. Szansęnaa~ans 
w tabeli ma jeszcze Pawiem Kuza, ale musi 
on wygrać z Grzywaczem i Zybałą 

Rozgrywki zakończył Grzegorz Gaw
roński, którego występ był chyba trochę 
poniż.ej możliwości. Grał bardzo nierówno 
i siódma lokata to słaby wynik. W dole tabe
li mogą nastąpić jeszcze przetasowania, po
nieważ prawie każdy zawodnik ma do ro
zegrania jeszcze po dwa pojedynki. 

W grupie B znów zaszło sporo zmian 
w tabeli. Liderem jest młody zawodnik Igor 
Kucharski Igormadużąszansęnamistrz.o
stwo. Aby postawić kropkę nad i musi wy
grać tylko z Pawłem Sekułą, a to powin
no być łatwe, ponieważ zawodnik ten nie 
wygrał jeszcze partii w tegorocznych roz
grywkach. NachugiemiejsceawansowałMa
riusz Czułek, który dzieli tę lokatę z Paw
łem Kowalskim. 

Zatem ostatnie zmagania tenisistów 
w sobotę 22 kwietnia i w niedzielę 23 kwiet
nia 2006 roku w hali OSiR m 2 przy ul. 
Topolowej 2, a początek spotkań zaplano
wano na godz. 16.00. Będzie to już na pew-

no ostatni tenisowy weekend w tym sew
nie w łowickiej hali ... 

11. kolejka- grypa A: Dąniel Grzywacz
Jacek Okoński 2:0 (7:6, 7:6), Arkadiusz Ja
filak-Zbigniew Rojek0:2 (2:6, 6:7);Marcin 
Lesiak-Jarosław Krzeszewski 2:0 (6: I, 6:2), 
Piotr Czerwiński- Paweł Kuza 0:2 (1 :6, 1 :6), 
KizysztofGajda- Radosław Kucharski 1:2 
(6:4, 4:6, 2:6), KizysztofKuciński - G!Ze
gorz Gawroński 2:0 (6:3, 6:3). 12. kolęjka
~ KizysztofGajda- Paweł Kuza 1:2 
(6:7, 6:3, 3:6), Grzegorz Gawroński - Piotr 
Czerwiński2:1(6:0,4:6,7:6),JarosławKrze
szewski - Krzysztof Kuciński 0:2 (3:6, 2:6), 
Zbigniew Rojek - Marcin Lesiak 2:1 (5:7, 
6:4, 6:2), Jacek Okoński - Arkadiusz Janiak 
Ó:2 (1:6, 4:6), Paweł Zybała·- Daniel Grzy
wacz 0:2 ( 4:6, 1 :6). 
I. Daniel Grzywacz (I) 12 11 23:5 
2. Zbigniew Rojek (3) 11 IO 21:5 
3. Arkadiusz Janiak (2) 12 IO 20:7 
4. Krzysztof Kuciński (5) 12 9 18: 12 
5. Marcin Lesiak (4) 13 8 18: li 
6. PawełKuza(6) li 7 15:11 
7. Grzegorz Gawroński (8) 13 7 17: 16 
8. Jarosław Krzeszewski (7) 11 6 11: 15 
9. Radosław Kucharski (9) 11 4 12:17 
IO. Jacek Okoński (IO) 11 3 8:18 

11.KrzysztofGajda(ll) IO 2 9:16 
12. Paweł Zybała (12) 11 2 10:18 
13. Zdzisław Chmielewski (13) 11 I 4:21 
14. Piotr Czerwiński (14) 9 O 4:18 
1 O. kolejka grypy B: Jan Kuś - Paweł Ko

walewski 0:2 (3 :6, 4:6), Zbigniew Gajewski 
- Igor Kucharski 0:2 (I :6, 4:6), Mariusz Cm
łek- Grzeg01Z Stefuński 2:0 (7:6, 6: 1), Grze.. 
g9rz Nowicki - Jakub Warzywoda 2:0 (6:2, 
6:0). 11. kolęjka grypy B: Paweł Sekuła -
Mariusz Czułek 0:2 (0:6, 3:6), Igor Kuchar
ski - Andrzej Bucki 2:0 (6:1, 6:3), Paweł 
Kowalski-ZbigniewGajewski2:0(6:4, 6:2). 
I.Igor Kucharski (2) 8 7 I 5 :3 
2. Mariusz Czułek (5) 7 7 14:2 

Paweł Kowalski (3) 8 7 14:2 
4. Jan Kuś (I) 9 6 12:6 
5. Zbigniew Gajewski (4) 9 5 12:9 
6. Andrzej Bucki (6) 8 4 8:10 
7. Grzegorz Nowicki (8) 8 2 5:12 
8. Grzegorz Stefański (7) 7 1 4:12 
9. Jakub Warzywoda (9) 8 I 3:14 

IO. Paweł Sekuła (IO) 7 O O: 14 
Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - baraż Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Dzi-koś-ć znowu w I lidze 
•UKS BLICHLowicż -DZI-KOŚ-Ć 

II Chąśno 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 18:25) 
Blich: Kornel Lciniewski, Michał Piekacz, 

Michał Dwka, Mariusz Maślich, Krzysz
tof Jaros i Artur Sadowski. 

Dzi-koś-ć Il: Bogdan Kośmider, Witold 
Dzik, Mateusz Dzik, Kamil Górski, Prze
mysław Plichta, Wojciech Kutkowski 
i Krzysztof Dziedzic. 
Łowicz, 11 kwietnia. Ostatnim me

czem w rozgrywkach Amatorskich Mi
strzostw Łowicza w piłce siatkowej był 
baraż o wejście do Iligi. Zagrała w nim prz.ed
ostatnia ekipa z I ligi z. drugim zespołem 
z Il ligi. Trudno tu było wskazać faworyta. 
Szanse były wyrównane. Niestety, okazało 
się, że bardziej przejęli się tym meczem za
wodnicy Dzi-koś-ci i stawili się na zawody 
w komplecie. Siatkarze z UKS Blich mieli 
kłopoty ze składem. Na spotkanie przy
szło tylko pięciu zawodników, zatem na par
kiecie musiał pojawić się opiekun i trener 
ekipy - Artur Sadowski. 

Pierwsze dwa sety przebiegały pod dyk
tando ekipy Bogdana Kośmidra i Wi
tolda Dzika: Dzi-koś-ć od początku obej
mowała kilkupunktowe prowadzenie i „do
woziła" je do końea partii. W tneciej odsło
nie słabo grający Blich na chwilę się przebu
dził i zdołał wygrać seta do 22. w czwartej 
partii już wszystko wróciło do normy i znów 

Awans do I ligi wywalczyła Dzi-koś-ć. 

Agnieszka Wójcik, Małgorzata Bryszew
ska, Marta Kapusta i Katarzyna Milczarek 
- nauczycielka w-f Halina Szwarocka. 
Drugie miejsce zajęły uczennice ZSP 2 

OSiR Łowjcz zaprasza do udziału w roz
grywkachXII edycji Łowickiej ALK-i, czyli 
Arhatoifilriej Ligi Koszykówki. W hali spor
towej OSiR m 2 w Łowiczu planowana jest 
inauguracja tegorocmych rozgcywek, a ter
min T02pOCZęCia i system roz.grywek: uzalci- ~ -----~--~@ góra był zespół z Chąśna 

Zatem w przyszłym sezonie drugi ze
spół Dzi-koś-<;i zagra w siatkarskiej ekstra
klasie i będzie próbował zmazać plamę po 
występie tegorocznym pierwszej ekipy, 
która wycofała się z rozgrywek. Los UKS 
Blich na pewno nie jest jeszcze przesądzo
ny. Możliwe, że organizatorzy bt(dą robić 
reorganizację ligi i gracze UKS muszą mieć 
nadzieję, że.dostaną się do I ligi ,,kuchenny
mi drzwiami". Zbigniew Łaziński 
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Piłka nożna - ćwierćfinał Pucharu Polski ŁZPN 

Piotrkowski lider ~zięty 
· • CONCORI!_IA Piotrków Thybunal
ski - PELIKAN Łowicz 0:3 (0:1); br.: Ra
dosław Kowalczyk (28), Robert Wilk (63) 
i Zbigniew Cz.erbniak (73 karny). 

Pelikan: Gospoś - Gorysz.ewski, C:z.erb... 
niak, Styszko (68 Kaźmierczak), Gawlik -
Wyswgrodzki (64 Cipiński), Serocki, Jóź
wiak, Gawlik-Wille, Kowalczyk (83 Kosio
rek). 

Piotrl<ów Trybunalski, 12 kwietnia. 
Na pewno cieszy fakt, ie ~aźnie wygrali
śmy mecz, ie ponownie nie straciliśmy gola, 
że przed ważnym meczem z Łomżą zapre
?.elllowaliśmydobrądyspozycjdiz>'czn4 B<r 

isk.o było odpowiednio przygotowane, ~ 
gada fajna, więc z przyjemnością gra/o się 
w Piotrkowie - mówił po meczu szkolenio
wiec ,,Ptaków" - Jacek Cyzio. Ale łowi
C?.anie jechali do lidera łódzkiej N ligi nie na 
piknik- mieli tam zwyciężyć, żeby bez pro
blemu awansować do półfinału wojewódz
kiego szczebla Pucharu Polski. Z podsta
wowego, źelamego składu biało-zielonych 
zabrakło jedynie Roberta Romanow
skiego i Krystiana Bolimowskiego, 
którym trener dał odpocząć. Nieco inacz.ej 
środowe spotkanie potraktowali gospoda
rze - dla nich liczy się przede wszystkim 

Piłka nożna - ćwierćfinały Pucharu Polski ŁZPN 

W półfinale z Hurtopem? 
Na czterech sladionach rozegrano mecze 

ćwierćfinałowe wojewódzkiego Pucharu 
Polski ŁZPN, a .ekipę Pelikana nąi°bald7ieJ 
~wynik meczu w Skianiewicach. 
Unia~ z Hurtapem-Gómiki 0:2 
i wszystko wskazuje na to, że to łęczycanie 
będą mmymi iywalami w półfinale tych 
rozgrywek 
•MABUDO~-GALGAZ 

Calewice 1:0 (0:0); br. Wolski (64). 

br.: PawełCbaba.Wski(l4}, Michał Olejni„ 
czak(16),Damian0strowski3(38,42 i 70), 
Łukasz Wtjata(60), Krystian Wtelemborek 
(64) i Pl7.emyslawWo7niczak2 (81i84). 

• UNIA Skierniewice - HURTAP
GÓRNIK ~ 0-.2 (0:1); br.: TOllllm; 
Milczarek (25) i Tomasz Czajkowski (68). 

• CONCORDIAPioerkówTrybunal
ski- PELIKAN ł.owicz 0-.3 (0:1); br.: Ra
dosław Kowalczyk (28), Robert Wilk (63) 
i Zbigniew Cmblliak (73 kamy). 

awans do wyższej klasy rozgrywkowej 
i stąd przeciwko Pelilcimowi wystąpiło kil
ku młodych zmienników. 

Dlatego też przewaga przyjezdnych była 
bezapelacyjna, bo chociaż nie grali na 1 OO% 
swoich moźliwości wygrali wysoko a sytu
acji bramkowych mieli jeszcze co najmniej 
kilka. Już w 2. minucie idealnej okazji nie 
wykoizystał Radosław Kowalczyk. Po
tem przed szansą stanął Bogdan Jóźwiak 
i ponownie Kowalczyk. Radek w końcu 
wpisał się na listę strzelców w 28. minucie. 
Po akcji Łukasza Znyka, ktfuyładniepIZC>
lobował bramkarza ale 1ra1ił w poprzeczkę, 
popularny ,,Kowal" głową dobił futbolów-
kę do pustej bramki. 

Po przerwie obraz gry się nie zmienił 
a przybyli głównie z Łowicz.a kibice (miej
scowych praktycznie na stadionie nie 
było ... ) oglądali nadal gręjednego zespołu. 
W 61. minucie pnyjezdni wykonywilli mrt 
rożny. Dobrą główką popisał się Znyk, pił
kę odbił bramkarz., ale wobec „dobitki" Ro
berta Wilka był bezradny. ,,Znyczek" 
w ten sposób zaliczył drugą asystę. Ostat
niego gola zdobył Zbigniew Czerbniak 
wykorzystując rzut karny podyktowany 
z.a firu1 na Piotrze Gawliku, któty w tym 
meczu wysty>ił na nowej dla siebie pozycji 
- lewego pomocnika. 

W ten sposób awans do następnej nmdy 
pucharu został już praktycznie przesądzo-• SOKóL-sYGUŁA Aleksandrów 

Md7Jd • SKALNIK ~ów 9:0 (4:0); (p) ny. (BoB) 

dok ze str. 32 , . 

SZCZ~SLIWY REMIS LIDERA 
Po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu 

karnym piłka trafiła stojącego pięć metrów 
przed bramką Marcina Grabowskiego, 
który jednak kopnął obok słupka Pelikan 
wrócił z dalekiej podróży. Do przerwy jesz
cze dobre, mocne dośrodkowanie z rzutu 
wolnego Bolimowskiego, po którym zako
tłowało się w polu karnym, ale ostatecznie 
~a została zażegnana. 

Pierwsza połowa jednak dla gości. Groź
nie było zwłaszcza po stałych fragmentach 
gry, dlatego kibice z nadzieją przeplataną 
niepokojem oczekiwali chugich 45 minut 

Tymczasem przez trzy kwadranse trwał 
koncert gry ,,Ptaków", którzy imponowali 
~ą, dynamiką i myślą Jaktycmą. 
Sygnał dał Bolimowski. To on Wykonywał 
irnktycznie wszystkie mrtu wo~ i rożne 
i po jednym z takich zagrań, bliski skul!;lcz
nego zamknięcia akcji był Maciek Wysm.
grodzki. W 50. minucie znów ,,Bolim;' 
wyprzedził obrońcę i dogrywał w ,,szes
mNkę". Defensywa wybija futbolówkę na 
korner, po którym do ,,główki" dochodzi 
Kamil Goryszewski. Kibice już krzyk
nęli ,jeeee&'', ale Tomasz tuba wybił pił
kę stojąc na linii bramkowej!. W 52. minucie 

mów ,/Óg', znów Bolimowski i mów . .. 
Luba, ktfuy z linii wybija futbolówkę tym 
razem po strzale z bliska Tomka Styszki! 
Łowiccy funi co chwila ws1awali z knese
łek, bo ich pupile gnietli rywala co raz bar
dziej. W 64. minucie akcja Wysz.ogrodzki
Robert Wilk, najpierw powalony w polu 
karnym był Maciek i tego przewinienia ar
biter nie zakwalifikował jako faul, ale gdy 
upadł popularny „Wilczek" nie miał wątpli
wości i wskazał „wapno". I wtedy stała się 
rzecz dziwna, bo nie było chętnych dp wy
konania ,jedenastki". Wyznaczony przed 
meczem do takich sytuacji Czerbniak nie 
kwapił się żeby uderzać, chciał to robić Bo
limowski, ale ootatecznie podszedł do piłki 
nasz stoper. I strzelił źle - w środek, niedo
kładnie i Ulman wybił futbolówkę. Rozpacz 
na trybunach, ale już z.a chwilę wszyscy 
zapomnieli o feralnym ,,karniaku". Bo oto 
Serocki z linii końcowej dośrodkowuje 
w pole karne, Ulma1 nie sięgnął piłki która 
trafiła na głowę Radosława Kowalczy
ka, a 'ten przenosi ją nad poprzeczką! 
To była stuprocentowa okazja, która na 
pewno naszemu doświadcz.onemu napast
nikowi śnić się będzie po nocach. W 74. 

Zapraszamy na 21. i zaległą 16. kolejkę Ili ligi 

$lokalnymi rywalami 
W sobotę 22 kwietnia dojdzie w Łęczy

cy do chugiego pojedynku Hurtapu-Oómi
kai łowickiego Pelikana. Jesienią w Łowicz.u 
~ okazał się team trenera Jacka Cy
lio,któty wygrał jednak tylko I :O (br.: Kry-
11ian Bolimowski 32). Kilka dni później -
w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 biało
zieloni zagrają mowu na stadionie przy ul. 
llmzyńskiego 6/8, a rywalami będą gracze 
KS Paradyż. Co ciekawe zespoły te zmie-

rzyły się w III lidze ze sobą trzy razy i z.a 
każdym razem kończyło się bezbramko
wym remisem. A jak będzie teraz? 

21 . kolęjkaillligi (sobota-niedziela-22-
23 kwietnia): Górnik - Pelikan (sobota, 
godz.17.00),ŁK.S-Mazowsze(S-16.00), 
Wigry - Jeziorak (S - 16.00), Dolcan - Para
dyż (S - 16.00), MKS - Gosso-Stal (S -
17.00), MZKS - Znicz.(N - 14.00) i Ruch -
Unia(N-15.00). Pauza: Legiall. IP) 

Zapraszamy na 25. i zaległą 18. kolejkę IV ligi 

Dwa trudne mecze w Łowiczu 
Pelikan Il swoje dwa mecze rozegra na KAN II - WOY (niedziela, godz. 11.15), 

ladionieprzyul. Starzyńskiego6/8. W nie- OMEGA - WARTA Sieradz, WŁÓK
!i:ielę 23 kwietnia o godz. 11.15 łowiczanie NIARZPabianice-GKS Il, ORZEŁ-CON
~erzą się z szóstym w tabeli zespołem CORDIA, START - POGOŃ-EKOLOG, 
WOY-a Opoczno, a w czwartek 27 kwiet- KKS Koluszki - WŁÓKNIARZ Konstan
lia o godz. 17.00 w Łowicru mecz z rezer- tynów Łódzki, SOKÓL-SYGUIA - ŁKS 

. GKS Bełchatów. 25. koleika N liEi II, WARTA Działoszyn - MKP Zgierz 
~-niedziela-22-23 kwietnia): PELI- i STAL Niewiadów -LKS Bałucz. IP) 

minucie aktywny jak zwykle Bogdan Jóź
wiak, wykorzystał~centymetrów 
swobody i kopnął z siedemnastu metrów -
Ulman na posterunku. W 77. minucie kolej
na okazja z cyklu tych ,,niedozaprzepasz
czenia". Jóźwiak lekką „podcinką" poszu
kał Kowalczyka, ale ,,Kowal" uderzył 
z.a lekko głową, Mógł przyjąć futbolówkę 
i niechybnie byłby gol, a tak kibice gości 
znów odetchnęli z ulgą, A'propos labiców 
gości. Z Łomży przyjechał autokar z fanami 
biało-czerwonych-i choć obawiano się o ich 
zachowanie trzeba szczerze powiedzieć -
doping był wzorowy. Szkoda, źe Łowiczu 
nie moźemy się doczekać takiego klubu ki-
bica... · 

Do ostatniej minuty biało-zieloni próbo
wali strzelić zwycię_skiego gola W doliczo
nym cz.asie gry rywal grał w osłabieniu, 
bo chugi żółty a w konsekwencji czerwony 
kartonik otrzymał Strózik. Jednak nie udało 
sięwygrać,asamejkońcówcemógłnasjesz

czepogrążyć Rafał Balecki, aleprzestnelił 
z dwunastu metrów. 

Pelikan stworzył kilka idealnych okazji 
bramkowych, grał zwłaszcza po pizerwie 
dobrze, przeważał. Dlatego nie dziwiły mnie 
smutne twarze łowickich graczy w szatni. 
.żal prestiżowego zwyci~a, ale taka jest 
piłka. Głowy do góry! Teraz jedziemy na 
derby do Łęczycy. Tam trzeba wygrać, źeby 
utrzymać chugie miejsce w tabeli. Łomża to 
już historia Histońa, dodajmy, godna rnpa
miętania . .. 

Bogusław Bończak 

O meczu po meczu: 

Trener Pelikana - Jacek Cyzio: Cóż 
mo'Żna powiedzieć o toki meczu ... Cieszę się 
z jakośd gry, ale ialuję ie nie wygraliśmy 
Trzy punkty nam się należały. Łomiana~ 
no była godnym przeciwnikiem, w końcu to 
lider. Grały dwa równorzędne zespoły i my
ślę, ie licznie zgromadz.ona publiczność nie 
mogla. narzekać na poziom spotkania. My 
już myślimy o następnych spotkaniach. 

Trener ŁKS - Jerzy Engel jr.: Dobry, 
11Y7"Ównany mecz, w którym to Pelikan mial 
więcej sytuacji, ale my też nie pozostawali
śmy dłużni. Ciężkie było boisko, grząykie, 
st(f!i na pewno mecz kosztowa/ piłkarzy wie
le 7.drowia. Cieszymy się z takiego ~iku, 
bo wiedzieliśmy że o punkty w Łowiczu bę_
dzie niezwykle trudno. Jesteśmy bliskn awan
su, ale musimy jeszcze trochę powalczyć ... 

BoB 

Piłka nożna - 20. kolejka li/ ligi 

Zostało · dziesięć straty 
Status quo na czele III ligi zachowane. . . • GOSSO-STAL Głowno - JEZIO-

Lider z Łomży utrzymał dziesięciopunk- RAKDawa2:1 (2:1); br.: PawełAdarniec2 
tową przewagę nad łowickim Pelikanem (9 i 29)- PiotrTrafarski (12). 
i Mazowszem Grójec. Bez większych • ZNICZ Pruszków - UNIA Skiernie-
zmian także w dolnych partiach.. . wice 1:1 (1:1); br.: Daniel Kokosiński (25)-

W 20. kolejce III ligi padło 17 bramek RafułDopierała(43). 

(średnia na mecz - 2,43), a łącznie w 131. •MAZOWSZE Grójec - DOLCAN 
meczachtegosezonupadło336goli(średnia Ząbki 3:0; br.: Cezary Czpak 2 (53 karny 
namecz-2,56). i 73) iDorninikDukalski (61). 

z.aległy mecz 17. kolejki m ligi: • RUCH Wysokie Mazowieckie -
•WIGRYSuwałki-RUCHWysokie HURTAP-GÓRNIK ł..ęczyca 1:1 (1:0); 

Ma7.0wieckie 0:3 (0:0); br.: Artur Toborek br.:~ Gołębiewski ( 43)- Marcin Janic
(48), GrzegotZ Jóźwiak (71) i Sebastian Ja- ki (50). 
nusiński (83). • KS Paradyż- WIGRY Suwałki 0:1 

20. kolejka m ligi: (0:0); br.: Jurij Tichomirow (5ł ). 
•LEGIAIIWarszawa-MZKSKazie- •PELIKAN Łowicz- LKS Łomża 

nice 2:1 (1:0); br.: Mirko Poledica (12 kar- 0:0 
ny) i Jakub Polniak (53) - Marcin Sztobryn Pauz.a: MKS Mława. 

~ ~ 

l :..~ (2) ~: 3~ :: :~t! ! ~· iti" : i! 1~ 
3. MazowszeGtójec (3) 18 37 38-17 ll-4·3 9 22 24-8 9 15 14-9' 
4. Gosso-Stal Głowno (4) 16 26 24·17 7-5-4 8 14 11-9 8 12 13.g 
5. Ruch Wysokie Maz. (5) 18. 26 23-20 6-8-4 7 12 9-3 11 14 14-17 
6. Znicz Pruszków (7) 17 22 23-22 6-4-7 9 Il 19-7 8 5 4-15 
7.LegiaUWanzawa(8) 18 22 24-25 6-4-8 8 12 ll-7 JO IO 13-18 
8. MZKS Kozienice (6) 16 22 19-23 64-6 7 9 7-10 9 13 12-13 
9. Wigry Suwałki (I 1) 18 20 16-39 S-2·10 10 14 13-13 8 6 3-2 

10. Hurtap·GómikŁęczyca(9) 17 19 18-18 5-4-8 8 li 10-8 9 8 8-10 
11. KS Paradyż (10) 18 17 18-19 3-&-7 10 Il 9-8 8 6 9-11 
12. Dolcan Ząbki (12) 17 16 15-30 4-4-9 8 8 9-12 9 8 6-18 
3. MKS Mława (13) 16 15 10-22 4-3·9 8 10 8-12 8 5 2-10 

,4. Jeziorak Iława (14) 18 14 16-33 2-8-8 9 U 9-15 9 3 7-l ' 
15. U.ia Skierniewice (15) 17 13 17-28 2-7-8 10 9 10-18 7 4 7-10 
Po nazwie d111źyny podano: w nawiasie miejsce po poprzednUd kDlejce. i/ość ~ 

j1unkty, stos.unek bramek, ilość~ mnisUw i porai.ek oraz ilość ma:zów, punktów 
istosunekbramekwmeczachusi.ebieinaw;jazdoch.MistnawansryedoU/igi, wiamistfz 
rozgrymi mecz Jxuużoop. am ligę opuści ro najmniPj jet.len -ostatni zespół (w~ 
awansu dwóch 2'A!Sp<>lów do n ligi). 

Piłka nożna - 24. kolejka IV ligi 

Wyiść ze strefy „spadkower' 
Nie udała się ekipie Pelikana II wielkoso

botnia wyprawa do Bałucka Miejscowy 
LKS okaz.al: się zdecydowanie lepszy wy
grywając aż 4:0 (2:0). 

Pelikan Il: Jędrzejewski - Knera, Cicha! 
(70 Zwierz), Brzózka, Łukasz Olaczek -
Burzykowski, Górski (62 Kacprowski), 
Mikulski (76 Golis), Grzegorek - Michał 
Plichta, Ługowski. 

W 24. kolejce IV ligi padło aź 29 bramek 
(średnia na mecz - 3,625), a łącznie w tym 
sezonie w 189. mecz.ach zanotowano 524 
gole (średnia na mecz - 2, 77). 

.7aległy mecz 20. kolejki IV ligi: 
• GI<S II Bełchatów - WARfA Dzia

łoszyn 6:1 (4:0); br.: DNowak 2 (9 i 32), 
Czubała 2 (25 i 56), Cieciura ( 45) i Omeomi 
(47)-Góra(84). 

24. kolejka IV ligi: 
• STARf Uidź-CONCORDIAPiotr

ków ThybunaJski 0:3 (0:2); br.: Sowała 2 
(18 i 27) i Jagodziński (78). 

• WARTA Sieradz - WOY Opocznó 
2:1 (0:0); br.: Kobierski (72) i Graczykow-

ski (87) - Machniewski (90). 
•MKP Zgierz- STAL Niewiadów 1:1 

(1:1); br.: Galanciak (27)- Kochelski (45). 
•WLóKNIARZKonstantynów~ 

ki - SOKÓŁ-SYGULA Aleksandrów 
ł..ódzki2:1 (0:1); br.: PiotrSłodkiewicz(46) 
i Tomasz Kurstak (56) - Michał Łanowy 
(15 samobójcza). 
•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 

- KKS Koluszki 3:2 (1:1); br.: Kosuń (37), 
Felczerek (54) i Kaleta (86)- Muszalak (39) 
i (Jakubowski (90). . 

•GKS II Bełchatów- ORZEL P~ 
czew 2:2 (0:1); br.: Omeonu (50) i Tosik 
( 64) -Łuczak ( 42) i Gieraga (78). 

•OMEGAKlesl.a.ów-WLóKNIARZ 
Pabianice 3:2 (0:0); br.: Stępień 2 (63 kar
ny i 75), Krz.ciuk (90+4) - Bernaciak (55) 
i Kaczorowski (86). 

• LKS II Uidź - WARTA I>zialoszyn 
przełoż.ono. 

•LKS Balucz - PELIKAN II Łowicz 
4:0 (2:0); br.: Burski 3 (6, 23 i 87) i Nowak 
(73). 

1. Concordia Piotrków (1) ... 22 48 56-25 15-3-4 Il 30 34.13 11 18 22-12 
2. Włókniarz Konstantynów (2) 22 47 34-18 14-5-3 11 29 17-6 Il 18 17-12 
3. Omega Kleszczów (3) 22 45 45-23 14-3-5 1T 28 32-11 Il 17 13-12 
4. Pogoń-Ekolog Zd. Wola {4) 22 40 42-32 12-4-6 li 26 27-12 11 14 15·2<1 
5. LKS Balucz (S) 22 38 41-20 11-5-6 11 22 23-9 li 16 18-11 
6. WOY Opoczno ({) 22 35 31-20 9-8-S 11 24 22-S Il li 9-12 
7. Sokół Aleksandr<1w- (6) 22 35 27-20 9-8-5 II 16 14-11 Il 19 13-9 
8. Warta Sieradz (8'} 22 32 28-19 8-8-6 Il 17 17·10 11 15 11-9' 
9. GKS Il Bełchatów (IO) 22 32 37-36 9-5-8 12 20 27-19 10 12 10-17 

10. Włókniarz Pabianice (9) 22 29 26-25 8-5-9 11 19 9.3 11 IO 17-22 
11. MKP Zgierz (11) 22 24 26-34 5·9-8 11 16 10-13 li 8 16-21 
12. Orzeł Parzęczew ( 12) 22 23 23·32 6-5-11 H 21 18-7 ll 2 5-25 
13. Stal Niewiadów (13) 22 23 23-36 5-8-9 Il 14 16-21 Ił 9 7-15 
14. KKS Koluszki (14) 22 22 32-41 6-4-12 li 20 23-13 Il 2 9-28 
15.~arta Działoszyn (15) 21 22 22-40 6-4-11 li 17 16-18 10 5 6-22 
16. Pelikan Il Łowicz (16) 22 21 19-40 6·3-13 10 15 12-10 lZ 4 7-30 
17. LKS IlLódz (17) 21 19 23-39 5-4-12 li 18 16-9 IO I 7-30 
18. Start Łódź (18) 22 9 19-54 2-3-17 IO 5 9-[9 12 4 10-35 

Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, 
punkty, stosunek bramek. ilość zi.1%jęl"tw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów 
i stosunek bramek w meaach u siebie i na wyjazdach. Mzstrz awansuje dom ligi, aIV ligę 
opuszczą co najmniej trzy ostatnie zespoły. 

„. 

·-... 



SPORT • SPORT • SPORT 20.04.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Piłka nożna - 20. kolejka Ili ligi Nocy, spowodował, że na trybunach było 
tłoczno i pojawiło się wielu kibiców, którzy 
dawno nie zaglądali na obiekt Pelikana. 
I to cieszy. Bo przecież może ktoś, po takim 
meczu wspomoże nie zamożny przecież 
klub, może znajdzie się sponsor który zo
baczywszy Umiejętności łowickich graczy, 
postanowi oprzeć reklamę właśnie na ich 
barkach. A gdy zajmiemy chugie miejsce na 
mecie rozgrywek (a taki jest cel postawiony 
przed piłkarzami i trenerem) i będziemy 
walczyć w barażach, wtedy promocja ewen
tualnych darczyńców będzie jeszcze więk
s:za. Już takich dobrodziei najlepszy trze. 
cioligowy klub okręgu. łódzkiego posiada 
(wielkie za to dzięki ! !!), ale każdy następny 
jest mile widziany ... 

, 
SZCZ~SLIWY REMIS· LIDERA 

• PELIKANLowicz-LKSLomża 0:0 
Pelikan: Romanowski 7 - Goryszewski 

5, Czerbniak 6, Stysiko 7, Gawlik 7, Wy
szogrodzki 5 (78 Cipiński), Serocki 7, Jóź
wiak 8, Krystian Bolimowski 8 - Wilk 7, 
Kowalczyk 6. 

ŁKS: Ulman- Głowacki, Kowalski, Gra
bowski, Strózik ~ Marczak (78 Bacławski), 
)\damski, Luba (84 Wilczewski), Chimeze 
(62 Bałecki)-Truszkowski, Lesisz. 

Sędziowali: Władyi;ław Łę:my jako głów
ny oraz Jacek Tokarski i Paweł Szlufarski 
(Kluczbork). Żółte kartki: Gawlik, Gory
szewski-Pelikan oraz Paweł Strózik(LKS). 
Czerwona kartka: Strózik (LKS)- 90. minu
ta. Widzów: 1800. 

Łowicz, 15 kwietnia. To rzadkość, 
żeby na łowickim obiekcie pojawiło się aż 
tylefunówbiało-zielonych. Ale mieli nie byli 
jaki po"'.ód żeby w świąteczną sobotę 
przyjść na Starzyńskiego-oto bowiem spot~ 
kały się dwie najlepsze drużyny tego sezo
nu. I nie :zawiedli się - me<;Z stał na bardw 
dobrym, trz.ecioligowym poziomie i choć 
:zakończył Się bezbramkowym remisem nikt 
nie narzekał ani na brak emocji ani ambicji ani 
umiejętności. Oklaski żegnają;e schodzących 
graczy ,,Ptaków" oznac:zały podziękowa
nia :za walkę do końca o korzystny wynik. 
· No, ale można się było tego spodziewać. 
Po przegranej w słabym stylu jesienią 
w Łomży 0:2, łowic:zanie bardw chcieli zre-

Decydujący moment meczu: Zbyszek Czetbhiak nie wykorzystał rzutu karne
go i mecz zakończył się wynikiem 0:0. 

Było sporo walki. W sumie dobry mecz, ale zabrakJo jednak bramek ... 

wanżować się liderowi. - Nie musiałem na
wet specjalnie motywować moich chłopców 
-mówił przed meczem trener Jacek Cyzio 
- Chcą pokazać, że nie są wcale gorsi 

siał w drużynie Pelikana odbyć Łukasz 
Znyk. Wrócił za to do składu ich kapitan 
Artur Serocki. 

Taki prestiżowy mecz, w dodatku roz
grywany w specjalnym czasie Wielkiej 

Jednak mecz początkowo wcale nie wy
glądał jak ,,bit wiosny". Drużyny przez 
kwadrans jakby badały się w:zajemnie i choć 
dłużej przy piłce utrzymywali się miejsco
winie wynikało z tego żadne :zagrożenie dla 
bramki Kamila Ulmana. Jako pierwszy 
do roboty musiał się wziąć Robert Roma
nowski. W 14. minucie z pozoru niezbyt 
mocne uderzenie z pięmastu metrów głową 
Pawła Strózika zmierzało pod poprzecz
kę i łowicki golkiper przeniósł piłkę nad 
bramką. Ten strzał mobilizująco podziała! 
na gospodarzy, bo wreszcie :zaczęli śmielej 
atakować przedpole przyjezdnych. Wyni
kiem tego rzut wolny i mocny, choć niecel
ny strzał Zbyszka Czerbniaka z 28. me
trów. Chwilę potem grający kolejny, dobry 
mecz Krystian Bolimowski dynamicz
nie wpadł w pole karne próbując wyłożyć 
piłkę kolegom. Obrona LKS zachowała się 
jednak bez :zarzutu. w odpowiedzi w 27. 
i 34. minucie dwukrotnie z rzutów wolnych 
niebezpiecznie :zagrywał Łukasz Adam
ski i w tym chugim przypadku Romanow
ski znów musiał wybijać piłkę na róg. I wła
śnie po tym rzucie rożnym goście mieli naj
lepszą okazję do zdobycia gola 

· dok na str. 31 od Łomży. A ostatnio prezentowana forma 
obu drużyn kazała właśnie wśród gospoda
rzy szukać fuworyta :zawodów. Zwłasz.cza, 
że trener Jerzy Engel jr nie mógł skorzy
stać z dwóch swoich podstawowych gra
czy. Paweł Galiński i Marcin Łukaczyń
ski pauzowali :za kartki. Podobną karę mu-

Łowicki informator sportowy 
Czwartek. 20 kwietnia: gowej orlików: Pelikan Łowicz - Unia II 

Skierniewice; 

Piłka nożna -XIV Turńiej Jedenastolatków o Puchar NŁ 

• 9.00-sala gimnastyczna SP 3 w Łowi
czu, ul. Gnmwaldzka; finał Powiatowych 
IMS w mini piłce ręcznej dziewcząt; 

Niedziela, 23 kwietnia: 
• 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul. Starzyńskiego6/8; mecz N ligi piłki noż
nej: Pelikan II Łowicz - WOY Opoczno; 

Coraz bliiei f inalu 
e 9.00 - boisko SP 4 w Łowiczu, ul. Sta

nisławskiego 31 a; I runda VIIl edycji Ogól
nopolskiego Twnieju Piłki Nożnej „Coca 
Cola Cup '2006" szkół podstawowych z 
udziałem SP 3 Łowicz, SP 4 Łowicz, SP 7 
Łowicz i SP Łyszkowice; 

• 16.00-18.00-halasportowaOSiRnr 1 
w Lo~zu, ul. Jana Pawła 3; 7. kolejkli 
Łowickiej Halowej Ligi Oldboy'ówŁLPNP: 
godz. 16.00: Gladiator Łowicz - Księżak 

Łowicz, gądz. 16.30: Vagat Domaniewice -
Oldboy z.diiny, godz. 17.00: Agatem-Olim· 
pia Chąśno - Kopernik Kiernozia i godz. 
17.30: Afera Łowicz -Dagrarn Łowicz; 

Łowicz, 11 kwietnia. Sporezmianyna 
czele klasyfikacji XIV edycji Twnieju Piłki 
Nożnej Jedenastolatków o Puchar Nowego 
l.owic:zanina. Pauzujące w czwartej edycji 
zespoły UKS Center-4 Club z SP 4 Łowicz 
i Olimpii Mastki straciły miejsca na podium, 
a na pierwszym miejscu znalazła się teraz 
ekipa UKS SP Łyszkowice (nauczyciel w-f 
Piotr Ruciński). W czołówce także Prima 
Jedynka (nauczyciel w-f Artur Rożniata), 
UKS Korabka Trójka (nauczyciel w-f Da
wid Ługowski) i Tytani Dwójka (nauczy
ciel w-fRyszard Gardener). 

Ostatnie mecze w tegorocmej rywali:zacji 
w turnieju czwartoklasistów :zaplanowane 
zostały na środę 26 kwietnia 2006 roku (po
czątek o godz. 9.00), a:zakończenie tegorocz
nej rywali:zacji odbędzie się w przerwie me
czu III ligi: Pelikan -KS Paradyż (ok 17.45). 

• MASTERS Siódemka - UKS SP 
Łyszkowice 0:3; br.: Cez.ary Olejnik 2 i Ja-
kub Wysocki. ' 
•SUPERJedynka-VAGACTĄTKA 

Domaniewice 0:2; br.: Damian Czajka i 
Wojciech Sut. 

•PRIMAJedynka-TYTANIDwójka 
2:1; br.: Kamil Siekierski i Patryk Wożniak
Patryk Brzozowski. 

• PSZCzóŁKI Czwórka - UKS SP 
Łyszkowice 0:1; br.: Jakub Wysocki. 

• SUPER Jedynka - UKS KORAB-

ISSN1231·479X 

9 771231 479064 

KA 1Tójka 0:2; br.: Lukasz &gusz i Mate
usz Ciechamski. 
•MASIERSSiódemka-VAGACTĄT

KADomaniewice 1:0; br.: Michał Zieliński. 
• TYTANI Dwójka - PSZCZÓŁKI 

Czwórka 1:0; br.: Oskar Wtechno. 
• PRIMA Jedynka - UKS KORAB

KA Trójka 3:0; br.: Mateusz Kwasek, Pa
tryk Woźniak i Kamil Siekierski. 

•TYTANI Dwójka- MASTERS S~ 
demka ·1:0; br.: Patryk Brzozowski. 
I. UKS SP Łyszkowice (4) 9 18 13-6 
2.PrimaJedynka(5) 7 17 14-3 
3. UKS Korabka Trójka (2) 9 17 I 0-6 
4. Tytani Dwójka (7) I O 16 23·8 
5. UKS Center-4 Club(!) 6 15 16-3 
6. Olimpia Mastki (3) 6 13 12·2 
7. Masters Siódemka (8) 8 11 6-1 O 
8. Psiczółkdzwórka (6) IO Il 7-12 
9. Astra Zduny (9) 6 7 2-2 

I O. Siódemeczka (!O) 5 2 5-10 
11. Vag~ciątka Doman. ( 11) 8 5 3-14 
12. Super Jedynka (12) 7 I 0-9 
13. Złota Czwórka (l:l 6 O 2-28 

Najskuteczniejszym jtrzelcem N edycji 
jest wciąż Patryk Brz~owski (Tytani), 
który ma na koncie jedenaście goli, jedno tra
fienie mniej ma Oskar Wiechno (Tytani), 
8 - Michał Fabijański (Center-4),. po 7: 
Kamil Siekierski (Prima) i Michał ŚWi
drowski (Center-4), 6-Sebastian Sołty
siak (Olimpia), po 5: Cez.ary Olejnik (Łysz
kowice), Marek Pcxlleśny (Pszcz.ółki) i ~
tryk Woźniak(Prima),po4: JacekKo:za(t>..o
rabka), Julian Rosa (Siódemeczka) Kamil 

• Wiankowski (Olimpia) i Michał Zieliński 
(Masters), po 3: Krystian Mycka (Korabka) 
i Jakub Wysocki (Łyszkowice), po 2: Marcin 
Adach (Łyszkowice), Dawid Bodek (Łysz
kowice), Paweł Kowalski (Olimpia), Mate
usz Kubuj (Masters), Mateusz Kwasek (Pri-

Puttek. 21 kwietnia: 
e 9.00 - sala gimnastycwa SP 3 w Łowi

czu, ul. Gnmwaldzka; finał Powiatowych 
IMS w mini piłce ręcznej chłopców; 

Środa. 26 kwietnia: 

ma) i Mateusz Pcxllasiński (Tytani) oraz po 
1: Łukasz Bogusz (Korabka), Bartosz Boń
c:zak (Siódemeczka), Krystian Burzykowski 
(Złota), Mateusz Ciechamski (Korabka), 
Damian Czajka(Vagaciątka),Bartłorniej Gm:
gory (Astra), Damian Kołodziejczyk (Ko
rabka), Konrad Luberacki (Złota), Dominik 
Lus (Astra), Kamil Pernak (Pszczółki), Ma
teilsz:Placek:(Center4), Mateusz Pryk (Łysz
kowice ),.Krystian Siatkowski (Vagaciątka), 
Wojciech Sut(Vagaciątka) i Bartłomiej Trepa 
(Pszczółla). Paweł A. Doliński 

• 15.30-halasportowaOSiRnrl wŁo
wiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz eliminacyj
ny wojewódzkiej ligi koszykówki żaczek 
U-12: UMKS Księżak I Łowicz - UMKS 
Księżak II Łowicz; 

• .10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawia 3; finał X1V 
edycji Turnieju Piłki Noinej Jedenasto
latków o Puchar Nowego Łowiczanina; 

Sobota. 22 kwietnia: 
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. Jana Pawła 3; mecz piłki nożnej ligi okrę· 

• 17.00 - stadion 'Pelikana w "'Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 618; mecz m ligi 
piłki nożnej: Pelikan - KS Paradyż. {p) 

. . . 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 20-26 kwietnia 2006 r. 

Przysłowie ludowe o pogodzie: „Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi, 
błogosławieństwo oo/om przynosi". J 

j \ Czwartek - Niedziela 
6 20 - 23.04.2006 r. 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtować będą / 
.,,. Temperatury max w dzień 

układy niżowe, w ciepłej masie powietrza polamo-morskiego. f -------- r 

•CZWARTEK· PIĄTEK: Słonecznie, zachmurzenie małe 
i umiarkowane, bez opadów oraz wiosennie ciepło. Płoc~ 

16119 

• Płońsk 

Widzialność umiarkowana do dobrej, rano zamglenia, 16/ 19 
lokalnie mgły. Wiatr zmienny, przeważnie wschodni, ( Gostynin ~ 16/ 19 
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień: + 18°C / • ......., 
do + 20°C. Temp. min w nocy: + 8°C do+ 5°C. ( ~ 16/ 20 

Kutn • Sochaczew 
•SOBOTA· NIEDZIELA: Pogodnie i dużo słońca, 0 a 

8114 ale okresami będzie się chmurzyć oraz wystąpią f 
161 20 ,,.. '• • '* 

przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, f • 
ale nadal ciepło. Widzialność umiarkowana Łęczyca• ŁOWICZ 
do dobrej, rano zamglenia, lokalnie mgły. \ a 16/ 20 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. "!?' Głowno 
Temp. max w dzień: + 18°C do+ 16°C. Zgierza 

16120
,,.. 

Temp. min w nocy: + 7°C do+ 4°C. 

'•\i \.. 
N.Dwór "'J 
Maz • • ~ 

WARSZAWA ' 
l 

• PONIEDZIAŁEK • ŚRODA: Pogodnie, zachmurzenie 
umiarkowane, bez opadów oraz wiosennie ciepło . 

Widzialność umiarkowana, zamglenia, rano zamglenia. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 14°C do + 16°C. 

Prognoza biometeorologiczna: 

Temp. min w nocy: + s•c do + 2°c. 
Warunki biometeorologiczne na ogól 
korzystne, w weekend pogorszenie. 
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