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RUSZYtA BUDOWA BAUMITU 
Domaniewice 

Działki budowlane 
sprzedane 

Biskup senior Alojzy 
Orszulik pobłogosławił 
w piątek 21 kwietnia 
ziemię przy ul. 
Prymasowskiej 
w Łowiczu, na której 
w najbliższych sześciu 
miesiącach stanie trzecia 
w Polsce fabryka 
austriackiego koncernu 
Baumit, produkującego 
materiały budowlane. 
Prace ruszyły w sobotę 
22 kwietnia. 

B iskup przytoczył przypowieść o bu
dowaniunaskale i piasku, życzył szyb

kiej i trwałej budowy, podkreślając znacze
nie dla Łowicza i okolic faktu powstania 
zakładu, który da pracę mies7.kańcom. Pre
zes Baumitu Andrzej Just wspomniał ~ -
Wari podkreślenia jest bardzo krótki okres 
czasu od momentu wybrania terenu pod in
westycję do uzyskania pozwolenia na budo
wę, które uprawomocni/o się w dniu dzisiej
szym. - Spotykamy się tu po 8 miesiącach -
mówił nie kryjąc zadowolenia, choć w roz
mowie z nami podkreślił, że efekt ten udało 
się uzyskać pokonując wiele trudności. Wró
cił także pamiC(Cią do tego,jak fuma trafiła do 
Łowicza. Przyznał, że sami trafili do burmi
strza z pytaniem czy posiada jakieś tereny 
przeznaczone pod inwestycje, burmistrz 
pokazał teren przy Prymasowskiej, a fuma 
się nań zgodziła Prezes Baumitu w Polsce Andrzej Just zainicjował budowę zakładu z Łowiczu. 

Więzień uciekł 
ze szpitala 

Recydywista osadzony w łowic
kim Zakładzie Karnym, 30-letni war
szawiak Tomasz K., który spędził 
część s)Yojego życia w Zakładzie 
Karnym w Łowiczu i nadal odbywał 
tam karę, uciekł ze szpitala w Zgie
rzu, do którego trafił na zlecone 
przez-sąd badania. 

W ięzień był konwojowany przez po
licjantów z plutonu konwojowego 

w Łowiczu. Biuro prasowe Komendy Wo
jewódzkiej Policji w Łodzi poinformowało 
o ucieczce więźnia dopiero w niedzielę 23 
kwietnia późnym wieczorem, do zdarzenia 
doszło~ w piątek, 21 kwietnia po połu
dniu. Już w pierwszych minutach po uciecz
ce w Zgierzu zarządzona została obława. 
Uczestniczyli w niej również policjanci 
z Łowicza, którym więzień uciekł. Niestety, 
do chwili zamykania tego numeru Nowego 
Łowiczanina uciekiniera nie udało się zatrzy
mać. 

Lekarka w Zgierzu, dla zapewnienia od
powiednich warunków, poleciła policjantom 
- konwojentom opuszczenie gabinetu. Po
nieważ Tomasz K. miał również wypełniać 

testy psychologicme, zdjęto mu kajdanki, 
w których został przywieziony. Przestęp
ca wykorzystał sytuację, obe:zwładnił lekrukę 
i uciekł skacząc przez okno z pierwszego 
piętra. -Proszę mu odpiąć kajdanki i proszę 
wyjść- powiedział lekarz a więzień hyc przez 
okno. Pierwsze piętro nie było wielkąprze
szkodą ... - powiedział nam jeden z pracow
ników łowickiego więzienia 

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu przy
gotuje list gończy za mężczyzną. Do chwili 
zamykania tego numeru Nowego Łowicza
nina jeszcze nie był gotowy. Jednak nawet 
bez tego policjanci postawili sobie za punkt 
honoru zatrzymanie Tomasza K. Mężczy
zna miał zakończyć karę pozbawienia wol
ności w styczniu 2009 roku. - Już niewiele 
mu zostało, wiec wszyscy zachodzimy w gło
wę dlaczego zdecydował się na ucieczk{ -
powiedział nam podpułkownik Zbigniew 
Czekaj z łowickiego ZK. Ostatni wyrok To
masz K. miałzakradzieżstaregoFiata 125p, 
na sumieniu miał też inne kradzieże z wła
maniem i rozboje. - Nie był to żaden wielki 
przestępca, tak więc prędzej czy później na 
pewno wpadnie - powiedziano nam w wię
zieniu. dok. na str. 2 

Gmina Kocierzew 

Podwyżka dla wóita 

W iększościągłosów Rada Gminy Ko
cierzew podjęła 20 kwietnia decy
zję o podwyższeniu wynagrodze

nia wójtowi Grzegorzowi Stefańskiemu. 
Propozycję wprowadzenia tej uchwały do 
porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie, 
ogłoszono też specjalną przerwę przezna
czoną na zorganizowanie krótkich posiedzeń 
komisji stałych gminy. Po przerwie tej prze
wodniczący Rady Gminy Roman Kwasek 
przedstawił propozycję podniesienia wój
towi wynagrodzenia zasadniczego z 3.500 
zł do 3.900 zł i dodatku specjalnego z 920 zł 
do I .OOO zł. Pozostałe składniki wynosiły
by 273 zł -wysługa lat (7% wynagrodzenia 
zasadniczego) i 1.500 zł - dodatek fimkcyj
ny. W sumie wynagrodzenie wójta po pod
wyżce byłoby większe o 500 zł od dotych
czasowego i wyniosłoby 6.273 zł. Nowe 
wynagrodzenie miałoby obowiązywać od 
1 stycznia tego roku. dok. na str. 6 

0<ganlzuje: .,.-wesela do 100 zł.,.- poprawiny do 30 zł 
.,.- komunie do 70 zJ .,.- bankiety do 70 zJ 
.,.- imprezy ol<ołicznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 
Tel. (0-46) 838-36-46, 0~07-930·234 

Dlaczego wybór padł na Łowicz? - 'Ze 
'rVZględu na znajdujące się w pobliżu zasob
ne złoża piasku, który jako materiał podsta
WOl1Y będziewykolZ)lstywanydo naszej pro
dukcji - powiedział prezes. Baumit podpi
sał już na okres 20 lat umowy z kopalnią 
Kosmin, która ma swoje odkrywki na te
renie gmin Łowicz, Domaniewice i Łysz
kowice. Umowy te mają ogromne zna
czenie dla kopalni, zapewniając jej odbiór 
kruszywa. Oprócz tego ·wybór Łowicza 
jako miejsca pod przyszły zakład padł 
także ze względu na położenie pomiędzy 
Łodzią i Warszawą - oraz dostęp do waż
nych węzłów komunikacyjnych. Nie bez 
znaczenia był możliwy dostęp do me
diów, wśród których jest także gaz, któ
rego rurociąg będzie budowany w najbliż
szym czasie. 

asza firma stawia na współpracę z lo
kalnymi firmami - zapewnił prezes. 

Wyrazem tego mają być umowy z kopal
nią, ale także powierzenie pierwszej cz.ęści 
budowy zakładu łowickiej firmie Budowa 
Janusza Mostowskiego. Ma ona zająć się 
zagospodarowaniem terenu pod prace 
i wykonaniem fimdamentów, na których sta
nie zakład. Ten z kolei, gotowy, czeka 
w Niemczech na przewiezienie do Łowicza 
i montaż. Prezes zaprosił zebranych na 
otwarciefabryki,comanastąpićwpaździer

niku. 
dok. na str. 5 

Dziesięć spośr~d 11 działek bu
dowlanych przy ul. Klonowej uda
ło się sprzedać gminie Domanie
wice w przetargu, który odbył się 
24 kwietnia w Urzędzie Gminy 
w Domaniewicach. 

W ykaz działek podany był do pu
blicmej wiadomości na s\J'Onie in
ternetowej Urzędu Gminy oraz na 

tablicach ogłoszeń już na początku lutego. 
- 'Zainteresowanie było bardzo duże. Wpła
cono 56 wadium, po kilka na każdą z dzia
łek - mówi sekretarz gminy Domani~wice 
Zofia Sut Cena wywoławcza sześciu dzia
łek o powierzchni 673-683 m2 została okre
ślonana 12.000 zł, dwiedzialki opowierzchni 
637 m2 oraz 807 m2 wyceniono na 13.000 
zł, jedną o powierzchni 839 m2 na 14.000 zł 
oraz dwie licz.ącepookoło900m2-na 15.000 
zł. W większości ceny wywoławcze zosta
ły znacznie przebite. Najwyższa osiągnięta 
cena to 24 tys. zł, najniższa - cena wywo
ławcza przekroczona o jeden postępek. 

Nabywcy to osoby z Domaniewic oraz 
spoza gminy. Łącznie ze sprzedaży I O dzia
łek uzyskano 187 tys. zł, podczas gdy 
w projekcie budżetu gminy na ten rok z ty
tułu sprzedaży mienia komunalnego zapla
nowano dochody w wysokości 50 tys. zł. 

Spehńły się zatem nadzieje na to, że wpły
wy będą wyższe. Jedna działka będzie jesz
cze raz wystawiona na sprzedaż. 

(eb) 

Długi weekend 
wyiazdów i imprez 

Przed nami kolejna okazja do kil
kudniowego odpoczynku. Niektórzy 
z nas po skończonej pracy w pią
tek 28 kwietnia, wrócą do niej do
piero w czwartek 4 maja. Część 
osób zapewne wyjedzie w odwie
dziny lub na wycieczki, ale nie wszy
scy. W Łowickiem również można 
będzie wypocząć i wziąć udział 
w różnych imprezach, spotkaniach 
lub chociażby wyjść na spacer. 
Oby pogoda dopisała. 

J uż w sobotę 29 kwietnia Łowicki Ośro
dek Kultury zaprasza na spotkanie 

z uczestnikami wyprawy górskiej 
na szczyt Aconcagua - najwyższą 

górę Ameryki. Spotkanie o godzinie 19 .30 
poprowadzi Wojciech Marzec, wstęp 
wolny. W kolejne dni, począwszy od 
30 kwietnia do 3 maja włącznie, o godzi
nie 17.00, moźna będzie obejrzeć w kinie 
polską komedię „Francuski numer'' 
w reżyseńi Roberta Wichrowskiego, ~ 
o godzinie 19.00 „Tajemnicę Broke
back Mountain" - ponad dwugodzin
ny romansdramat. Zwyczajowo nieczyn
ne w poniedziałki kino, I maja będzie 
normalnie pracowało i oczekuje na wi
dzów. Filmy są wyświetlane nawet gdy 
do kina przyjdzie jedna osoba. 

W sobotę 29 kwietnia Łowicz może od
wiedzić nawet kilkuset Mongołów zamiesz
kałych w Polsce. dok na str. 5 

AKUMULATORY 
ŻELOWE 

95-015 GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3( 
tel./fax (42) 719-00-99 "°""' •4••1 ••r@w"'1lllo.fl www.llcjllpoly--.,i 
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Świące 

SPtON~tA STODOtA 
W samo południe 21 kwietnia wy

buchł pożar w gospodarstwie An- · 
drzeja Wojdy w ŚWiącach w gminie 
Łowicz. Strażacy z Komendy Powia
towej PSP w Łowiczu są w trakcie 
ustalania przyczyny pows1ania ognia 
Na chwilę obecną nie wiadomo co 
mogło być przyczyną pożaru. 

W tym czasie państwo Wojda byli na 
targowicy miejskiej w Łowiczu, 

w domu wstała tylko 75-letnia babcia, która 
nie wychodziła na podwót7.e. Po powrocie 
z Łowicz.a czwartoklasista Maciek :zauwa
żył, że płonie stodola. -Myślałem, że coś się 
jeszcze da uratować, bo w budynku były 
maszyny rolnicze - opowiada Andrzej Woj
da. - Ale jak szybko wbiegłem, tak szybko 
wybiegłem, czuJem się jak w piekarniku. -
w budynku był już duży ogień, blaszany 
dach był już rozgnany do cz.erwoności. Po 
otwarciu dr7.wi i zwiększeniu dostępu po
wietiza ogień 2IObił się jesz.cze większy. 
- Do stodoły nie można było podejść bliżej 
niż na 20 metrów, takwysoka była tempera
tura. Maszyny w środku stopiły się- dodaje 
właściciel gospodarstwa. 

Ze stodoły Andrzeja Wojdy zostały tylko zgliszcza. 

Akcjęgaśnicząprowadziło 41 stra:żaków. mieszkańców wsi Andu.ej Wojda ma czym 

Trwałaooa7godzin.Spaliłasięcalastodoła, kannić hodowane zwienęta. Sąsiedzi ofe
w której było 5 ton siana, 4 tony słomy, 4 ntją paszę. Pomagali również w sprzątaniu 
tony zboża, kosiarlai, opryskiwacz, moto- podwórz.a. Straty osz.acowano na 70 tys. zł. 
cykl, silnik elekliycmy, młockarnia, wialnia Stodoła była ube'zpieczona. 
i sadzarka do ziemniaków. Dzięki pomocy (eh) 

27.04.2006 r. nowy WWICZANIN 

Przyczyną rozmowa przez komórkę? 
Telefon komórkowy należący 

do Mariana G. z Łowicza, który 
uczestniczył w wypadku, do które
go doszło 19 kwietnia w Goleńsku 
i w wyniku którego 24-letnia Agnie
szka K poniosła śmierć, został za-

. trzymany przez łowicką policję. 

P rokuratura zamierza wystąpić do sie
ci komórkowej o udostępnienie bilin
gów romiów wychodących i przy

chodzących wykonywanych z tego telefo
nu-nieoficjalniedowiedziałsięNowy Łowi

cz.an.in. -&eczywiście, są takie przypuszcze
nia, że Marian G. mógłrozmawiaĆ w chwili 

dok z.e str. 1 

wypadku przez telefon - powiedział nam 
rzecznik prasowy łowickiej Komendy Po
wiatowej Policji~ Okoń. Według nie
go uzyskanie jednoznacznego dowodu 
w takich lub podobnych sytuacjach jest jed
nak trudne, S7.C7.Cgólnie jeśli rozmowa tele
foniczna była krótka. Kierowcamógłjąpu.e
cież :zakończyć na minutę lub dwie prz.ed 
samym z.darzeniem. 

Wyjaśnienie tej okoliczności wydaje się 
być ważne, bo na to, że rozmowa telefo
niczna mogła być jedną z przyczyn wypad
ku, zwracali uwagę, podczas rozmów 
z dziennikarnmri, czytelnicy NŁ. 

(mak) 

Wi91ień uciekł ze szpitala 
M ęż.czy7lla trafił do szpitala w Zgie

rzu na specjalistyczne badania psy
chologiczne i psychiatcyczne zle.cone przez 
WllI'S"ZllWski ~dlatego do Zgierzazawozi
li go policjanci z łowickiej ,,konwojówki". 
Zasada jest bowiem taka, ż.e czynności 
zpolecenia!ąlu wykonująpolicjanciz,,koi:r 

wojówki", na której terenie leży :zakład kar
ny. Gdyby mą.czyzna na przykład zacho
rował w więzieniu, wtedy do szpitala trafił
by pod opieką konwoju składającego się 
z fimkcjonariuszy zakładu karnego. 

Sprawęprowadzi łowicka policja oraz In
spektorat Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Łodzi. Postępowanie ma wyjaśnić, 
czy rzeczywiście istniała konieczność zdj<{
cia więźniowi kajdanek oraz opUS7.C7.eoia 
pokoju lekarskiego przez funkcjonariuszy 
policji. -Skoro więzień ucieldpolicjantom, to 
policja będzie go szukała. Ocz.ywiście mogą 
liczyć na 110S74.JJO"'OC-powiedmlłoampod
pułkownik o.ek.aj. Pomoc ta jednak ograni
czy się do udzielenia wszelkich informacji 
o więźnia (mak) 

Pól domu poszło 1 dymem 
Od 4 lata państwo Kotlarscy z troj

giem dzieci mieszkają na osiedlu 
domków jednorodzinnych za Urzę
dem Gminy w Chąśnie. Po południu 
22 kwietnia spaliło się piętro niedaw
no wybudowanego domu. 

Piiony zderzył się w Jamnie 
Pon;czeniemają!kowewwysokości 1.500 PO 

złotych :zastosowała Prokuratura Rtjonowa 
inf ormocię lub z formularzem 

Około 250 osób odwiedziło w mi
nioną sobotę, 22 kwietnia Urząd 
Skarbowy w Łowiczu, korzystając 
z Dnia Otwartego. 

internet, jak rozliczyć dochody uzyskane 
za granicą, odsetki od kredytu czy płatnego 
zbycia papierów wartościowych. 

W łaściciele oglądali w tym czasie tele
wizję, około godziny 16 telewiror 

się wyi:p;ył. -Nic nie było czuć ani słychać. 
Zmlzwonil do nas sąsiad z informacją, że 
dom się pali. Jak wyszłam na podwórko, to 
pół dachu już nie było-opowiadaAgnieszka 
Kotlarska. Wszyscy opuścili dom, na po
dwórko zbiegli się okoliczni mieszkańcy, 
~ied:zi i znajomi. Wszyscy chcieli pomóc. 
Przed przybyciem straży mężczy:lni pod
łąc'zyli wąż ogrodowy i usiłowali przygasić 
ogień na poddaszu, gdzie były pokoje dzieci 
o~ sypialnia ich rodziców. 

Straty wyniosły blisko 30 tys. zł. Praw
dopodobną przyczyna powstania ognia 

Spalone piętro nakryte jest plan
deką, aby chronić dom przed zim
nem i wilgocią, dopóki nie zostanie 
odbudowany 

było przedostanie się żaru z komina przez 
ni=zelny dach do pomieszcz.eń na pod
daszu. Spaliła się drewniana konstrukcja da
chu z pokryciem -onduliną, drzwi oraz scho
dy na użytkowe poddasze, okna w poko
jach oraz w:j,ć wyposażenia 

(eh) 

Wy_przedzał we mgle 

W piątek21 kwietnia około godz. 8.30 na miejscu zdarzenia Długo po wypadku 
na drodze do Kiernozi, między nie mogli uspokoić się też kierowca i pasa
Mastkarni a Karsznicami, doszło żer Poloneza, którzy w wypadku nie odnie

do wypadku z udziałem trzech sarnocho- śłi poważniejszych uraz.ów, choć pasaż.er 
dów osobowych: Mazdy, Opla i Poloneza. tego samochodu miał stłucz.one i krwawiące 
Wszyscy uczestnicy tego wypadku byli czoło. 
trz.eżwi. Jadący Mazdą w stro- ~~------------~ 

nęŁowicza22-letniJarosławT. 

z powiatu łowickiego podcz.as 
wyprzedzania Opla Astry kie
rowanego przez 45-letniego 
Krzysztofa B., również z na
szego powiatu, doprowadził do 
zderzenia z jadącym z naprze
ciwkaPolonez.em, zakierownicą 
którego siedział 33-letni MańuS'z 
Ś. z Łowicza. Siła uderzenia Po
loneza była tak duż.a, że samo
chód obrócił się 0 180 stopni D~ wypadku mię~zy Karsznicami a Mastka-
i zderzył się bokiem z Oplem. mi doszło w gęstej mgle. 

Obrażeń ciała w postaci ogólnych potłu- Do wypadku doS'zło w bardzo g~ mgle, 
czeń i z podejrzeniem wstrz.ąfilrienia mózgu która znacznie ograniczała widoczność, 
doznała pasażerka Opla Wanda B., która a przez to również bezpieci:eństwo takich 
przewieziona wstała do szpitala w Łowi- manewrów jak wyprzedzanie. Nie wszy

czu. Kobieta siedziała na przednim siedze- scy brali te złe warunki pogodowe pod uwa
niu, i.apięta pasami. Jaj mężowi nic się nie gę. Gdy nasz reporter oddalał się z miejsca 
stało, bo siłę uderzenia zamortyzowała po- wypadku, widział przynajmniej dwa samo
duszka powietrzna. - Ten samochód ma 1 O chody, które pomimo gęstej mgły miały 
lat, to były pierwsze dostępne w kraju samo- wyłączone światla. 

,o/W<fYzje.dną~-,mówjł , .<'. 
1 

···'-·' ,' f _ , •.• - , {mwk) 

w Łowiczu wobec kierowcy, który spowo
dowałkołizjędrogowąprowadzą: samocbód 
w sianie rńetr.reźwym. 

W poniedziałek 24 kwietnia około godz. 
17 w Jamnie w gminie Łowicz 30-letni Woj
ciech Sz. z Mławy prowadził audi pod 
wpływem alkoholu (1,18 roW<hn3 alkoholu 
w wydychanym powietrzu). Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, że jadąc w stronę 
Łowicza, na łuku chogi zjechał na lewo i z.de... 
rzył się z jadącym z naprzeciwka peuge
otem kierowanym przez 34-letnią Adriannę 
Ś. z Błonia, po czym stracił panowanie nad 
kierownicą i wpadł do przydrożnego rowu. 
W wyniku zdarzenia niegroźnych obrażeń 
ciaładamała 22-letnia pasażerka audi, Aga
ta Z. z Zielonki. Niewyklucwne, że Wojcie
chowi Sz. postawiony będzie też zarzut 
znieważ.enia policjantów, wobec których 
zachowywał się bardz.o arogancko, używa
jąc słów wulgarnych. (mwk) 

kronika .~ 
policyjna· 

• 20 kwietnia w Bąkowie Dolnym w gmi
nie Zduny policja zatrzymała S4-letniego 
Stanisława W. oraz SO-letniego Krzysztofa 
W., którzy będąc pod wpływem alkoholu 
ukradli świnię z sąsiedniego gospodarstwa 
w Antoniewie w powiecie kutnowskim. 

• 20 kwietnia około godziny ll .40 na 
ulicy Pałacowtj w Łowiczu nieznani spraw
cy, wykorzystując otwarte drzwi do mieszka
nia oraz nieuwagę lokatorów, ukradli z toreb
ki damskitj w korytarzu portfel z pieniędzmi 
w kwocie około 200 złotych oraz kartami 
bankomatowymi na szkodę Agnieszki R 

• 21 kwietnia na targowisku miejskim 
przy ulicy Starzyńskiego w Łowiczu niema
ni sprawcy ukradli z plecaka Magdaleny P. 
z Łowicz.a portfel z pieniędzmi w kwocie 
około 100 zł oraz dokumentami osobistymi. 

• 21 kwietnia w Bolimowskiej Wsi za
trzymany do kontroli został kierowca Hon
dy Civic, który prowadził samochód pomi
mo orzeczonego przez sąd zakazu prowa
&enia pojaz.dów mechani=ych. 

• 22 kwietnia około godzjny 21 nieoma
kowany patrol policji zatrzymał 13-letnicb 
uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego 
w Kiernozi - Sebastiana Z. i Adriana Z. któ
rzy kilkanaście minut wcześniej dostali się 
przez okno do gabinetu dyrektorki szkoły 
i ukradli z niego telefon komórkowy i pie-

B yło to dwukrotnie więcej petentów 
niż podczas podobnej akcji przed 
rokiem. Najczęstszym powodem 

przyjścia do urzędu było złożenie z.emaińa 
podatkowego od osób fizycznych za 2005 
rok. Podatnicy pytali jak wypełnić fonnu
larz, jak skorzystać z ulgi podatkowej na 

W tym roku Urząi Skarl:>owy w Łowi
czu po raz pierwszy przygotował anoni
mową ankietę dla osób korzystających 
z Dnia Otwartego. Pytania w niej zawarte 
dotyczyły opinii na temat taki.ej formy pra
cy urzędu i powodu wizyty w urzędzie. 
Ankietę wypełniło 71 klientów, z których 
67 wyraziło zadowolenie z Dnia Otwar
tego. (mwk) 

90 lat łowickiego ZHP 
owicki Hufiec ZHP będzie obcho
dzić 90-leciedziałalnościhan:mkiej 

wnaszymmieście. Wśrodę3maja, 

ok. godz. 15.30 w łowickim muz.eum rosta
nie otwarta wystawa, na której pokaz.ane 

niądz.e w'kwocie około 20 złotych. Młodzień
cy z.ostali zatrzymani na poboczu drogi w kie
nmku ŁowiC23. Na widok radiowOZll zamieraa
li ukryć się w przydrożnym rowie. 

• 23 kwietnia w Sypniu w gminie Nieborów 
nieznani sprawcy ukradli bramę wjazdową do 
hydroforni. Stratę w wysokości około SOO zło
tych poniósł Uaąd Gminy w Nieborowie. 

• 23 kwietnia w Uneczu nieznani sprawcy 
ukradli jedną z tablic rejestracyjnych od Polo
neza Atu Plus na szkodę Zbigniewa T. Strata 
wyniosła około 140 złotych. Do kradzieży 
mogło dojść w okresie od 21 kwietnia 

• 23 kwietnia w Bednarach Kolcmii niezna
ni sprawcy włamali się do domku letniskowego 
należącego do Tomasz.a K. Po wejściu praez 
okno i spąlrow.miu pomies:=eń ukradli sztuć.. 
ce, wiertarkę z wyżynarką oraz pięć litrów al
koholu o łącznej wartości około 1.470 zł. 

• 23 kwietnia na ulicy Stanisławskiego 
w Łowiczu nieznani sprawcy po wejściu do sa
mochodu marld Fiat 126p od strony pasażera 
ukradli radiomagnetofon marki Kenwood 
o wartości około 300 złotych na szkodę Dariu
sza F. 

• 24 kwietnia na parlcingu pr= z.ajaz.dem 
Łowickim przy ulicy Poznańskiej w Łowiczu 
nieznani sprawcy włamali się do samochodu 
marki Chrysler i ukradli z niego dwa fotele 
o wartości około pięciu tysięcy złotych na szko
dę Teresy Sz. zamieszkałaj na stałe w Berlinie. 

•W okresie od 19 do 25 kwietnia policjan
ci zatIZymali w powiecie łowickim 17 niet=ź
wych rowerzystów oraz 4 nietrzeźwych kie
rowców samochodów osobowych. Najwięcej 
osób zallzymanych 7.0Slało w sobotę 22 kwietnia 
w godzinach popołudniowych (13 rowerzystów 
oraz 1 kierowca Opla) podczas skomasowantj 
akcji mierz.enia tzzeźwości kierowców pod kryp-

, .... ~-- .„ ..... 

zootaną archiwalne zdj~a, dokumenty, ele
menty umundurowania i wyposażenia 
z okresu od 1916 do 2006 r. Od 28 kwietnia 
do 2 maja odbędzie się rajd Zduny-Łowicz
Bolimów. (tb) 

tonimem ,,Pomiar". 19 kwietnia zatrzyma
no na rowerach: S3-letniego Wiesława O. 
w Brzorowie (1,26 mg/dm3), 47-letniego 
Marka O. w Brodnym Towarzystwie (1,16 
mg/dm'), 22 kwietnia na rowerach: SO-let
niego Józefu U. w Bobiecku (0,58 mgldm3

), 

63-letniego Jana K. w Janinowie (1,33 mg/ 
dm'), S6-letniego Henryka Ż. W Niespuszy 
Wieś (0,47 mg/dm3), 37-letniego Andrzeja 
P. w Natolinie (1,S4 mgldm3), 60-letniego 
Andrzeja W. w Nieborowie (0,29 mg/dm3

), 

4 S-letniego Mirosława M. na ul. L;,czyckiej 
w Łowiczu (1,17 mgldm3), 4S-letnią Annę 
W. w Nieborowie (1,22 mg/dm3), 22-letnie
go Gu.egorza K. w Sobocie (0,74 mgldm3), 

S2-letniego Bogusława K. w Nieborowie (0,92 
mg/clm3

), S9-le1niego Stanisława K. na ul. 
Klickiego w Łowiczu (0,S7 mgldm3), 41-
letniego Andrzeja N. w Łyszkowicach (0,61 
mgldm3), 52-Ietniego Józefa G. w Oszkowi
cach (l,2S mglchn3), na ul Farnej w Bolimo
wie S6-letniego Andrzeja O. (I mgldm3), 

w samocbodzie Opel: 36-letniego Sławomi
ra M. w C7atolinie (0,32 mgldm3). 23 kwiet
nia zatrzymano 19-letniego Michała J. 
w Bąkowie Górnym w Polonezie (1,09 mg/ 
chn3), 34-letniego Edwarda K. na ul. Kata
rzynów (l,OS mgidm3), 34-letniego Krzysz
tofu C. na ul. Stuzyńskiego (1,19 mg/dm3), 

dwóch rowerzystów (S8 i 54 lata) na ul. So
kołowskiej w Bolimowie (1,02 mgldm3 oraz 
0,67 mg/dm3), 24 kwietnia zatrzymany zo
stał 34-letni Wiesław O. w Jeziorku w For
dzie (0,94mgldm3), 2S kwietnia na ul. Mo
stowej zatrzymano 33-letniego rowerzystę 
Mariusz.a S. (0,71 mgfdm3) oraz w Wiskieni
cy Dolnej 34-letniego rowerzystę 'Janusz.a 
L. (1,04 mgldm3). 

Kroni~ opracował nadkom. Leszek Okoń, 
Sekcja Prewencji KP_P w Łowiczu 

' ~. t 
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Cl GLE BRUD NA ULICACH 
ZSPnr1 

Drugie mieisce 
na Politechnice 

Mieszkaniec Łowicza chce 
mieć czyste ulice i chodniki. 
Chce spacerować po czystych 
ulicach bez potrzeby omijania 
stert odpadów. Nie musi 
orientować się w umowach, 
terminach i harmonogramach. 
Ludzie z ratusza biorą 
pieniądze za to, aby wszystko 
zorganizowane było tak jak 
trzeba. Ale nie jest 

P iach widoczny jest nadal w AlejachSien
kiewiC7.a, na Podraecznej, na Koziej, 

naDługiej,naDOOala. NaKaabcejedneulicz
ki sąpięknie wyczysz.:wne a inne, na przy
kład Zielona czy Klonowa, zaśmiecone są 
piachem. Za spr.ząµmie większości ulic od
powiada finna Eko -Serwis, która ma pod
pisaną lllIIOWę Z ratusz.em. Dlaczego więk
sznści? Bo niektórę ulice nie z.ostały ujęte 
w harmonogramie. Dotyczy to np. właśnie 
Dedala, Zielonej czy Klonowej. Adam 
Myszkowski z Eko-Serwisu podejrzewa, 
że być może niektóre z tych uliczek były 
świeżo zrobione bądź jeszcze nie ukońcw
ne i dlatego się w nim nie znalazły. W umo
wie istnieje jednak zapis o możliwości każ
dorazowego poszernmia wykazu ulic. 
Paweł Gawroński z Wydziału Spraw 

Komunalnych na razie jednak o takim po-

Niektóre ulice na Korabce są posprzątane, jednak jak widać nie wszystkie. 
Piach zalega na przykład na Klonowej i Zielonej 

szerzeniu nie wspomina. Jak mówi, z roku 
na rok utwardzonych ulic jest w mieście co
raz wi«(Cej i ckx:elowo większ.ość tych ulic 
znaleźćrnialaby się w hannonogramiespaą
tania Na przykład Zielona wciąż jest jesz
cze nie zakończ.ona i może ona zostać ujęta 
dopiero po skończeniu inwestycji. A co 
z innymi uliczkami, które sąjużukończone, 
a jednak nie zostały objęte sprzątaniem? 

- Tyle, o ile jesteśmy w stanie zwiększyć 
w ramach posiadanych pieniędzy zakres 
sprzątania, tyle robimy - mówi naczelnik 
wydziału. 

C zy więc mieszkańcy, chcąc mieć czyste 
ulice, powinni sami chwycić za miotły? 

Po 2 maja na ulicach nie objętych sprząta
niem przez Eko-Serwis pojawić się mają, 
zgodnie z zapowiedzią Gawrońskiego, pra-

Nowe logo iui w towiczu 
w poniedziałek 24 kwietnia w Io

wickim Banku Gospodarki Żywno
ściowej przy ul. S1arościńskiej odslo
nięte zostalo nowe logo, na którym 
obok nazwy „Bank BGż'' widnieje 
symboliczna postać ludzka. 

W prowadzając to logo, BGŻ chce kre
ować swój wimunek - banku pro

fesjonalnego, bliskiego ludziom, przyja:n» 
go, będącego dobrym ~ w intere
sach, będącego miejscem, w którym obo
wiązująproste zasady. Strzałka, która poja-

wia się w logo może być odczytywana jako 
gestpoz.drowienia, pomoc w interesach, ale 
też wskażnik ekonomiczny obrazujący roz
wój. 

Dyrektor łowickiego oddziału BGŻ Ire
neusz Borowy mówi, że popcr.ednie logo 
miało ponad 30 lat, więc dostneżono po
trz.ebę „odświeżenia" znaku. Zapisano to 
w strategii BGŻ na Jata 2005-2008. Zmiana 
szyldów i plafonów we wszystkich oddzia
łach BGŻ w Polsce nie kończy zmian prae
widzianych w strategii.W tym roku banki 
czeka proces reorganiz.acji oddziałów, który 
polegać będzie m.in. na wprowadzenie no
wego sposobu sprzedaży. Klient przycho
dzący do banku będzie mógł załatwić 
wszystkie sprawy w jednym miejscu. 
Znikną boksy kasowe za szybami, pojawią 
się automaty kasjerskie. W ł..owiC2ll zmia
ny te wprowadzone będą w N kwartale. 

(mwk) 

ef nk BGZ 
Nowe logo pojawiło się w tym tygodniu na fasadzie banku i przy bankomacie. 

Bardzo słodki konkurs w Boczkach 
Tort o bardzo oryginalnej nazwie 

„Skubaniec w uścisku", wykonany 
przez Ninę Kuczek, przewodni
czącą Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gągołlnie Południowym w gmi
nie Kocierzew, otrzymał wyróżnie
nie w gminnym konkursie wypie
ków na zapusty i Wielkanoc, zaty
tułowanym „Torty, babki i inne plac-
k
.„ 
I. 

udział w konkursie otrzymało klosz na ły tort z bitą śmietaną i brzoskwiniami, ser
ciasto, dużą misę z trz.epacz.ką oraz wazę, nik na zimno, mazurka i babę-puch, koło 
zaś każda z uczestniczek - komplet talerzy- z Gągolina oprócz wyróżnionego torturola
ków do ciasta clę o nazwie ,,8ęk Janosika" i „Tort Sekret". 

Podsumowanie konkursu odbyło się KGW z Różyc II wykonało roladę zawi
w niedzielę 23 kwietnia w Boc7kach. Do niętą w wafel, a wyrób ten nazwano „Sal
konkursu zgłoszono 36 ciast i 3 wielka- ceson'', a także „Pasiak kocierzewski'', 
nocne koszyki. Smak, wygląd i nazwy ,,Mannoladowiec" i paschę. Na stoiskach 
ciast oceniało jury, do którego zaproszo- koła z Wicia i Jeziorlca były torty, babki 
no Teresę Lewandowską i Zofię Kotala - i mazurki. Gospodynie z Kociem:wa Połu
kucharki z Hotelu Zacisze oraz Genowe- dniowego upiekły sernik, babkę, mazurek 

W
yróżnienie otrzymał też wóz fę Gawrońską z biblioteki w Chąśnie. bakaliowy i tort śmietanowy. KGW z Rćr 
z wydmuszkami jaj strusich, - Jeszcze w takim jury nie byłyśmy, żeby :fyc I oprócz mazurków i baby przygoto
przywieziony przez KG W nam jeść kazali - ż.artowała jedna z juro- wało roladki makowe w serniku. 

w Różycach I. Pozostałe nagrody były rek, k~jąc ciasta. A było co kosztować. H3!111a Samek z GOl<: w Kocierzewie 
• róWńorzęCłne, 1cazde z 7 lCórbiorącyćh. ~ t'Wejsc'pr6c:l komi ~--ehemlabyk:ontynao-kookursylmlinanrt:. 

cownicy z robót interwencyjnych, pozy
skiwani przez miasto na mocy umowy 
z Powiatowym Urz.ędem Pracy. Jakieś trzy 
tygodnie temu skończyła się umowa 
z PUP- em na popcr.ednią bcygadę, tak więc 
obecnie wydział czeka na nowych ludzi, 
którzy w pierwszej, choć może jednak 
w chugiej kolejności, zajmą się sprzątnięciem 
tych ulic. 

D laczego w drugiej kolejności? Bo naj
pierw posprzątać mieliby wał przy 

Bzurze między Tkaczewem a Mostową. 
Pisaliśmy w jednym z poprzednich nume
rów NŁ o zalegających tam śmieciach i na
czelnik Gawroński obiecywał wtedy, iż spra
wa zostanie załatwiona. Dziś tłumaczy, że 
skończyła się akurat lllIIOwa z popcr.ednimi 
pracownikami z robót interwencyjnych, 
nowi z.aczną właśnie od tego. 

Co jednak z ulicami ujętymi w harmono
gramie, a mimo to wcale nie spr.zątniętymi? 
Adam Myszkowski tłuniaczy, iż podczas 
prac na ulicy Długiej nastąpiłaawariazamia
tarld. Obecnie sprz.ęt jest w naprawie i jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, ulica poprawio
na zostać miałaby jeszcze w tym tygodniu. 
Również inne ulice były zamiatane, jednak 
są wciąż na nich psujące całą pracę wysepki 
piachu. Eko-Serwis pracuje nocą, jednak 
cr.ęsto nawet wtedy w niektórych miejscach 
stoją samochody, co utrudnia sprzątnięcie 
całości. Prace mają być kontynuowane. 

(™'.Z) 

U 
czniowie ll;społu Szkół Ponadgim
nazjalnych nr 1 zajęli II miejsce pod
czas konkursu zorganizowanego 

10 kwietnia w Dni Młodego Elektryka na 
Politechnice Łódzkiej, eliminując 14 zespo
łów z innych szkół technicznych z woje
wództwa. W skład drużyny wchodzili: 
Wojciech Błaszczyk, Tomasz Burzyński, 
Michał Dałek, Prz.emysław Pomianowski, 
Mariusz Przybyła, Jarosław Redzisz, Ma
rek Włodarczyk, Piotr Wojda oraz Prz.emy
sław Zaknewicz ~ z opiekunem Mał
gorzatą Bolimowską. 

Wzięli oni udział w ID Wojewódzkich 
Dniach Młodych Elektryków. Impreza zo
stała zorganizowana przez Studenckie Koło 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Poli
techniki Łódzkiej. Młodzież miała okazję 
zwiedzić laboratoria Wydziału Elektrotech
niki, Elektroniki, Jnfomiatyki i Automatyki 
PL oraz zapoznać się z pracami badawczy
mi prowadzonymi na uczelni. Odbyło się 
również spotkanie z przedstawicielem sa
morządu studenckiego, który przybliżył 
młodzieży obraz życia studenckiego w aka
demikach i na uczelni. 

Cz.ęść teoretyczna konkursu składała się 
z 29pytań z dziedziny elektrotechniki i elek
troniki. Uczniowie ZSP nr 1 poradzili sobie 
doskonale z tymi zagadnieniami, udzielając 
800/o poprawnych odpowiedzi. Cz.ęść prak
tycznaobejmowałamin. analiz.ęukJaduelek

trycmego. (eb) 

Uczniowie z klasy le z Ili Lceum Ogólnokształcącego w Łowiczu podczas 
sadzenia młodych dębów w piątek, 21 kwietnia. 

Młodzież sadziła las 
9 tysięcy nowych drzew 
zasadzili w minionych dniach 
w lasku miejskim uczniowie 
z kilku szkół średnich Łowicza. 

N asadzenia w lesie nie oznaczają by
najmniej, że zwiększy się jego po
wierzchnia Wszystkie drzewka zo

stały zasadzone pod okapem lasu, czyli 
w ~h tak zwanych nasadzeń gniazdo.. 
wych i obejmują 9 odrębnych miejsc. Są to 

miejsca, gdzie wcześniej dokonane z.ostały 
wycinki sanitarne drzew, a w podszyciu, 
jeszcze na jesieni minionego roku, usunięto 
dziko rosnące krzewy m.in. głogi i dokona
no spulchniaj~ ziemięodd. Za<Jadz.one~ 
wa to 7,5 tys. młodych dębów oraz 1,5 tys. 
olch. W sumie nasadzenia zajęły około 1 ha 
powierzchni lasu. Leśniczy Lech Szychow
ski powiedział nam, że przy sadzeniu drzew 
pracowało także trzech więźniów łowickie
go taklaCiu Karnego. '· " ' • ' ' (tb) 
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GDZIE . ZAPARKUJE Czy Pelikan będzie płacił 

NIEPEtNOSPUWNY? ~~~~!~~VAT 
Osoby niepełnosprawne, posia

dające kartę parkingową upraw
niającą do nieprzestrzegania nie
których znaków drogowych, mają 
problemy z wykorzystaniem jej 
w Łowiczu. Miejsc zarezerwowa
nych tylko dla nich nie jest wiele, 
a na dodatek często zajmują je 
osoby nieuprawnione. 

A drian Szynka z Łowicza, posiadający 
kartę parkingową mówi, że np. przy 

targowicy nie ma problemu tylko wtedy, 
gdy jest tam patrol policj~ bo kierowcy nie 
chcą wtedy ryzykować zapłacenia manda
tu. Gdy kierowcy nie widzą policjantów, 
nie krępują się 7.ap31kować tam, gdzie są 
wyznacz.one miejsca dla niepełnospraw
nych. 

Miejsc parkingowych tylko dla niepeł
nosprawnych jest zdaniem naszego roz
mówcy za mało. ,,Koperta" z symbolem 
wózka inwalidzkiego bardzo przydałaby się 
np. w bliskiej odległości od pizychodni przy 
Starym Rynku. Dwa miejsca wyznaczone 
byłynaNowymRynku,aleobecnieniemoż

na z nich korzystać, bo stoi tam ogrodz.enie. 
Kierowcom, którzy :zatrzymują się na nich, 
pomimo braku uprawnień, przypominamy, 

czy łowicki klub sportowy 
Pelikan będzie w ogóle płacił 
podatek VAT. Kontrolujący 
działalność klubu Urząd Kontroli 
Skarbowej w odpowiedzi na 

_ odwoławcze pismo klubu 
przesłał na powrót dokumenty 
do Głównego Urzędu 
Statystycznego, który ma 
decydujący głos w tej sprawie. 

P elikan spłat zaległych pieni~ jesz
cze nie I02pOC7.ął, wstępnie zawiera
ją:: z łowickim Urzędem Skarbowym 

porozumienie o ewentualnym rozłożeniu 

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na Nowym Rynku nie są dostępne. 
Jed7o z nich jest za cqodzet'ietn, pośrodku <kuget;p siei betoro.vf kJSZ na śrried. 

spłat na raty. - Rozłożyli nam te pieniądze 
na raty. ale to tylko umowa wstępna -mówi 
prezes Białas. - Teraz najwaźniejsza jest 
opinia Głównego Urzędu Statystycznego, 
po której wszystko może się zmienić - do
daje. 

że mandat za to wykroczenie wynosi 1 OO 
zł, kierowca otrzymuje też 1 ptmkt kamy. 

z.darni się, że osoby, które mają orzecre
nia o stopniu niepełnosprawności npraw
niają::e ich do otrzymania karty parkingo
wej, dzwonią na policję ze zgłoszeniem, że 
miejsca są zajęte. W przedświąteciny pią-

Sprawa dotyczy niepłaconego paezklub 
podatku Wu z tytułu inkasa targowego. 
Klub co miesiąc wpłaca zebrane z inkasa 
pi~ do urzędu miejskiego, uzyskają:: 

Bolimowska Wieś 

określony uchwałą rady miejskiej procent 
w zależności od miesiąca w roku i wielkości 
wpłaconej kwoty. Będąc stowmzyszeniem, 
które wszystkie uzyskane środki przezna
cza na działalność statutową, Pelikan uwa
żał, że nie musi odprowadzać od tych pie
niędzy podatku VAT. Kontrolujący finanse 
klubu za lata 2001-2003 Urząd Kontroli 
Skarbowejbyłinnegozdanial12Dając,żekłub 
winien odprowadzać od prowizji z inkasa 
podatek dochodowy. Pierwotnie stanowi
sko to podtnymane zostało też plZe'Z Głów-
ny Urząd Statystyczny. · 

Co się zatem zmieniło? - Nabrali jednak 
wątpliwości z uwagi na to, że jesteśmy sto

warzyszeniem, że mamy swój statut, w myśl 
którego działamy i zgodnie z tym statutem 

wszystkie zarobione pieniądze p1Zekozuje
my na dzialalność statutową - mówi prezes 
Białas. -Niewiedzą więc jak nas terazzasze
regmmć. Sprawa jest w zawieszeniu. Obec
nie czekam tylko jak nas zaszeregują i jaki 
mi ten V AT nalicz.ą. Czy będzie to zero, sie
dem, czy może dwadzieścia dwa procent. -

Główny UI7:ąd Statystyczny ma czas na 
podjęcie decyzji do lipca. 

(wcz) 

Sobota 

tek przyjęto takie z.głosz.enie od osoby pró
bującej :zatrzymać się przy targowicy. z.a-
zwyczaj sygnały dotyczą parkingu przy 
sklepie Inte:nnan:he na osiedlu Bratkowice. 
Na tym parkingu policja nie może jednak 
nakładać mandatów, ponieważ nie jest to 
parking przy drodze publicznej, więc spo
sób parkowania na nim zależy od admini
stratorów budynku. Zajmowanie miejsc 
oznakowanych ,,kopertą' na tym parkingu 
opisywaliśmy na naszych łamach w ubie
głymroku. Niestetytakie sytuacjenadalmają 
tam miejsce, pomimo że kilka metrów dalej 
miejsc do parkowania nie brakuje. Kultural
ne korzystanie z nich zależy więc od sa
mych kierowców. 

Zakończyły się proce przy wodociągu 
Nie przyimuią z podeirzeniem ptosiei grypy 

Punkt zwierząt padłych w Sobo
cie nie przyjmował i nie przyjmuje 
padłych zwierząt, które wcześniej 
podejrzewano o zarażenie wirusem 
ptasiej grypy. 

sanitarnych. Do punktu przyjmowane są 
zatem padłe zwiern(ta hodowlane z terenu 
gminy Bielawy oraz z.duny. Ta druga gmina 
płaci za to l5 tys. zł rocznie. -Nas to kosztu
je 135 tys. zł rocznie. Chcemy pomóc 

(mwk) 

Z akończyłysiępraceprzybudowiewodociągu w Bolimowskiej Wsi. Na 
dnich nastąpić ma odbiór techniczny 

inwestycj~ którą wykonywala fuma Tade
usza Sowika z Rawy Mazowieckiej. Ostat
nim etapem było wykonanie paecisku pod 
drogą wojewódzką, co też zostało już zro.. 

bione. Badania wody zostały już z pozy
tywnym skutkiem wykonane, tak więc trzy 
rodziny mająjuż wodę bieżącą. Inwestycja 
koszlowała gminę Bolimów 90 tysięcy zł 
brutto. Wodociąg budowany był na odcinku 
757 metrów - wykonano trzy przyłącza. 

(wcz) 

P unkt będący własnością gminy Biela
wy, prowadzony paez ajentów, ma 
podpisaną umowę na odbiór padłych 

zwierząt także z gminą z.duny. Zdarzyło się 
kilka razy w tym roku, że chciano tu oddać 
padłe ptaki. Powiatowy Lekarz Weteryna
rii uznał, że punkt ten nie spełnia wymogów 

w ten sposób rolnikom a przede wszyst- ,....------------------------------------
kim zależy nam na tym, aby nikt nie ~-

Gmina Kocierzew 

rzucał padliny, jak to się nieraz dzieje, np. 
do rowu - mówi wójt gminy Sylwester 
Kubiński. Gmina płaci tzw. opłatę ajen
cyjną za dezynsekcję składowanej mak
symalnie 7 dni padliny. 

(eb) 

Proiekt herbu do dolszei okceptocii 
Radni gminy Kocierzew Połu

dniowy na sesji 20 kwietnia pozy
tywnie zaopiniowali projekt herbu 
gminy autorstwa Zdzisława Kry
ściaka i Jacka Rutkowskiego. 

ny będzie uzyskanie opinii Komisji Heral
dycznej przy Ministerstwie Spraw We
wnętrznych i Administracj~ dopiero potem 
podjęcie uchwały rady gminy. 

Gmina Nieborów 

Z roku na rok przybywa śmieci przy drogach 
Więcej śmieci niż w roku ubie

głym zebrała na terenie gminy Nie
borów gminna brygada remonto
wo-budowlana. Wiosenne porząd
ki przeprowadzone zostały jak co 
roku w połowie kwietnia. Tylko 
wzdłuż jednej drogi, od stawów go
spodarstwa rybackiego w Mysłako
wie do trasy Łowicz-Skierniewice 
zebrano 26 worków śmieci, których 
rodzaj i różnorodność przyprawia
ły o zawrót głowy. 

wożą osoby z zewnątiz. Punktem jaki so
bie upodobały jest właśnie droga Mysła
ków-Janowice w okolicy stawów, gdzie są 
liczne nieużytki, ale śmieci znaleźć można 
także w lasach, na przykład w Atkadii. Swe
go czasu sołtyska tej miejscowości mówiła 
na gminnej sesji, że natknęła się na osobę, 
która właśrńe wypakowywała śmieci. Kie
dy zaczęła krzyczeć, człowiek szybko od
jechał. Nie zdążyła zapisać numeru rejestra
cyjnego, nie był to też nikt jej znany. 
CĘ5to wywo~ śmieci są tak bezczel

~ że wystawiająje tuż przy drod7.e, zapa
kowane w pudełka - właściwie tylko do za
brania przez ekipę sprzątającą. Wywożone 
są najróżniejszerux:zy, od butelek i słoików, 
po gruz., meble czy zużyte pampersy. 

drod7.e w Mysłakowie, ale także przy sta
cji kolejowej w Bednarach- tutaj z uwagi na 
duży przepływ osób korzystających z ko
munikacji kolejowej. Wielu mieszkańców 
sprząta teren czy rów W7.dłuż swojej pose
sj4 natomiast nie interesuje się terenem po 
chugiej stronie drogi. 

Czy można jakoś i.aradzić temu proce
derowi?. Jest to trudne, gdyż śmieci wywo
żone są często nocą, wielokrotnie osoba za
trzymuje się dosłownie na moment i wy
stawia pudełko bądź dwa niedaleko drogi. 
Sątomiejscagdzieruchjestmały,bądźlasy, 

gdzie nikt się nie kręc~ tym bardziej nocą. 
Trudno jest też udowodnić komuś, że śmieci 
należą właśrńe do niego. Poz.ostaje liczyć na 
kulturę osobistą i to, że ludzie w końcu się 
opamiętają. 

P rojekt ten był prz.edstawiony na sesji 
w grudniu ubiegłego roku przez pro
jektantów, wójt prezentował go rów

nież podczas sprawozdawczo-wyborczych 
zebrań strażackich. Kolejnym krokiem do 
przyjęcia herbu i pozostałych znaków gmi-

C zy stawia to pod znakiem zapytania 
skuteczność posiadania przez miesz

kańców gminy Nieborów koszy na śmieci? 
z.daniem wójta Andrzeja Werle,jak i w opi
nii wielu mieszkańców, sprawa wygląda ina
czej, gdyż śmieci w głównej mierze przy-

Przypomnijmy, że projekt przedstawia 
postać św. Warzyńca, patrona kościoła 
w Kocierzewie z kratą symbolizują::ąjego 
męczeńską śmieć. Obok postaci świętego 
widnieją dwie lilie symbolizują::e dwie inne 
parafie związane z gminą Kocienew-para
fię św. Rocha w Boczkach i św. Wojciecha 
w Kompinie. (mwk) (wcz) 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 

W tym roku tradycyjnie już brygada naj
więcej śmieci zebrała przy wspomnianej 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
LOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PŁYT I BLATÓW, 
W OFERCIEDUży WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT I WYCENA- BEZPLATNIE 

KREDm GOTóWKOM 
mlnlmalnv dochód od 500 zł 

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

·OPROCENTOWANIE JUŻ OD 12% 

fł:!M !:W:t:J I! :m :1il~1i'j i1Nll!:I! ~ 1) rn 
Kredyty i pożyczki hipoteczne~ 

' . „ .: ... . • •• , 
lowtez; Al. S1enk1ewrcza 34,1eł. 6-46 837·39·98· 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne r&' 
• węgiel "~~~o 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

*** •miał "~" ~ 
• koks st\\~:1'ł REGENERACJA 
• groszek EKO "t. ~ TONERów 1 ATRAMENTów 

Klimkiewicz, Kaźmierski .DfJ'J.Da. »•1t~-1.g_o 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 u uau rn •JYEA 
'Tef~ (0-46) 837-11-72 - - . R-.; 1 ~ - ł.owia, ul1'rbkowska~.h!L830.D762:S0~33.ł~ 

...._ ______________ ~.-. ~ 
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W czerwcu konkurs 
no dyrektora „Czwórki" 

N a zwolnieniu lekarskimpaebywacią
gle dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 Marzena Kołaczyńska. Złożyła 

ona rezygnację z pełnienia dyrektorskiej 
funkcji po konflikcie z radą pedagogiczną, 
o czym pisaliśmy szcz.egółowo na łamach 
Nowego Łowiczanina, obowiązki dyrekto
ra pełni jednak do 31 sierpnia. Od momentu 
zwolnienia zastępowała ją najpierw Anna 
Krawczyk, 19 kwietnia złożyła jednak re
zygnację. W takiej sytuacji organ prowadzą
cy, czyli ratusz, z dniem 19 kwietnia powie
rzył funkcję~ obowiązki dyrektora 
innej nauczycielce wytypowanej przez radę 
pedagogiczną-Wiesławie Slcrzypimkiej. Jest 
ona nauczycielką muzyki, ma także studia 
podyplomowe z teologii. 

B ęclzie można obtjJZeĆ :zapasy mongol
skie, zawody łucznicz.e i ludową grę 

w kostki, będzie też prezentacja kuchni 
mongolskiej i mongolskiej poezji - to punk
ty programu „Mongoł Naadam" - naro
dowego święta Mongolii, które będzie ob
chodz.one w Łowiczu przez Mongołów za
mieszkałych w Polsce. Wybór Łowicza nie 
jest przypadkowy. Przypomnijmy, że 
w 1999 roku Łowicz odwiedził prezydent 
tegopml&wa,kilkakrolniegościłteżwŁowi

czu ambasador Mongolii - wszystko za 
sprawą kontaktów handlowych z tym kra
jem, intensywnie rozwijanych przez firmę 
,,Bracia Urbanek". Miejscem więksrości 
atrakcji będzie stadion Pelikana przy Sta
rzyńskiego, rozpoczną się one w sobotę 
o godzinie 11.00. Swój udział zapowiedział 
ambasador Mongolii. Weżmie on udział 
m.in. w otwarciu wystawy fotografii 
„Mongolia - wyprawy w góry, step 
i tajgę" o godz. 17.00, która będzie do 
obejrzenia w LOK-u tylko 29 i 30 kwietnia. 

Na niedzielę 30 kwietnia, od godziny 
1 O.OO, w hali m 2 Ośrodka Sportu i Rekre
acji przy ul. Topolowej pl7eWidziano też 
zawody koszykówki o puchar Stowa
rzyszenia Mongołów w Polsce. Impre
zy mają charakter otwarty. Mogą w nich 
brać udział mieszkańcy Łowicza, do cz.ego 
ambasadorgoią:o zachęca 

W poniedziałek I maja atrakcją może być, 
ale pewnie nie dla wszystkich będzie, par
tyjny piknik Sojuszu Lewicy Demo
kratycznej, który zaplanowany jest jak co 
roku, w Ogrodzie Saskim od godziny 
ll.00. 

W środę 3 maja o godzinie 1330 odbę
dzie się w kaplicy św. Karola Boromeusza 
w Muzewn w Łowiczu wspólna uroczy
sta sesja Rady Miejskiej w Łowiczu 
i Rady Powiatu Łowickiego z okazji 
Święta Narodowego 3 Maja. Uroczystość 
tę poprzedzi msza święta w katedrz.e o go
dzinie 12.00. &zpośrednio po mszy świę
tej pod pomnikiem Ojca Świętego i pomni
kiem Synom Ziemi Łowickiej mają być zło
żone kwiaty. Podczas sesji prz.ewidziane jest 
wręczenie tytułu Honorowego Obywatela 
Łowicza ks. prałatowi Stefanowi Wysoc
kiemu oraz wręczenie medali im. Władysła
wa Grabskiego,,l.aZasługi DlaZiemi Łowic
kiej". W tym roku otrzymająje: Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska- za zasługi na polu 
gospodarczym, Władysław Gala - za zash.i
gi na polu działalności społecznej oraz po
śmiertnie Władysław K.albarczyk - za dzia
łalność edukacyjną, Oprócz tego zaplano
wany jest okolicznościowy koncert 
Łowickiej Ori<iestry Kameralnej. 

W środę3 maja w Bednarach Kolonii 
zaplanowany jest piknik rodzinny organi
wwany przez tamtejsze Koło Gospodyń 

Wiejskich i wójta gminy Nieborów. P17eWi
dziana jest m.in. loteria fantowa, występy 
orkiestry dętej, z.espołów tanecznych, ze
społu rockowego z Łowicza, wspólna zaba
wa z orkiestrą itp. Wśród nagród do wygra
nia w loterii jest np. odtwarzacz DVD, ra
diomagnetofon, walkman, kosze ze słody
czami oraz ... wóz piachu. Na miejscu bę
dzie grochówka wojskowa, kiełbasa z gril
la, lody. 

Dla osób, które nie chcą spędzać czasu na 
piknikach, polecamy w łowickim muz.eum 
trwającą wystawę „Kobieta w wyci-

mimo że tradycyjnie w poniedziałek konie 
odpoczywają, tak było np. w drugi dzień 
świąt wielkanocnych. Najlepiej ~ć jed
nak termin przyjaz.du telefonicznie, z pro
wadzą::ąszkółkęjeź.dzieckąMałgorzatąMa

ciejewską-Zajcew pod numerem tel. 0603-
099-279. Koszt godziny jazdy z luzem 
wynosi 20.. 30 zł w zaleiności od ilości go
dzin tygodniowo. Pół godziny nauki jazdy 
kosztuje również 30 zł. Godzinna prze
jażdżka sześcioosobową bryczką po gro
blach kosztuje 1 OO zł 

Za całodzienne wędkowanie 117.eba za-

Co załatwimy w długi weekend? , 
S więta przypadające na począł· pracowęć będzie także w sobotę 

ku majasprawłają, t.e niektórzy 13 maja. 2 maja dy;turypelnićbęditpra
mają 5dni wolnych od pracy, ale cownicy Zakładu UbezpiecZeń SJ>(>1 

ocz.ywiście $ą_płao6wki I instytucje, kh> łecznych, ale nieczynny będziełowk:ki 
re będą 2 maja pracować. Oo nich oddział Kasy Rolniczego Ubezplecze
~ Urzą:f Miejski i Starostwo Po- nlaSpolecznego. KRUS czynny będzie 
wiatowe, a takte miejskie przedszkola. nataniastw sobotę 6 maja. Urzą:j Ska(-
1 i 3 maja będzie zamknięty basen, po- bowypraoowaćbędzie nie tylko 2 maja 
plywać będzie motna na nim 2 maja. w godz. S..18, ale tatae w najbliższą 
Pięć dni wolnych będą mieć uczniowie, sobotę. 29 kwietnia w godz. S..16. 
którym wolny od nauki dzień 2 maja Wszystkie przychodnie lekarskie 
zapewniłminislereduk.aqi, podobnie jak w powiecie lowicl<im - i to zarówr'lo pu--
16 czerwca, czyli piątek po Botym Cie- bllczne, jak i nlepubllczne. 2 maja' będą 
fe. Dni tych szkoły nie muszą odrabiać. zamknięte. Oyalrpelnić będzie anDJla.. 
2 maja w godz. 8.1~16.15 czynne~ klńum przyszpitalne, w którym dy!uro
dzfe lowfckle biuro Agencji Restruktu- wać będzie więcej nit zwykle lekarzy. 
ryzacji I Modernizacji Rolnictwa, które (mwk) 

płacić 20 - 40 zł. Dodatkowe informacje 
można:znaleźć nastroniewww.walewice.pl. 
Nicsięnieplaciprzyważą.;do Walewic swoje 
rowery i jeżdżą: po okolicy- a jest ona atrak
cyjna. 

Letnia Przystań Lecha przy zale
wie pod Bolimowem będzie otwarta 
od poniedziałku 1 maja. Tymsamymkaż
dy amator spędzania wolnego czasu nad 
wodą, będzie mógł odwiedzić bar, spró
bować między innymi ,,skwarki bolimow
skiej", innych potraw z grilla, skorzystać 
ze stołu do gry w piłkarzyki. Przygoto
wane również będzie boisko do piłki pla
żowej, w pobliżu za darmo można rozbić 
namiot i rorganiwwać grilla we własnym 
zakresie. Przede wszystkim jednak bęclzie 
można skorzystać z kajaków, których bę
dzie w tym roku ponad 20. 

S kiemiewickaSlacjaSanitamo-F.pi<bnio
logiczna jeszcze nie przeprowadziła 

badań jakości wody. Podobnie zresztą jak 
stacja łowicka, która pierwsze badania wody 
na dzikich kąpieliskach Rydwan, zalewie za 
Lasem Miejskim oraz w Bzurze zamierza 
przeprowadzić w połowie maja. 

Na większy ruch liczą również łowiccy 
restauratoray, którzy z oczywistych wzglę
dów nie zamieizajązamykać wte dni lokali. 
Gdyby ktoś jednak zapragnął zamówić je
dzenie do domu, to również może, ale wie
cwrami będzie musiał się liczyć z tym, 
że czas oczekiwania na dostawę, np. pizzy, 
może nawet przekroczyć godzinę. 

(mak) 

Pełnić będzie obowiązki dyrektora do 
czasu powrotu Kołaczyńskiej ze zwolnie
nia lekarskiego lub do momentu zakończe
nia jej dyrektorskiej kadencji, czyli do 
31 sierpnia. Wcz.eśniej, w czerwcu, odbę
dzie się natomiast konkurs na nowego dy
rektora SP 4, aby nowy dyrektor rozpocząć 
mógł swoje urzędowanie od 1 września. 

(wcz) 

We wtorek, nie w środę 

W opublikowanym w ubiegłym tygo
dniu materiale „Śmiertelny wy
padek,w Goleńsku", podałam błęd

nie datę tego zdarzenia. Wypadek miał miej
scewewtaek, 18 kwietnia, niejaknapisalam 
- 19 kwietnia. Za bląj przepraszam. 

Mirosława Wolska - Kobierecka 

nance łowickiej - Księżanek portret----------------------------------. 
dok ze str. I własny''. Wystawa ma trwać do 4 cn:xw

ca. Prezentąje wycinanki pochodzące z XX 
i XXI w., na co dzień „ukryte" w muzeal
nym magazynie eksponatów. Ekspozycja 
ukazuje poszczególne etapy kobiecego 

Ruszyła budowa Baumitu 
życia. Pomimo tego, że łowickie muzewn p owstająca w Łowiczu fubryka Baumi- wane jest rondo. Z ronda tego ma wstać 
zwyczajowo jest w poniedziałki niecz;yn- tu zostanie zbudowana na obszarze wytyczona droga dojazdowa do zakładu, 
ne, w ten wyjątkowy poniedziałek, kiedy zajmującym ponad 4 ha, większość terenu ku- ma ona znaczenie kluczowe dla jego funk
do Łowicza może zjechać więcej turystów piona została od ratusza, 12 ooo tys. m2 doku- cjonowania. Ruch samochodów ciężaro
niż zwykle, będzie otwarte. Od I maja piono od prywatnego włakiciela. W pierw- wych do zakładu będzie ogromny, około 
w skansenie Maurzycach odbywać się sz;ym roku działalności Baumit zatrudni 200 tirów dziennie. Istnienie ronda jest 
będą pokazy rzemiosła ludowego. w Łowiczu 40 pracowników, do oh;lugi linii też bardw ważne dla zapewnienia bez-

Przez cały weekend otwarte dla turystów oduk · h · I I · p1.eczens' twa mn· ym uczestnikom ruchu, h.,,I~ rk · pałac N" boro · pr CYJnyc 1 zap ecza ogistycznego. 
"'<"'l pa I w ie wie oraz W Łowiczu powstanie tr7.eci w Polsce za- nie związanym z zakładem. Tym bardziej, 
park W Arkadii. Bilet wstępu do parlru kład produkcyjny Baumitu, powstałe cizia- że po oddaniu do użycia autostrady A2 
kosztuje 6 złotych, ulgowy 4 złote. Bilety i ZJ·azdo' w w Strykowie, ruch na skrzyżo-do ~..1n, do pał k; · dro · · łają w Piotlkowie Trybunalskim i Bełchato-

P"'"" oraz acu osztuJą zeJ - waniu może si„ znaczn1"e zwi„ks=c'. 15 zł kły · 6 zł ul Od 29 kwi · wie. W Łowiczu wytwarzane będą suche x x ~ J zwy 1 gowy. etrna Rondo i...,i,..;e kosztować około 6 mln zł. · t twarte cały cizi ' zaprawy i mieszanki tynkarskie. "'<""'"' muzeum Jes 0 przez ty en W roku minionym miedzy miastem, za-
w godzinach od IO.OO do 18.00. Parlcjest Problem z rondem kładem,aGeneralnąDyrekcjąDrógKra-
otwarty przez cały rok od godziny 1 O.OO do jowych i Autostrad została zawarta umo-
zmierzchu, podobnie jak restauracja na jego Budowa zakładu to jedno, ale sen z po- wa, na mocy której Baumit, a w jego imie-
terenie. wiek prezesa Baumitu spędza sprawa prze- niu firma Transpojekt, miał wykonać pro-

potrzebny do przeprowadzenia inwe
stycji, a Generalna Dyrekcja przeprowa
dzić ją i sfinansować. Na chwilę obecną 
sprawa jest w toku, miasto jak powie
dział nam wiceburmistrz Paweł Bej da za
kończyło w połowie kwietnia wykup 
gruntów, Transprojekt posiadający 
wszystkie pełnomocnictwa kończy do
kumentację, a Generalna Dyrekcja jak po
wiedział nam łódzki wicedyrektor Zbi
gniew Paliński czeka na formalne złoże
nie dokumentacji, by rozpocząć konkret
ne starania o pieniądze w celu przepro
wadzenia inwestycji. Projekt z pozwo
leniem na budowę ma być gotowy w poło
wie wakacji, budowa ronda"może być roz
poczęta na jesieni - jeśli oczywiście Gene
ralna Dyrekcja będzie miała oczywiście 

Przez cały długi majowy weekend, od budowy skrzyżowania ulic Prymasowskiej, jekt przebudowy z uzyskaniem pozwo-
29kwietniado3 maja, bęclzie można korzy- JanaPawłallorazŁódzkiej,gdziepropono- lenia na budowę, miasto zapewnić teren (tb) 
stać z jazdy konnej w Walewicach, ~-------------------------------------~ 

na nią pieniądze. 

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 . fax 83747 98 _____ .,-

sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.wink 
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Poc1qtek zmian Bliżei pikniku 
·w Bednoroch Kolonii 

w oc1ys1c1alni w Bolimowie L osowaniegłównychnagród:min. DVD 
i ~onów na paliwo to tylko jedna 
z atrakcji pikniku planowanego na 

3 maja w Bednarach Kolonii. 

Jeszcze w tym roku 
rozpocząć się ma pierwszy 
etap kompleksowej 
modernizacji oczyszczalni 
w Bolimowie. 

Warszawska fuma Inwatec przygoto
wuje obecnie projekt przebudowy. 

Pierwszyetapobejmiemodernizacjęmecha

nicznej części oczyszczalni. Sfinansowany 
zostanie z własnych pienictdzy, gmina wy
stąpiła też jednak o SO-procentową pożycz
kę z Ekofunduszu. Koszt pierwszej części 
to około 800 tys. zł. 

W ramach tych działań zamontowana 
zostanie w oczysz.czalni mictdzy innymi sta
cja higienizacji osadu i prasa filtracyjna- urzą
dzenie, na ~rym dokonuje się niemal cał-

W Sannikach powstanie 
nowo studnio 

W e wtorek 25 kwietnia, nastąpiło 
rozstrzygnięcie przetargu ogło
szonego przez Urząd Gminy 

w Sannikach na budowę nowej studni 
w stacji uzdatniania wody w Sannikach. 
Studnię wykona firma Studbud należąca 
do Stanisława Gąsiora z Huty Strzelce 
pod Grudziądzem. Koszt inwestycji wy
niesie 78.543 zł brutto. W przetargu bra
ły udział 3 oferty, których cena była od 
11 tys. do 21 tys. zł wyższa od najtań
szej oferty. 

Nowa studnia ma zastąpić jedną 
z dwóch tam istniejących a nie nadającą 
się do dalszej eksploatacji ze względu na 
stan techniczny. Była to główna studnia 
tej stacji, intensywnie eksploatowana 
od 1972 roku. 

W ubiegłym roku prowadzona była mo
dernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w Sannikach. Inwestycja miała 
na celu poprawę jakości wody poprzez 
odżelazienie i odmanganienie. Prace 
na stacji uzdatniania wody w Sannikach 
pro~adzone były niemal równolegle 
z modernizacją stacji wodociągowej w Lu
bikowie, która jest drugą stacja zasilającą 
sieć wodociągową w gminie Sanniki. 

(mwk) 

Gmina Zduny 

Będą sprzątać 
i remontować 

G minaliluny zatrudniła od poniedział
ku lOkwietni'awporozumieniuzPo
wiatowym Urzędem Pracy w Łowi

czu czterech pracowników - po dwóch 
w ramach robót interwencyjnych i robót 
publicznych. Wszyscy czterej są miesz
kańcami gminy Zduny, nie posiadali sta
łej pracy. Część z nich wcześniej już pra
cowała dla gminy na podobnych umo-

kowite wytrącenie zawiesiny ze ścieków 
a następnie sprasowanie osadu. Jest to me
toda nowoczesna, o wiele lepsza od zbiorni
ka opadowego, jakim oczyszczalnia dyspo
nuje obecnie. 

Drugi etap, przebudowa technologiczna 
z uwzględnieniem nowych złóż- biologicz
nych, kosztować ma około 2 milionów zło
tych i realizowana miałaby być na przeło
mie lat2007-2008, takaby gmina mogła sko
rzystać z nowej puli pienictdzy europejskich. 
Nowy ciąg technologiczny nie opierałby się, 
jak do tej pory, na złożach trz.cinowych, ale 
na mikroorganizmach. Jest to technologia 
bezzapachowa, co ma niebagatelne znacze
nie dla osób mieszkających w są,<;iedztwie 
oczyszczalni. Co prawda obecnie domy 
mieszkalne położ.one są od niej w dużej od
ległośĆ~ jednak jest możliwość, iż w przy-

szłości przy ulicy Sokołowskiej powstanie 
nowe osiedle, a wtedy domy położ.one by
łyby jakieś 200-300 metrów od oczysz.cµtl
ni. 

S kąd jednak potrzeba takiej moderniza
cji? Bolimowska oczysz.czalnia pobu

dowana została w latach dziewięćdziesią
tych i obecnie nie jest już w stanie sprostać 
ilości i agresywności dostarczanych do niej 
ścieków. Nie sprawdza się też w naszym 
klimacie technologia oczyszczająca opiera
jąca się na trzcinie. Ponadto gmina ma 
wplanachdalsząkanalizacjękolejnychmiej

scowości, należy zatem doprowadzić 
oczyszczalnię do stanu, w którym będzie 
mogła prająć zwiększoną ilość ścieków. 

Już dziś wiadomo, że w pierwszej kolej
ności kanalizowane będą miejscowości: So
kołów, Podsokołów, Jasionna i Sierzchów. 

Bolimowska oczyszczalnia będzie 
gruntownie modernizowana. 

Kiedy by to miało nastąpić jeszcze nie wia
domo, ale gmina chciałaby skorzystać z fi
nansowania ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w la
tach 2007-2013. Do bolimowskiej oczysz
czalni w dalszej kolejności podłączone mia
łyby też zostać Ziemiary i Wólka ł..asiecka. 

C o z innymi wsiami, dziś jeszcze nie wia
domo. W przyszłości rozważ.ane będą 

różne warianty, być może pobudowanie 
nowej oczyszczalni, a być może zastoso
wanie oczyszczalni przydomowych. 

(wcz) 

Ruszyły prace kanalizacyjne 

G łęboki na 3, 8 metra wykop pojawił się 
w ubiegłym tygodniu na poboczu ul. Kier
nozkiej w Łowiczu, w bliskiej odległości od 

skrzyżowania z ul. Płocką. W ten sposób Zakład 
Usług Komunalnych rozpoczął budowę kanalizacji 
sanitarnej, która z ul. Kiemozkiej prowadzić będzie 
do ul. Płockiej i Małszyce (na której skończy się na 
wysokości ul. Strzeleckiej). Łączna długość budowa
nej sieci wyniesie 1.625 metrów. Dzięki tej inwestycji 
do kanalizacji zostanie podłączonych 29 gospo-

darstw domowych. Warlość prac kanalizacyjnych na 
Korabce, które Urząd Miejski zlecił ZUK, wynosi 
406.000 zł, termin ich zakończenia - 31 sierpnia. 
Wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz mówi, że po 
zakończeniu prac przy naprawie nawierzchni dróg, 
prace przy budowie kanalizacji wykonywać będą 
dwie brygady. W pierwszych dniach prowadzonych 
wykopów zakład kierował do nich jedną brygadę, 
liczącą 3 lub 4 pracowników. 
(mwk) 

Piknik organizuje miejscowe Koło Go
spodyń Wiejskich we współpracy z druha
mi z tamtejszej OSP. Impreza jest sposo
bem na zebranie pienictdzy dla koła, które 
posłużą zakupowi kompletu potrzebnych 
naczyń. 

Piknik rozpocznie się o godzinie 14.00 
konkursem plastycznym dla najmłodszych. 
Następnie będzie loteria fantowa Losy kosz
tować mają 5 złotych, a wygrać można plu
szaki, czapeczki, jogurty, batony, kosmety
ki, przetwory spożywcze, surowki, warzy
wa itp. Każdy los weźmie potem udział 
w losowaniu jednej z nagród głównych: od
twarzacza DVD, radiomagnetofonu, walk
mana, koszy ze słodyczami, talonów na 
paliwo i talonów do baru w Kompinie. 

Następnie rozpoczną się występy or
kiestr dętych z Bełchowa i Bolimowa, za
prezentują się też zespoły taneczne z tych 
miejscowości. Dalej zaprez.entuje się rocko
wy zespół z Łowicza, po nim odbędzie się 
losowanie głównej nagrody. Od godziny 
17.00 rozpocznie się zabawa taneczna - za
gra zespół z Sypnia 
Będą też kucyki - przejaż.dż.ka i możli

wość :zrobienia sobie foto, zawody rodzin. 
ne, ż.ołnierska grochówka z kuchni polowej, 
kiełbaski i kaszanka z grilla, zapiekanki, lody 
i napoje. 

(wcz) 

dok ze str. 1 

Podwyżka dla wóita 

P rzewodniczący komisji rewizyjnej Sta
nisław Miazek oraz przewodniczący 
komisji oświaty Andrzej Siekiera 

przedstawili pozytywne opinie tych komi
sji w sprawie podwyżki. Innego z.dania była 
komisja budżetu i finansów, której przewod
niczący Józef Brzozowski deklarował, że 
radni z komisji tej nie sąprzeciwni podwyż
ce, ale woleliby decyzję w tej sprawie odło
żyć na następną sesję, bo wprowadzenia jej 
tego dnia na obrady było ,,mało poważne". 

Wtedy głos zabrał sekretarz gminy Zbi
gniew Żaczek wyjaśniając, że radni mogli 
nie zgodzić się na wprowadzenie tego 
punktu do porządku obrad. - Skoro pod
jęcie uchwały zostało wprowadzone, trze
ba jąprzegł~sować. Porządek obrad prze
głosowany został jednogłośnie. - Radny 
Stanisław Haczykowski dodał tylko, że były 
krótkie spotkania komisji, na których pro
pozycja została przedstawiona, więc nie ma 
sensu sprawy odkładać. Wreszcie uchwałę 
poddano pod głosowanie, za pl"ZY.jęciem jej 
głosowało 9 radnych, 5 wstrzymało się od 
głosu. 

(mwk) 

Wóit podsumował, co iui zrobiono 
Radni gminy Kocierzew jednogłośnie w sprawie absolutorium 

wach. Grzegorz Stefański, wójt gminy na duży papierowy deficyt. Owe inwe- Jeziorko, Lenartów). Gminna biblioteka łach), gmina pozyskała z różnego rodzaju 
W zakresie ich obowiązków tak jak Kocierzew Południowy, na sesji 20 stycje to: zakończenie budowy sali gim- przeniesiona została do nowej, większej sie- źródeł zewnętrznych prawie 404 tys. zł na 

w latach ubiegłych znajdą się wiosenne kwietnia w dość nietypowy sposób nastycznej w Łaguszewie, której mury dziby, powstało Gminne Centrum Infonna- salę w Łaguszewie, założenie łącza int:erne-: 
porządki po zimie. Sprzątanie zaczęli od cen- przedśtawił sprawozdanie z wyko- stały od 1998 roku, na co-gmina uzyskała tji. W Ginmazjum w Kocierzewie powstała towego, GCI, zakup książek do biblioteki; 
trum lilun, zamiatali piach na ulicach, zbie- nania budżetu. dotację 300 tys. zł, zaciągnęła kredyt bibliotekamultimOOialnaiszatanie, ogroclm- inwestytjedrogoweorazrealizowanyw ~ 
rali śmieci, aktualnie będą kierowani w wysokości 325 tys. zł a środków wła- no teren szkoły w Gągolinie. Przygoto- nazjum projekt „Hej, łowickie _jakie cud-' 
na drogi, gdzie będą także zbierać śmieci, N ie czytał bowiem liczb bezwzględ- snych przeznaczyła 145 tys. zł. Stefański wano teren pod budowę boiska przy ne". 
poza tym przycinać zakrzaczenia ogra- nych dotyczących realizacji plano- podkreślał, że wykonanie prac w jednym Zespole Szkół w Kocierzewie, zabez- Zesprawo7.daniapisemnegowynikazaś; 
niczające widoczność. W okresie waka- wanychdochodówiwydatków,które roku było uzasadnione, bo rozkładanie pieczono dach filii Gminnego Ośrodka że planowane dochody gminy Kocierzew 

zostały sz.czegółowo podane w formie pi- inwestycji np. na 4 lata oznaczałoby Kultury w Boczkach, wyremontowano w 2005 roku to 6.372.754 zł, a wydatki 
cyjnym robotnicy ci zajmą się pracami semnej, ale skupił się na ubiegłorocznych zwiększenie jej kosztu o około 30%. dach Urzędu Gminy. W urzędzie powsta- 6.890.745 zł. Dochody zrealizowane zosta.; 

remontowymi w szkołach na terenie działaniach inwestycyjnych. Mówił, że Z innych inwestycji wymieniał poło- łanowa kotłownia, zakupiono też6 nowych ły w 99,8%, wydatki - w 99"/o. 
gminy, przede wszystkim malowaniem rok 2005 był dobry dla gminy, bo w bu- żenie 2.364 m nakładki asfaltowej w R&- stanowisk komputerowych z oprogramo- Radni jednogłośnie pl"ZY.jęli sprawoz.da.; 
sal i_ ko~ .. Umowy z robotnikami wy- dżecie zaplanowano i wykonano duż.o in- życach, utwardzenie kamieniem 2.900 me- waruem. nie z wykonania budżetu za 2005 roku, tak 
gasaJąnaJes1em. westycji. Dziękował też za zaufanie, ja- trów bieżących dróg gminnych (Boczki- Zmniejszono zatrudnienie o 6 etatów (2 samo głosowali nad udzieleniem ab

··>~·~·.·:·.~·': ;.~ ,. „ , r' /i~J ~~~li·gą~j~"zgoa<c.,~~J~orko-:t.ocierz.ewPóln~%·:wU'~Gminy,l,5wG0~2'f..\Y.Slło- sofułtiriomi" ' , ' · • ,ir ·~ 
1 • .,.· ..... ~;&_·, ·;6,---'~-· ... -~„·~· ........ ·.Jo·„··„'..:_.!:;._:_....J f:...~._;_..,,..#;_'_':·.411!"_.i'"'."~~:..:„.~,:. ~ ..,.!,,.;.- • ~.„ "' „ ·~. · '· 

1 ~ ,.;..'Ilf ,:'l'""."'„"' •'!'i.J'•,Jt' '"' ,~'" .,".1• , 1 ,r ,•· --------------------· ·----- ------
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Gmina Nieborów Gmina Łowicz 

NOWY STARY ZARZĄD Nowe władze gminnei straży 
N owym prezesem zarządu 

gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie 

Łowicz został wybrany podczas 
sobotniego zebrania, 22 kwietnia 
w Zielkowicach, dotychczasowy 
wiceprezes tegoż zarządu chuh Jan 
Chojecki z OSP Zielkowice. 
Dotychczasowy prezes Marian 
Bryk z Jamna nie kandydował 
z uwagi na stan zdrowia Na tym 
samym zebraniu strażacy podjęli 
jednogłośnie uchwałę, że wstanie on 
prezesem honorowym. Nowy za
rząd ukonstytuował się po wysłu
chaniu sprawozdań z prac starego 
zarządu oraz udzieleniu absoluto
rium na wniosek komisji rewizyjnej. 

Świeryż. Sekretarzem wybrano, 
tradycyjnie już, pracownika Urzę
du Gminy w Łowiczu, który ma 
przypisaną w swoich kompeten
cjach współpracę z jednostkami OSP 
-Barbarę Wróbel. Dodatkowo człon
kiem prezydium zarządu gminnego 
został Wiesław Grzegory z OSP 

Postanowiono nie zmie
niać tego, co sprawdziło się 
w ciągu ostatnich pięciu łat 
i podczas Zjazdu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotni
czych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
w Nieborowie, 21 kwietnia, 
nowy zarząd ukonstytuował 
się niemal bez zmian. 

gmina Nieborów jest gminą 
o dui:tj ilości odnotowanych 
zdarzeń. W latach 2001 -
2005 było ich 466, w tym 
281 pożarów, 181 miejsco
wych zagrożeń i 4 alrumy 
fałszywe. 

W minionej kadencji we 
W~stkich jednostkach 
przeprowadzone były re
monty. Nadal kontynuowa
ne są one w Bednarach Ko
lonii i Mysłakowie. Odda
nie do użytku budowanej od 
lat strażnicy w Kompinie 
planowane jest na ten rok. 

Wygoda. 
Ponadto wybrano jedenastu zwy

kłych członków zarządu. Oto oni: 

P rezesem pozostał Stanisław 
l.dzisław Bednarek.z OSP Nie

borów, wiceprezesami Andrzej We
rle z OSP Bednary Kolonia i Adam 
Janiak z OSP Bobrowniki, komen
dantem gminnym Krzysztof Figat 
z OSP Bednary Wieś, sekretarzem 
Mariola Cichal, pracownica UI7.ę<hi 
gminy odpowiedzialna za sprawy 
OSP, skarbnikiem Jadwiga Rojek 
z OSP Nieborów. Członkiem pre
zydium został w miejsce druha 
Karola Krocia z OSP Dzierzgó
wek, JózefGolędzinowski z OSP 
Nieborów i jest to jedyna zmiana, 
w porównaniu do składu ustępują
cego zaI7.ą!iu. 

strażaków to 354 członków 
czynnych, 2 wspierają
cych, 30 kobiet, 14 człon
ków honorowych i 27 
członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. 
Przy OSP Bełchów działa 
orkiestra dęta zrzeszająca 
26 członków. Jak zauwa
żył podczas swojego spra
wozdania prezes Bedna
rek, liczba członków czyn
nych uległa zwiększeniu 
z 344 w roku 2001 do 354 
w 2005. Zmniejszyła się na
tomiast - i to jest niepokoją
ce - liczba członków chużyn 
młodzieżowych - z 473 
wroku2001 do427w2005. 
Priorytetem w pracach 
nowo wybranego zarządu 

Gminnym prezesem OSP Nieborów na 
kolejne pięć lat został wybrany Stanisław 
Zdzisław Bednarek. 

W niedzielę 7 maja w k<>
ścieleparafialnym w Bedna
rach odbędą się natomiast 
uroczystości gminnego 
Floriana. Mszę poprowa

Nowym wiceprezesem został 
Stanisław Panek z OSP Par
ma, drugim wiceprezesem Roman 
Jacek Stępniakz OSP Bocheń, 
komendant straży nie zmienił się -
jest nim Adam Waracki z OSP 

Damian Kosiorek z jednostki OSP 
Zabostów, Sylwester Walkiewicz 
z OSP Dąbkowice Dolne, Kazimierz 
Klimkiewicz.z OSP Pilas:zków, Je
rzy Podrażka i Jerzy Pełka z OSP 
Niedżwiada, Marek Milczarek 
z OSP Popów, Stanisław Gołębiew
ski z OSP Mystkowice, Dariusz 
Adam Słoma z OSP Jamno, Woj
ciech Wojda z OSP Ostrów, Henryk 
Sokalski z OSP Zawady (radny 
gminny) oraz Jan Makowski - syn 
Jana z OSP Klewków. · (mak) 

Łącznie w gminnym zarządzie 
zasiadają 22 osoby i są to reprezen
tanci 11 działających na terenie gmi
ny Nieborów jednostek: w Bedna
rach Wsi, Bednarach Kolonii, Beł
chowie, Bobrownikach, Dzierzgo
wie, Kompinie, Mysłakowie, Nie
borowie, Patokach, Piaskach i Syp
niu. Liczba zarejestrowanych w nich 

będzie zatem obecnie pozyskanie 
w szeregi OSP jak największej gru
py osób młodych. 

J ednostki z terenu gminy Niebo
rów, są - na co zwracano pod

czas zjaz.du uwagę wielokrotnie, naj
lepiej wyposażonymi spośród jed
nostek powiatu łowickiego. W mi
nionej kadencji OSP Bobrowniki 
wzhogaciło się o nowy średni same>
chód STAR L70, OSP Sypień 
o nowy lekki samochód ratowniczo 
- gaśniczy FORD Transit 350M 
wraz z pełnym wyposa7.eniem. OSP 
Bednary Wieś otrzymała natomiast 
nowego średniego STARAŁ 70. Pe>-

siadany przez nią Volkswagen T 4 
Transporter przekazany został na
tomiast do czasu karosacji do użyt
ku UI7.ę<hi gminy. OSP Mysłaków 
otrzymała średni samochód STAR 
244 po karosażu, a OSP Bednary 
Kolonia z własnych środków zaku
piła Żuka A 07B GLM. 

W dyskusji zauważono jednak, 
iż sprzęt to nie wszystko i w tej 
kadencji strażacy ochotnicy winni 
uczestniczyć w różnych szkole
niach, na cz.ele re s7k:oleniem z za.. 
kresu pierwszej pomocy. Ważne jest 
także doposażanie jednostek, tym 
bardziej że jak głoszą statystyki, 

Będą tłumy w Walewicach 
Zielone Agro Show tym razem na naszym terenie 

Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolni
czych jest organizatorem pią
tej już edycji Międzynarodo
wej Wystawy Rolniczej, któ
ra w dniach 20-21 maja 2006, 
odbędzie się w stadninie koni 
w Walewicach. 

I mprezapodnazwąZiełoneAgro Show to specjalistyczna wysta
wa, na której prezentowana jest 

aktualna oferta w zakresie techniki 
i technologii zbioru zielonek oraz za
dawania pasz. W wystawie, poza 
firmami oferującymi maszyny rol
nicze, udział biorą również firmy 
produkujące nasiona, nawozy, d<>
datki do pasz, folie rołnicz.e oraz ele
menty wyposażenia budynków in
wentarskich. 

Impreza ta ma charakter „w<;dru
jący'', każdego roku organizowana 
jest w innym regionie kraju, ale za
~ w takim, w którym produkcja 
mleka i hodowla bydła ma duże zna
czenie dla miejscowych rolników. 
IJwuł<.rotnie odbyła się w Bednarach 
koło Poznania, w Szymanach koło 
Szczytna oraz w Szepietowie koło 
Wysokiego Mazowieckiego. W ten 
sposób uczestniczący w wystawie 
producenci i firmy handlowe znajdą 
się bliżej swoich klientów, zaintere
sowanych techniką zbioru zielonek, 
produkcją pasz objętościowych 
i żywieniem bydła. 

Z roku na rok przybywa wy
stawców i zwiedzających, ich liczba 
w poprzedniej edycji imprezy była 
trzykrotnie wyższa niż w 2002 
roku, kiedy to Zielone Agro Show 

zorganizowano po raz pierwszy. 
W ubiegłym roku wystawa zajęła 
12.600 mkw., przybyło 150 wy
stawców i 45 tys. zwiedzających. 

Podc:zas tegorocznej edycji wy
stawy, na specjalnie przygotowa
nym polu pokazowym, wystawcy 
łxtdąmogli z;iprezentować możliwo
ści swych maszyn podczas zbioru 
łucemynasianokiszonkę. Tego typu 
prez,entacje, jak co roku ciesące się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
zwiedzających, umożliwiają wy
stawcom pokazanie wszystkich 
walorów oferowanych maszyn. 

Honorowy patronat nad Wysta
wą objął Minister Rolnictwa i Roz
woju Wsi, a patronat medialny spra
wują: Program Pierwszy TVP S.A 
i Program Pierwszy Polskiego Ra
dia SA (eb) 

LEADER PRICE 
Centrum Dystrybucji Leader Price 

w STRYKOWIE 

zatrudni , 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

PRACOWNIKOW 
MAGAZYNOWYCH 

dzi bednarski proboszcz i jedn<>-
cześnie kapelan gminnych OSP 
ksiądz Wiesław Paciorek, a na ob
chodach mają być obecni straż.acy 
z Francji, ci sami, których jakiś 
czas temu odwiedzili druhowie 
z terenu naszego powiatu, którzy 
obejrzą oddaną niedawno do użyt
ku nową remizę w Bobrownikach 
i~ właśnie kapitalny re
mont remizę w Mysłakowie. Tego 
samego dnia francuscy straż.acy 
uczestniczyć też będą m.in. 
w osiemdziesięcioleciu OSP w S<>
kołowie w gminie Kieroozia. 

(wcz) 

Zduny 

Garaże do końca kwietnia 
D o końca kwietnia zostaną od

dane do użytku garaże, p<>
wstające w llłunach na za

pleczu Urzędu Gminy. Są one~ 
znaczone na cztery stanowiska au
tobusowe. Termin realizacji zamó. 
wienia z.ostał przesunięty z końca 
stycznianakooieckwietniaz.e~ 
du na długotrwałą zimę. 

Roboty w budynku już się 
kończą, po oddaniu do użytku gara-

że łxtdą wykorzystane jako miejsca 
parkingowe dla tnech gminnych 
autobusów, wożących uczniów 
szkół. Na czwartym stanowisku 
łxtdą parlcować dwa gminne samo
chody: bus i samochód osobowy. 
Inwestycjęreali2l.tjenazłeceniegmi
nymiejscowafumaGrzegocz.aChe
gorego ze Zdun. Koszt prac to 
212 tys. zł. 

(tb) 

• zbrojarza • betoniarza 
• cieślę • spawacza 

• montera konstrukcji stalowych 
ROBOTY W KRAJU I ZAGRANICĄ 
Kontakt: (046) 837-55-28, 0608-398-786 ~ 

Rodziców z dziećmi od 4 do 6 lat 
zainteresowanych umuzykalnieniem 

i nauką gry na fortepianie 

ZAPRASZAM NA CYKL 
LEKCJIPOKAZO\NYCH 

w soboty Poczta Mazowiecka 
Łowicz, Plac Koński Targ 7/3 ZATRUDNI ZAPISY TELEFONICZNE tel. kom. 0604-500-080 

Dorota Mazurkiewicz R-499 " PRACOWNIKOW 
WYMAGANA DRUGA GRUPA INWALIDZKA 

0-696-016-005 www.glowno.com ! 

• zbóż • traw • kukurydzy 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• materiały budowlane • nawozy • węgiel 
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, teł. (042) 719·93-63 
Gł,OWNO, ul. Kolejowa 5,. ttt ,(0§2) 719,49-ą!ł 
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pł 

ITl©ITl©[b ~ 
NAWOZY 

Wymagania: t t &. &. 
• książeczka do celów epidemiologiczno-sanitamych azo owe, po asowe, 10S1orowe, nowy KREDYT 

GOTO W KO WY 
• uprawnienia na wózki jezdne mile widziane wieloskładnikowe, specjalne 
Centrum Dystrybucji LeaderPrice Najlepsze ceny 

Sosnowiec 15A. 95-010 STRYKÓW Możliwość dowozu 
, , , tel. 421714-28-10 .99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

• '- '· ·e-mai1: ' reRru"ta'cjastr'@1e~d~l'pnce.p1 R-683 ~- '(d'.46) ś3t~1s-&9, (0!461837-14-1'0"''~ 

• Hipoteczny ( L k ) 
•Także dla osób Ulft OWY 
!- :f':::'lr~fahrolników Tel. 0505·4ł8·742 
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, MAZOWIECKA 
TRZY OCZKA W DOt 

„Rzeczpospolita" i „Perspektywy" oceniły wyższe uczelnie 

Tym razem na 19 miejscu poja
wiła się Mazowiecka Wyższa Szko
ła Humanistyczno-Pedagogiczna 
w Łowiczu w rankingu niepaństwo
wych uczelni magisterskich. 

W ocenie uczelni i tworzeniu rankingu 
wyspecjalizowały się redakcje 

dziennika ,,Rzeczpospolita" oraz edukacyj
nego miesięcznika ,,Perspektywy''. Rok temu 
,,Mazowiecka"2ajmowala 16miejscewtym
żerankingu, dwa lata temu bylana 18 miejscu, 
w 2003 - 16, 2002 - 17, 2001 - 13 miejscu 
(najwyższym z dotychczasowych), w 2000 -
na miejscu 25. 

W czołówce uczelni niepaństwowych 
znalazły się po raz kolejny: Wyższa Szkoła 
Pxzedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie - na 1 pozytji 
po raz siódmy, Wyższa Szkoła Humanistycz
na im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku -
pozycja 2 po raz czwarty, Szkoła Wyższa 
Psychologii Społecznej w Warszawie - po-

ŁOK 

Na kino się nie udało, 
na festiwale jest szansa 

Ł 
owicki Ośrodek Kultury, po zaakcep
towaniu przez Ministerstwo Kultury 
dwóch złożonych przez ośrodek wnio

sków - na zakup strojów dla Dzieci~o 
Zespołu Ludowego Koderki i na dofinanso
wanie nagród w tegorocznych Spotkaniach 
Folklorystycznych „O Łowicki Pasiak" (pra
wie 15 tys. zł) przygotowuje kolejny wnio
sek o pomoc finansową. Wniosek zosta
nie złożony w naborze przypadającym 
od czerwca do sierpnia i będzie opiewał 
na 10 tys. zł. Dotyczył będzie mającej 

odbyć się na jesieni VIII edycji festiwalu 
2 Obieg Art Festiwal. Dyrektor LOK 
Maciej Malangiewicz deklaruje, że zosta
nie złożony także wniosek w naborze je
siennym na przyszłoroczny Och! Film 
Fest!. wal. 
Choć udało się pozyskać pieniądze na 

festiwal folklorystyczny i Koderki, Malan
giewicz ubolewa, że nie został przyjęty zło
żony pąez LOK wniosek na przebudo
wę i modernizację sali kinowej. W zimo
wym naborze, na 445 wniosków, do sfi
nansowania wybrano jedynie 142, w tym 
dotację otrzymało tylko jedno kino spo

zycja 3 (rok temu miejsce 4), Polsko
Japońska Wyższa Szkoła Technik 
Komputerowych w Warszawie - jako 
4 (rok temu 3). 

tje, osiągnięcia sportowe. Minimalną 
ilość punktów plZ)'2DallO uczelni za: 
I02piętość oferty kształcenia (2 pkt.), 
aktywność wydawniczą (2 pkt.), pre
nwneratęzagranicznychpism(l l pkt.). Miejsce, na jakim szkoła pojawia 

się w rankingu zależy od wielkości 
tzw. wskaźnika rankingowego, który 
obliczany jest z uwzględnieniem kil
kudziei;ięciu kryteriów. Zdaniem 
twórców rankingu oceniają one pre
stiż, siłę intelektualną oraz warunki 
studiowania na danej uczelni. 

W rankingu pojawia się data zało
żenia szkoły wyższej - MWSH-P 
istnieje od 1993 roku, ale przede wszystkim 
jej mocne i słabe strony. Mocne strony ,,Ma
zowieckiej" to baza dydaktyczna, dostęp
ność dla studentów zamiejscowych, wspie
ranie absolwentów - za wskaźniki te łowic
ka uczelnia otrzymała oceny maksymalne. 
Bardzo dobrze oceniono projekty badaw
cze (89 pkt na 1 OO możliwych), możliwość 
rozwijania zainteresowań naukowych 

Ranking uczelni wyższych po
dzielony jest na kilka części. W ran
kingu głównymmajduje się 86uczelni 
nadających tytuł doktora, jest wśród 
nich I O uczelni niepaństwowych. 
W c:rolówceteg;>rankinguwciąguooat
niego roku zaszły niewielkie zmiany. 
Miejsce 1 nadal zajmuje Uniwersytet 
Warszawski, miejsce2 UniwersytetJa

gielloński, namiejscu3 uplasowałsię Uniwer
sytet im. Adama Mickiewicza w PCYZllaniu, 
który w tym roku W)'?7.edził Szkołę Główną 
Handlową i Politechnikę Warszawską, Kolej
nemiejsca zajnn.tją; Uniwersytet Wrocławski, 
Akademia Górniczo.Hutnicza w Krakowie, 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, 
Politecłmika Wrocławska, Szkoła Główna Go
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (mwk) 

Gmach główny MWSH-P w Łowiczu w Alejach 
Sienkiewicza. 

(88 pkt. na 100 możliwych), nasycenie ka
drami o najwyższych kwalifikacjach (80 pkt 
na 100 możliwych), kontakty ze środowi
skiem lokalnym 70pkt.). Za dostępność kadr 
wysoko kwalifikowanych dla studentów 
uczelnia otrzymała 59 pkt., za powierzchnię 
przypadająi.:ą na studenta - 54 pkt. Nie otrzy
mała natomiast punktów za nadawanie tytu
łu doktora, rozwój własntj kadry, akredyta-

śród 22, które ubiegały się o pieniądze Wyjątkowo wysoka woda u schyłku tej zimy sprawiła, że ciężkie kręgi betonowe, przez które wody Otolanki 
z ministerstwa. wpływały do Bzury zostały przesunięte a ziemia rozmyta szerzej niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Popularne 

(tb) spacery z Łowicza wzdłuż rzeki muszą się na razie kończyć w tym miejscu. 

Bielawy Borów 

27.04.2006 r. 

Sylwester Kubiński 

Gmina Bielawy 

Urzędowe etaty 

G rninna Bielawy jest jedną z tych, któ
re w naszej okolicy zatrudniają naj
większą liczbę osób w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych. 
W ubiegłym roku na takich zasadach praco
wało w Urzędzie Gminy oraz jednostkach 
mu podległych ponad 60 osób. Od po
czątku tego roku zatrudniono na razie 
tylko 3 pracowników. Wójt Sylwester 
Kubiński liczy na kolejne propozycje 
w tym względzie z Powiatowego Urzę
du Pracy. Nie wszystko jeszcze straco
ne, liczba zatrudnionych bezrobotnych 
może jeszcze znacznie wzrosnąć do koń
ca roku. 

Trzej wspomniani mężczyźni remon
tują obecnie sanitariaty w Szkole Pod
stawowej w Bielawach. Zakupiono 
w tym roku materiał do remontu za oko
ło 6,5 tys. zł. Inwestycja ta jest odpo
wiedzią na ubiegłoroczną interpelację rad
nego Krzysztofa Chlebnego. Ubikacje na 
pierwszym i drugim piętrze nie były 
remontowano od lat 80-tych, kiedy to 
szkoła została wybudowana. W ubie
głym roku remont rozpoczęto wymie
niając niedrożną kanalizację. W lutym 
tego roku zaczęto od modernizacji ubi
kacji męskiej i damskiej na drugim pię
trze. Wymieniono już drzwi, kładziona 
jest glazura i terakota. Niebawem roz
pocznie się remont łazienek na pierw
szym piętrze. 

Prace remontowe przerywane są czę
sto awariami wodociągów lub innymi 
nagłymi wypadkami. Trzej pracownicy 
interwencyjni w międzyczasie wycinają też 
przydrożne krzaki utrudniające widoczność, 
głównienatrasieautobusudowożącegodzieci 

do szkół. W tym tygodniu pomagają rów
nież przy łataniu dziur w asfalcie. W szkole 
pracują głównie kiedy pada deszcz lub jest 
zimno. 

(eb) 

Rozliczyć nauczycieli z czynszu 

T ylko jeden blok przy zespole szkół ~ niż dotycluzas, tym bardziej, że sko
w Bielawach ma zainstalowaną instala- rzystali z prawa wykupu mieszkań na wła

cjęciepłej wody. W drugim, mniejszym, sność, a taką okazję mieli. na fJOCZ4lku roku -
ciepła woda jest tylko w sezonie gu.ewczym. wyraża swoje zdanie radny Krzysztof Chleb
W okresie letnim dzialają w jego piwnicy dwa ny, pl7.CWodniczący komisji oświaty. 
dużebojleryelektryczne,amieszkającewtym Obecnie-powrócono do pomysłu sprzed 
budynku cztery rodziny ciepłą wodę noszą roku, kiedy to radni odrzucili propozycję 
sami do mieszkań. Problemem jest tu, jak za- wójta, aby założyć w czterorodzinnym blo
uważyli ostatnio członkowie komisji oświaty ku piec miałowy oraz jeden duży bojler. In
rady gminy, niewspółmierność czynszów pła- westycja ta miała kosztować około 8 tys. zł. 
conych przez mieszkańców do opiat za ener- Radni odrzucili to rozwiązane, gdyż plano
gię elektrycmą, które poza sezonem gu.ew- wali przeznaczyć mieszkania w tzw. do
czym musi uiszczać gminaza lokalekomunal- mach nauczyciela na sprzedaż. Jednak nic 
ne. Czynsze w obu budynkach komunalnych z tego nie wyszło. Ostatecznie gmina zaku
w Bielawach wynosząpo 25 zł od osoby na pi piec małej mocy do instalacji c.o., który 
miesiąc. Dla najemców są to wysokie kwoty, umożliwi także ogrzewanie wody. Bojlery 
dlagminyzaniskie.-N~powinnipla- wcześniej zamontowane w piwnicy gmina 

Zamienią się łąkami 

• cićrealne~ga~~.czy/i- •po~sta!Vijni.s:s?kąńcoqi. . • • • fe/J) 

Istnieje szansa na rozwiązanie 
problemu zalewania łąk 
należących do kilku rolników 
przez stawy hodowlane 
Gospodarstwa Rolno
Rybackiego „Borl;md" 

w Borowie w gminie Bielawy. 

Nieruchomości Rolnych, która w imieniu 
państwa zarz.qfiza tym terenem - mówi pre
zes Nyga. 

Stawy zalewają co roku około 5 ha pry
watnych łąk. Z problemem tym rolnicy 
z Borowa zmagają się od kilku lat, od kiedy 
połączono stawy zwane zimochowami 
w większe. -Powierzchnia tafli wo4Y si{ nie 
zmieniła, bo na przyklad 4 stawy połączono 

rezes gospodarstwaZbigniew Nyga za- w jeden, ale zaniknęły groble je oddzielające 
proponował rolnikom zamianę na łąki - szuka przyczyny podtopień Józef Czaj

o takim samym areale ale położone w Łazi- kowski, jeden z poszkodowanych. Poziom 
nie i nie narażone na podtapianie. Gospo- wody w stawach jest o 70 cm wyższy niż 

darstwo użytkuje tam około 13 ha łąk, poziom łąk. Są to łąki torfowe, które pochła
które są własnością Skarbu Państwa. niają wodę jak gąbka. Rolnicy przewidują, 
- Trzeba będzie uruchomić odpowiednie żedoczerwcaniebędąmogliwjechaćnanie 

PJ'Q~ePlllJlJOJ111a/pq;-pra"}Vl'ję w A.ge11cjj .eiiłgpiJwuui. -Woltqjcafe.clike).~ ~ 

z tych łąk, tzw. koniczyrcy, ale my musimy 
skosić łąJc.ę przynajmniej raz w roku, bo nie 
dostarciemy dopłat bezpośrednich z Unii -
wyjaśnia rolnik. Oprócz jego łąk, stawy za
lewają po hektarze łąk należących do Arka
diusza Sędziaka, Ireneusza Kaczora i Pawła 
Pastusiaka. Dopiero kilka dni temu zniknę
ły rozlewiska stojące na tych terenach. 

Józef Czajkowski z chęcią zamieniłby 
swoje zatapiane 18 arów łąki na suche, 
położone w Łazinie. - Inni podobnie 
myślą, ale decyzja nie została jeszcze pod
jęta. Nie widzę innego dobrego rozwiq;:ania 
- mówi. Prezes Nyga chce zorganizować 
w maju zebranie z rolnikami i podjąć osta
teczną decyzję. 
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BALKON JAK DODATKOWY POKOJ 
Wraz ze zmianą kolorystyki 
spółdzielczych bloków, 
która jest konsekwencją 
ich docieplania i ponownego 
malowania, zmieniają się 
przyzwyczajenia mieszkańców 
co do traktowania 
„przyklejonych" do mieszkań 
balkonów - szczególnie 
tych największych 
- na osiedlu Konopnickiej 
i na Bratkowicach. 

B alkony powoli pl7.estają być dodatko
wymi spiż.amiami, gdzie stoją stare lo

dówki i niepotrzebne w domu szafki, zdjęte 
,,na chwilę'' kamisre, z balkonów znikają 
budy dla psów. Balkony coraz cz.ęściej są 
zabudowywane, układane są na nich terako
ty, zakładane są osłony na barierlci, jednym 
słowem - pięknieją. 

skich,rozstawianych na balkonie suszarkach. 
Z zewnątrz więc go nie widać. - Nikt mi 
moich majtek i biustonoszy nie będzie oglą
dał ... - tak powiedziała nam jedna z miesz
kanek osiedla Konopnickiej. Zamachu na 
wiszące na balkonach pranie nikt nie zamie
rza przeprowadzać, chyba że sąsiad z dołu, 
któremu będzie kapało na głowę ... 

Rowery teł stojq 
Ponieważ sezon r~werowy już można 

uznać za rozpoczęty, na wielu balkonach 
będzie można zauwi!ŻYĆ ... stojące rowery. 
Od razu narzuca się pytanie dlaczego rowe
ry stoją na balkonach? - Już raz do piwnicy 
nam się włamali, dwie kłódki nie zatrzymały 
złodziei. Dlatego kolejny rower trzymamy 
na balkonie. S/:ą!i. go nie ukradną - dowie
dzieliśmy się na Bratkowicach. Co więcej 
wart kilkaset złotych rower jest chowany 
do mieszkania na cz.as nieobecnQŚci lokato
rów. Ponad rok temu zdarzyły się bowiem 

. w Łowiczu kradzieże rowerów górskich 
z balkonów na pierwszym, a nawet na dru
gim piętrze. 

Bvda dla psa 
i skrzynki z jabłka I 

Wielu mieszkańców traktowało jeszcze 
niedawno balkon jak dodatkowe mitjsce do 
magazynowania niepotrzebnych w domu 
m:czy. - Szajki czasami szkoda wyrzucić, 
a w mieszkaniu nie ma już dla niej miejsca, 
bo na przyklad kupiona została nowa. Wte
dy taki mebel trafia albo do piwnicy, a jak 
w piwnicy nie ma miejsca, to na balkon. Nie
chętnie ~amy się od razu starych rze
czy. .. Jeszcze niedawno miałem dwie szajki 
z kuchni na balkonie - opowiada pan Seba
stian z osiedla Bratkowice. Obydwie szafki 
wyrzucił na śmietnik podczas wiosen
nych porządków. Jedna z nich prawie 
podgniła od spodu, blat drugiej popękał 
i wykrzywił się po zimie. - Nie było sen
su ich dłużej trzymać, tym bardziej, że bal
kon nie jest osłonięty i widać z dołu, że 
stare rupiecie stały .. . - opowiada z zawsty
dzeniem. Po „wyprowadzeniu" starych 
szafek z balkonu zamierza, jeszcze przed 
latem, gruntownie odświeżyć balkon -
pomalować metalowe barierki, założyć 
na nie białą, przeplataną pomiędzy prę
tami osłonę, pomalować ściany. Zasta
nawiał się nad zabudowaniem balkonu 
lub ułożeniem na ścianie sidingu, ale ze 
względów finansowych zrezygnował. 
Na takie prace musiałby wyłożyć kilka
set złotych. 

Docieplony w ubiegłym roku blok nr 6 na Bratkowicach zyskał kolorystykę zieloną. 
- Starych szafek nie ma, rowery stoją 

w garażu, ale latem na balkonie trzymaliśmy 
psa, ponieważ w domu było za gorąco. 
Miał swoją budę i czasami dumnie na niej 
siedział i obserwował co się dzieje na dwo
rze - usłyszeliśmy od mieszkanki osiedla 
Konopnickiej . - Dwie skrzynki jabłek 
od teścia trzymałem . Jabłka zgniły, 
aż ciekło po balkonie - opowiada inny 
mieszkaniec tegoż osiedla Dobrze, że miesz
kał na parterze. 

- Rzeczywiście, balkony są coraz ład
niejsze, szczególnie tam, gdzie poprawili
śmy ich stan lub budynek był docieplony. 
Mieszkańcy sami zaczynają dbać o este
tykę, niczego nie narzucamy. .. - potwier
dza prezes Łowickiej Spółdzielni Mi~sz
kaniowej Annand Ruta. Trzeba jednak 
przyznać, że zabudowanie balkonu do
datkowymi oknami burzy koncepcjęjed
nolitego wyglądu budynku. 

W ubiegłym roku docieplonych, a więc 
również pomalowanych na nowo zosta
ło sześć budynków (Tkaczew 5, 6 i 9, 
Dąbrowskiego 24 oraz Bratkowice 4 i 6). 
Kolorystyka tych bloków jest różna, ale 
po zakończonym remoncie na zdecydo
wanej większości balkonów panuje ład 
i porządek. - Teraz kwiaty nie będą tylko 
maskowały ubytków w betonowych ele
mentach balkonów, ale mogą być praw
dziwą ich ozdobą - powiedziała nam 

mieszkająca na Bratkowicach Dorota Wi
śniewska. 

Pranie btdde wisiało 
Pomimo tego, że coraz więcej osób przy

pisuje balkonowi funkcję reprezenta
cyjną, nie należy się raczej spodziewać, 
że z balkonów nagle zniknie świeżo wy
wieszone pranie, czy nie będzie rano 
wietrzona pościel. - To są bloki, całe 
pranie nie zmieści się w łazience, zresztą 
latem długo schnie ... - mówią mieszkań
cy i trzeba im przyznać rację. Pralnie 
i suszarnie umiejscowione w piwnicach 
w wielu budynkach są nieczynne od łat. 
W wielu blokach od początku ich istnie
nia nie były w ogóle wykorzystywane. 
Często korzysta z nich garstka miesz
kańców - szczególnie z wieloosobowych 
rodzin, których pranie nie zmieściłoby się 
nawet na dużym balkonie. 

Mammobus stał przed ratuszem 
Około 200 kobiet z Łowi

cza i najbliższej okolicy sko
rzystało z bezpłatnej możli
wości badania mammogra
ficznego, które było prowa
dzone przez dwa dni, 
19 i 20 kwietnia, w mammo
busie ustawionym przed 
łowickim· ratuszem. 

I 

tala mówił o sposobach wykrywa
nianowotworów jelita grubego i pro
filaktyce. - Sukcesem tego spotka
nia jest, że przełamały panie swoją 
obecnością na nim pewne tabu doty
czące rak.o. Choroba nowotworowa, 
to jeszcze nie wyrok śmierci - mówił 
dr Rogowski-Tylman. Z kolei łódz
ki psycholog Mariusz Gorzeń mó
wił o psychicznych skutkach ma-

l owicki Klub Amazonek wraz stektomii. 
z Urzędem Mitjskim w Ło- Wyniki badań przeprowadzo-
wiczu zorganizował pnyjazd nych w Łowiczu będą znane kobie-

mammobusu z Poznańskiego Mammobus stał przed ratuszem przez dwa dni. tom za około miesiąc. ~zone 
Ośrodka Profilaktyki i Epidemio- zostaną pocztą - bezpośrednio do 
łogii Nowotworów. Akcja była zorganizo- i nowotworach narz.ądów rodnych. Chirurg- domów. W przypadku zastrzeżeń co do 
wana dla kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem onkolog Adam Rogowski-Tyhnan, ordyna- wyników, kobiety będą kierowane na do
życia - Chcemy uświadomić społeczeństwu, tor oddziału chirurgicznego łowickiego szpi- datkowe badania (mak) 
jakważna jest profilaktyka w walce z choro-
bami nowotworowymi - zachęcała kobiety, 
jeszcze zanim mammobus przyjechał do 
Łowicza, prezes klubu łowickich amazonek 
Danuta Jażdżyk. 

Podniesieniu świadomości w walce z cho
robami nowotworowymi miała też służyć 
sesja profilaktyczna, która odbywała się 
pierwszego dnia zaplanowanych badań 
w Łowickim Ośrodku Kultury. W spotka
niu profilaktycznym pod tytułem „Wałcz 
o życie, o nadzieję, o siebie" wzięło udział 
ponad 30 pań. Miały okazję wysłuchać pre
lekcji trzech specjalistów. Ginekolog 
Krzysztof Michalak mówił o raku sutka 

ZUS ·i „Skarbówka" na dyżurach 
W każdy wtorek w godzinach od 8.00 

do 9.00 w powstałym w lutym tego 
roku Punkcie Infonnatji Zawodo

wej przy Powiatowym Urzędzie Pracy 
przy ulicy Stanisławskiego w Łowiczu dy
żuruje radca prawny. Oprócz tego, zgodnie 
z przedstawianym już w Nowym Łowi
czaninie harmonogramem, pełnią tam dyżu
ry specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych oraz łowickiego Urz.ędu Skarbo-

wego. W maju specjaliści od ube-zpieczeń 
społecznych będą dyżurowali i odpowiada
li na pytania osób bezrobotnych w dniach 
24i 31 w godzinach od IO.OO do 11.00. Spe
cjaliści od zagadnień podatkowych z u~ 
du Skarbowego w Łowiczu w maju będą na 
dyżurach również 24 i 31, ale w godzinach 
od 12.00do 15.00. Wszystkie porady udzie
lane w Punkcie są dla osób bezrobotnych 
bezpłatne. (mak) 

Działanie pralni wzbudzało też kon
trowersje wśród samych mieszkańców. 
Podnoszone były argumenty, że za nie
opomiarowaną wodę muszą płacić wszy
scy mieszkańcy, podobnie za prąd. Tam, 
gdzie była możliwość i byli chętni do ko
rzystania z pralni, zamontowane zostały 
więc dodatkowe liczniki łub spółdzielnia 
wprowadziła kilkuzłotową opłatę za ko
rzystanie z pralni. 

Majtki nie na poka• 
Niektórzy rozwiązali problem w prosty 

sposób. Barierlci na balkonie są osłonięte, 
a pranie zamiast wisieć na sznurkach w gór
nej części balkonu, rozwieszane jest na ni-

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

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

Pomysłów na zagospodarowanie balko
nów jak widać nie brakuje. Niektóre z nich 
poprawiają estetykę i oby takich pomysłów 
było jak najwięcej. Przecież nawet pomię
dzy betonowymi, klockowatymi blokami 
może być ładniej. 

Marcin A. Kucharski 

~VECTRA,~1=1• 
+ 

~VECTRA~ 

zł --
Aktywacia 1,22 zł 

~ 'VE<:TR!\. www.vertro.pl 
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ZOBACZ NASZĄ NOWĄ 

WI 
IO „ 

TOPY SPODNIE SUKIENKI 
T-SHIRTY SPÓDNICE SWETERKI 

Dnia 2 maja sklep będzie NIECZJNNY 

96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 5 
tel./fax 0-46 833 22 38, 0-46 832 11 50 

www.telto.pl fabryka@telto.pl 

NOWOŚĆ!!! 
ENERGOOSZCZĘDNE 

EKOLOGICZNE 
PIECE 

NA EKO-GROSZEK 
3-krotnie tańszy od gazu 

4-krotnie tańszy od oleju opalowego 
mało popiołu, mało dymu, dużo ciepła 

• produkcja • dystrybucja • montaż 
• kupno • sprzedaż maszyn do metalu i drewna 

PIECE NOWE I UŻYWANE 

'~ 
Tl:LTU 
·~ 

Stacja BP w Łowiczu 

ZATRUDNI 
DO BEZPOŚREDNIEJ vDO OBSŁUGI 
OBSŁUGI KLIENTA PARKINGU 

r, O OBSŁUGI MYJNI SAMOCHODOWEJ 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres firmy 

TURBO.CAR Jerzy Migda 
ŁOWICZ, ul. Poznańska 26/30 

łub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0609-999-685 

Odkurzacze 
centralne t/Z 
Nowoczesne systemy centralnego odkurzania składają 
się z: odkurzacza - instalowanego w pomieszczeniu · tl WY 
gospodarczym, systemu rur PCV - najczęściej 

montowanych w ścianach i podłogach, gniazd ssących -
rozmieszczonych w mieszkaniu i elastycznego węża z rurką 
i szczotkami. Dzięki tym systemom wyeliminowane zostają : 

przenoszenie odkurzacza, częste opróżnianie pojemnika 
na śmieci, hałas oraz szkodliwe bakterie i roztocza. 

ekspozycja • sprzedaż • montaż 
Firma KOLO ul. Blich 21, 99-400 towia 

tel.: o-46 837 66 86 tel./fax: o-46 837 88 78 
tel.: ().f6830 op~ .... . e·111aiJ: . kolo@.k~J_ę.biz 
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~ LAMELA Sp. z o. o., producent artykułów gospodarstwa 

1~ ~ Aiil:: 
1 
~ 

1 
domowego i artykułów ogrodowych z tworzyw sztucznych 

-1.JV"~ ® POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: 
.--c--...... -~-~---
SPECJALISTA .DO SPRAW MARKETINGU 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie badań marketingowych, 

wprowadzanie na rynek nowych wyrobów, organizacją i realizację promocji. 
--"""J~~-

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
• Wykształcenia wyższego - najchętniej o kierunku zarządzanie i marketing, 
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem, 
• Znajomości obsługi komputera, • Prawa jazdy kat. B, 
• Dyspozycyjności, • Dużego zaangażowania oraz wysokiej motywacji do pracy 

OFERUJEMY: pracę w nowoczesnej i stabilnej finnie oraz dobre warunki zatrudnienia 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz zdjęcie prosimy przesyłać na adres: biuro@lamela.pl 
lub: LAMELA Sp. z o. o. ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz tel. 0-46 / 830 96 OO, fax 0-46 / 830 96 01 ~ 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: .~żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy "' 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutaqi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)' 

OLEJ OPAŁOWY 
• • • 

NAJWYZSZA JAKOSC 
NAJNIŻSZA CENA 

[)0[j)Q)~ Ci) 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 

• substraty, torf (150 f, 250 I) 
• środki ochrony roślin 
• folia, agrowłóknina 
• drobny sprzęt rolniczy 
• worki, oleje, nawozy ogrodowe 

PPHU TEKSPOD" 
CENTRAU NASIENNA 

Łowicz, ul. Katarzyn_ów 46 
tel. 046) 837-~28, 837-53.-98 ~ 

-R;d; ~~;;t;,;m:o;ŁOwrCZ'u I 

do Ogrodu 
Saskiego 

~------~!~.~:~!:!o_ 
Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa 

INFORMUJE, ŻE NA TABLICY OGŁOSZEŃ 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 

został wywieszony na okres 21 dni 
(20.04.2006r·10.05.2006r) 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
stanowiących własność Skarbu Państwa 

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY .! 
na rzecz użytk. wieczystego oraz właścicieli zabudowań 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

111l(fpa1 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

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

ZAPRASZA 
NA KURS PATRONAT 

PRAWA JAZDY Tif 
KAT.A,B,B+E 
Rozpoczęcie kursu: 

11.05.2006 r. godz. 15.00 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ! 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IMV
ŁOWICZ 
ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 p5, 

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
„Pszczółka" w Łowiczu 

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
na stanowisko mechanik maszyn 
Wymagania: 
• doświadczenie minimum 5 lat • dyspozycyjność 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT OSOBISTY 

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 1 
lub KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 

(046) 837-65-63 w godz. 7.00.15.00 R-631 

" KURSYTANCA 
TOWARZYSKIBGO 

dla dzieci i dorosłych 
OSTATNIA EDYCJA PRZED WAKACJAMI 

Teł. 0·508· ł 32·400 
rJ ' , , •. ~ ... ' 
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DAWNY EKONOMIK 
kowski, pracujący w biurze ,,Budo
wy", siostrnmej finnie ,,Inwestora" 
wskazaje na kilka innych ciekawcr 
stek architektoniczno-budowlanych 
dotyczących starego gmachu. Np. 
na wielkie cegły o długości przeszło 
4-0 cm, które ułoż.ono, by wyprofi
lować gzyms. Cegły te z pewnością 
były wypalane na zamówienie, bo 
takich cegieł w ogóle sięnie spotyka. 

, 
IA BYC OZDOBĄ PODRZECZNEJ Z kolei patrząc na budynek od 

frontu widać, że środkowa czi:t,ć 
o szerokości ok. 1 Om, w której było 
głównewejście,jestwysuniętao kil
kanaście centymetrów do przodu. 
To sugeruje, że dawniej ten fragment 
mógł być zwieńczony attyką, czyli 
ozdobną nadbudówką wystającą 
ponad dolną linię dachu. Nie jest jed
nak znany ani jej kształt, ani wyscr 
kość. - Nie Wiadomo dlaczego ten 
element nie przetrwał do naszych cza
sów - mówi Kwiatkowski. - Mógł 
być ZJZUCony ze względu na przy
kład na zły stan techniczny 
i bezpieczeństwo przechodniów, 
może stało się to w czasie którejś 
z wojen? - domyśla się młody archi
tekt. To jemu właśnie przypadło 
w udziale przeszukiwanie różnych 
materiałów historycznych, by usta
lić czy attyka ta faktycznie istniała. 

C elem rozpoczętych prac remon
towych jest ratowanie zabytko

wego obiektu znajdującego się 
w naszym mieście, powody ekono
miczne tego działania są na drugim 
planie - mówi łowicki przedsię
biorca budowlany Janusz Mo
stowski. Należąca do jego ż.ony fir
ma Inwestor rwpoc7.ęla prace ma
jące uratować, wykupiony w czę
ści, liczący ponad 150 łat budynek 
dawnego ,,Ekonomika" przy ul. Per 
drzecznej - Myślę, że tak ciekawy 
budynek, położony przy ulicy o tak 
bogatej hisf()rii jak Podrzeczna, p<r 
winien być jej oulobą Doprowalke
niegodo odpowiedniego stanu wpły
nie pozytywnie na jej ożywienie, 
a przede wszystkim ucywilizowanie. 

Firma Inwestor zakupiła budynek 
,,Ekonomika" od łowickiego staro
stwa cztery lata temu. Już wtedy 
zdawano sobie sprawę, że dopro
wadzenie budynku do odpowiedni~ 
go stanu wymagać będzie ogromn~ 

tym bardziej, że budynek jest za
bytkowy i pieczę nad nim ttzyma 
Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków, który opiniaje projekty i wy
daje zgodę na prowadzenie robót 

Ostatecmie, ze względu na bar
dzo zły stan techniczny ścian, 
wschodnia, większa czi:t,ć budynku 
przylegaj!pldo gmachu Łowickiego 
Ośrodka Kultury, musiała zostać 
rozebrana. Z.niknęły prawie wszyst
kie ściany, poc7Ąwszy od fundamen
tów. Pozostawiono tylko jedną, fron
tową od ul. Podrzecznej po to, aby 
zachować autentyczną elewację, na 
której znajdują się architektoniczne 
zdobienia Aktualnie w tej części 
trwająprace budowlane: od podwór
ka rosną ściany, układem otworów 
okiennych odzwierciedlające stan 
przed rozbiórlcą Na ścianie północ
nej nie było na elewacji żadnej sztu
katerii ani żadnego detalu architek
tonicznego, który warto byłoby za
chować. 

Została tylko frontowa ściana, za którą trwają prace budowlane. 

go nakładu pracy i piępiędzy. Po 
skuciu tynków i wykonaniu badań 
budynku okazało się, że konieczna 
bc<dzie głępokaingerencja w jego kon
strukcję. Po pierwsze fimdamenty 
wykonane są w przeważającej czę
ści z wielkich kamieni, które nie są 
ze sobą w ogóle zespolone. Praw
dopodobnie stały na nich w tym 
miejscu jeszcze konstrukcje dużo 
wcześniejsze. Brak stabilności fim
damentów odcisnął się bezpośred
nio nastanie ścian, tąpnięcia w gnm
cie spowodowały obsunięcia i pęk
nicteia. Po drugie XIX-wieczni mu
rarze, którzy zajmowali się stawia
niem ścian, robili to wbrew sztuce 
murarskiej, me zespala~ dochodzą
cych do siebie ścian nośnych, w prak
tyce ka7.da z nich stała cxldzielnie. 
Ściany zewnętrzne odchyliły się 
wicte od pionu. Innych problemów 
te'ż nie brakuje: zwietrzała i zlascr 
wana zaprawa, nie wiążąca cegieł, 
wilgoć spowodowana dostawaniem 
się do środka wody z dachu, ~ 
gniłe belki stropowe. 

Przygotowanie się do rozpoczę
cia prac było bardzo pracochłonne, 

Zacieki, wilgoć - fX' skuciu tyn
ków widać, że ściany są w złej 
kondycji. 

D ruga czi:t,ć budynku na chwilę 
obecną jest ,,nie do ruszenia" 

przez wykonawcę, położył na niej 
rękę konserwator. Powodem są uwi
docmione po skuciu tynków, przy
kryte nim ślady po zamurowanych 
otworacbdrzwi. Wszystkienieocze
kiwane nowości muszą być podda
ne gnmtownej inwentaryzacji, der 
piero po jej zakończeniu prace ruszą 

Za siatką i rusztowaniem jest tylko frontowa ściana, ale także nie cała - fX' prawej stronie widać, że 
trzeba było ją fragmentem rozebrać, bo nie rokowała swym stanem, że wytrzyma remont. 

Jakaś widokówka lub zdj((Cie by
łoby koronnym dowodem, który 
przekonałby Konserwatora Zabyt
ków do ponownego umieszczenia 
attyki na osi budynku. Poszukiwa
nia sąjednak bardzo trudne, fotogra
fii , rysunków czy szkiców budyn
ków jest niewiele i jak na razie na 
żadnym z nieb attyki nie ma Jednak 
nawet jeśli dowód się nie znajdzie to 
-jak mówi Janusz Mostowski - i tak 
firma będzie przekonywać konser
watora do idei umieszczenia na bu-

także i tam Będą miały jednak mniej
szy zalm(s niż w części wschodniej, 
ściany są tu w lepszej kondycj~ będą 
one wzmacniane i spinane opiskarni. 

Zanim jednak cokolwiek zaczęto 
robić w budynku, dokonano nie
zbędnych prac przygotowawczych, 
przede wszystkim wykonując 2-
metrowej głębokości wykopy i za
lewaj~ ławy fimdamentowe z żel
betonu zarówno pod, jak i z boku 
starych fundamentów - wszystko 
po to, by je wzmocnić. 

Dwa tysiące 
metrów 

do dyspozycii 
Prace we wschodniej części bu

dynku mają się zakończyć w tym 
roku. Część zachodnia ma zostać 
zabezpieczona i przygotowana do 
dalszych prac, które nastąpią w roku 
przyszłym, kiedy to inwestycja ma 
zostać zamknięta Firma dąży do 
tego, by zachować w nie zrnienicr 
nym stanie elewację frontową, ale 
układ pomieszcz.eń w odtworzonym 
i odremontowanym budynku zmi~ 
ni się całkowicie. Dodatkowo, oprócz 
głównej bryły budynku biegnącej 
wzdłuż ulicy Podrzecznej, pojawi 
sięjeszcze, wzdłuż wschodniej gra
nicy działki, nowy budynek połą
czony ze starym. Całość będzie der 
stosowana do prowadzenia działal
ności usługowcrbiurowej, poddasze 
jest jednak planowane pod miesz
kania Możliwe jest wicte ulokowa
nie w gmachu jednocześnie banku, 
biur a także hotelu. W sumie do 
wykorzystania będzie 2 tys. m2 per 
wierzchni użytkowej. 

O d strony północnej, na dzie
dzińcu budynku, powstaną 

miejsca parkingowe dla pracowni
ków biur i zielony skwer. 

W trakcie rozbiórki okazało się, 
że ,,Ekonomik'' był w swojej 150-
letniej historii wielokrotnie pu.ebu
dowywany. Architekt Cez.ary Kwiat-

dynku attyki. 
(tb) 
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PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. 

JPGARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. -

Profesjonalnie. 
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P e e KIZYSZTOf~-
l 'ar z11 ~~:: f ' ' v.J ~ KADRU 

CHYBA CHCIAtEM SI~ , , 
P o kilku miesiącach znów jestem . w których szlifował rzymski bruk. Przy tym 

w Rzymie. Tym razem w delegatji to stole pows1ało około trzech tysięcy, za
slużbowej. Wspólnie z operatorem chowanych do dzisiaj, listów. Jeden z nich 

i dźwiękowcem z TVP, wspomagani przez był odpowiedzią na list króla Polski, Włady
ojca Józefa Jońca z warszawskich Sie- sława IV, zapraszający Kalasancjusza 
kierek, kręcimy film dokumentalny o pija- i pijarów do Polski. Minęło trochę lat i wpraw
rach; zakonie w Łowiczu doskonale zna- dzie nie za panowania Władysława IV, 
nym, bo pośród licznych zgromadzeń mę- a jego brata i następcy, Jana Kazimierza, 
skich, jakie dawno temu były w naszym pijarzy do nas trafili. Jakieś sto lat później to 
mieście, ostali się tytko oni. Wrócili do Ł<M'i- właśnie im Polska zawdzięczała Komisję 
cza, do swej świątyni, kilkadziesiąt lat temu, Edu_katj_~ Na~~j, a najba~ej znany 
ale dla mnie teraz już prawie sześćdzie- w historii polski piiar. ks. Stanisław Konar
sięciolatka byli tu od zawsze. A cóż do- ski sformułował wiele tez o fundamental
piero dla ~szych pokoleń. To do pijarów nym_ zn~czeniu dla polskiego systemu 
na Zduńską chodziło się przecież w cza- oświaty 1 wychowania. 

WYKONCZYC 
28-letni Robert K. 
z Łodzi oraz 27-letni 
Karol N. z Łowicza 
złożyli zeznania 
przed Sądem 
Rejonowym w Łowiczu 
za posiadanie 

sach licealnych na religię, bo w szkole był Mieli też pijarzy w swej polskiej 
to wówczas przedmiot zakazany. Łowie- historii okresy nieZwykle trud-
cy pijarzy mieli wtedy niewielkie możliwe>- ne. Przez władze carskie, na 

oraz handlowanie 
tabletkami extasy. 

ści lokalowe i religii nauczali w kościele. terenie .Kongresówki", byli zdelegalizowa
Dokładniej w bocznej salce, po prawej stro- ni, a ich <j(Nlny warszawski kościół, obeo- p rokuratura Rejonowa w ŁowiC7ll za
nie ołtarza. nie katedra polowa przy Długiej, został za- rzuca im w akcie oskarżenia to, ż.e 

J
esienią, będąc w Rzymie całkowi- mieniony na ceri<iew. Dobudowano wtedy w okresie od grudnia 2004 roku do lutego 

do nieg. o charakterystyczne dla budow- ----'-'" do obrotu Ło · 
cie prywatnie, trafiłem przy jednej 2005 roku wprowilUL.lll w Wi-

z <j(Nlnych ulic, Corso Vitorio Ema- nictwa prawosławnego kuliste wieżyczki. czu 50 ampułek środków psychotropo
nuełe li, prowadzącej z centrum miasta na Założona przez Stanisława Konarskiego ~eh extasy o w.me 0,1 grama każda Akt 

słynna szkola, Collegium NobiHum, przy Mio-
Plac św. Piotra, do kościoła św. Pantale- dowej, jest od lat siedzibą wyższej szkoły oskarżenia obejmuje także to, ż.e w tym sa-
ona i św. Józefa Kalasantjusza, przy kt6- teatralnej i filmowej. Na odzyskanie tych mym czasie próbowali wprowadzić 4.190 
rym ten drugi święty czterysta lat temu za- i wielu innych obiektów pijarzy jednak ani ampułek extasy, przy czym czyn ten uda-
kłada/ pierwszą w nowożytnym świecie remnili. un· po"CJ·„..,.; Grozi un· karapozba-nie liczą, ani nawet tego nie pragną Chcą U! """L 
szkolę dla wszystkich. W tamtych czasach natomiast tworzyć nowe wartości. przede wienia wolności do I O lat oraz obligatoryj
oznaczalo to szkolę dla ubogich, których wszystkim duchowe, choć też i materia!- nie kara gp;ywny. Przypomnijmy, ż.e 16 lu
żadną miarą nie było stać na kształcenie, ne, bo dach nad głową jest przecież nie- t.ego ubiegłego rokiu w zabudowaniach go
za które trzeba było płacić. Budynek przy 
kościele przybyły do Rzymu· z Hiszpanii zbędny. Zntm się rozwija pijarskie szkol- spodarskich w Bąkowie Górnym policja 
Józef Kalasancjusz, nabył od jednego nictwo, a prowadzone przez nich podsta- znalazła 2 słoiki z proszkiem ekstazy, jeden 

wćwki, gimnazja i licea zalicza się do czo- nniemnosct' · O 7 I z ~wartością 217 4 g, ze znamienitych rzymskich rodów, a gmach o y-, , ~ , 
/owych w kraju. w Warszawie, na Siekier- drugi . ' . litra nMrin6M<>202 

od tamtego czasu stał .,U. , • .,_~..,,,.;,...;„ za- OJlOJemilOSCl zzan-~~KŁ g 
-.., ..,...,. ~ kach, ma powstać Collegium Nobilium No- ----'·otyku, · · · matki Ka-

lożonego właśnie przez niego zgromadze- 1J<ll.l\. natomiast w p1wmcy 
wm - zespół szkól na miarę wspólczesncr 1 · h kapsuł k 

nia pijarów. I choć szkoły od dawna już: tu rola N. zna eZiono 12 pustyc e 
ści, w którym będzie m.in. przyzwoita baza '· 1 bordo taki 

nie ma, to przecież pijarski system oświa- do uprawiania sportu. Bo do sportu pijarzy w li.O OI7.e C7.el'Wono- wym, e same 

tf:mi rozwinął się w całej Europie i rozwija też pl7VWiązui·ą wielką wagę. w pierw- w ilości 8 sztukznalezionoteż:uRobertaK 
nadal, czego skromnym przykładem ii>c:t ,_, ••. w Łodzi. Oskaneni kupili 232 tys. nnctuch 

,- szym tygodniu liix;a, kampus Szkoły Głów- ł'~J 

zespół szkół w Łowiczu. nej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursyno- kapsułek ż.elatynowych do pakowania an-

p o Kalasantjuszu zostało w Rzy- wie przyjmie ponad dwa tysiące uczestni- tybiotyków 14 stycznia 2005 r. za 28,30 zl 
mie wiele pamiątek. Jest zacho- ków finałów Międzynarodowej Parafiady wPolfiewKutniekwitującpieczątkąfinny, 

wany w całości jego prywatny, Dzieci i Młodzieży. Imprezy, której twórcami którą prowadziła matka Karola N. 
a jakże skromny, pokój, na którego wypo- i animatorami są właśnie pijarzy, a która Prokuratura zarzuca ponadto Karolo
sażenie składało się proste lóżko i rćmnie będzie rozgrywana już: po raz osiemnasty. wi N., że od paź.dziemika 2004 do 22 stycz
prosty stół, przy którym pracował. Jesz- I YAaśnie na tę osiemnastkę chciałbym i ja nia 2005 r. podczas spotkań towruzyskich 

L_c_ze_pa_rę_dr_o_bn_y_ch_s_p_rz_ę_tó_w_i _sa_n_d_ały_._przyg __ ot_owa_ć_ja_ki_·ś_skro_m_n_y_u_pom_in_ek_. ___, zudziałemmałżeństwaG. ~wał ich ma-

Polski Związek Motorowy ,,. 
OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDOW 
. ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 • 

DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w bud. SKR), tel. (046) 838-30-85, czynne: pn.-pt. 7-15 
GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3, tel. (042) 719-31-98, czynne: pn.-pt. 8-17, sb. 8-14 

WALEWICE (przy stadninie koni), tel. (046) 838-22·75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14 • 

• 
• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów 

• ciągników rolniczych • przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy 
• pojazdów typu „SAM" • pojazdów powypadkowych 

rihuaną oraz amfetaminą, w grudniu 2004 r. 
udzielił Bogumiłowi W. 0,5 grama marihu
any oraz 17 stycznia sprzedał Roksanie R 
co najmniej 0,5 g amfetaminy za 30 zl. 

W tokiu postępowania przygotowawcze
go oskarżeni nie przyznawali się do zarzu
canych im czynów, ani do tego, ż.e kiedykol
wiek mieli lub z.ażywali narlcotyki. Przed 
sądem zeznawali inaczej, przyznając się, 
ż.e narlcotyk:i mieli, ale do niczego więcej. 

Zeznania Roberta K. 
Robert K nie przyznał się do zarzuca

nych mu w akcie oskarżenia czynów. Wyja
śniał, ż.e przed Nowym Rokiem Karol N. 
zatelefonował do niego i powiedział, ż.e jest 
w posiadaniu jakiejś substancji psychotro
powej i zaprosił go do siebie. Kilka dni póź
niej Karol N. wręczyłmudealedcęnapehńo
ną do połowy i powiedział, żeby spróbował 
na imprezie, ale powinien uważ.ać bo on nie 
wie co to jest W torebce było około 5 g 
narlcotyku. Po kilku dniach Robert K był 
na imprezie i irot>ował narlcotyk. Po jakimś 
czasie Karol N. zadzwonił do niego z pyta
niem, czy nie mógłby (pracował wcześniej 
jako przedmawiciel handlowy w aptekach) 
:załatwić ampułek, takich jak do antybioty
kiów. Prosił o to kilkakrotnie telefonicmie. 
W końcu Robert K. dowiedział się, ż.e 
w aptekach nie mcrina kupić ampułek, za
dzwonił do Polfy w Kutnie. Tutaj uzyskał 
informację, że nie można kupić tylko 
IOOsztampułek,ewentualniewi~pacz

kę około - 250 tys. za około 20 zł Pr7.ekazał 
te infonnacje Karolowi N., który po kilku 
dniach poprosił go o przysługę. Pojechał 

z Karolem N. i jego kolegą do Kutna Tutaj 
podając fałszywe dane, łącznie z numerem 
dowodu i posługując się pieczątką przeka
zaną p17.eZ Karola N. kupił 232 tys. ampu
łek za niewiele ponad 20 zl. Prz.ed rozsta
niem dostał od niego dwie garści ampułek, 

aby pizesypał sobie do nich swój towar. 
Po jakimś czasie Robert K znowu odwiedził 
Karola N., jak zeznaje: chcąc się z nim rozli
CZ)Ć z narkotyku. Nie dał mu jednak pienię
dzytylko-7JlOWU wecRugniego-chciałzwr&. 
cić 31 ampułekznarlrotykiem, za resztę chciał 
z.apłacić, ale kolega nie wziął pieniędzy, 
bo sam nie był zadowolony z „towaru". 

Zeznania Karola N. 
Karol N. niepizyznałsię do dwóch pierw

szych zarzutów stawianych przez prokiu
raturę, przyznał się natomiast do towmzy
sk:iego częstowania na imprezach i sprzeda
ży amfetaminy za 30 zl Roksanie R 

Zeznawał, że na przełomie grudnia 
i stycznia 2004/2005 r. Marek F., którego 
:mał wcześniej z Holandii pokazał mu kilka 
torebek z j~ substancją. Chciał, aby Ka
rol N. pomógł mu ją zidentyfikować i „coś 
z nią zrobić". W tym celu Karol N. wziął 
c::zJi;ć narlcotyku-około 11 gramów. - Wcze
śniej brałem różne narkotyki, ale z czymś 
takim jeszcze się niespotkałem-mówiłJU.f:d 
sądem. Skontaktował się więc z Rober
tem K, aby mu w tym pomógł, jako miesz
kaniec duż.ego miasta mający kontakt z nar
kotykami. Kupił na rynku wagę i podzielił 
narlcotyki na 2 części. Po 2-3 dniach Ro
bert K przyjechał i wziął 5 g narlcotyku. 
Następnie mówił o tym, jak obaj próbowali 
narkotyku i dzielili się telefonicmie wraż.e.. 
niami. Substmcja była mocno żrąca stąd 
pomysł o kapsułkach. - Brałem ~duże 
ilości narkotyków. UznaJ.em, że to spadło mi 
jak z nieba Balem się, że Marek F. ~ 
towar. dlatego powiedzi.aJem mu, że kupię 
od niego 'WSZ)'Stko za 3-4 Ó'S· zł. Pieniędzy 
tych nie miałem - opowiadał sądowi Ma
rek F. miał wyjechać do Holandii, pq>rosił 
więc, aby zostawił narlcotyki żonie, od któ
rej miał je odebrać. 

dok nastr.15 
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• pojazdów z instalacją gazową • badań VAT dla urzędu skarbowego 

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

~ . „ W DOMU I W OGRODZIE" sp. J. 
ŁOWICZ, ul. Powstańców 2, tel. (048) 837·56-55 

SZKOLA MuzyczNA 
I i II stopnia w Łowiczu o{i 

.... ....-! J11!83Yf ;:„M": 
oo~ ~~.:~ . . "'" 

Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej. • 1.· • • • 

ZAINTERESOWANYCH zapraszan;iy od 19 kwietnia do 15 maja 2006 r. 
w poniedziałki, środy, piątki w godz.15.30·18.00 

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

OFERUJEMY TAKŻE KURSY TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY . . 

wraz z lW1!ami na olej,~ i ekogroszek w~ mieszkalnych 

./ WYCENA GRADS 
./ Roczna ilość budów do realizacji ograniczona 
HURTOWNIA HYDRAULICZNA W MYSŁAKOWIE 

' pl"żY' trasie Łówlcz1Skierniewiee' 
Tel. 0501-074-060, tel.lfax 0461837-61-09 R-621 

MECHUIU 
I ElEDROMECHllHU PIJADOWI 

Stefan Wlerniclł 
Łowicz ul. Stary Rynek 8 ·zakład Poznańska 120 BEZPOŚREDNI DEALER 

produkcji krajowej technologii 

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

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

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

CZVNNE: pn.-pt. 7.00-21 .00, sob. 8.00-14.00 
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63 
Sklep z częściami zamiennvml 
Łowi~ 1,11. pq;znar]ska ,1 ~O ~ • . 1 

„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046.837-82-92 

YAMAHA od 4.000,-
import technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

• HURT • DETAL • RATY 
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a 

i:! .,. 'tel.Hax 042 719-"64-04, 0506-98-Sr-.83 ~ a: ._ _____________ "" 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pi 0arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

SPECJALISTA CHORÓB Pl.UC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Bo:tena Kucińska· czwartki w godz. 11-15.30 

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

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

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

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

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

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

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

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

dr IL med., SPECJALISTA CHIRllłGll 06ÓIJiEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adm Rogowlld-Tybnml- piątki w ~odz. 16-19 

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

DYPLOMOWflltY MISTIU 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

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

POLECA SZKŁA Z ANTYREFLEKSEM 
IDEALNE PltZED KOMPUTEREM I Zfl KIEROWNIC~ 

DIS STflt.YQI RIEftlOW • ..... 5" 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 --

<vts a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO) 
Z AP RA SZA M Y R-111. 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARllAR& 
FENC-BIELECli& 

Przvjęcia : 
• poniedziałek, środa, piątek: goo-12°0 i 1530-17°0 
• wtorek, czwartek: 900-1200 

r 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 :i 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: ~1.00-12.00 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 'ł'~ 

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

• 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 

WIESIA W BIELECKI 
lekan chorób wewnętrznych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota a00 • 1230 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

Jeśli skończyłeś 50 rok życia 
Jeśli masz chorobę wieńcową 
Jeśli masz cukrzycę 
Jeśli masz nadciśnienie 
Jeśli miałeś udar mózgu 
Jeśli miałeś zawał serca 

........ Jeśli palisz papierosy 
Jeśli masz nadwagę 

GUIRU CllOa6a SKÓRY 

DERltATOLOG 
µde. spec. ZBIGNIEWWRONIECKJ 

towiez. os. Noakow1ki•J' 1119 
wtorki, piątki 1600-1-8 

Głowno. 11L llJltlańsldl1• • Im Szpitalem) 

poniedziałki9'°-11 00, c:zwańłcł 1500-1r'° 
Tel. 0-602-276-728 R-

GABINET LARYNGOLOGICZNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

towia, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-1600, tel. 0-608-239-777 ~ 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, młodzież, dorosli 

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

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

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

lek. med. 
ANDRZEJ PUCHOWSKI 

specjalista chorób 
nerwowych i psychicznych 

. oraz AKUPUNKTURY 
Skierniewice, ul. ŻółkiewskiegQ 1 

ZAPISY: 046) 833-97-38, 0608-068-847 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 

WIZ DOMO , RECEPTY NA t..EK/ • ULGOW6 ~ , 

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 046-838-99-70 
{dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00·19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MA.W LEC2NICZV NA FOTEW MASWĄCYM ·GRATIS 
NA BÓL ĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE Gł.OWY R 

... ~ - . 
~ --- - ----- . ' 

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.leczenie-kregosfupa.pl R-612 

CAHIRURGICZNY +USG 
Krzysztof Ciesielski 

specjalista chin1rg 
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-!!04 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW 
USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej ~ nerek 

1 • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży • 
• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński ,___ . 
SPECJALISTA POtOZNICTWA 

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

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

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

Prof. dr hab. med. 
LARYNGOLOG , 
DANUTA GRVCZVNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

Urszula Maciągowska-Siniarska 

>~ CHOROBY SERCA, 
U)~ TĘTNIC I ŻYŁ 
~ ~ Specjalista Kardiochirurg 

cei :!u~in~K~~~ru~~!!!~en~~ 
N 'iii PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 

..,. ŁOWICZ, os. Noakowsklego 3/39 R·24! 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R.J89 

ORTOOONCJA KOOSULTACJE 
lfK SUM. WtODKOWSKI DA\ttt 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,;;; 
0501-7..0:'(-969, 06Q2-243-8:!6,w,godz. 14-1q "' 

--

REKLAMA 

==::i OFERUJEPAŃSTWU 
~ •studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zapraw9 
c::=r===rJ • stropy terlva 
~ • kr9gl, przepus~ 
~ • kostk9 brukową 
~ •bloczki betonowe 
jJ ____ j J •pustaki zasypowe 

• nadproia 

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

13 

O • galanterl9 betonową 

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

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

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ~ 

P1ooucENT Ptn GNOJOWYCH 
1 szaELNYCH ZBIORNIKÓW 

NA GNOJOWIC~ od 25 do 350 m2 
Załatwiamy całkowitą dokumentac;ę 

UDZIELAMY GWARANCJI 

~f>APIRUS 
ZATRUDNI 

PRZE,KTAWIClał ~ 
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. (046) 837-05-70 lube-mail:papirus@papirus.low.pl 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURAlNEGO 

oferuje Zakład Kamienia;ski 
Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży) 

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 ~ 
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RADIO RIPOSTA RUSZA 2 MAJA 
GOK Domaniewice 

Tofliński ieszcze roz 
opowiodoł o Nepalu 

Radio to dla nas 
przyjemność i hobby. 
Inni grają w piłkę, 
my wolimy w radiu 
- mówi Wiktor, który 
wraz z Marcinem chce 
urzeczywistniać marzenia 
o stworzeniu łowickiego 
radia internetowego. 

M arcin Podowski jest uczniem 
klasy III Gimnazjum nr 2 

w Łowiczu, a Wiktor Soborski -
uczniem klasy I Technikum Infor
matycznego w Z,espole Szkół przy 
ul. Podrzecznej. Znają się od lat, 
mają też wspólną pasję, którą jest 
radio internetowe. Od paź.dziemika 
ubiegłego roku Marcin myślał o za
łożeniu takiego radia w Łowiczu, 
przekonał do tego pomysłu Wikto
rai kilkanaście innych osób. 

Z uwagi na duże zainteresowa
nie wystawą fotografii Rado
sława Taflińskiego, miesz

kańca Domaniewic, czynną od 
3 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury, na której obejrzeć moż
na ponad 120 zdjęć z jego jesien
nego wyjazdu do Nepalu, posta
nowiono zorganizować jeszcze 
jedno spotkanie z ich autorem. Po
nad 60 osób przybyło 22 kwiet
nia na spotkanie z turystą rowe-

rowym. Najpierw Radosław Ta
fliński prezentował pamiątki przy
wiezione z Napalu, m.in. misy, nóż 
i bajecznie kolorowe, długie stroje 
kobiece, w które ubrały się pra
cownice GOK w Domaniewicach, 
łącznie z dyrektor Barbarą Szy
majdą. W czasie oglądania zdjęć, 
pokazu slajdów oraz filmu, Rado
sław Tafliński opowiadał o swojej 
podróży. 

(eb) 

T urniei o ruchu drogowym 
W piątek28 kwietnia w Szko

le Podstawowej nr 2 w Łowi
czu odbędą się powiatowe eli
minacje turnieju Bezpieczeń
stwo Ruchu Drogowego. 

O rganizatorami konkursu są 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Lodzi oraz 

sekcja ruchu drogowego KPP 

SP Bełchów 

w Łowiczu. W tmnitju wezmą udział 
3-osobowe drużyny z 12 szkół pod
stawowych i 11 gimnazjów. Uczest
nicy najpierw rozwiązują test, po
tem odbywa sięjazda sprawnościo
wa na rowerz.e. Najlepsze drużyny 
ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
reprezentować będą powiat łowicki 
podczas wojewódzkiego etapu kon
kursu. (mwk) 

I tak Radio Riposta rusza 
2 maja o godz. 16.00 na stronie 
www. radioriposta@prv.pl 
Muzykę puszczać będzie 10 mło
dych i bardw młodych prerenterów 
- najstarszy będzie mieć 22 Iata, 
najmłodszy 17. W gronie tym jest 
7 osób z Łowicza, 3 z innych za
kątków Polski - Warszawy, Go
rzowa Wielkopolskiego i Ciecha
nowa. Każdy z nich gromadzić 
będzie utwory, które puszczać 
będzie w radiu poprzez swój do
mowy komputer. Będą też mówić 
o swojej ulubionej muzyce i jej 
twórcach. W godzinach nocnych 
i przedpołudniowych wybrane 
przez nich utwory uruchamiać bę-

Wiktor Soborski (z lewej) i Marcin Podowski deklarują, że Radio Riposta ruszy 2 maja. 

Z Bełchowa do Krokowo-dzie ,,auto pilof'. Radio Risposta 
otrzymało licencję na puszczanie 
muzyki o obniżonej jakości, 
za udostępnienie serwera shout
cast twórcy radia będą płacić 
20 zł miesięcznie. 

C o usłyszmy w internetowym 
radiu łowickim?Hii>-hop, reag

ge, techno, house, elektrohouse i mu-

zykę „old" - czyli adresowaną 
do 30- czy 40-latków. 

Pod adresem tym Podły - czyli 
Marcin opowiada, skąd wzięła się 
nazwa. To samo powiedział No
wemu Łowiczaninowi, gdy go 
o to pytaliśmy. Gdy puszczał mu
zykę w innym internetowym ra
diu, ktoś do niego napisał, dlacze-

Dziewczyny z uMedyko" górą 
Ekipa li LO w Łowiczu zaję

ła 22 kwietnia I miejsce w Re
jonowych Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK. 

W skład zwycięskitj drużyny 
weszły: ż.aneta Cieślak, Ju
styna Kędziora, Wioletta 

Pęczek i Martyna Kosiorek. Będą 
one reprezentowały nasz rejon 
w etapie wojewódzkim konkursu, 
który odbędzie się 13 maja w Łodzi. 
Udzielanie pierwszej pomocy nie 
było dla tej ekipy niczym nowym, 
bo zdarza im się brać udział w poka
zach, jilkie ich szkoła organizuje 
w gimnazjach czy przedszkolach. 

Il mitjsce zajęła drużyna z I W, 
na mitjscu m była drużyna Z,espołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
i drużyna „bis" z Il LO, miejsce N -
drużyna ZSP nr 1. 

Mistrzostwa składały się z czę
ści teoretycznej, w której drużyny 
rozwiązywały test oraz z tzw. 
ognisk uraz.C>wYCh, porozr.zucanych 
na terenie parku ffionie. Upoz.oro
wano w nich wypadki - oparzenia 
Il stopnia, krwotok zewnętrzny, 

CENTRUM ŚLUBNE 

'VE1(~ 

Radość ekipy z li LO ze zwycięstwa i pucharu była sponta
niczna i prawdziwa. 

omdlenie, atak epilepsji i uraz pod
stawy czaszki. Gdy drużyny udzie
lały pomocy poszkodowanym, ju
rorzy się temu przyglądali. Przy 
każdym urazie brano pod uwagę 
odpowiednia kryteńa, np. opatrując 
oparzenia można było łącznie uzy
skać 21 pkt., po 3 pkt. za zabezpie-

czenie miejsca wypadku, prawidło
we rozpoznanie urazu, wykonanie 
opatrunku, wezwanie pogotowia, 
wsparcie i uzyskanie informacji od 
poszkodowanego, po 1 pkt. zakon
trolę czynności życiowych, wspar
cie psychicme, zapewnienie kom
fortu psychicznego. (mwk) 

go nie założy swojego radia. -
A ileż to roboty? - odpowiedział. -
To była szybka odpowiedź, a więc 
riposta, stfł!} nazwa. 

R adiobędziemiećswój czit,księgę gości, będzie można po
przez tę stronę wysyłać życzenia. 
W przyszłości twórcy radia chcieli
by też puszczać audycje na tematy, 
jakie interesować będą słuchaczy. -
"Zapraszamy wszystkich do słucha
nia - mówi Marcin. Więcej powie, 
gdy radio ruszy. 

(mwk) 

J e.dynie dwoje naszych uczniów 
było w Krakowie, dlatego 'Zde
cydowaliśmy się zorganizować 

najbliższq_~do tego właśnie 
miasta- mówi dyrektor Szkoły Pod
stawowej w Bełchowie Lucyna 
Wojenka. Czterdzieścioro uczniów 
pojedzie zatem w dniach 16 - 18 
maja na autokarową wycieczkę. 
W programie znajdzie się dwu
dniowe zwiedzanie Krakowa, trze
ci dzień przeznaczony będzie 
natomiastnazwiedzaniekopalni soli 

w Bochni. ż.eia:znym punktem każ
dego wyjazdu z SP Bełchów są też 
odwiedziny w Aquaparku, a ten kra
kowski jest jednym z największych 
w Polsce. 

Uczniowie najstarszej klasy -
szóstej - otrzymają dofinansowa
nie. Tradycją szkoły jest, że klasa 
prowadząca szkolny sklepik wy
pracowane w ciągu całego roku pie
niądze przeznacza właśnie na zie
loną szkołę, wycieczki, bądź inne 
wyjazdy. (wcz) 

FABRYKA OKIEN PCV 
........._.......,.,;i..a..,r,_._. RUKOSIN 4 

lOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. C046l 837-63-53 
KUTNO: UL .. REJTANA &, TEL. C024l 254-60-02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE; 5-komorowy Avantgarde 

•Szybyk1,0 ~143s 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komorowych 390 
• Transport, pomiar - gratis ' • 
• Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

KAZIMIERZ KOWANEK (n21-2oos1 
- Społecznik z krwi 
i kości. Zaangażowany 
w wiele inicjatyw. Zawsze 
służył radą, a w czasach 
młodości także i silą rąk 
- mówi prezes OSP 
Głowno Andrzej Ruciński. 
Kazimierz Kowanek znany 
był w Głownie nie tylko ze 
swej kilkudziesięcioletniej 
działalności w straży 
ochotniczej, ale również 
w kole wędkarskim i wśród 
kombatantów wojennych. 

U rodził się 8listopada1928 roku wGłow
nie. Jego rodziceAntoniiJózefumiesz

kali pIZy ul Targowej. Ojciec Kazimierza 
Kowanka pracował w prywatnej fumie bu
duj~j drogi, matka-prowadziła dom i zaj
mowała się dziećmi. Rozpoczął naukę 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie, 
następnie rodzicie przenieśli go do Szkoły 
nr 2. Potem roąioczął naukę zawodu u me
chanika. W czasie II wojny światowej pne
bywał w Głownie. Po wojnie podjął pracę 
w zakładach mototy7aeyjnych jako mecha
nilc, był majstrem. .l.aocznie skończył Tech
nikum Pedagogiczne w Lodzi. 

W 1951 roku Kazimierz Kowanek ożenił 
się z Marianną Buczkowską, z którą miał 
dwie córki: Annę urodzoną w 1952 roku 
oraz o 3 lata młodszą Ewę. Służbę zasad
niczą odbył w służbie naziemnej w jednost
ce lotniczej w Elblągu. - Wśród swoich op<r 

wieści wracał wspomnieniami do swojego 
udziału, jako żołnierza służby zasadniczej, 
w gaszeniu pożaru stoczni w Elblągu-mówi 
II7.ecia żona pana Kazimierza, Anna. Pani 
Marianna :zmarła w 1968 roku. Po jej śmier
ci wyprowadził się do Bcr.ezin, gdzie po
nownie się ożenił: z Jadwigą. W tym czasie 
pracował jako nauczyciel zawodu w respcr 
le szkół w Koluszkach, gdzie uczył mecha
niki na zajęciach warsztatowych. 

Do Głowna powrócił po 15 latach, kiedy 
to po raz drugi owdowiał. Podjął pracę 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 jako 

dok ze str. 12 

Chyba chciałem 
się wykończyć 

P rzez dłuższy czas Karol N. zażywał 
narlcotyki. Kiedyrrru siękończyły,jeż
dził do państwa F. wręczając 100-200 

złżonieMarkaF., aonamu wydawała,,dział
ki" (była za to oskarż.ona w od!:ębnym po
stępowaniu i dobrowolnie poddała się karze 
- przyp. red). Karol N. nie wziął całości 
„towaru", gdyż nie miał tyle pieniędzy. 
W tym czasie był bezrobotny, pozostawał 
na utrzymaniu matki i żony. Od grudnia do 
lutego 2005 roku Karol N. niemal codzien
nie zażywał narlmtyki. - 'Żona myślała, że 
roś jest ze mną nie tak, gdy nie brałem nar
kotyków - wspominał przed sądem. Miał 
zamiar jak najdłużej korzystać z narlmty
ków od Marka F. - Chyba chciałem się~ 
kończyć - podsumował. 
Sąd nie przychylił się do wniosku 

obrońców oskarżonych o uchylenie środ
ka zapobiegawczego w postaci tymcza
sowego aresztowania, które przedłużył 
do 30 czerwca tego roku. W przekonaniu 
sądu zachodzi obawa ucieczki oskarżo
nych za granicę oraz wpływu na świad
ków, którzy wkrótce będą składali zezna
nia przed sądem. Oskarżeni spędzili już 
w areszcie rok i 2 miesiące. 

(eb) 

nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pra
cował tu do 1982 roku, kiedy to pnesz.edł 
na emeryturę. W 1980 roku po raz II7.eci się 
ożenił - z Anną Olszewską-Kowanek. 
W 1982 roku przeżył kolejną tragedię 
w swoim życiu - w wypadku samochodo
wymzgi:nęlajegomłodszacóikaEwa,mają

ca 27 lat. Doczekał się czworga wnucząt 
oraz dwojga prawnucząt. 

KazimierzKowanekmimochoregoserca 
nie zrezygoował ze swoich licznych pasji 
i zaangażowania w życie społeczne. Bardz.o 
lubił łowić ryby, ale tradycyjną metodą, nie 
uznawał spiningu. - Codziennie można było 
zobaczyć go w pobliżu zalewu albo jak sie
dział z wędką, albo spacerował z psem -
wspomina wiceprezes głowieńskiego oddzia
łu okręgu skierniewickiego P'ZW Stanisław 
Urbanowicz. Kazimierz Kowanek zmarł 
dnia 6 lutego tego roku. 

Życiowa pasia • OSP 
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Głow

nie Kazimierz Kowanek wstąpił w 1946 
roku. W ciągukolejnychdwóchlatskończył 
strażacki kurs szkoleniowy I i II stopnia. 
W 1948 roku aktywnie uczestniczył w bu
dowie drewnianej sali wiOOwiskowej na obec
nym terenie jednostki OSP za obecnym bu
dynkiem. Drewniana sala mieściła około 200 
osób, ajej wynajem naróżnego typu~ 
zy stanowił, jak i obecnie, podstawowe :źró... 
dłoutrzymania głowieńskiej jednostki. Na 
początku lat 50-tych OSP w Głownie 
otrzymała z Wojewódzkiej Komepdy 
OSP w Łodzi trzy samochody gaśnicze 
produkcji angielskiej: dwa marki Austin, 
jeden marki Bedford. Pojazdy nie były 
w najlepszym tanie technicznym, wyma
gały remontu. Kazimierz Kowanek był 
jednym z tych strażaków ochotników, 
którzy pracowali w zakładach motory
zacyjnych. Po godzinach pracy zajmo
wali się oni remontem owych darowanych 
pojazdów. Po ich wyremontowaniu zo
stał kierowcą Bedforda. 

W 1964rok:u Walne Zgromadzenie OSP 
w Głownie powierzyło Kazimierzo

wi Kowankówi funkcję zastępcy naczelni
ka, rok później pełnił już funkcję naczelnika 
jednostki. W 1967 roku był organizatorem 

drużyn harcersko-pożarniczych w trzech 
szkołach podstawowych na terenie Głow
na. W latach 1970-1973 był członkiem za
rz.ądu OSP w Btzezinach. W latach 1977-81 
był naczelnikiem OSP w Głownie. W 1981 
roku pełnił funkcję członka Komisji Rewi
zyjnej tej jednostki. - Zaw.w był a/ctyw1(y. 
Zabierał głos w każdym temacie. Mimo cho
rego serca r<J'Zpierała go energia- wspomi
na Andrzej Ruciński. W 1982 roku Kazi
mierz Kowanek został członkiem Zarządu 
MiejskcrGminnego OSP a w 1983 roku -
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP 
w Głownie. 

Z a swoją działalność w straży był uho
norowany odznaczeniami nie tylko re

sortowymi, alerównieżpaństwowymi, min. 
Srebrnym Knyżem Zasługi w 1984 roku 
i Honorową OdznakąMiastaLodzi w 1986 
roku. Jeżeli chodzi o odznaczenia związane 
z działalnością pożarniczą, to miał wszyst
kie resortowe medale, począwszy od Brą
zowego Medalu za l.asługi dla Pożarnictwa 
z 1960 roku, przez Srebrny - z 1966 roku 
i Złoty z 1984 roku. W 1990 roku otrzymał 
uchwałą Zarządu OSP w Głownie tytuł Ho
norowego Członka. W 1995 roku odzna
czony został Złotym Znakiem Związku 
OSP RP, a w 2000 roku- Medalem Honoro
wym Bolesława Chomicza (twórcy OSP 
w Polsce). 

Był autorem monografii jednostki OSP 
w Głownie pIZygotowanej na 75-lecie jej 
istnienia Ostatnio przygotowywał dalszy 
ciąg historii jednostki, która miała być wy
dana na 1 OO-lecie jej istnienia w 2008 roku. 
Zgromadził już niezbę_dne dokumenty, robił 
noratki, ale dzieła nie dokończył. Jego imię 
i nazwisko, jako współautora będzie wid
niało na monografii obejmującej sto lat histo
rii głowieńskiej OSP, która zostanie wydana 
za około 2 lata Zawsze to on fotografował 
ważne wydarzenia w życiu jednostki OSP 
w Głownie, dlatego trudno go odszukać na 
zdjęc::iach w kronice strażackiej. - W ostat
nich latach często zag/ąfla/ do jednostki. Jeź
dził z nami na zwody strażackie. Nie bal się 
krytykować i trytykać błędy, nie zjednywał 
sobie tym sympatii. Ale warto było go słu
chać i cz,erpać z wieloletniego doświ.adae
nia - mówi Andrzej Ruciński. 

(eb) 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
wszystkim, którzy brali udział w uroczystościach pogrzebowych 

i razem z nami pożegnali 
naszą ukochaną ŻONĘ i MAMĘ 

Ś.P. 
ZOFI~ PAWLIN~ 

składają 
mąż z rodziną 

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

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzyna,rądowe 

I 
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ODESZLI OD NAS (14-24.04.2006 r.) t 14 kwietnia: Stanisław Kuleta, I. 66, Łowicz; 15 kwietnia: Adam Kucha
rek, I. 56, Pilaszków; Stanisława Lucyna Ciąpala, I. 65, Głowno; 18 kwietnia: Agniesz
ka Kukieła, I. 24; Jan JózefGładys, 1.50, Głowno; 19 kwietnia: Zofia Pawlina, I. 52, 
Łowicz; Andrzej Siekierski, I. 43, Łowicz; 20 kwietnia: Helena Rutkowska, I. 77, 
Bielawy; 23 kwietnia: Regina Grasz.ka, I. 85, Czatolin; Andrzej Gać, I. 46; Józefa Jaros, 
I. 85; 24 kwietnia: Irena Olamiewska, I. 86; Paweł Kowalczyk, I. 54, Głowno. 

..... 

Młodzieży z Wyborowa oraz koleżankom 
i kolegom szkolnym naszej córki i siostry 

Ś.P. 

AGNIESZKI 
KUKIEtY 

którzy towarzyszyli jej w ostatniej drodze 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

składają rodzice /brat 

DZIĘKUJEMY bliskim, przyjaciołom, 
znajomym oraz wszystkim, którzy razem z nami 

pożegnali naszą ukochaną córkę i siostrę 

Ś.P. 

AGNIESZK~ 
KUKI Et~ 

składają rodzice i brat 

PODZIĘKOWANIA 
DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK 

ze szpitala w Łowiczu, 
którzy ofiarnie ratowali życie 

Ś.P. 

AGNIESZKI 
KUKIEtY 

składają rodzice 

Poiegnanie Pani Zosi 
Wierni nie mieścili się w koście

le, a samochodów wokół niego 
było więcej niż na pasterce, gdy 
w minfoną sobotę 22 kwietnia 
o godzinie 11.00, siedmiu księży 
rozpoczęło na Korabce w Łowiczu 
celebrować mszę świętą żałobną 
za duszę zmarłej niespodziewanie 
trzy dni wcześniej Zofii Pawliny. 

było. No i miała zawsze dla wszystkich 
uśmiech. 

Zmarła nagle, w sklepie, przy pracy. Po
gotowie zjawiło się bardzo szybko, ale to 
i tak było za późno. Ks. Wiesław Frelek 
akcentował jednak w homilii, że nawet roz
pacz po tak nagłym odejściu nie powinna 
trwać długo. Atmosfera grobu po śmierci 
Chrystusa trwała tylko trzy dni, potem 
przyszła radość wielkanocnego poranka. 

P aniZosia-jakoniejmówionowdziel- · Już nawet więc ta msza święta powinna 
nicy, była od lat kierowniczką sklepu być traktowana przede wszystkim jako ' 

PSS „Gosia" przy ul. StIL.eleckiej. Skromna, wyraz wiary, że zmarła jest już tam, gdzie 
miła, zawsze życzliwa, uczynna, była lu- jest jej miejsce - u Ojca i jako dziękczy
biana przez klientów i ceniona przez perso- nienie za to, że tak dobrą osobę dane było 
nel - który dał temu wyraz zjawiając się nam pomać. 
w komplecie w kościele i zamykając na ten Dla wielu ludzi, zdąż.ających na nabożeń
czas sklep. Między innymi jej zasługą było stwo ze skromnymi wiązankami kwiatów 
to, że „Gosia'' miała opinię sklepu barozo w dłoniach, przesłanie tej homilii było bar
dobrego, bodaj najlepszego wśród ,,społe- dzo waźne. 

mowskich". Pracowała w nim tak, jakby Zofia Pawlina została pochowana na 
należał do-niej, interesowała s\ę mwszefym, cmentarzu W'K.ocierzewie. •. 
czego ludzie w nim poszukują i dbafa, by to (wal) 
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Sanniki 

Z KOS YCZKIEM NA BAL 
Dwie imprezy taneczne odbyły · 

się w minioną sobotę w Sannikach 
- bal w Gminnym Ośrodku Kultury 
organizował Klub Seniora „ Tęcza", 
a tuż obok, w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbywał się bal 
z udziałem strażaków, nauczycie
li i samorządowców. O każdej 
z tych imprez organizatorzy 
mówią, że jest „koszyczkowa", 
bo nie ma na nich kucharki ani 
wspólnych zakupów. Każdy przy
nosi to, co chce kosztować i czym 
chce częstować innych. 

N a balu seniorów bawiło się około 
80 osób, z czego połowa to goście 

z zaprzyjaźnionych klubów z Żychlina. 
Działa tam aż 5 takich klubów, które ~ 
szają około 150 osób, a noszą nazwy ,,Ra
dość", „OstOja", ,,Spokojna Jesień", ,,Pogod
na Jesień", „Oporów''. Z seniorami z Sannik 
utrzymują kontakty od lat, a wspólne im
prezy nazywają dyskusyjno-zabawowymi, 
ze zdecydowaną przewagą zabawy. - Spo
tyka.my się dla podtrzymania ducha, odświe
żenia i nawiązania znajomości. Nie ma 
u nas ani dolnej, ani górnej granicy wieku. -
mówi jeden z seniorów. 

- Choć nie najlepiej się czuję, ale jak tu nie 
przyjść na imprezę, jak do klubu należę tyle 
lat-mówi Zofia Matusiak z Sannik, naktórą 
pozostali mówią„ciociaZosia". Na taki tytuł 
w pełni zasłużyła, angażując się w działal
ność klubu już ponad 20 lat Imprezy tego 
typu organizowane są dwa - trzy razy 
w roku. Zwykle odbywają się w kwietniu, 
wrześniu i na Sylwestra. - Szukamy zado
wolenia, radośc~ nie chcemy się poddać do-

"Wojsko dla was śpiewa dziewczyny, wojsko wasze jest ... " - śpiewają uczestnicy balu w sannickim Klubie Seniora. 

. legliwościom, chorobom-mówiprezes„Tę
czy", Szczepan Fortuna z Czyż.ewa. De
klaruje, że jak ktoś raz do klubu przyjdzie, 
to na drugie spotkanie nie trzeba go nama-

wiać. Potwierdzają to Maria Wasilewska 
(15 latw Klubie Seniora) i Stanisław Marec
ki (senior dopiero od 2 lat). 

U straiakó nie gorzei 
Dwie godziny później niż w Klubie Se

niora, rozpocz.ął się bal w straży. - Bawią_ się 
strażacy naUczyciele, samorzqfiowcy. Zale
ży nam na integracji środowiska, aby łączy
ła nas nie tył/w praca - mówi prezes OSP 
Sanniki Paweł Duda. - Skladaliśmy się po 

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

@~Will© mrfillWIT@W©-OJ@~~OOOOJ~®W~ 
I GOTÓWKOWE I HIPOTECZNE BENEFIA. FIAT 
• KONSOLIDACYJNE ®@~~~~~@~~~01 

o o • kredyty dla osób ~atrudnionych • najtańsze pakiety 

rii@\WJ@w (rJ r~~~~:j ~z'l~~me • ~~~~;~~n:bezpieczenia lJJ W ~ \0 • ofert dla osób w BIK-u domów i mieszkań 
PRZYJDŹ lUB ZADZWOŃ - DOBIERZEMY NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTł DlA CIEBIE! 
LOWICZ, ul. Browarna 8 tel. Co-46) 837-87-17 
PIĄTEK, ul. Łowicka 2, tel. (0-24) 389-41·50 ~ 

25 zł, tyllw po to żeby zapłacić za zespól -
dodaje Wiesława Olczak, żona strażaka. 
Mówi, że życie codzienne jest dość mono
tonne i od czasu do czasu potrzebna jest 
rozrywka. Podobnie wypowiada się pani 
Ewa, żona prezesa zarz.ądu gminnego Woj
ciecha Kacz.orowskiego: - Bale też są po
trzebne, aby oderwać się od codzienności 
i integrować nasu środowislw. 

- Proszę zobaczyć, stół się ugina. Każdy 
przynosi ze sobą to, co uważa- wędliny, cia
sta-mówi Wiesława Olczak. - Prezes jest to 
„agitator nr J ". Lubi działać i dobrze się 
z nim pracuje. 

Bal w Klubie Seniora trwał od godz. 16 
do 22, w straży rozpoczął się o godz. 18, 
zakończył o 3 w nocy . 

(mwk) 

27 .04.2006 r. 

DKF „Bez Nazwy" 

Siódmy 
„Nienazwany kadr" 

' 
Siódmą edycję konkursu wie

dzy o filmie „Nienazwany kadr" or
ganizuje w środę 1 O maja 
w Łowickim Ośrodku Kultury dzia
łający przy kinie Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Bez Nazwy". 

K onkurs odbędzie się w formie testu 
z zakresu historii kina, aktorów, reży
serów i ich filmów, kina polskiego 

i zagranicznego, adaptacji filmowych i ich 
bohaterów. W trakcie testu wykorzystane 
będą fragmenty filmów oraz muzyki filmo
wej. Każdą ze szkół (gimnazja i licea) może 
reprezentować nie więcej niż pięć osób. Kartę 
zgłoszeń uczniów i opiekunów należy do
starczyć do ośrodka kultury do 8 maja. Etap 
miejski odbędzie się I O maja, dla gimnazjali
stów o godzinie 9.00, zaś dla licealistów 
o godzinie 11.00. Po konkursie organizato
rzy ustalą termin jego rozstrzygnięcia, wrę
czenia nagród i powiadomią biorące udział 
w konkursie szkoły. (mak) 

Pieniądze dla ŁOK 
11 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej otrzyma Łowicki Ośrodek Kul
tury z przeznaczeniem na zakup nowego 
ekranu, tzw. perełkowego i rozbudowę na
głośnienia, ze stereo na dolby surround Pie
niądze zostały przekazane w ramach Pro
gramu Rozwoju Lokalnych Kin. Całkowity 
koszt tej części modernizacji to 22.000 zł. 
Pozostałą część pieniędzy WK będzie mu
siał ponieść samodzielnie. Na moderniz.acji, 
która zostanie wykonana w okresie waka
cyjnym, skorzystają widzowie, dokonane 
zakupy podniosą znacznie jakość projekcji. 

(th) 

W niedzielę 23 kwietnia Kamil Sobol testował swój nowy kajak na żwirowni pod Guźnią. 

Tel. 0600-356-050, (042) 710-80·58 
1 lub w Caffe Internet GłoWno, ul Targowa 33 

Pielgrzym wystartuje 11 czerwca 
- Jestem już pewny, 
że wypłynę - powiedział nam 
łowiczanin Kamil Sobol, 
który chce opłynąć kajakiem 
Półwysep Apeniński 
w hołdzie dla Jana Pawła li. 

egodrogabędziewiodłazWenetjido 
Rzymu, a zakończyć ma się u grobu 
Papieża Polaka. Kamil wystartuje 

w czteromiesięczną wyprawę spod pomni
ka Ojca Świętego w Łowiczu 11 czerwca, 
w VIl rocznicę przyjazdu Jana Pawła Il do 
Łowicza. 

Podróż ma trwać cztery miesiące, w cza
sie których pokona 3 tys. kilometrów. - Nie 
będzie to typowa ~czy1wwa ~prawa, ale 
pielgrzymka i licz.ę, że w mojej drodze będzie 
mi towanyszylo duchowo wielu łowiczan -
deklaruje Sobol. Kamil ma jUZwyczynowy 

kajak morski, który wykonała specjalnie na 
potrzeby jego wyprawy firma Wayland. 
Przez firmę Surfing Zone ma zapewnione 
także zaprojektowane spetjalnie dla niego 
wiosła. Firma Travellunch zapewniła mu 
dostęp do produkowanej przez siebie żyw
ności w tańszej cenie. Ratusz pokryje za
kup żywności, namiotu oraz urządzenia 
GPS pozwalającego ustalić dokładnąpozy
cję na morzu. Starostwo natomiast sfinan
suje zakup wodoszczelnego aparatu cyfro
wego do prowadzenia dokumentacji wypra
wy. Morskie mapy wyb17.cia Włoch przy
gotował mu oficer marynarki handlowej 
Maciej Gutkowski. 

Kamil nawiązał także kontakt ze Zwią;i:
kiem Polaków we Włoszech, który jest bar
dzo zainteresowany jego wyprawą i już de
klaruje pomoc. Kamil będzie płynął samot
nie, spał w hotelach w małych portach i nad
lri.oil.nych• WJOOcach; ci.asami w óamiocie, 

więc dzięki porozumieniu z polonusami bę
dzie możliwe co pewien czas nocowanie 
w ich domach. Kamil cieszy się ze wsparcia, 
jakiego udzielił mu biskup senior Alojzy 
Orszulik, obejmując honorowy patronat nad 
samotną pielgrzymką. Patronat sportowy 
obją!:Z.arząd Główny Akademickiego Związ
ku Sportowego. 

Do startu zostało niewiele ponad mie
siąc. Kamil dużo ćwiczy, od kilku tygodni 
spotyka się też z ks. Hubertem Wiśniew
skim, który pomaga mu opanować podsta
wy języka włoskiego. 30 kwietnia wybiera 
się też do Wenecj~ gdzie będzie próbował 
pływania kajakiem po morzu. -Przygotowa
niasąobecniewdziewięćdziesięciuparupro
centach zalw1iczone - ocenia Sobol. - Mam 
nadzieję, że ludzie będą mnie wspiera!: du
chowo. Nie stawiam na efekt, chcępodzię/<t>
wać w ten sposób Janowi_ Pawłowi Il 7D 

wszystko, co dał Polsce' i światu. (lb) 
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NIEBOROW NA MIAR~ WERSALU 

Szukają pieniędzy, 
by uczyć lokalnej tradycji 

S towarzyszenie Regionalne Wsi Urze
cze złożyło wniosek do Ministerstwa 
Kultury o sfinansowanie opracowane

go przez siebie programu pod tytułem „Śla
dami przeszłości - korzenie łowickiej kul
tury". Wniosek został złożony już po raz 
drugi. Wcześniej, mimo przychylnych 
opinii, nie został zakwalifikowany - na 
360 wniosków tylko 36 zostało przyję
tych. 

Dwadzieścia osiem tysięcy brat
ków zasadzą ręcznie pracownice 
muzeum w Nieborowie, aby na dłu
gi majowy weekend turyści mogli 
cieszyć oczy kolorowym, kwitną
cym parkiem. 

W sezonie zimowym, kiedy muzeum 
zamknięte było dla zwiedzających, 

dokonano jednak wielu innych, często kosz
townych i pracochłonnych działań, dzięki 
którym obiekt wita dziś turystów w nowej 
szacie. 

Stowarzyszenie chce w chałupach, które 
zostały przez nie wystrojone po łowicku, 
w skansenach w Maurzycach i Granicy 
(Kampinoski Park Narodowy) zatrudnić 
twórców ludowych, którzy będą w nich 
prowadzili zajęcia z bibiiłkarstwa, wycinan
karstwa, hafciarstwa i rzeźbiarstwa Adre
satami zajęć byłyby dzieci i młodzież szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz śred
nich, które pod okiem twórców mogłyby 
spróbować tworzenia Oprócz tego w ra
mach otrzymanych pieniędzy zespół Łowi
czanie wystąpiłby z programem artystycz
nym 13 razy w Maurzycach i · 8 razy 
w Granicy. Oprócz oglądania gwarantował-
by możliwość nauki śpiewu wybranych 
piosenek łowickich oraz na przykład ubra- ... 
nia się w strój ludowy. 

(tb) 

Bratki piel<(gllowane zimą w cieplarnia
nych warunkach wspaniale współgrają z ni
skim, bukszpanowym żywopłotem. Nie
wiele brakowało, a żywopłot nie przetrwał
by minionych, srogich miesięcy. Na szczę
ście profilaktycznie postanowiono przykryć 
rośliny fizelinowym materiałem termoizo
lacyjnym i okopać je ziemią, Inne parlcowe 
rośliny niespotykaną w ostatnich latach falę 
mrozów p17.etrwały dobrze - straty nie od
biegają od notowanych co roku. Czy rośliny 
w tak samo dobrej kondycji przeuwają se
zonowy najazd turystów? Jak mówi kura
tor muzeum Stefun Górski, z roku na rok 
społeczeństwo dorasta i dziś nie spotyka 
się już sytuacji, kiedy zażywne panie wy
rywają kwiaty, aby zasadzić je w swoich 
przydomowych ogródkach. 

Przechadzający się po parku na pewno 
zwrócą uwagę na wspaniale odnowione 
domek ogrodnika wraz z lodownią, 
stodolę i stajnie. Szczególnie ta ostatnia 
bardzo mocno kontrastuje z nie odnawianą 
jeszcze, przylegającą do niej wozownią, Pra
ce przy renowacji tych budynków trwały 
dwa lata i zostały właśnie ukończone. Bu
dynki zostały osuszone - aby dotrzeć do 
zawilgoconych fundamentów, wokół nich 
wykopano pięciometrowej głębokości rowy, 
położono niemieckie materiały izolujące 
z gwarancją na dziesięć lat Na elewacjach 
położone zostały nowe tynki, na dachach 
nowy gont - łącznie 2 tysiące metrów kwa
dratowych. Założono też nową stolarkę 
okienną i drzwiową, W przyszłym roku taka 
sama modernizacja czeka wozownię. 

Do 1 maja pracownice muzeum zasadzić miały w parku 28 tysięcy bratków. 

Łowiccy harcerze będą 
zabezpieczać wizytę papieża 

Ponadto w domku oficjalistów grun
townie odnowiony został apartament dla 
gości. Znajdują się w nim min XJX-wiecz
ne piękne stropy modrzewiowe, dziś pre
zentować się będąjeszcze piękniej, gdyż do 
apartamentu zakupiono dwa stuletnie, 
kryształowe żyrandole. Na Wielkanoc za
kończono też prace w innych salach: gabi
necie pracy i sypialni księstwa, gdzie 
miało mitjsce min. malowanie i konserwa
cja złoceń. W zakresie konserwacji drewna 
muzeum współpracuje z SGGW. Ekspona
ty - w tym roku podróżna konsola i kufer 
- często są dla studentów pracami seme
stralnymi. Renowacja kufra była tak skom
plikowana i żmudna, iż dziś jest on jako 
modelowy przykład czasowo wystawia
ny w Muzeum Techniki w Warszawie. 
Inne prace, takie jak konserwacja żyrandoli, 
ram obrazów itp. wykonane zostały w pra
cowni konserwatorskiej nieborowskiego 
muzeum 

Ściana odnowionej stajni mocno kontrastuje z odrapaną częścią wozowni. 

SI<LEP 
MEBL 
GŁOWNO 

Fala mrozów przeszkodziła natomiast 
w założeniu nowych okien w dawnej oran
żerii. Składowane są obecnie w budynku 
i zamontowane zostaną w najbliższym 
czasie. 

W nowe ławki, wykonane przez muzeal
nych stolarzy, zaopatrzony został park 
w Arkadii. Wcześniej w parku były ławki 
pamiętające jeszcze czasy gomułkowskie. 
Dwanaście nowych ławek zrobionych zo
stało na wzór ławek z zabytkowych par
ków angielskich i jak na razie wbrew oba
wom nie padają one łupem wandali. 

Muzeum wzbogaciło się też ostatnio 
o siedem darów z zakresu malarstwa 
współczesnego. Darczyńcami są głów
nie goście pałacu Syn Romana Artymow-

ul. Kilińskiego 24 
tel. (042) 719-11-4 7 
w godz. 9-17, sob. 9-13 

skiego przekazał akwarelę autorstwa ojca, 
jeden z obrazów podarował muzeum profe
sor Andrzej Rysińsk:i. Najcenniejsze jednak 
są trzy obrazy Leonarda Sempolińskiego, 
które eksponowane będą w pokojach go
ścinnych. Jeden z banków podarował mu
zeum oryginalną XJX-wieczną konsolę ce
ramiczną znieborowskitj manufaktury, która 
eksponowana będzie w manufakturze wraz 
z inną posiadaną przez muzeum ceramiką, 
Muzeum wypożyczyło z kolei w ciągu 
ostatniego roku 24 swoje eksponaty, ro.in. 
portret Stanisława Augusta Poniatowskiego 
na wystawę w Zamku Królewskim. 

Niedawno zakończyła się trwająca rok 
inwentaryzacja i szczegółowe opisanie li
czącego 12 tysięcy woluminów księgo-

zbioru bibliotecznego. W wysiłku tym 
wspomagali pracowników muzeum specja
liści z biblioteki Zamku Królewskiego w War
szawie, stwierdzając przy tym, iż stan za
chowania naprawdę nieraz wiekowych wo
luminów jest bardzo dobry. -Jest to księgo
zbiór, który od 200 lat znajduje si{ w tym 
samym środowisku, w tych samych szaf ach, 
otoczeniu i przez to sam się broni - mówi 
kurator Górski. Niezależnie od tego, co dwa 
lata stosowane są specjalne zabiegi, książki 
sprawdzane są pod kątem obecności grzy
bów i bakterii. Stosowane są różne środki, 
jak na przykład bibuła japońska- nasączona 
specjalnym płynem i wkładana pomiędzy 
karty książek. Jednocześnie kurator wy
strzegasięmetodzhytinwazyjnych,naprzy

kład wkładania woluminów do komór gazo
wych czy spryskiwania silnymi środkami. 
Z księgozbioru nieborowskiej biblioteki 
można korzystać. W ciągu minionego roku 
skorzystały z niego 62 osoby piszące prace 
magisterskie czy przygotowujące różne 
wydawnictwa. 

Parki w Nieborowie i Arkadii znalazły się 
w gronie sześćdziesięciu innych w opubli
kowanym niedawno w Danii naukowym 
opracowaniu na temat ogrodów Europy. 
Z Europy północno-wschodniej obok Nie
borowa znalaZł się tam tylk-0 park w Car
skim Siole. Nieborowskie zabytki znalazły 
się wśród samej śmietanki, m.in. Wersalu, 
Hampton Court czy Saint Germain. c~ któ
rzy marzą może o podróży do Paryża czy 
Londynu powinni wiedzieć, że tuż pod no
sem, w Arkadii i Nieborowie, mają wcale nie 
gorszą perłę. 

Wojciech Czubatka 

T rzydzieści druhów i druhen z łowic
kiego hufca Związku Harcerstwa Pol
skiego weźmie udział jako ,,Biała Służ

ba" w zabezpieczaniu pielgrzymki Ojca 
Świętego Benedykta XVI do Polski. Muszą 
oni mieć skończone 16 lat Z możliwości 
uczestniczenia w służbach papieskich sko
rzystało prawie 100% obecnego stanu huf
ca w tym wieku. Łowiccy harcerze będą 
wspomagać działania policji i innych 
służb w kierowaniu ruchem wokół miejsc 
pobytu Ojca Świętego - najpierw 25 maja 
na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie 
wyląduje i zostanie przywitany Ojciec 
Święty, potem 26 maja w czasie mszy 
świętej, którą papież będzie koncelebro
wał na Placu Józefa Piłsudskiego. Ich służ
ba zostanie poprzedzona kilkugodzinnym 
szkoleniem. 

(tb) 

Łowicki Klub Katolicki 

Stanisław Grzelak o l O. pułku 

Ł 
awicld I O. Pułk Piechoty -jego dzieje 
i historia - pod takim tytułem LKK 
organizuje najbliższe spotkanie 

w czwartek 27 kwietnia o godz. 17.30. Tym 
razem organizatorzy zapraszają osoby za,. 

interesowane tematem do Zespołu Szkół Po
nadgimnazjalnych nr l w Łowiczu, a nie do 
swojej siedziby przy Starym Rynku. Szko
ła ta nosi imię 10. Pułku Piechoty, posiada 
izbępamięci poświęconąpułkowi. Prelegen
tem będzie wicedyrektor szkoły, nauczyciel 
historii Stanisław Grzelak. Wstęp naspo
tkanie wolny. 

(mwk) 

ŁOWICZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 
tel. (046) 837-33-91 

-

-
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SAMOCHODOWE 
Kupił( osobowe - całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391-405. 

Absolutnie cale osobo-. uszkodzo.. 
ne - kuplę. Tel. 0461831-85-71, 
0501-581-806. 

Auto-części Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel 046lll3M0-34, 0691-730-162. 

Powypadkowy - kupił(. Auto CZl(Śei 
- sprzedam.. Tel. 0604-412-810. 

Absolutnle kupię cale i rozbite, pol
skie I zachodnie. Tel. 046/831-01-29, 
0601-317-076. 

Polc.ozi oo renudu - la4*;. Tel. 00!9-125-892. 

Fiat Uno, gaz, 1996 rok, 3-drzwiowy, czerwo. 
ny, bezwypadkowy, 4(,00 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

Mazda 121, 1991 rok, zarejestrowana, 
srebrna, zadbana, 4(,00 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 

Części - Ducato, Fon! Sierra i Scnpio. Hyun
dai, Renault 11 D, Renault 5, Polooez, 125p, 
12(,p, Lada 2107, Ford Mo00eo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel 0504-199-580. 

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

Kupię auta pelnosprawne. 
Tel. 0500-167-4i70. 

Kuplę każdego Opla po 1992 roku. 
Tel 0500-167-4i70. 

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

Seat Ibiza 2.0, 1994 rok, benzyna+ gaz, 
bogate wyposażmie, grafit - sprzedam. 

- Tel. 0600-751-801 po 17.00. 

Opel Vectra 2.0 011., combi, 1999 rok, 
C2al11)', bogale wyposaŹlllllle 
- spmdam. Tel. 0609-201-079. 
Tico lub Felk:la - kupię. 
Tel.0501~ 

Seicento, Punto lub Cinquecento 
• kupię. Tel. 05IJ0..420..702. 

Peugeot 205, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0507--043--084. 

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

Fon! Srorpio 2.0 DHOC, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-065-128. 

CC700, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-58-31. 

Fial 1500, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 046'837-91-12. 

Mercedes 4070, 1978 rok - tanio sprz.edam. 
Tel. 0512-280-177. 

Fiat 12(,p, 1999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 

Citroen BX 1.9, 1990 rok, benzyna + gaz 
- spr.redarn. Tel. 0461863-14-l I. 

Mercedes bus 307 bl=ak, 1985 rok 
- sprzedam.. Tel. 0888-779-368. 

Koncesjonowane zlomowanie pojaz
dów, możliwość odbioru. Skup samo
chodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych. Naprawy samochodu 
Star I Innych, części podzespoły. 
Zduny, tal. 0602-123-360. 

Skoda Favorit 13 - pilnie sprzedam. 
Tel. 0692-498-283. 

VW Passat combi 1.8, 1987 rok, stan idealny 
- tanio sprzedam. Tel. 06()6.916-728. 

VW Passat 1.9 TOI combi, automat, 1999 rok, 
granalowy me1alik - sprzedam. 

- Tel. 046/838-88-43. 
Fiat 12(,p, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0502--095-748. 

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

Absolutrile kuplę CC, Uno, Punto, 
Siena, Tico, Nexia, Espero, Lanos 
I inne. Tel. 0608-409-744. 

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

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

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

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

Opel Frontera, 1994 -rok, bogate 
wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 050!Ml63-001. 

Fiat 126, 1995 rok, stan bdb, 2 komplety nowy 
opon sezonowych - sprzedam. 
Tel. 0600-421-548. 

Renault Clio 1.2, 1995 rok, li właści
ciel - sprzedam. Tel. 0605-422-&52. 
Opel Frontera 2.8 TO~ podwyiszany, 
klimatyzacja, pełna elektryka - sprzedam. 
Tel. 0507-141-870. 

Seat Ibiza, 1997 rok, li właściclel 
...,..~ spizedam. Tel. 0461837-12-4i7. 

Tawria I.I, 1992 rok, OC, przegląd - tanio 
sprzedam. Tel. 0507-318-575. 

PolOOC'Z Caro, benzyna + gaz, 1992 rok 
- sprzedam.. Tel. 0693--072-578. 

Opel Corsa, 1998 rok, giuażowany, stan bdb 
- sprzedam.. Tel. 0500-262-867. 

Sprzedam pizycząlkę samocboclową 110/130, 
zarejestrowaną, Tel. 0607-316-725. 

- VW Passat combi, 1900 TO, 1993 rok, 2xPB, 
cienme szyby, szyberdach. hak, cena 9500 zł; 
VW Passat comb~ 1900 TO, 1992 rok, cena 
8000 zł - sprzedam. Tel 0605-896-130. 

Sprzedam dwa samochody: VW Passat combi, 
1900 TO, cena 22 dwa samochody 15000 zł. 
Tel. 0605-896-130. 

Star 200, 1990 rok, stan bdb - spizedam. 
Tel. 046/838-49-37. __ .....__...._~ V „ ·T d •I ·1 

PolOOC'Z Caro, 1996 rok - sprzedam -
Tel. 0604-656-226. 

126p, 1996 rok, 85 tys. km - tanio sprzedam. 
Tel. 0502-268-513. 

Foot Transit 2.0 + gaz, 1987 rok - spizedam 
lub 2lllllicnię. Tel. 0885-428-007. 

12(,p ~ 1997 rok - tanio sprzedam. 
Tel. ()6()1)..855-321. 

12(,p, 1992 rok - sprzedam. Tel 0604-675-442 
po 16.00. 

Seat lbjza 1.9 SDI, 1999 rok, wspomagani<; 
a:ntralny zamek, klimatyzacja - sprzedam. 
Tel. 0600-369-623. 

Fon! Mondeo combi 1.8 TO, 1995/1996 rok, 
zadbany, I 0900 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-283-548. 

Łada Samara 15 - a.ęści (silnik, skrzynia 
i inne). Tel. 0691--033-727. 

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

VW T4, 1992 rok, 25 D, ksobowy 
+ skrzyńa - spadam Tel Q604.07tk$4. 

Opel Astra oombi I .4 t 6V, xn 1998 rok, ciem
no zjdooy imalik, 147 tys. km, wspomaganie 
kierownicy, ABS, podusz.ka powietrma, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0663-592-437. 

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

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

Wartburg 13, b+g, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-378-670. 

Rmault Laguna, XI 2001 rok, 81 tys. km, 
zieleń migdakiwa-sprzedam. Tel. 0601-843-435. 

Ford Transit 2.5 D, 199611997 rok, 
kupiony w salonie w kraju, faktura V/Cf 
- spmdam. Tel .. OliEB-517-017. 

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

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

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 3-<lrzwiowy, 
c=wooy, stan bdb, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-88-12. 

Części: Ci1rom AX, BMW 316, Audi 80, Flal 
Bravo, Opel Omeg;!, Kadett, Moskwicz, Polo
nez, Dat; ~o 340, 360, Micra - sprzedam. 
Tel. 0509-428-678. 

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

Lanos, 1999 rok + gaz - sprzedam. 
Tel. 0693-155-811. 

Łada Samara 13 -sprzedam. Tel 0503-654-884. 

Opel Astra 1.6, gaz, 1994 rok, bialy, 3-dizwio.. 
wy, cena oo u:zgodoiwia - sprzedam. 
Tel. 0600-741-147. 

Fiat a;, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863-ó0-14. 

Seat Toledo 2.0 Gf +gaz, bogate wyposażmie, 
srebrny metilik-sprzedam. Tel. 0600-96S-016. 
Men:edes 123, 1980 rok ·_ spcz.edam na części 
lub w całości. Tel 0504-352-764. 

VW Bora 1.9 SOI, XI 2000 rok, granatowy, 
Sedan, pełna opcja bez skó<y, sprowadzony 
z Holandii. Tel. 024/277-86-47. 

Cinquereoto 700 \Im Uoiwasalny, 1997 rok, 
fuktura VAT - sprzedam. Tel. 0602-366-564. 

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

Renault Laguna 1.8, 1994 rok, niebieski meta
lik, 10500 zł - sprzedam. Tel 0880-143-159. 

Daewoo Lanos 1.5, 1999 rok, biały, 9000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/837--03-22, 0607-343-336. 

Ford Transit, 1987 rok· spizedam. 
Tel. 0509-706-907. 

Fial 12(,p 1994 rok - tanio. Tel 691-124-193. 

Fiat Tempra 1.6, 1992 rok, benzyna, gaz 
do remontu - sprzedam. Tel. 0693-598-059. 

PolOOC'Z Caro Plus GSI 1.6, 1998 rok 
- sprzedam. Tel 0889-148-570. 

Tico, 1999 rok - sprzedam. Tel. 0660-686-837. 

Fiat 126p, 1987 rok, po remOOcie - spizedam. 
Tel. 0608-475-473. 

Ford Mondeo, 1994 rok, pełna opcja 
- sprzedam. Tel 0694-261-784. 

Lada Samara 1.3, 1989 rok, 72 tys. km, stan 
idealny - sprzedam. Tel. 0668-807-104. 

l.uk, gaz - sprzedam. Tel 046/837-32-Si. 

Spr7.edam silnik Leyland SC107, ze skrzynią 
biegów lub bez. Tel. 046/838-27-58, 
0605-746-932. 

12(,p el, 1995 rok, zielony, I wlaścicie~ 
stan dobry - sprzedam. Tel 0601-715-789. 

Opel Omega 2.5 TO, 1995 rok, 188 tys. km, 
zielony metalik, pełne wyposażeni<; 14000 zł 
(do uzgodnienia) - sprzedam. 
Tel. 0691-573-337. 

Sprzedam slazynię biegów SeicenlD 900. 
Tel. 0604-643--080. 

Daewoo Lanos, 1998 rok, gaz, Sedan, salooo
wy, bogato wyposarony, bezwypadkowy, 
idealny, 9800 zł-sprzedam. Tel. 0603-511-414. 

VW Venlo, 1993/1994 rok. gaz, salonowy, 
bezwypadkowy, bogalD wyposarony, ideal
ny, 10300 zł - sprzedam. Tel 0603-511414. 

Toyota Yaris, 2001 rok. Tel. 0601-147-655. 

ce 700, 1996 rok - spizedam. 
Tel. 046/837-27-27. . 

Fiat Panda, 2003/2004 rok - sprzedam.. 
Tel. 046/837-82-88, 0692-975-632. 

żllk, gaz, plandeka - spizedam. 
Tel. 046/837-62-71, 0602-610-669. 

Mercedes 914, 1997 rok do przewozu 
żywca, przyczepkę Bachman 
do przewozu koni - spn:edam. 
Tel. 046/838-79-95 wieczorem. 

Spr7.edam przycrq>kl( srumchodową, 
Tel. 0603-332-651. 

Men:edes dostawczy, diese~ 5 t, wspomaga
nie, takomełr, kompresor, stan bdb, pr= cały 
czas giuażowany, bez wywrotki, slazynia 4 m 
dl., z możliwością założenia plandeki, 6000 zł 
- sprzedam. Tel 046/837-28-96. , , 

VW Golf ID 1.4, 1994 rok, tdealny;(,900 "zł -
- sprzedam. Tel 0694-084-039. 
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Spr7.edam a.ęści do Uno, Tipo, Polonez, 
VW Gol( Tel 0607-087-912. 

Kuplę kat.de auto do 1000 zł. 
Tel 0603-887-667. 
VW Golf 1.8, 1989 rok -w całości lub 
na części sprzedam. Tel 0605-617-841. 

Sw.uki Swift I.O, a:m 8200 zł - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-98. 

CC 700, 1995 role - sprzedam. 
Tel. 0605-370-071. 

Spraedam nową przyczepki( samochodową. 
Tel. 046'839-13-32, 0508-160-198. 

Fiat Uno 1.4, gaz, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/832-83-17, 0508-037-817. 

Spr7.edam w kredycie VW Transporter, 1998 
rok, 2.4 D, stan bdb oraz Men:edes 190E 23 
benzyna, 1988 rok, sian dobry i VW GoU; 1988 
rok, 1.8 benzyna, 22wieszcnie sportowe, 
pQ remoncie głównym. Tel. 0606-818-288. 

Fon! Ka, 1997 rok, lekko US7Jcodzony 
- sprzedam. Tel. 0602-797-678. 

Fon! f.scort 1.8 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-170-154. 

Alternator i rozrusznik do Poloneza 1.9 D; 
chłodnica 1.4 i Polonez - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 

Kupił( wszystkie, US7Jcodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 

Sknynię Poloneza, po 1992 roku - skupię. 
Tel. 0504-199-580. 

Citroen ZX 1.4~ 1994 rok; CC, 1996 rok 
- sprzedam. Tel 0504-199-580. 

Kupił( każdy samocb6d (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyż.ej 1990 
roku. Tel 0605-695-882. 

Meroedes 190 2.0 benzyna + gaz, 1989 rok, 
ABS, ASD, szybmladt - sprzedam. 
Tel. 0501-775--010. 

Avia DMC 6 t, ładowność 2,5 t, 1997 
rok, lmllarma, stan doby - spmdam. 
GS Nieborów, tal Q603..8"79-699. 

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

Fiat Tipo 1.4, 1992 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0508-083-757. 

VW T4 2.0 benzyna, 1993 rok, swy metalik, 
sprowadwny - sprzedam.. Tel. 06CJ6.737-750. 

Skoda Octavia TDi, 1998/1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0509-791-220. 

Fiat Punto, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Opel Astra, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

VW Polo, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

VW GoU; 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0501--040-690. 

Daewoo Matiz, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Foot Mo00eo, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

Opel Cena OT~ 2003 rok - sprzedam.. 
Tel. 0509-791-220. 

Renault Traffic, 1991 rok, diesel - sprzedam. 
Tel. 0887-464-327. 

Części do Forda Moodeo, 1993-2000 rok. 
Tel. 0509-791-220. 

Meroedes 190 1.9 diese~ 1987 rok, centralny 
zamek, wspoo:iagani<; elektrycrne lusterko 
- sprzedam. Tel 0888-377-608. 

Sprzedam silnik do Golfa 1.8 
wraz m skrzynią. Tel. 046/838-12-00 
po 20.00. 

f.scort 13 CL, 1997 rok, I 07 tys. km 
- sprzedam.. Tel. 046/837-27--05 po 16.00. 

Opel Astra 1.4, 1994 rok, benzyna, gaz 
- sprzedam. Tel. 0600-818-296. 

Maz.da 323F, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-354-ł 91. 

Yamaha V1111go 750, świeżo sprowadwna, 
zarejestrowana, stan bardzo dobry, pełne 
wyposaż.en.i<; po wymianie opon, oltju świec 
- sprz.edam. Tel. 046/837-90-82. 

Fiat Marea, 1997 rok, klimatyzacja, stan 
bdb - sprzedam. Tel. ~
Avia A-21, 1991 rok; Truck, 1989 rok; Fiesta, 
1980 rok, gaz; a.ęści (Golt; 12(,p, Samara, 
Trabant, ŻUk) - niedrogo sprzedam. 
Tel. 0667-787--041. 

Scicenlo 900, 2002 rok, gaz, 1 właściciel, 
zielony metalik, l=wypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0668-445-178. 

Uno I.O, 2001 rok. gaz, 5-<lrzwiowy, bezwy
padkowy - sprz.edam. Tel. 0606-395-256. 

Skoda Octavia 1.6, 1998 rok, klimatyzacja, 
granat metalik, bezwypadkowy, salonowy 
- sprzedam. Tel 0668-445-178. 

Punlo I.I, 1997 rok, 3-drzwiowy, zielony, 
bezwypadkowy, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Daewoo Tico, 1996 rok, stan dobry, hak 
- sprzedam. Tel. 0505-701--044. 

Polonez, 1992 rok, gaz, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/838-45-37 . 

Fon! f.scort COlh\>i, TOI, 1995 rok, pełne 
wyposażenie - sprzedam.. Tel. 0501-220-878. 

Maz.da 323F, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-489-317. 

Peugeot I 06, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-489-317. 

Alufelgi z oponami, 16", bardzo ładne 
- sprzedam. Tel. 0602-743--012. 

BMW 520i, 1999 rok, pełne wyposażenie 
bez nawigacj~ 35000 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0602-673-181. 

Daewoo Nexia 15 16V, 1996 rok, zielony 
metahlc, Sedan- sprzedam. Tel. 0608-409-744. 

Daewoo Tico, 1996 rok, zielony imalik, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 

Fiat CC 700, 1997 rok, czeiwony, I wlaścici~ 
stan bdb - sprzedam. Tel 0608-409-744. 

Sprzedam felgi allUOiniowe 13" i kola 14". 
Tel. 0608-409-744. 

Sprzedaż przyczep samochodowych. 
Tel. 0698-411-715. 

VW Golf combi ID 1.8, 1996 rok, 10500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-416-291. 

12(,p elx, 1997 rok, 55 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0461837-45-82, 0663-491-167. 

Opel Corsa I.O 12V, 2001 rok, stan bardzo 
dobry - sprzedam. Tel. 0502-260459. 

Opel Omega 2000, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0502-194-225. 

Alufelgi 16" BMW z oponami, komplet 
kół stalowych 14" Opel - sprz.edam. 
TeL 0604-100-375. 

\\x:tra B 1.6 16V +gaz, 1996 rok, zielooy 
metalik, Sedan - sprzedam. Tel 0602-494-810. 

Opel Corsa 1.4, 1997 rok, niebieski 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Flal Punlo 75 El.X, 1996 rok, s=y imalik, 
5-dizwiowy, c2'1!Ilek, autoalarm, elszyby, 
welur - sprzedam. Tel 0509-453-289. 

Daewoo TICO 800, 2000 rok, 72 tys. km, jasno
zielony metalik, ulet7aki w kolocz.e, garaW
wany, I 00% bezwypadkowy, zadbany, serwi
sowany, I wWcicie~ komplet dokwnentów 
- sprzedam. Tel 0888--044-711. 

Fiat 126 eL 1996 rok, sian bdb - sprzedam. 
Tel 0501-818-524. 

Opel Astra 1.4, 1998 rok, Sedan, wiśnia meta
lik, I wlaścicie~ pełna dokmnentacja, 141 tys. 
km, l=wypadkowy, cena oo uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0604-408-929. 
Peugeot 206, 1999 rok, 5 d, zielony, 
salonowy, seiwisowany - sprz.edam. 
Tel. 046/862-29-66, 0511-842-115. 

Fiat Palio Wedrend 1.6 I 6V, 1999 rok, srebrny 
metalik, gaz, bogate wyposażeni<; stan 
idealny - sprzedam. Tel 0606-490-951. 

Fiat Sima 1.6 I 6V, 1998 rok, srebrny metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0606-490-951. 

Opel Astra 1.4 16V, 1998 rok, zielony metalik, 
bezwypadkowy, serwisowany, I wlaścicieL 
zakupiony w salonie; stan techniczny bdb, 
autoalarm, I 06 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0604-797-607. 

Fiat Punto 11 OO, 1998 rok, czamy metalik, bez
wypadkowy, serwisowany, n wlaścicie~ 
seyberdach, bak -sprzedam. Tel. 0604-136-566. 

Seicmto Brash 11 OO MP~ 2003 rok. I właści
ciel, pełna dokumentacja, 30 tys. km, 13000 zł 
oo u>godnienia- sprzedam. Tel. 0604-429-508. 

Renault 19 1.4 kat, 1995 rok, I właścicie~ 
serwisowany w ASO, alann, immobi.lim-, 
6800 zł do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 046/863-26-56, 0663-657-111. 

PolOOC'Z Caro 1.6 GU, gaz, 1996 rok, multi
łock, immobilizer, 2500 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel 046/863-26-56, 0663-657-111. 

Opel Omega B 2.0 16V + gaz sekwencyjny, 
1994 rok. swy metalik, 9500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Opel Omega combi 2.0, 1995 rok, biały, 
6500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261433.· 

Honda Aconl 2.0 + gaz, 1996 rok, czarny 
metalik, pełne wyposażenie - sprzedam.. 
Tel. 0888-261-433. 

Punto ll 12 +gaz, 1998 rok, niebieski metalik, 
SD, 8800 zł - sprzedam. Tel 0888-261-433. 

Opel Astra, gaz, 1995 rok, Sedan, I wla5cicie~ 
stan idealny, 8400 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-732-602. 

CC 700, 1997, srebrny metalik, immobilizer, 
radio, giuażowany, cena do wgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0694-633-656, 046/863-34-24. 

Opel astra combi I .6 + gaz, 1997 rok, wspoma
ganie, 2x airbag alarm, 8400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Foot Fiesta. 1994 rok, niebieski metalik, alarm, 
wspomair;mi<; 4(,00 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

\blvo S40 1.9 TO, 1998 rok. bordo metalik, 
l=wypadkowy, pełna opcja, 21400 zł 
- sprzedam. Tel 0501-213-067. 

Opel \\x:tra 2.0 +gaz, 1996 rok, zielony meta
lik, alrakcyjny wygląj. salonowy, 13500 zł 
- sprzedam. Tel 0501-213-067. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1191 rok - sprzedam.. 
Tel. 0513-160-551. 

Daewoo Lanos 1.6 16V, 1998 rok, niebieski 
metalik, I wlaścicieL l=wypadkowy, klima
tyzacja, 8900 zł-sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Daewoo Matiz Top, 1999 rok, miedziany meta
lik, klimatyzacja, 8900 zł, I wlaścicie~ stan 
idealny - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

VW Passat 1.8, 1999 rok, srebrny, I wbkicieL 
salooowy, 24800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Foot Sierra 1.6 comb~ 1990 rok, kolor biały, 
cena 1200 zł - sprzedam. Tel. 0661-374-485. 

Opel Vectra 1.7 D, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-63-43. 

Foot f.scort 1.6 16V, combi, XIl 2000 rok. bia
ły, przebieg 76000 km, zakupiony w Polsce, 
fuktura, cena 12500 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863--03-47, 0602-364-657. 

Skoda Felicia, XIl 1998 rok, benzyna + gaz, 
:ińha, cena 7800 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863--06-10, 0502-368-488. 

Truck, 1992 rok, gaz - sprzedam niedrogo. 
Tel. 046/838-69-55. 

Lanos 1.5, gaz, 1997/1998 rok, l=wypadke>
wy, Il wlaścicie~ batcbback - sprzedam. 
Tel. 046'838-ól--Ol, 0513-906-523. 

Golf IV 2.0 benzyna, 2000 rok, srebrny 
- sprzedam. Tel 0609-491-588. 

CC 700, 1997 rok, zielony, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/838-56-50. 

Flal Siem, gaz, 1998 rok - sprzedam. 
Tel 0608-628-969, 046/839-66-62 wiecronm 

Seicento 1100, 2003 rok, stan jak nowy, 
30 tys. km - sprzedam. Tel. 0501428-565. 

Renault Clio 3, 2001 rok, silnik 1.2, granato
wy, 4 poduszki. 3-dizwiowy, cena 161 OO zł 
- sprzedam. Sochaczew. Tel 0501-748-(i()l. 

Forda Fiestal.4, gaz, 1991 rok, srebrny meta
lik, alann, centralny zamek, szyberdacb, alufel
gi, cena 3900 zł - sprzedam. Tel. 0698-565-005. 

TICO, 1996 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0660-680-306. 

Foot f.scort 1.6 gaz, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0503--089-834. 

Flal 12(,p, 1995 mk, zielony - sprzedam. 
Tel. 0698-584-316. 

Polonez Truck, 1997 rok, składak, gaz 
- sprzedam. Tel 06()6.395-168. 

VW Gol1ił 1.8 +gaz, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0661--054-347. 

12(,p, obniżony, utwardz.ony, po tuningu 
- sprzedam. Tel. 0660-863-759. 

Opel Corsa 1.7 diesel, 1996 rok - sprzedam. 
Tel 046/831-62-12. 

Polonez Atu Plus, gaz, 1997 rok, US7Jcoctzooy 
przixl - sprzedam. Tel. 0505-105-726. 

Polooez Caro, 1995 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0606-383-861. 

Spr7.edam silnik Leyland, stan idealny. 
Tel. 0697-677-530. 

Opel Vectra 1.7 diese~ 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-36-66. 

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

Daewoo Tico, gaz, 1997 rok, opony letnie 
+zimowe; c2'1!Ilek, autoalarm, srebrny metalik, 
4800 zł - sprzedam. Tel 0511-487-994. 

Foot Escat, gaz, I 996r rok, czeiwooy, alufel
gi, c.zamek, wspomaganie, :Hlnwiowy, 
4700 zł - sprzedam. Tel 0692-823-591. 

Foot Escat, 1992}1)3 rok, salonowy, ~ 
wy, niebieski, 3400 zł - sprzedam. 
Tel. 0511-487-994. 

Daewoo TICO, 1999 rok, ciemnozielony meta
lik, I wlaścicie~ stan bdb, 5300 zł - sprzedam. 
Tel. 0608-427-135. 

Daewoo Matiz, 1999 rok, zielony metalik, 
I właściciel, stan bdb, 7900 zł - sprzedam.. 
Tel. 0696-941-205. 

BMW 318 1.8, 1994 rok+ gaz, =wony 
metalik, bogate ~e. 13800 zł, stan 
idealny - sprzedam. Tel 0501-791-584. 

Daewoo Tico, 1998 rok, fioletowy metalik, 
li właściciel, udokumentowany, immobilizer, 
bezwypadkowy, giuażowany, stan techniC2II)', 
mcchanic:my i blacharski bdb, cena oo uzgod
nienia - sprzedam. Tel. 0692-639-555. 

Daewoo Nubira 2.0 comb~ 1999 rok, gaz 
sekwencyjny, bordowy metalik, bogate 
wyposażenie, 8900 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-419-497, 046/863-52-62. 

Opel Astra 1.4 16V ecotec, 1996'1997 rok, 
I właścicie~ zielony metalik, 4 drzwi, wspo
maganie, c.zamek, 75 tys. km, el.szyby, 9400 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-226-519. 

Fiat Uno 900, 2000 rok. I wlaściciel, granato
wy metalik, 5-drzwiowy, 85 tys. km, 8500 zł 
- sprzedam. Tel 0600-26-519. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, niebieski metalik, 
bezwypadkowy, 7400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-419-497. 

Opel astra, 1995 rok, gaz, salon, Sedan, 6950 zł 
- sprzedam. Tel 0501-211-484. 

Lanos, 1999 rok, gaz, saloo, I wlaścicie~ 
11600 zł - sprzedam. Tel 0604-564-269. 

Corsa 1.2 ~ 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0665-739-053. 
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Fiat 12(,p, 1996 rok, stan bdb - sprzedam.. 
Tel. 0605-535-396. 

Sprz.edam przyczepki(. Tel 0661-595-491. 

CC 900, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0507-340-948, 

VW Golf Ill. 1993 rok - sprzedam. Łowicz. 
ul. Wiśniowa 26 (os. Górló). 

Uno 900, 2002 rok - sprzedam.. 
Tel. 0696-948-202. 

Spr7.edam przyczepkę samochodową, 
Tel. 0602-895-480. 

Opel Vectra 2.0, 1991 rok, gaz, 3900 zł 
- sprzedam. Tel 0886-522-480. 

CC 700, 1997 rok, =wone, stan techniC2II)' 
bdb, przebieg 81 OOO km, cena do uzgodnienia 
- spizedam. Tel. 0605-961-668 po 15.00. 

Opel Vectra 1.7 TO, 1994 rok, :zarejestrowany 
w Polsce - sprzedam. Tel. 0600-214-972. 

wv Bora 1.6 I 6V, 2002 rok, pieJWSl.a rejestra
cja 2003 rok, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0697-693-635. 

Opony używane - importer. 
Tel. 0461837-01.acl, 0602-133-182. 

Cale I uszkodzone - kuplę (Głowno~ 
Tel.~179. 

CinquecenlD 700, 1994 rok, 3 tys. zł 
- sprzedam. Tel. 0506-793-633, Q660.46S.296. 
Mitshubisbi Galant 1.8 TD, 1992 rok. stan 
idealny, cena 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-119-593. 

Cluysler Vojager, 2.5 TOI, 1993 rok, stan bdb, 
10500 zł - sprzedam. Tel 0609-119-593. 

VW Passat combi, 1.9 TOI, 1995 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. 

ce, 1996 rok, cena wywolawcz.a 3,5 tys. zł, 
autoolann, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 042/719-29-13 

\blkswagm Pa.sat coiIDi, 1.9 TOI , 2000 rok, 
115 kM, sprowadwny - sprzedam. 
Tel. 0691-582-662. 

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

ŻUk, blasz:ak, gaz - sprzedam. 
Tel. 0607-509-835. 

Golfll 1.8, 1989 rok, C23Illy, garaż.owany 
- sprzedam. Głowno. Tel. 0500-252-143. 

\blkswagm Golf II, 1.6 GID in1frlculer, 
1991 rok, klimatyzacja, elektryka. - sprz.edam. 
Tel. 0604-714-409. 

Seicmto, 2000 rok, sawisowany - sprzedam. 
Tel. 0692-387--028. 

Flal 126, 1994 rok, pmigląd i OC op1aoooe 
- sprzedam. Tel 0603-451-221. 

12(,p, 1992/1993 rok, 700 zł - sprzedam. 
Tel. 0691-158-827. 

VW Passat 1.8 z gazem, 1998 rok, zacB:iany 
- okazyjnie. Tel. 042/719-17-85, 0602-815-186. 

Fiat Stilo 1.9 ITD, 2002 rok, super wyposaże
nie, okazyjnie -sprzedam. Tel. 0421719-17-85, 
0602-815-186. 

Daewoo Espero, 1998/1999, z gazem, 
poj. 1.500, pełna eleknyka, cena 5700 zł 
- sprzedam. Tel. 0506-123-651. 

Opel Astra Il combi wan, 1.7 DTI, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0506-123-651. 

Fiat Siena 1.6 16V, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

!'unio I.I, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876. 

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

Matiz 0.8 Joy, 1999 rok, srebrny metalik - sprz.<>
dam. Tel. 042-719-20-77, 06064-392-876. 

Kuplę Punto, Sienę, Brava, Fellcję 
- zdęcydowanie. Tel. 0421719-20-77, 
0604-392-876. 
Laguna, 1.8, 1995 rok. granatowy, zarejestro
wana, garażowany, bezwypadkowy, wspoma
ganie, radio, elelrnyka, bak - sprzedam. 
Tel. 0601-ó 13-878. 

Opel Cabbra, 2.0, 1992 rok, gaz - sprzedam. . 
Tel. 0507-176-449. 

Sprzedam przyczepkę samochodową typ 
Z.P.H.U. „Rydwan". Tel. 042nI9-26-70, 
0691-863-492. 

Golfa II 1.6,dieseL 1992 rok, moiebyćzuszic<>
dwnym silnikiem - kupie<. Tel 0505-ó09-224 
wiecwrem. 
Polonez Truck 1.90, 1997 rok, 
I właściciel - spnedam. Tel. 042/719-17-90, 
0602-868-878. 

Fiat 12(,p, elegant, 1995 rok - spnedam. 
Tel. 046/874-76-23. 

Łada Samara 15, benzyna+ gaz, 1990 rok, 
alann, centralny zamek - sprzedam. 
Tel 0601-570-937. 

Samochód ciężarowy Meroedes 709, przyst<>
sowany do pu.ewcrm zwieaąt - sprzedam. 
Tel. 0601-343-854. 

Seat Cordoba 1.4, 1997 rok, 11000 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-403-418. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
•KWIACIARNIA MEGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO :U -RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWJCE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 • PUNKT SP~OAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWĄMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKJEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPłNIE, BEONĄRACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W l(JERNOZI; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE 1 W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZVNSKIEGO W ROGOŻNIE; • 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. GREFKOWłCZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGANSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP "KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
.u MICHAŁA" P. WRZESINSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH 0 KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W SEDNA.RACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP "ABC.„" P. GORTAT PRZY Ul. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; •SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; • SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 448; •SKLEP P •. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; • SKLEP 
WIELOBRANŻOWY P, MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; • SKLEPWIELOBRANżoWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 
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NOWY PUNKT PRZVJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH 

Skoda Felicia combi 1.3~ 2000/2001 rok, 
8300 zł - sprzedam. Tel. 0508-265-066. 

Audi A4, Opel Astra Il combi ID - sprzedam. 
Tel. 0502-423-677. 

Autokasacja - zaświadczenia. 
Tel. 0667-200-166, 0888-492-818. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy· kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581.SOO. 

Absolutnie kupię każdy osobowy cały, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-945-n2. 

Audi 80 B4 1.9 ID, t 992 rok - sprzcdam. 
Tel. 0505-132-207. 

Audi A4 1.9 ID!, l 995 rok, c. :ramek, el szyby, 
el lusterka, ABS, radio CD, 15600 zł+ opiaty 
- sprzedam. Tel 0509-837-033. 
Auta bezwypadkowe, cale, uszkodzone. 
Tel. 0509-228-325. 

Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-100-ó74. 

Auta z Holandii: Astra 1.6 gaz, 1998 rok, 9500 
zł, Astra 1.6, 1995 rok, 7500 zł, Astra 1994 
rok, 6500 zł, Vectra 1.6 gaz, 1994 rok, 6500 zł, 
P.scort 1.8 ID! combi 1994 rok, 3000 zł, 
VW T4 2.40 1991 rok, 9900 zł - sprzedam. 
Tel. 0694-745-543. 

BMW 316 1.6 gaz, 1989 rok, 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-8046-16. 

BMW E-30 316i 1.6, 1988 rok, gaz, elekliyc:z
ne lusterka, szyberdach, ciemne szyby 
- sprzedam. Tel 0609-210-657. 

ex; 900, 19%11997 rok, biały, przebieg 70 tys., 
cena 4000 zł - sprzedam. Tel. 0602-485-{i93. 

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

Citroen C.15 1.7 D, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-026-200. 

Części do \blvo 340 1.6 D, 1989 rok, idealne 
- sprzedam. Tel. 0504-538-078. 

Części do: Ma2Xla 323 1992 rok, 88, Kadet 90, 
Favorit, GolfD-sprzedam. Tel 0886-955-520. 

Daewoo Lanos, 1.4 + gaz, 2000 rok, 
wspomaganie • sprzadam. 
Tel. 04&'833-46-84. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. Mażliwo!ć 22nliaJy m 126p, 
Cinquecento, Polooe23 lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Nexia, Sedan z ga:mn - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Daewoo TICO, 1999 rok, benzyna + gaz, 
cena 5500 zł - sprzedam. Tel 0508-184-090. 

Daihatsu Charada I.O benzyna, 1993 rok, 
4300 zł - sprzedam. Tel. 0601-80-46-16. 

Daewoo Lanos Sedan - kupię_. 
Tel 0694-216-417. 

Fiat 126p 650 E, 1991 rok, 62400 Jan, 
czerwony - sprzedam. Tel 0665-220.267. 

Fiat MvJtipla 1.6 gaz, 1999 rok, do pqxawek 
lakierniczych, ceoa 11500 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 

Fiat Panda 1.1, 2003 rok, I właściciel, z salo
nu, stan tak jak nowy, 17 tys. przebiegu, kolor 
seledynowy - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Fiat Ttp0, 1993 rok, pąj. 1.4, stan dobry, cena 
3000 zł - sprzedam. Tel 0508-479-970. 

Fiat Uno 1.0, 2001 rok, gaz, I właścl· 
ciel • sprzedam. Tel. 0608-293-710. 
Fiat Uno 1.4 kat, J 998 rok, gaz, stan dobry, 
cena 5000 zł - sprzedam. Tel 0500-304-630. 

Ford Escort 1.6 benzyna, 1992 rok, 
3-0rzwiowy, srebrny 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 

Ford Escort 1.6 I 6V, l 993 rok, 3-0rzwiowy, 
bonio metalik, szyberdach, wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, odcięcie zapłonu, 
welurowa tlpicerka, cena 4700 zł - sprzedam. 
Tel. 0880.529-797. 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel 0608-484-051. 

Ford Escort, 1993 rok, gaz, wyposażony 
zamienię_ na inny, dopłata - sprzedam. 
Tel. 0461813-70.;!9, 0602-516-603. 

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

Ford Focus 1.6 16V, 199811999 rok, 5-0rzwio
wy, I właściciel, bezwypadkowy - sprzedam 
lub zamienię_ na tańszy. Tel. 0692-489-339. 

Ford Focus Sedan 2004 rok, bogato 
wyposażony, cena 31 OOO zł - sprzedam. 
Tel. 0601-358-337. 

Ford Mondeo 1.8 I 6V, 1997 rok, zadbana 
·sprzedam. Tel. 0609-071-765. 

Fon! Mondeo 1.8 I 6Y, 1997 rok, :zadbany, 
wyposażony, cena 13900 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-071-765. 

Ford Transit 2.5 D, 1991 rok, 9-0SObowy, 
cz.erwony- sprzedam tanio. Tel. 0501-150-914. 

Jeep Grdlld Cherokee l..adero, 2003 rok, boga
te wyposażenie, cena 63000 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-358-337. 

Kupię_ każ.de powyżej 1990 roku. 
Tel. 0503-126-774, 0602-085-013. 

lanos 1500, 1998 rok + gaz, czerwony, 6 tys. 
km przebiegu, stan idealny, bezwypadkowy, 
I właściciel,- sprzedam. Tel. 0505-404-465. 

Lanos, 1998 rok, benzyna, grafit, Sedan, 
cma 8300 zł - sprzedam. Tel 0696-418-092. 

Lanos, 1998 rok, granat metalik, Sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz - tanio 
sprz.edam. Tel. 0606-395-256. 

Lublin 30, 1999 rok, blaszak, 9-0SObowy, 
139 ~ imi>- ~-Tej, ()61)3-36}.~.' 

• • .;1 „ 

Men:edes 124 E classa 2.0 D, 1994 rok, 
9500 zł - sprzedam. Tel. 0601-80-46-16. 

Men:edes 190, 1992 rok, benzyna + gaz, 
s:zary metalik - sprzedam. Tel 0693-363-280. 

Mercedes W.124 2.0, 1991 rok, ABS, klima, 
zadbany - sprzedam. Tel. 0501-586-017. 

Mondeo 2.0, 1999 rok, comb~ pełne 
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0501-586-0 l 7. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel. 046/831-84-39, 0501-461-936. 

Nissan Primera 1.6 benzyna + gaz, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0503-126-774, 0602-085.{;!3. 

Opel Astra l.6, gaz, l 993 rok, srebrny metalik, 
Sedan, 6200 zł + opiaty - sprzedam. 
Tel. 0509-837-033. 

Opel Astra 1.7 ID, 199411995 rok. Sedan 
- sprzedam. Tel. 0691-03-06-11. 

Opel Astra combi l.7 D, 1992 rok -sprzedam. 
Tel. 046/831-84-0 I, 0603-099-751. 

Opel Astra combi 1.4, 200 I rok, bezwypadko
wa, cena 12400 zł - sprzedam lub zamienię_ 
na mniejszy. Tel. 0602-367-765. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Astra, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

Opel Corsa I.O+ gaz, 200312004 rok, salon 
Polska, 1 wlaścicie~ bezwypadkowa, 
:Hlrzwiowa, cena 19800 zł - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0509-732-002. 

Opel Corsa I.O, 1998 rok, 2 lata w kraju, 
garażowany - sprzedam. Tel. 0500-262-867. 

Opel Corsa I.O, 200 I rok, salon Polska, I wla
ściciel, 5-drzwiowa, bezwypadkowa, cena 
18500 zł, możliwo!ć rat - sprzedam lub zamie
nię_ na tańszy. Tel. 046/835-33-08. 

Opel Cor.;a, 5-0rzwiowy - kupię_. 
Tel. 046/834-81-14. 

Opel Cor.;a, bezwypadkową - kupię_. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Orrega A 2.0, gaz, 1989 rok, cena 1900 zł 
- sprzedam. Tel. 0512-383-062. 

Opel 0rrega combi 2.5 ID, 1995 rok, bogate 
wyposażmie, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0513-760-310. 

Opel Vectra 1.6 16V, 1996 rok, wersja CD, 
niebieski - spr=lain. Tel. 0667-745-502. 

Opel Vectra l.8 Sedan, 1993 rok, benzyna 
+gaz, stan bdb - sprzedam. Tel 0461!35-22-23 
po 18.00. 

Opel Vectra, XIl 1999 rok, cena 18600 zł 
- sprzedam. Możliwość wniany na tańszy. 
Tel. 0501-715-009. 

Opel Vectta 1.8, 1992 rok, welurowa mpieer
ka, dzielona tylna kanapa, zadbany, świeżo 
sprowadzony - sprzedam. Tel. 0603-538-903. 

Opel Zafira 1.8 l6Y, 1999 rok, 7-osobowa, full 
wyposażenia, cena 24800 zł - sprzedam 
łub :zamienię_ na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0501-701-154. 

Peugeot 206 I.I, XII 2000, s:zary metalik, 
:Hlrzwiowy, cena 13800 zł - sprzedam 
lub zamienię_ na tańszy. Tel. 0501-715-009. 

Peugeot 206, 2000 rok, I właściciel, serwiso
wany - sprzedam. Tel. 0600-944-728. 

Peugeot 306 l.4, 1994 rok, 5 drzwi -sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 

Peuegot 405, comb~ 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-002-895. 

Polonez 1.4 GLI, 1994 rok, zielony + gaz, lek
ko uszkodznny - sprzedam. 
Tel. 046/814-02-52. 

Polonez 1995 rok, gaz, hak, stan idealny, 
cena 3000 zł - sprzedam. Tel. 0667-257-309. 

Polonez Atu Plus, 1997 rok + gaz - sprzedam 
Tel. 0513-149-346. 

Polonez Caro 1.9 D, 1991 rok, cena 1400 
- sprzedam. Tel 0512-383-062. 

Polonez Caro, I 996 rok, gaz, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, hak, stan tech
niczny bdb - sprzedam. Tel. 0888-278-034. 

Polonez Truck 1.6 gaz, 1995 rok, cena 1900 zł 
- sprzedam. Tel. 0510.051-321. 

Punto I.I, 1996 rok, 5-0rzwiowy, bordo 
rne1alik - sprzedam. Tel. 0509-732-002. 

Punto Il, 5-drzwiowe, gaz - sprzedam. 
Tel. 0501-715-009. 

Punto Il, Tarpan diesel - sprzedam. 
Tel. 0604-778-364. 

Punto, 5-0rzwiowe- kupię. Tel. 0606-472-251. 

Renault Clio I.I, 1992/1993 rok, 4000 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

ReoaultMeganecombi l.416Y,2001 rok, cena 
16800 zł, wyposażona - sprzedam, ewentual
nie zamienię_ na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0602-367-765. 

Seat Cordoba 1.6, XII 1996, s:zary metalik, cena 
11500 zł - sprzedam, ewentualnie :zamienię_ 
na tańszy. Tel. 0501-715-009. 

Seat Cordoba 1.6, 1999 rok, cena 14700 zł, 
wyposażona - sprzedam lub zamienię_ 
na tańszy. Tel. 0501-715-009. 

Seat Ibiza 1.4 + gaz, Vl1I 200 I, 5 drzwi, 
cena 19900 zł, I właściciel, bezwypadkowy 
- sprzedam lub zamienię na Seicento, 
Cinquecento, Tico, Matiz. 
Tel. 046/834-81-14. 

Seat Toledo 1.6 +gaz, 1992 rok, 5400 zł 
- sprzedam. Tel.0608-506-174. 

Seat Toledo Il 1.6, 16Y, 2001 rok, salon, 
li właściciel - sprzedam. Tel. 0501-742-540. 

Silnik do VW LT-28 bez osprzętu - sprzedam. 
T~ł.0503~95;.14;2• _. 

Sprzedam kola do Robura z oponami Stara 
- 60 zł. Tel. 0504-538-078. GARAŻE 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw., 
os. Bratkowice, IV pię_tro, 75000 zł. 
Tel. 046/837-01-84. Sprzedam na części Ford Fiesta 1.8, diesel, 

1989 rok. Tel. 0691-033-102. 

Star 200 EL, 1996 rok - sprzedam w całości 
lub na podzespoły lub wymienię na osobowy 
oraz części i podwozia do Star 200. 

Sprzedam działkę_ budowlaną 640 mkw., 
Do wynajęcia garaż murowany przy hali OSiR, wszystkie media, ogrodzona, Bolimów. 
ul. Wygoda. Tel. 046/837-51-02. Tel. 0601-799-502. 

Tel. 0603-061-526. 

Garaż do wynaję_cia, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-05-03. 

Suzuki Swift, poj. 1 OOO, 1996 rok • sprzedam. Sprzedam garaż. Łowicz, os. Bratkowice. 
Tel. 046/814-01-27. Tel. 0606-103-430. 

Toyota Corolla 1.3 + gaz, 1995/1996 rok, 
9800 zł - spizedam. Tel. 0601-80-46-16. 

Toyota Corolla 1.4 VVT-1, 2001 rok, złoty 
metalik, cena 21 OOO zł - sprzedam lub :zamienię 
na tańszy. Tel. 0602-367-765. 
Toyota Corolla 1.4. 200 I rok, 5-<lrzwiowa, 
mażliwość :zamiany, cena 19800 zł - sprzedam. 
Tel. 602-367-765. 

Volkswagen Bora 1.6, 1999 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0888-445-079. 

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

Volkswagen Golf IV 1.6 16Y, 2000 X, 5-<lrzwio
wy, I właściciel, serwisowany, bezwypadko
wy, cena 24900 zł - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0692489-339. 

\.błkswagen Pas<>at 1.9 IDI, 1995 rok, el. szy
by, c. :zamek, w. kierownicy, zielony, l 0900 zł 
+ opiaty - sprzedam. Tel 0509-837-033. 
Volkswagen Vento 1,9 ID!, zielony metalik, 
1995 rok, 2 LO tys. Jan, cena 12 tys. zł, pełne 
wyposażmie, auto w stanie idealnym 
- sprzedam. Tel. 0505-277-279. 
Volkswagen Vento 1.9 IDI, 1996 rok, niebie
ski metalik, bogate wyposażmie, 11200 zł 
+ opiaty - sprzedam. Tel. 0509-837-033. 

Volvo 340 diesel, spalanie 5,5 on, cena 
2,5 tys. zł - sprzedam. Tel. 0504-538-078. 

Volvo S-40 1.8, 1996'1997 rok, pełne wypo
sair:nie, cena 15500 zł - sprz.edam, mai:liwość 
zamiany na tańszy. Tel. 0503-168-408. 

VW Golf 1.6 diesel, 1995 rok, wiśniowy, 
3-0rzwiowy - sprzedam. Tel. 0504-490-848. 

VW Pas<>at 1.6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-051. 
VW Polo 1.9 SOI, 1998 rok, możliwość rat, 
cena 13900 zł - sprzedam. Tel 0512-014-3 I 4. 

VW Transporter 2.40, 1991 rok, 9500 71 
·sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Yamaha Vuago 535, 1992 rok, Su1lJlci GSXR 
750 W - sprzedam. Tel. 0661-123-235. 

ŻUk bil=lk D, 1994 rok, cena 2000 71 
- sprzedam. Tel. 046/815-80-91. 

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

Skutery używane 50, 150, ceny od 1500 zł. 
Tel. 0502-259-435. 

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

Naprawa motocykli i motorowerow. 
Tel. 0691-588-002. 

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

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

ElZ 250, 1984 rok, 20 tys. Jan, brak ia<lowa
nia, 700 zł - sprzedam. Tel. 0608-512-868 
wieczorem. 

Motorynkę - sprzedam. Tel. 0886-241-464. 

Sprzedam motocykle MZTS250, E'TZ251, stan 
dobry. Tel. 0606-786-748. 
Sprz.edam motorynkę_. Tel. 0692-100-406 
po 16.00. 

Sprzedam motorynkę_. Tel. 0608-475-473. 

Sprzedam WSK IV. Tel. 0608-081.@7. 

Sprzedam skut..- Simson SR50, 1989 rok. 
Tel. 0601-858-046. 

MZ ElZ 150, 1990 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0501-775-010. 

Sprz.edam skuter Aprilia SR-50, 1998 rok, stan 
bardzo dobry. Tel. 0696-840-127. 

Yamaha Virago 535, l 993 rok, 24000 km, stan 
super - sprzedam. Tel. 0502-155-246. 

Simsoo 451 Enduro - sprzedam. 
Tel. 0508-707-072. 

Kupię silnik od Jawy 350 TS lub MZ ElZ 250. 
Tel. 0510-281-167 

Piaggio Sfera, 1995 rok, poj. 50 cm, skut..-spro
wadzony z Niemiec, bezwypadkowy, :zadba
ny, cena 2100 zł. Tel. 0504-631-222. 

Kawasaki Zephyr 550, 1999 rok, poj. 550 cm, 
granatowy przebieg 13500 km, przygotowa
ny do SC'ZOOU, cena 81 OO zł. 
Tel. 0504-631-222. 

Sprzedam skuter Piaggio Gilera, stan idealny. 
Tel. 0509-171-283. 

Simson S5 l, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-976-234. 

Garaż do wynajęcia na Górkach. 
Tel. 0602-192-572. 

Wynajmę garaż. ul. Tuszewska, :za m)'.jnia 
Tel. 0880441-890, 0461!37-72-83 wieczorem. 

Sprzedam garaż własnościowy z wykupionym 
gnmtem, os. Swoboda, Głowno. 
Tel. 0421259-14-07 po 20.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Duż.a posiadłość I, 7 ba okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

Sprzedam dom o pow. 356 mkw. 
Tel. 046/837-42-91. 

Działka rekreacyjna, Mysłaków nad m:ką. 
Tel. 0665-759-204. 

Dom mieszkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel. 0241277-01-24. 
Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 

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

Działka budowlana 11 OO mkw. na obrn:::żach 
Łowicza - piękne położenie. 
Tel. 0502-278-760. 

Sprzedam łub :zamienię_ M-5, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-64-55. 

Sprzedam działkę usługowo-budowlaną 
Tel. 0607-516-966. 

Sprzedam mies7kanie 58 mkw„ 
ul. Bolimowska. Tel. 0691-576-609. 

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

Domek na ogródkach działkowych ,,Nie
dźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-74-89, 
0504-181-067. 

Sprzedam działkę_ budowlaną 1600 mkw„ 
Łowicz. Tel. 0695-540-915. 

Miesil<anie w Żychlinie, 58 mkw. 
Tel. 0609-880-041. 

Duia posiadłość 1,7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 
Z powodu wyjazdu sprzedam budkę metalo
wą na tnJgowicy w Łowic21I wraz z towarem. 
Tel. 0506-429-781, 022/665-17-15, 
046/837-76-71. 

Dom i budynki gospodm= + ok. 3 ha ziemi. 
Bednaty. Tel. 0506-177-596. 

Kawalerlca w centnnn. Tel. 0606-345-252. 

Ogródek działkowy przy ul. Sochaczewskiej 
- sprzedam. Tel. 0461!37-98-74, 0696-426-835. 

Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy targowicy. 
Tel. 0461837-42-&ł, 0602-192-463. 

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

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

Sprzedam działkę_ budowlaną k. Bielaw, 44 ary. 
Tel. 046/838-20.34. 

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

Dom do kapitalnego remonru, 5 km 
od Łowicza, działka 4000 mkw., woda. 
Tel. 046/837-00-01, 0668-831-251. 

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

Działka 1,20 ha, szer. 50 m, Jastrzębia. 
Tel. 046/837-07-47. 
72 mkw., IV pię_tro i garaż. os. Bratkowice. 
Tel. 0513-529-865. 
Mieszkanie 32 mkw„ os. Starzyńskiego. 
Tel. 0888-592-727. 

Sprzedam 1,80 ha łąki nad Bzurą 
Tel. 0691-715-496. 

Z.amienię_ 38 mkw„ os. 11<aczew na większe.' 
Tel. 0608-372-976. 

Dom, blisko Łowicza - sprzedam. 
Tel. 0697-580.227. 

Sprzedam mieszlcanie 61 mkw., 
os. Bratkowice, z pełnym umeblowaniem. 
Tel. 0693-423-198. 

Działka rolna 3000 mkw. Tel. 046/830.99-70. 
Budynek mieszkalny i gospodarczy + garaże, 
działka 20 arów, na uboczu. Piotrowice 15. 
Tel. 046/838-39-97. 
Sprzedam działki usługowo-budowlane. 
Strzelcew (:za Czerwooą Górą). 
Tel. 046/837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 

Yamaha Virago 535, 1990 rok, stan bdb Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 53 mkw. 
• spmidam. Tel. 0506-040-704. w Łowiczu. Tel. 0503-909-387. 

Mieszkanie 75 mkw„ cegła. bloki, 
WSK 125, stan bardzo dobry z doku· przy ul. BollmowskleJ, + garaż. 
mantami • sprzedam. Tel. 888-285-186. Tel. 046/837-86-20, 06Ó1·214-404 
Simsona w częściach z dokumentami, cena po 19.00. 
450 zł - sprzedam. Tel. 0888-285-186. Sprzedam w Łowi= dom z garażem i działką 
Kupię_staiymotocykl WFM,SHL, WSK, Jawa, 960 mkw. Tel. 046/837-05-15 po 16.00. 
MZ, inne - stan oboję_tny. Tel. 046i832-25-83. Sprzedam działkę budowlaną 1500 mkw„ 
Sprzedam cylinchy do Simsona i MZ 150 os. Mysiaków. Tel. 046/837-09-33. 

Oll!i; inne-cz(Ści. Tel .0888-285-18?. ' ,' • S~.5,fiO ha~. Tel 046<8_j8-F-ł9· 

Sprzedam dom drewniany. Tel. 0511-478-184. 
Sprzedam ogródek działkowy z drewnianą 
altanką przy ul. Sochaczewskiej. 
Tel. 0506-998-199, 046/837-36-35. 

Sprzedam kawalerkę, os. Starzyńskiego. 
Tel. 046/837-89-47. 

Sprzedam 84 mkw., cegła, ul. Bolimowska. 
Tel. 0668-314-253. 

2 ha ziemi w Bocheniu. Tel. 0605-370.071. 

Sprzedam dom w Łowi=. Tel. 0607-096-765. 

7,5 ha ziemi. Wicie 43, tel 0508-126-754. 

Dom w z.dunach. Tel. 0604-489-285. 

1 ha ziemi (w tym działka budowlana), 
Mysłaków. Tel. 046/838-50.57. 

Mieszkanie 48 mkw„ oś. Starzyńskiego, 
I piętro, środkowe Tel. 046/837.{;3-79 
od 15.00-20.00. 

Z.amienię własnościowe 32 mkw. w Łowiczu 
- niskie opiaty, zadbane na mniejsze w Skier
niewicach lub sprzedam. Tel. 0510.958-035. 

Pawilon handl9wy „blaszak", 36 mkw„ 
w Rybnie. tel. 0607-392-083. 

Zamienię 51,50 mkw., w Łowi= m nmiejsze 
do 35 mkw„ I pi«tr<> lub sprzedam a kupię_. 
Tel. 0507-945-532. 

(J() mkw„ os. Brańcowice, Il piętro. 
Tel. 046/837-74-21. 

Dom w Łowiczu. Tel. 046/837-08-98. 

OO mkw., os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. 

Sprzedam gospodarstwo rolne 2,6 ha z budyn
kiem gospodarczym, Słomków kolo Skiernie
wic. Tel. 0608-081-369. 

Sprzedam działkę_ uzbrojoną 2, 15 ha, woda, 
elektryC2l10ŚĆ, Kę_szyce Nowe. 
Tel. 0691-393-035 po 16.00. 

Gospodarstwo rolne o pow. 7,47 ha lub 6 ha 
ziemi. Tel. 04611!61-218. 

Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel. 0421719-10.55, 0508-100-454 po 18.00. 

Działkę w Głownie, ul. Zapolskiej 7 
(l 116 mkw.). Tel. 0609-331-105 po 19.00. 
Sprz.edam działkę_ budowlaną 1184 mkw. 
w Głownie. Tel. 04'.V7!9-35-79. 

Sprzedam dzi~ 9900 mkw., Głowno, 
Zabrzcinia Parcel. Tel. 0500-151-768. 

Sprzedam działkę_ rekreacyjną - leśną nad Mro
gą, 2300 m, gmina Dmosin. Tel. 0608-041-020. 

Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzeźnlańska 71, 7000 mkw. 
w caloścl lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693-459-111. 

Dom wolnostojący 216 mkw. + budynek 
gospodarczy w Głownie (Zabr?.eźnia). 
Tel. 0421719-40-45. 

Działka 5577 mkw„ ogrodz.ooa, IIllldia w ulicy, 
pod :zabudowę, mieszkaniowa, Głowno, 
ul Kamieńska 15. Tel. 0421719-43-44, 
0509-104-885. 

Sprzedam działkę, Głowno, ul. Sowińskiego. 
Tel. 0501-395-938. 

Działki, media, okolice Głowna. 
Tel. 0506-402-047. 
Działka Stryków 7400 mkw. 
Tel. 0663-395-586. 

Działkę 3384 mkw„ media, altana. Głowno. 
Tel 0502-089-949, 0421719-22-96. 

Działka 3000 mkw., tereny przemysłowo 
-handlowe, Wyskoki. Tel. 0885-126-665. 

Nowy dom 190 mkw. w Głownie, piwnice 
i garaż pod całym domem do małego 
wykończenia. Tel. 0421719-13-71. 

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

Sprz.edam mieszkanie 60 mkw„ Mickiewicza, 
100000 zł z wyposażeniem. 
Tel. 0601-937-590. 

Sprzedam segment mieszkalny koło osiedla 
9 Maja. Tel. 046/815-42-08, 0607-173-250. 

Sprzedam M-4, 67 mkw„ w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. 0507-390-982. 

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

Sprz.edam dom w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-03-00, 0602-039-865. 
Sprzedam lub wynajmę budynek 
pod działalność gospodarczą 
o pow. 350 mkw. w Rawie Mamwieckiej, 
ul. Mic:kiewk2a 20. Tel. 0605-21lh550. 
Sprzedam dom - 2 garaże, stan surowy; 
czę.5ciowo wykończony Rawa Mazowiecka, 
175 tys. zł. Tel. 0603-201-021. 

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

Nieruchomość, centrum Biała Rawska. 
Tel. 0504-907-382. 

Sprzedam działkę_ 4600 mkw. 
Tel. 0607-242-247. 

Sprzedam mieszlcanie 75 mkw. w Łowiczu. 
Tel. 0502-191-263, 046/837-49-36 po 18.00. 

Sprzedam 4 ha, Lnisno. Tel. 0609-771-897. 

Skierniewice, działka 1,26 + dom 81 mkw. 
Tel. 0500-230.885. 
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Sprzedam działkę budowlaną 640 mkw., 
wszystkie media, Bolimów. Tel. 0601-070.363. 

Sprzedam dom 80 mkw. z działką 1200 mkw. 
Widok. Tel. 046/832-22-32, 0505-05-35-52. 

Dzialka budowlana 2000 mkw„ media, Mokra 
Lewa. Tel. 0880.936-142. 

Sprzedam 2,40 ha ziemi z możliwością zabu
dowy oraz działki budowlane o powierz.choi 
I OOO mkw., cena do uzgodnienia. 
Tel. 046/831-24-83, 0660-298-268. 

Sprzedam segment, Skierniewice, Widok, 
ul. Szarych Szeregów. Tel. 046/833-59-92. 

Sprzedam mieszkanie na Widoku, 2 pokoje 
z kucłmią 57 mkw. Tel. 0504-197-571. 

Sprz.edam dom na Zadę_biu z działką 
ponad 700 mkw. Tel. 0697-020-406. 

Działki budowlane od I O zł :za metr kwadrato
wy. Tel. 0504-129-855. 

Sprzedam zagospodarowane siedlisko 
z parterową zabudową (200 m) + media blisko 
Skierniewic. Tel. 0512-085-999. 

Sprz.edam I ,O I ha, Lesisko gmina żelechlinek, 
rolno - budowlana, (media obok działki), 
cena 23000 zł. Tel. 0691-071-148. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię.nieduży dom w okolicach Łowi=. 
Tel. 0600-915-738. 

Kuplę dzlalkę w Łowiczu o pow. mlni
nun 5000 mkw. Tel 0606-656.a98 
po 18.00. 

Kupię kawalerkę_ w dobrym stanie, w starym 
budownictwie w Łowiczu. 
Tel. 0692-865-265. 

Kupię domek blisko Łowi=. 
Tel. 0608-433-156. 

Kupię_ działkę_ budowlaną lub dom 
do I 40 mkw., w południowo-zachodniej 
części Łowi=. Tel. 0600-347-184. 
Zami<nię mies7kanie 36 mkw„ po remoocie, 
na większe do remontu, os. Bratkowice. 
Tel. 0608-475-473. 

Kupię_ kawalerkę lub 2-pokojowe 
w Łowiczu. Tel. 0505-429-940. 

Kupię_ mieszkanie ok. 40 mkw. w ł..owi=J. 
Tel. 0609-023-473. 
Kupię_ mały domek (okolice Łowicza). 
Tel. 0607-267-266. 
Pilnie - kawalerlca, c.o„ parta" + I pię_tro, 
os. Bratkowice, os. Kostka. Tel. 0608-758-221, 
046/837-72-61. 

Kuplę działkę budowlaną w Łowiczu 
lub okolicy, 3000 mkw. 
Tel. 0601-226-944. 
Kupię_ mieszkanie w blokach do 40 mkw. 
na os. Sikorskiego. Tel. 0505-177-820. 

Kupię_ lub wynajmę_ mieszkanie 3-4 pokojo
we w blokach lub w domku jednorodzinnym. 
Tel. 0421652-16-94, 0512-249-912. 

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

Kupię_ kawalerkę_ w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub Il pię_tro. Tel. 0605-239-236. 

Poszukujemy działek do budowy 
mieszkań, domów w Skierniewicach, 
Eko-Bud. Tel. 0600-813-743. 
Kupię_ mieszkanie w Rawie Mazowieckiej 
do 55 mkw. Tel. 0505-369-883. 

Kupię mieszkanie 3- lub 4-pokojowe z balko
nem w Skierniewicach. Tel. 0501-243-400. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Poszukuję_ lokalu - Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice. Tel. 0602-392-512. -
Do wynaję_cia lokal 50 mkw. w pawilonie 
+ płac 1500 mkw., róg Klickiego i Napoleoń
skiej, Łowicz. Tel. 0605-578-502, 
046/837-42-46. 

Wynajmę_ prosperujący sklep spożywczy 
na wsi. Tel. 0886-560-062 po 20.00. 

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

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

Do wynaję_cia M-2, os. Starzyńskiego. 
Tel. 0692-565-450. 
Wynajmę_ budynek mieszkalny na wsi 
z możliwością sprzedaży. Tel. 0500-041-366. 

Wynajmę/sprzedam sklep. Tel. 0506-190-291. 

Wynajmę kawalerkę w Łowiczu. -
Tel. 0694-937-897. 
Do wynaję_cia lokal handlowy w centrum 
Łowicza, pow. 21 mkw. Tel. 046/837-30-83 
po 19.00. 

Lokal do wynaję_cia, 60 mkw., Łowicz, 
ul. Podraeczna 37 (po sklepie 
komputerowym). Tel. 0601-303-259. 

Do wynaję_cia kawalerka w ŁowiC2lJ. 
Tel. 0885-507-720. 

Wynajmę_ kawalericę w budynku prywatnym -
osobom samotnym. Tel. 0604-597-129. 
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie 
w budynku piywatnym - również fumie. 
Tel. 0604-597-129. 

Do wynaję_cia budynek na działalność gospo
darc?.ą, hurtownię_ lub inne, ul. Bolimowska. 
Tel. 046/837-60-60. 
Przyjmę_ na stancję_. Tel. 046!2>31-51-11. _ _ 
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Do wynajęcia kawalerka 20 mkw. 
i pomieszczenie na biuro, sklep, Łowicz, 
ul. SienkiewiC'la 34. Tel. 046/837-32-49. 

M-3, os. Starzyńskiego, I piętro 
- do wynajęcia. Tel. 0692-565-450. 

Poszukuję niedużego domku lub bloki 
do 50 mkw. Tel. 0880-972-313. 

'W)'najmę plac pod reklamę na tra.ie 
Łowicz - Skierniewice. Tel. 0505.()()2-521. 

Do wynajęcia kawaleńca, os. 'll<ac2cw. 
Tel. 0694-779-418. 

Do wynajęcia lokale na usługi. 
Tel. 0694-252-956. 

Wydzierżawię magazyn 
o pow. 400 mkw. pod działalność 
gospodarczą • kanał do naprawy 
samochodów c:lęźarowych. 
GS Nieborów. Tel. 0603-87!Mi99. 
Kawalerką w Głownie - wynajmę. 
Tel. 0505-875-230. 

Przyjmę na s1ancję. Tel 0663-721-390. 

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

Poszulatję lokalu sklepowego 
o pow. do 50 mkw„ w cmtnun Łowicza 
(ul. z.duńska, Nowy Rynek, Krakowska). 
Tel. 0502-276-757. 

Do wynajęcia mies>kanie 38 mkw. 
na os. Starzyńskiego. Tel. 0600-339-956. 

Poszukujt; do wynajęcia domu w Głownie 
lub okolicy. Tel. 0603-388-871. 

Wynajmę dom w Głownie. 
Tel. 0421719-89-45, 0504-198-216. 

Do wynajęcia lokal na działalność, Osiny. 
Tel. 04217191-785, 0602-815-186. 

Dwupokojowe do wynajęcia, Stryków. 
Tel. 0602-802-205. 

Do wynajęcia dla pracowników, fum, tanie 
noclegi (I O osób) w Jll)'Wlltnym budynku 
w Głownie, wszystkie wygody. 
Tel. 0698-783-854. 

Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw„ 
Rawa Ma:z.owiecka, ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660-360. 

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w cmtnun Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140 .. 

Lokal handlowy w cmtrmn Skierniewic, 
80 mkw. Tel. 0501-ó6-32-<i6. 

Wynajmę mieszkanie w Skierniewicach. 
Tel. grzecznościowy 0668-13-59-61. 

Lokal do wynajęcia, 25 mkw„ wszystkie me
dia, w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jerozolimska 27. Tel. 046"815-11-64. 

Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodarczą w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. 
Tel 0608-024-207. 

Szukam do wynajęcia małego mieszicania 
w Skierniewicach (nie w blokach). 
Tel. 0509-570-268. 

Pokój do wynajęcia, okolice Tesco. 
Tel. 0513-464-400. 

Poszukuję do wynajęcia mies:zkania 
na Widoku. Tel. 0604-095-352. 

Wynajmę be-z wygód tanio 2 kawaler1ci. 
J. Dębski, Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska 8. 
Tel. 0609-327-721. 

Do wynajęcia plac 950 mkw„ magazyn 50 mkw„ 
biuro, parking, w centrum Rawy Mazowiec
kiej, 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„ Rawa Mazowieckll (Piwnica), 
Wyszyńskiego l. Tel. 0606-952-277. 

PQSZUkuję mies:zkania Tel. 0604-370-066. 

Wydzierżawię halę w Wędrogowie przy tra
sie Warszawa - Katowice Tel. 046"814-21-39. 

KUPNO • RÓŻNE 
Kupię kontener samochodowy i ogro&enie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 

Kupię złom. Tel. 05()4..35(Mi41. 

Kupię pralkę używaną Polar Super Automat 
PS-663, może być uszkodzona 
Tel. 0607-888-008. 

Przyjmę ziemię z wykcp)w. 
Tel. 0609-837-130. 

Przyjmę ziemię na działkę. Tel. 0608-475-473. 

Betoniarka. Tel. 0504-;'05-743. 

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 
0509-867-229. 

Kupię prz.edwąjenne firanki, szkła, porcelanę 
i inne oraz radia Elektrit 
Tel. 0887-221-227. 

Kupię beczkę na wodt;, pojernno.5ć 
ok. IO tys. litrów. Tel. 046/814-14-23 
wieczorem, 0507-756-634. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitoiy, lapto
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

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

Drewno opalowe. Tel. 0605-224-393. 

Dwa fotele pojedyncze, rozkładane 
• spm!dam. Teł. 046/837-12-69 
wieczorem. 

Komplet mebli TCUchennych drewnianych, 
dębowych Tel. 0601-946-325, 
046/839-63-46. 

Sprzedam rusztowania warszawskie, betoniar
ki - części zamienne, naprawa 
Tel. 0510-124-700. 

Sprzedam długą sukienkę komunijną 
i pelerynk~. Tel 046/830-Zl-34,Jx>, i11,oo. 

Suknia ślubna, rozm. 38 - sprzedam. 
Tel. 0603-727-888 

Świerki - do posadzenia, do I m, 5 zł. 
Tel. 0506-190-291. 

Sprzedam ule z pszczolami. 
Tel. 046/837-51-10. 

Konstrukcje na tunele foliowe. 
Tel. 0507-958-766. 

Prostownik od 60 W. Tel. 0601-147-655. 

Drzwj balkonowe. Tel. 046/837-78-26. 

Sprzedam okna, drewniane, biale, Wołomin, 
nowe. Tel. 0692-487-627. 

Sprzedam stemple budowlane. 
Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam tanio sukienkę komunijną (tęższą). 
Tel. 046/838-55-17. 

Sprzedam sukienkę komunijną, 
Tel. 0508-281-605. 

Sprzedam nowe okno Velux. 
Tel. 0512-348-168. 

Sprzedam agregat piąjotwón:zy 2,8 kW, 
diese~ nowy. Tel. 0606-835-403. 

Sprzedam małą elektrownit; wiatrową, krajze
gę, organy Wermona. Tel. 0603-184-796. 

Sprzedam kamienie polne i łupaoe. 
Tel. 046/838-27-97. 

Sprzedam kfJlllllZ)'t, 3 m'. Tel ()6(i().6.)9-02. 

Śliwina kominkowa, wełniaki. 
Tel. 0692-IOl-989. 

Sprzedam wózek widłowy Bułgar, 1988 rok. 
Tel. 046/861-25-51. 

Sprzedam wciągarkę linową. 
Tel. 0609-316-663. 

Drukarka laserowa. Tel 0503-699-872. 

Komputer Dura!t 450. Tel. 0503-699-872. 

Łóżko, sosna, stan bdb, 90x2 m z mat<racem. 
Tel. 0600-067-124. 

Okna, drzwi PCv, używane, niemieckie 
oraz nowe. Duży wybór, niedrogo. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Sprzedam dzi~t; i guzikarl<ę Juki. 
Tel. 0609-837-130. 

Tanio sprzedam nowe drzwi balkonowe, 
plastikowe 90/187 cm. Tel. 0509-454-739. 

Sprzedam koła aluminiowe 13 cali i rowerek 
dziecięcy górski. Tel. 0604-656-226, 
0510-004-452. 

Sprzedam sadzonki truskawek Filon, 
Luna, Elkat Tel. 060CMl78-ó90. 

Sprzedam Rolanda E-86. Tel. 0501-645-861. 

Sprzedam wełniaki łowickie (młodzieżowy 
i duży) + skrzynia drewniana 
Tel. 0608-359-373. 

Wćw:k dziecięcy 3-fimkcyjny. 
Tel. 0665-239-414. 

Ule wielkopolski. Tel. 046/837-75-53 
po 20.00. 

Chustki szalnówki, w'elniaki kolorowy 
i gładki, kompletne. Gągolin Zachodni 24. 

Suknia ślubna, rozm. 38, całkowita, biała, elc
g;incka, z trenem+ dodatki; dywan l ,5x2,40 m, 
bcżowo-brl[z.owy, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 0608-519-809. 

Sprzedam sukienkę komunijną. 
Tel. 046/837-58-14 po 16.00. 

Balustrada metalowa - spizedam. 
Tel. 0607-807-234. 

Sprzedam zdalnie sterowany radiomagnetofon 
Sony + zmieniarka na IO CD + pilot 
+ mikrofon, cena 450 zł. Tel. 0608-670-178. 

Sprzedam krajzegę, huśtawkę ogrodową. 
Tel. 0600-953-269. 

W<=k dziecinny, 4-fimkcyjny łącznic z fote
likiem. Tel. 046/837-86-20, 0601-214-404 
po 19.00. 

Meble pokojowe, jasne oraz stylowe czarne. 
Tel. 0606-645-785. 

Motorek spalinowy dla dzieci. 
Tel. 0606-645-785. 

Sprzedam nowoczesny ww.etc wielofunkcyj
ny {głt;boki + spacerówka), 400 zł oraz space
iówkt; firmy Baby~ 250 zł. 
Tel. 0600-918-875. 

Sprzedam eternit. Tel. 046"838-78-30. 

Drabint; ogrodową - sprzedam. 
Tel. 0886-315-636. 

Stemple budowlane. Tel. 046/838-43-25. 

Sprzedam nowy rower 3-kołowy, inwalidzki 
oraz grz.tjniki żeliwne i piec. 
Tel. 046/838-92-41, 0505-899-244. 

Sprzedam wózek (parasolkę) w bar· 
dzo dobrym stanie. Tel. 0513-182-622. 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoź
nika - od5prz.cdanl testy i materiały do egzami
nu. Tel. 0695-774-207. 

Wyposażenie do sklepu spożywczego. 
Tel. 0695-761-373. 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Sprzedam ławę rozkładaną podnoszoną, 
kolor brąrowy. Tel. 046/830-21-65. 

Sprzedam używany wózek inwalidzki. 
Tel. 046/837-14-26. 

Okna używane do obory o wym. 75x 1 OO 
i lOOxl IO pólplastiki. Tel. 0606-818-288. 

Wiata metalow,a; szer. 6,20 mb, 
dł. 12 mb • sprzedam. GS Nieborów, 
tel. 0603-879~. 

Sprzedam regal, wypoczynek. 
Tel. 046/837-36-49. 

Sprzedam sztachety olszowe, podsuszone, 
2,50 zł/szt Tel 0510-700-439. 

Sprzedam wagi; oraz witrynę chłodniczą. 
Tel. 0461837-68-90. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbiornik 
aluminiowy 1500 I, łańcuchy do ,,Raka" 
1/2 cala, wieńl!rlra stołowa, nożyce do blachy 
3 mm. Tel 046"837-27-05 po 16.00. 

Sprz.edam stemple budowlane. 
Tel. 046/838-27-29. 

Sprzedam ogórki kwaszone z chłodni. 
Tel. 050ll-965-974. '· ' ~ " 
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Teleskop astronomicmy ,,Mizar", produkcji 
CCCR - sprzedam. Tel. 046"837-41-10. 

Betoniarka łańcuchowa, stół wibracyjny, 
fonny do puslllków. Tel. 046"838-45-60. 

Strój łowicki dla dziewczynki do komunii. 
Tel. 046/837-13-75. 

Atrakcyjnie sprzedam solidny, stabilny 
stojak na 8 rowerów. Tel 046"838-78-89, 
046/838-74-12 po 16.00. 

Segment pokojowy, stan dobry. 
Tel. 046"837-80-87 wieczorem. 

Sprzedam siłownie. Tel. 0668-182-163 
po 18.00. 

Komputery Pentiwn 4.1.4 GHz; AMD 
Atbloo (IM) XP I 800t monitor 17''. 
Tel. 0880-942-670. 

Sprzedam barak bWzariy 2,20x6m 
Tel. 0889-990-384. 

Oddam gruz ceglany. Tel 0502-291-340. 

Betooiarl<a l 50 I. Tel 0504-405-743. 

Pozostałości po Wdowie, maxl2 - 150 szt, 
25 - I OO szt, opony z fi:lgarni - 4 szt, lioówka 
- 300 szt, Fulda l 75Y 70RI3 - 300 szt 
Tel. 0600-438-209. 

Sprzedarn frezukę 2-w=cinową Gomat. 
Tel. 0602-754-980. 

Kamień cioomy. Tel 046"838-95-42 po 16.00. 

Pień draewa klonowego. Tel 046"837-77-25, 
0503-674-973. 

WĆ!lJ?J< dziecinny, stan bdb. Tel. 0501-278-928. 

Sprzedam radio Clarion. Tel. 0660-863-759. 

Sprzedam kultywator, szer. 2, IO. 
Tel. 0603-312-669. 

Sprzedam akordeoo Mlllll, 80 basów. 
Tel. 046/838-82-56. 

Sprzedam blachę trapezową, arkusze 2xl,IO, 
blachę płaską 2x.J.25, g1t.5iory dachowe. 
Tel. 0606-844-177. 

Sprzedam podklady kolejowe, nowe 4,80 m 
i używane 2,65 m Tel. 0605-896-130. 

Beczki plastikowe 200 ~ z pm::znaczmiem 
na wyciągni.k powietrza do obór - sprzedam. 
Tel. 0697-6n-530. 

Sprzedam kultywator z wałem strunowym 
i dwukółkę do ciągnika Tel 046/838-04-79. 

Sprzedarn zamrażmkt; 220 ~ stan idealny. 
Tel. 0663-491-1%. 

Sprzedam overlock 3-nitkowy, stebnówkę 
2-igłową, łańcuszkową. Tel 0600-552-226. 

Suknia ślubna, rozm. 44, biała. 
Tel. 0663-675-148. 

Pralki, lod6wkl, zamrażarki, 
zmywar1d, (gal li). Tel. 0510-15M80. 

Sprzedam pilę Stihl 29, barokowóz budowla
ny, opryskiwacz. Tel. 0608-171-821. 

Sprzedam l<riJco (amoykanka), bordowa, stan 
bardzo dobry, Łowicz. Tel 0888-718-102. 

Sprzedam antent; CB "Presidenf' 
- magnesówka, zasięg do 4 km, nowa, Łowicz. 
Tel. 0888-718-I02. 

Witrynę chłodniczą. Tel. 0660-312-010. 

Sprzedam 6 topól ściętych. 
Tel. 046/83 7-90-61. 

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 akiylową nową, 170 an. 
Tel. 0887-630-595. 

Betoniarkę I 50 I - spizedam. 
Tel. 0508-157-308. 

Pojemnik metalowy 1000 ~ 280 zł. 
Tel. 0421719-12-00. 

Okno plastikowe 123 na 88 an - sprzedam 
Tel. 0606-267-977. 

Rower dziecięcy. Tel. 0421719-48-93. 

Bramę ogrodzeniową używaną kompletną 
sprzedam. Tel. 0421710-85-45. 

Sprzedam deszczownię. 
Tel. IJ663.049.266, 0693-531-662.. 

Spr=lam pralkę automatyczną Polar w dobrym 
stanie, zlewozmywak stalowy dwukomorowy, 
2 pary drzwi Jazienkowycb. 
Tel. 0421719-19-83. 

Oddam gruz betonowy, Głowno. 
Tel. 0606-826-080. 

Spawarkę Bester 500. Tel. 0421719-87-74. 

Sprzedam kamienie polne. Tel 0606-875-821. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, l'Ó'Żny 
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Śrutownik na kamienie, silnik 13,5 KW 
- spizedam. Tel. 0663-721-461. 

Sprzedam kamień polny drobny. 
Tel. 0609-373-840. 

Sprzedam drewno opałowe, deski, 
krokwie, sztachety. Tel. 0509-150-287, 
046/856-95-83. 
Sprzedam zbiornik 1 OO l w stelażu. 
Tel. 0602-660-126. 

Sprzedam maszynę stebnówkę. 
Tel. 046/814-18-57. 

Sprzedam wózek inwalidzki. 
Tel. 0663-127-468. 

Sprzedam tanio przyczepę campingową 
Niewodów, 4-osobową Tel. 0607-541-820. 

Sprzedam eternit drobno- i grubofalisty. 
Tel. 046/814-18-30. 

Okna za pół ceny, Wołomin, drewniane, nowe, 
h 145, szer. 57, 147*4, 87*1, 57*3. 
Tel. 0606-303-191. 

Sprzedam blat 71' stali kwasoodpornej l I (l/6(). 

Tel. 0887-787-692. 

Sprzedam garniturek chlopięcy do komunii 
+ dodatki gratis. Tel. 0509-681-5 I O. 

Sprzedam fortepian - antyk, sprawny, 
w dobtym stanie. Tel. 046"833-01-63, 
0697-999-307. 

Meble pokojowe, fotele, wćw:k spacerowy, 
piecyk gazowy, kanapa narożna 
Tel. <146/832-21-J(l, 0602-250-5"(?" . 

Sprzedam łóżko piętrowe, wózek dziecinny. 
Tel. 0693-791-214. 

Sprzedam komputer: AMD@4000+Mobi
le+NF7-S+Scythekatana+ 1 GB (21512) PDP
Patriot + LeadtekGF6800tLCD I 7" 
+ ThennaltakeXaserllJ ExtrameGamcr. 
Tel. 0660-780-887. 

Sprzedam Nokia 35IO. Tel. 0665-220-267. 

Sprzedam telefon Sony CMD-170, stan kleal
ny, 100 zł. Tel. 0501-415-690, 506-154-511. 

Spnedam fonny do ogrodzeń betonowych, 
zgrzewarkę, spawarkę i betąniarki, 
palety drewniane. Tel 0512-130-728. 

Sprzedam beton komórlcowy 60/24 
około 300 szt, Skierniewice, 
ul. Ma:z.owieckll 2. Tel. 0608-590-657. 

Sprzedam 3 maszyny do szycia, elekttycme. 
Tel. 046/834-92-20. 

Sprzedam szafę do przedpokoju, stan bardzo 
dobry. Tel. 046/833-73-72. 

Sprzedarn nową wiattówkę 5,5 MM Crosman, 
50 Ah. Tel 0888-657-724. 

Sprzedam tregiy 12, 4 szt, betooiadcę 150 l 
Tel 0603-415-780. 

Sprzedam nową lodówkę twystyc:zną 
12/220V. Tel. 046/814-05-60, 0692-365-922. 

Sprzedam skrzydła okimne do demontażu 
lub zamienit; na drewno opalowe. 
Tel. 0508-602-895. 

Sp!7.cdam wyposażenie pizzerii: rożen, stół 
cbłodniczy, ladę chłodniczą, itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam suknię ślubną goisetową, białą, 
I07llliar 38140. Tel 0603-241-363. 

Sprzedam bramy garażowe,segroattowe Nonn
stbal 2500x2 l 25, cena 2000 zł. 
Tel. 0503-063-599. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niancy, Eurąia 
Zachodnia Tel. 071-385-20-18. 

Młody, dyspozycyjny, technik rolnik 
:re :majomością komputera S2llka pracy. 
Tel. 0663-510-541. 

Młoda, uczciwa, tecluńk ekonomista, student
ka zaoczna, majomość języka angielskiego 
- S2llka pracy. Tel 0667-189-353. 

Zatrudnię szwaczki, możliwość wysokich 
zarobków, ubezpieczenie. Tel. 0600-312-70 I. 

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 

l.aopiekujt; się dzieckiem. Tel. 0509-219-622. 

Poszukuję nauczycieli, lektorów językowych. 
Tel. 0503-972-888. 

Handlowca ze znajomością rynku skar· 
petkowego m.ln. Wólka, Staclon 
• poszukuje producent Głowno, 
teł. 0660-20Só90. 
Miody, wykształcenie średnie - matura, uregu
lowana służba wojskowa, stolarz meblowy 
z Jillktyką, prawo jazdy kat B - podejmie pra
et;. Tel. 0501-707-657. 

Poszukujemy wykwalifikowanych pra
cowników budowlanych (glazurnicy, 
tynkarze, betoniarz, zbrojarze). 
Tel. 046/837-33-24. 

Zatrudnię młodego, pomocnika stolana. 
Tel. 0501-129-752. 

Kancelaria podatkowa zatrudni na r::zJ# etatu 
w księgowości. Tel. 046/837-42-46, 
0605-578-502. 

Zatrudnię operatora dźwigu. 
Tel. 0502-124-098. 

Zatrudnię~ w gospoda!stwic rolnym 
(warzywa). Tel 0604-545-237. 

Saksofonista wolny Tel. 0692-IOl-989. 

Zatrudnię kiernwet; w transporcie międzyna
rodowym, C+E, z doświadczmiem. 
Tel. 0607-343-386. 

Zatrudnię młodego, wykształcenie 
zawodowe lub średnie techniczne. 
Tel. 0504-065-376. 

Firma z Osmolina działająca w branży meblar
skiej zatrudni pracowników na stanowisko 
technolog drewna, z doświad=:niem 
w produkcji mebli, drzwi. Tel. 0241277-62-44, 
024/277-63-90. 

Zatrudnit; ekspedientkę z wieloletnim 
doświadczeniem, do sklepu wielobranżowe
go, Łowicz. Tel. 0564-933-343. 

Młody, dyspozycyjny, wykształcenie średnie, 
prawo jazdy kat B,T - podejmie pracę. 
Tel. 0607-358-145. 

Przyjmę szwaczki na stebnówkę 
• praca w Łowiczu. Tel. 046/837 .75-04 
po 19.00, 0512-095-890. 

Przyjmę pracowników do szycia skaipet 
oraz na przyuc=lie do zawodu dziewiarl.a. 
Tel. 0604-759-243. 

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-Servls zatrudni 
w Łowiczu osoby na stanowisko kJe.. 
rowca - ładowacz, wymagania: prawo 
jazdy kat c + świadectwo kwalifikacji; 
oraz na stanowisko kierowca 
• omiatacz, wymagane prawo jazdy 
kat B. Tel.~-

Zatrudnit; dwie osoby do prac 
ociepleniowych. Tel. 0602-814-481. 

Zatrudnię samodzielną księgową z grupą 
inwalidzką. Tel. 046/837-42-26. 

Zatrudnit; studenta studiów zaocznych 
do sklepu komputerowego. 
Tel. 0506-999-991. 

Zatrudnię prasowaczkę. Tel. 046/837-54-26. 

Oialupniczo szycie - Rende!ka. 
Tel. 0510-668-123. 

Do obsługi myjni samochodowej. 
Tel. 0609-999-685. 

Do obsługi klienta 24b. Tel 0609-999-685. 

~· Tel. 0609-999-685. 

Pracowników do obsługi parkingu. 
Tel. 0609-999-685. 

Praca dla tynkarzy. Tel. 0693-332-588. 

Przyjmę do pracy przy instalacjach 
antenowych. Tel. 0512-476-741. 

Saksofonista - wolny. Tel. 0880-948-857. 

Zatrudnię kucharza, ul. Stanisławskiego 9. 

Zatrudnię kierowet; do rozwożenia pizzy 
w Łowiczu. Tel. 046/830-02-86. 

Zatrudnię pixza:mana.lrucb 
z doświadc7.eniem. Tel. 046"830-02-86. 

Szukam wykonawcy robót budowlanych 
do wykonania poddaszy. Tel. 0691-%1-165. 

Zatrudnit; do pracy w piizeri przy wypieku 
i rozwożeniu pizzy, możliwość przyuczenia. 
Tel. 0602-797-678. 

Zatrudnit; kiernwet; na samochód ciężarowy, 
prawo jazdy C+E, dobre zarobki, po kraju. 
Tel. 0502-322-620. 

Poszukuję pan;; która wnie dobi7.e gotować 
- komunie. Tel. 0696-433-864. 

Przyjm< na staż. Zajazd Szymanowice. 
Tel. 0601-439-657. 

Przyjmę kucharkę. Tel 0601-439-657. 

Zatrudnię ~ę. Tel 0604-18CMl54. 

Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie spożyw
czym w Łowiczu w cbarakt=e sprz.edawcy. 
Za dobrą pracę solidne wynagroW.enie. 
Tel. 0502-110-726. 

Zatrudnię do pielenia truskawek. 
Tel 0668-165-645. 

Młoda, dyspozycyjna, wykształcenie średnie 
handlowe - podejmie pracę w sklepie. 
Tel. 0510-249-636. 

l.aopiekujt; się dzieckiem Tel 0661-723-045. 

Zatrudnię kiernwet; kat C. 
Łowicz, tel. 0601-385•525. 

Zatrudnię młodą dziewczynt; do pracy 
w pizl.crii. Tel. 0660-733-348. 

Zatrudnię panią w wieku do 30 lat jako pomoc 
w gastronomii. Tel. 0504-359-441. 

Zatrudnię frezera. Tel. 046"838-59-45, 
046/838-59-92. 

Zatrudnię technika farmacji po stażu. 
Tel. 0604-144-163. 

Przyjmę_ do pracy przy truskawkach. 
Tel. 0509-723-350. 

Poszukuję osoby posiadającej komputer, 
skaner, inlfmet - dodatkowy zarobek. 
Tel. 024/367-48-54 po 16.00. 

Avon - zostań konsultantką w prezencie 
kosmetyki, biżuteria, zegarek i torba. Dodat
kowo - peńi.rny - :znane zapachy - super 
zarobek. Tel 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ułańskiej 2, gab. 14. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Informacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy zawo
dowe; zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. 

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę. 
Tel. 0696-022-597. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny. 
Tel 0602-651-060. 

Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca 
caloroczna. Tel. 0603-107-489. 

Avon - bezpłatne zapisy, super 
prezenty. TelJsms ~1-032-348, 
042/71~7. 

Avon • atrakcyjne prezenty dla nowych 
konsultantek. TelJsms 0696-917-023. 

Zatrudnię szwaczki do szycia biustonoszy. 
Tel. 0421719-36-93, 0508-718-574. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bluz.ek 
z dzianiny. Tel. 0421710-70-60. 

Zatrudnię SlWllC1Jci do szycia bluzek dam;kich 
z dzianiny. Tel 0421719-18-43, 0665-217-483. 

Zatrudnię solidnego tynkami-murarza. 
Tel. 0504-180-468. 

Poszukuję wulkanizatora, Głowno. 
Tel. 0421710-74-47. 

Zatrudnię sprz.edawcę (sklep dziecięcy 
Łowicz). Tel 0512-330-849. 

Ubojnia zwierząt w Kamkowie zatrudni. 
Tel. 0421719-56-78 

Zatrudnię szwaczki, Glowno. 
Tel 0602·106-819. 
Zatrudnię opiekunkt; do dziecka, Głowno. 
Tel. 0692-850-937. 

Zatrudnię szwac:zkl oraz chałupnlc:z. 
Id - dzianRL Tel 0600-052-848. 
Podejmę ka2rlą pracę OfXÓCZ szycia, ermylb. 
Tel. 0607-839-518. 

Podejmę ka2rlą pracę chałupniczą 
Tel. 0501-719-332. 

Zatrudnię szwaczki - konfekcja damska, 
stala praca Tel 0668-180-601. 

Zaklad stolar.;ki zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

Szukam pracy chałupniczej, OfXÓCZ szycia. 
Tel. 0604-844-505. 

Firma Kńs Line z Głowna zatrudni SZW3C2ti 
z doświadczeniem przy szyciu bielizny. 
Tel. 0421719-43-15, 719-43-19, 710-85-04. 

Ratownik i wychowawca-pedagog poszuku
je pracy na kolooiacb i obozach. 
Tel. 0885-126-665. 

Ptzyjmę kiernWCt; na samochód dostawczy 
do 3,5 tooy, praca w młynie. 
Tel. 0601-066-904, 0421719-80-59. 

Zatrudnit; kierowcę z kat B, C z okolic Głow· 
na, SIIykowa, mile widziana mechanika 
Tel. 0605-046-558. 

Avon - be-z wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avon - atrakcyjna orerta dla nowych 
konsultantek. Smsffel. 0512-115-030. 

Anna budowlana poszukuje podwy
konaWl:ÓW do robót brukarskich 
- ukladanle kostki I krawężnika. 
Tel 0601~79. 

Firma budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalnośc:I roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowle na terenie całego kraju. 

Tel 046l833-S8-28 -· 18. 
Anna zatrudni kierownika robót 

drogowych. Tel. 046/833-88-28 -· 11. 
Flnna zatrudni wykwalifikowany cie
śli i zbrojarzy. Tel. 046/833-$8-28 
-.11. 
Zatrudnię operalDrów maszyn budow
lanych (koparko-ładowarka, r6wniar· 
ka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Flnna zatrudni ~szkól wy
ższych o kieNlku ogólnobudowlany 
I drogowym. Tel. 046ł833-88-28 
wew. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat B, C, D, E. 
Tel kontaktowy· 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 mariretingu sieciowym. 
Tel. 0513-135-270. 

Szukam pracy jako kierowca Cffi i;wiadectwo 
kwalifikacji, brak doświadczenia 
Tel. 0511-175-776. 

Zatrudnię stolana. Tel. 0698-387-549. 

Serwis samoc:hodowy zatrudni macha- ZatrudniękieroWCt;zdoświadczeniemkatC+E, 
nlka, lakiernika, blacharza, klerownl· trasy międzynarodowe, Rawa Ma:z.owiecka 
ka serwisu. Tel. 050!Mi90-282. Tel. 0601-370-350. 

Zatrudnię na stanowisko blacharz-dekarz 
od zaraz i pomoc blacbaI23, możliwo.5ć zareje
strowania na pełen etat. Tel 0694-470-514. 

Zlecę wykonanie prac remontowo ·bu
dowlanych na powlem:hni 1000 mkw. 
w Skierniewicach. Tel. 0691-40-8340. 

Zatrudnię szwaczki na staż 
lub do przyuczenia Tel. 0509-020-976. 

Zatrudnię młodego do prac na budowie. 
Tel. 0607-610-786. 

Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 046/832-84-28. 

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU , 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOCIERZEW POlUDNIOWY' I 

obejmującego fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, 
Gągolln Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, laguszew, Osiek, 

Ostrowiec, Płaskocin, Sromów, Różyce, Wejsce i Wicie 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z późn.zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kocierzewie Południowym 
uchwały nr XXXIV/141/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Południowy, 
Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, 

laguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, Sromów, Różyce, Wejsce i Wicie. 
Granice obszaru objętego planem zostały określone na załącznikach graficznych do w/wym. uchwały. 

../ Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

../ Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w terminie do dnia 26 maja 2006 r. 

../ Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
. oraz oznaczenie nieruchomośai, której dotyczy. . . 

I ' -
-... „-;., 
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Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę. 
Tel. 0509-513-707. 

Zatrudnię kobietę do prac porządko
wych z Skierniewicach, chętnie z I 
lub li grupą Inwalidzką. 
Tel. 051G-139-731. 

Kierowca, prawo jaroy kategorii BCD, 
świadectwo kwalifikacj~ aktualne badania 
+ badania sanitarne, pilnie poszukuję. 
Tel. 0509-80-86-79. 

Remonty kompleksowe budynków wewnątrz 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT". 
Tel. łJ600.884..398. 

Zatrudnię szwaczki do zakladu i chałupnicz- Cyklinowanie, polerowanie 
ki, praca, świadczenia. Tel. 0502-240-314. -nowoczesnyspnęt. Tel0694 866-437. 
Posiadam sklep w Skierniewicach, nawiąże( 
współpracę z producentami sztucznej 
biżuterii i inne. Tel.0502-240-314. 

Miody kierowca kategoria B lub uprawnienia 
wózek widłowy. Tel. 0695-175-315. 

Zatrudnię do budowy kominków, samochód 
i narn;dzia. Tel. 0606-30-19-30. 

Zatrudnię pielauza - cuki<mika. 
Tel 044nl2-27-15, 044/726-04-51. 

Przyjmę do pracy fryzjera, fiyzjerlcę, Biała 
Rawska. Tel. 0602-351-074. 

Dam praćę mężczy2nie w gospodalstwie 

Usługi hydrauliczne oraz naprawy chobne. 
Tel. 0604-245-722. 

Kominki - budowa, projekty, 
200 wzorów. Ogrzewanie domów. 
Tel 04&'837~ 0602.a2""415. 

Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604""41:M69. 
Krycie dachów. Tel 0604-456-925, 
06CJ&<I09.686, Q694.954..243, 
0604-4519 448, Q609.846.316, 
0503-105-024, 11694--470-514. 

lizkółkalskim. Tel 0603-198-513. Spawanie alwniniwn, kwasówki, żeliwa 

Zatrudnię pracowników dociepleń i glazumi- ~el. 069plastiku,8-46. 7ul-88. W:9.a!S2llwska 94. 
ka, Annoslaw k. Białej Rawskiej. " 
Tel 0607-943-198. 

Firma okienna zatrudni handlowców 
z wlasoym samocbodem, Rawa Ma2xJwiecb. 
Tel. 046/814-51-21. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wldeofllmowanle, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel 046/837~ 0608 484 079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Studio ,,Kroton" - nagrania cyfiowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046'837-4748, 
0606-870-767. 

Wideofilmowanie KAMA - fotorepOOaże. 
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 Fibns - wszelkie usługi 
widoofilmawe, nagrania cyfiuwe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 

Wideofilmowanie .,Kasia" - wesela, chrzty, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-033-407. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie. Tel 0887-074-030. 

Videofoto. Tel 0501-836-550. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel 0600-447-843. 

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
oowe animacje, DVD - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749, fulograf; 
tel. 0602-095-837, www.fotojack.prv.pl. 

Cyfiowe widcolilmowanie, DVD - tanio. 
Tel. 042/719-29-28, 0603-451-221. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątko- kasety 
wideo na plytę DVD. Tel 050!Mi20-300. 

Przegram kasety wideo na plytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132~. 

Video-Fota „Clip", śluby, komunie, chrzty, 
przegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-723-002, 0606-218-024. 

USŁUGI 
lNSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki bruko-j. 
Tel. 0508-286ó19. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel 0668-262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętn od A do Z. 
\Vyca1a gr.itis. Faktury WJ. 
Tel. 046/830-24-05 po 20.00, 0510-158-877. 

Ukladanie glazwy, terakoty, panele, gładź 
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, pi:zyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-1 JO. 

Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 

Przylącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RlV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, 
glazura, terakota, gipsy, panele, stoladca, 
uprawnienia, Wu. 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. 

Usługi hydrauliczne, nowe tecłmologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Glazura, terakotl. Tel. 04Ml37-ll-51 po 16.00. 

Beton - wyOOrzenia, cięcie, rozbiódai. 
Tel. 0606-192-951. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 

Glazurnik - kompleksowa modernizacja 
łazienek, kucbni, schodów, tarasów, panele 
podłogowe, sufity !Vk- Tel. 0602-048-497. 

Projektowanie budynków mi=kalnycb, 
gospodarczych, rw.budowy, nadzór, wycmy, 
kosztoiysy. Tel. 0502-086-592, 
046/837-78-38. 

Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi kopadco-spycbar
ką. Tel 0604-575-523, 046/837-79-21. 

Układanie kostki brukowej, granlto
Wlllj. Tel 0692-7119-266, 0461831-4i2-89. 

Balustrady ze staH nlerdmwnej. 
Tel. 0504-065-376. 

Usługi stolar.;kie. Tel. 046/837-15-54. 

Wyrób i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557. 
Usługi remontowe, wyknóczrnia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplanie 
budynków. Tel. 0505-024-964. 

Posadiki przemysłowe: betonowe, lastryko
we, polimerowe, epoksydowe. Doradztwo, 
koosultacje i wykooanie. Tel 0606-183-173. 

Usługi hydrauliC2Jle, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź. płyty 
W1<, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830--00-14. 

Tynki, posad:zlci - wolne terminy. 
Tel. 0503-077-863. 

Wanny - odnawianie, gwarancja 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37-01. 

żaluzje, rolety, verticale. Tel 046/830-37-01, 
0603-753-973. 

Wykończeniówka - dachy, budowlanka. 
Tel. 046/830-37-01, 0603-753-973. 

Kominy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-JOJ-076. 

Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gorą:ego powietrza po ca1ym domu. 
Tel. 0608-101-076. 

Parapety, marmur, granit, konglomerat, 
drewno - produkcja, montaż. 
Tel. 0608-101-076. 

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety ma
teriałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw 
owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Instalacje i centralki telefonicme, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja 
Tel. 0601-207-689. 

Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyj
nego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 

Usługi hydrauliczne z materiałem, nowocze.. 
sne kotły na eka-groszek i uniwersalne. 
Tel. 0602-587-341. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 

Dach-l.ux, Grmgorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, dachó-
wek ceramicznych, blach trapezo
wych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę I Inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWladcŻymy usługi blacharsko-dekar
skle, krycie dachów. Ł.owicz, 
ul. Jana Pawia li 23. 
Teł./fax 04&'83Ni1-31, 0509-729-619. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Tynki gipsowe, cementowo - wapienne, 
agregatem. Tel. 0695-016-371. 

MIALES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku -SEZPł.ATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy OOJAI.D 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS s11: Prowadzimy sprawy, 
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Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, 
z gwarancją. Tel. 04&'837-19~. 
0506-064-122. 

Panele podłogowe i ścienne, glazura, 
terakota. Tel. 0507-958-766. 

Finna Damlr-Bud wykonuje usługi bu
dowlane w zakresie kompleksowego 
wykończenia pomieszczeń pod klucz, 
docieplenie budynków, doradztwo, 
projekty. Teł. 0601-812-262, • 
0609-606-585, 0691-879-310. 

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego 
(rusztowania war=wskie, mioty pneumatycz
ne, betoniarki). Tel. 0885-365-246. 

Gladzie, glazura, terakota itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Tynki, docieplenia, wylewki, gipsy. 
Tel. 0507-458-070. 

Glazura, terakota, tynki, docieplenia, 
wylewki. Tel. 0511-098-343. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel 0697-116-271. 

Remont i wylcań=nie mie&kań, gla:Z1lra, tfm. 
kota, panele, gładzie gipsowe. Docieplanie 
poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844. 

Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posad:zJci, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 

Remontowo-budowlane. Tel. 0507-355-843 
po 20.00. 

Glazura, terakota, gładź. inne. 
Tel. 0508-313-799. 

Usługi stoiaiskie. Tel. 0697-580-227. 

Tynki wykonuję. Tel. 0697-923-472. 

Rusztowania warszawskie - wypożyczam. 
Tel 0697-923-472. 

Tynki, wylewki - tanio. Wolne terminy. 
Tel. 0696-520-312. 

Dachy - konstrukcje, pobycia, kOllS<IWlltja 
Tel 046/839-18-37, 0609-227-348. 

Elektryk- montaż, naprawa. Tel 0697-725-830. 

Wypażyczam rusztowania warszawskie. 
Tel 046/837-32-82. 

Wykończenia, remonty. 
Tel Q888.878.!l.25. 
Instalacje elektryczne, alarmy, domo
fony, wideodomofony. Wycena, 
montaż, naprawa Tel 060!Mi88.Ql6, 
0691-715-606. 

Wykońcmnla wnętrz. Tel 0600..22S-256. 
Glazura, terakota, gładź. panele - ceny 
do mgodnienia Tel 046'837-95-43. 

Kompleksowe remonty pomieszczeń 
- tno. Tel 066M21-833. 
Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź, 
montaż płyt W1<. g1a2llra, terakotl, panele. 
Tel 0504-388-096. 

Remonty - kompleksowo. 
Tel 060CM;14""90. 

Ramonty. Adaptaqe Tel 0607-196-356.. 

Remonty - profesjonalnie. Tel 0691-774-281. 

Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 

Rolety, talu:rje, moskltiefy - nowocze.. 
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wiercenia. Ł.owicz, 
ul. Ikara 10. Teł. 046'1137-44-25. 

Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel 0508-213-801. 

Usługi tynki gipsowe, cementowo 
- wapienne agregatem. Tel. 0695-016-371. 

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-28-30. 

Dachy kIY.iemy blachą i papą, 
Tel. 0604-182-211. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 

Montaż paneli ściennych, podłogowe, 
glazury, terakoty, gipsy, filktwy VAT. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, taplcer1<1 u klienta. 
Tel. 0694-876-103. 

Materace sypialniane i rehabilitacyjne. 
Ł.owicz, ul. 3 Maja 15. 
Tel. 04&'837-82-71, 0660-454-111 
- Tapicerstwo. 

Uslugi transportowe, samochód dostawczy, 
1,5 t - tanio. Tel 0501-154-218. 

ROLNICZE 

Schladzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam siano luz.em i belkach; słomę 
w belach. Tel. 046/838-92-46. 

Usuwanie drzew niebezpiecznych Kupię każ.dą ilość żyta, sprzedam, zamienię 
Pranie dywanów, tapicerek, mycie metodami alpinistycznymi I Inne otn;by. Tel. 0697-536-596. 

Tel. 0607-037-281, 0608-334-526. 

okien. Tel 0608-172-8311, 046ł832-82-12. wysokościowe 
prace · Wysłodki melasowane • sprzedam. 

Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. Tel. 0698-841-8311. Łowicz, ul. Tkaczew 8. 

Układanie kostki, docieplanie budynków. Ogrod7.enia, bramy, balustrady. Teł. 0888-283-372. 
Tel. 0512-965-026. Tel 0507-958-766. Przywóz młóta browarnego. 

Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja Naprawa sprzętu AGD - części. Teł. 0605-255-814, 0502-384-747. 
Tel. 0502-478-440. Tel. 051G-158-880. Owies bezluskowy, mieszanka, pszenica. 

Murowanie budynków mieszkalnych Krajowy prmwóz osób, busy, 18 miejsc, Tel. 0605-224-393. 
i gospodan:zych. Tel. 0661-251-301. 8 miejsc. Tel 0602-681-541, Sprzedam kopaczkę ciągnikową, 

Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki. 046/838-7o.32. Tel. 0691-715-496. 
Tel 0509-822-409. Projekty grafiC2llC, pi:zygotowanie do druku, Sprzedam siano. Tel 046/838-74-91. 
Panele, terakota. Tel. 0694-28-74-47. banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 

od IO.OO do 18.00, 0694-046-915. 
lm!ałacje wodno - kanali:zacyjne i c.o, fak!wy Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
VAT. Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360. Tel. 

0698
_
398

_
87

1. 
Instalacje elektrycme, odgromowe. 
Tel.0507-409-932. 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0698-402-521. 

Naprawa mebli tapi=*ich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg. 
Tel. 0603-200-532. 

Usługi hydrauliczne. Miedź, plastik, stal. 
Pełen zakres. Solidnie. Tel. 046/815-08-38. 

Ocieplanie budynków styropianem i wełną. 
tynki akrylowe, mozaikowe, silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biwowe, Sl.afy 
z dn:wiami ix=uwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-057. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
filktwy WJ. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów I Inne usługi 
komputarowv. Tanio I solidnie. 
Tel 0505-006-331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina~. Tel0604-891-092. 

Zt:spól - żywa. dynamicma l11ll2.Yka. akoldem, 
saksofon, gitara, w<Xlzirej. Bajecme oświdle
nie, bańki mydlane. Tel 0608-433-199 
wieczorem. 
Anteny-montaż, imtalacje. Tel. 0601-306-566. 

S1córninq, kailJcbową. futn:aną odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja Lowicz, róg Boli
mowskiej i Baczyń<;kiego - środy 11.00-17.00. 

Zt:spól - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Zespół muzyczny - -.eta. 
Tel 0502--473-091. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-009. 

Śluby i inne uroczystości - srebrny 
Mercecles ( okulamik:), czarna peria BMW 5. 
Tel. 0665-219-486. 

Dl - profesjonalnie ~ każ.clą imprel.ę 
- wesela, bale, bankiety, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361. 

z.espól muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 

Naprawa pilarek spalinowych, wszystkich 
typów, u klienta, skup starych pilarek. 
Tel 0513-159-067. 

Wymiana pasów w verticalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel 046ł830-04-02, 0601-226-844. 

Śluby oryginalną Warszawą, 
Tel. 0505-238-115. 

Zespól poszukuje wokallstkl 
z Głowna lub okoUc. 
Tel 0502-473-091. 

Śluby WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Zt:spól muzyczny - wesela, bale, 
przyjęcia Tanio. Tel. 0511-870-127, 
0505-819-002. 

Profesjonalna obsługa Imprez 
muzycznych, flnnowych, koncerty, 
-.la, karaoke. Tel 0505-700-1519. 
www.projectfm.pl 

Regen<racja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukarllę atramen
tową lub laserową. Zrobisz 
to san ~ kollztam. 
Kiosk przed kinem Polonez. 
Tel 050!Mi20-300, 0508-132.Ql8. 

www.schodyparklety.pl 

Pozyskiwanie klientów - budowa sieci 
sprzOOaży. Tel 0887-787-092. 

Usługi konstrukcje i stebnowanie odzieży. 
Tel. 0697-705-332. 
Bagażówka, pmtprowadzki. 
Tel 0601-34-71-70. 

Sprzedam przydomową oczyszczalnię 
ścieków. Tel OS00.158-564. 

Limuzyny Lincoln nowe modele, 
www.wynajmijlimuzyny.pl. 
Tel. 0604-869-878. 

Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
ul. Kilińskiego 26, godz. 9.00-17.00. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 

Wesela, z.espól z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-03-07-93. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną; basen 
450 I. Tel. 046/838-14-37. 

Deszczownie. Teł. 0506-140-684. 

Sprzedam 5-letni zbkrnik do mleka 450 I, 
zakupiony OSM Lolvicz. Tel 0600-605-866. 

Sprzedam kombajn Bolko Z643/l, ro=utnik 
jednoosiowy, kosiarkę Osa, Trupana. 
Tel. 0696-059-903. 

Sprzedam słomę i kamień polny. 
Tel. 046/838-47-64. 

Sprzedam kwotę ml=ną, Tel. 0692-260-705 
po 16.00. 

Siew kukurydzy siewnikami Becker 
4- I 6-fzędowylnl z damwanlem nawo
zu I komputerami do monitorowania 
wysiewu, siew w rómych 1ozstawach 
międzyrzędzia. Romax, 
tal. 0604-078-664. 
Sprzedamk=Jńeń Stratm. Tel 0600-519-681. 

Sprzedam dwie jałówki cielne, młynek 
na kamienie, dużą dmucliawę do siana. • 
Tel. 046/838-14-50. 

Sprzedam siano i słomę belowaną. 
Tel. 046/838-91-31. 

Sprzedam s1omę. Niebcrów, tel. 0885-369-083. 

Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
2,20 m, 5 rn, podorywkowy 2, I m; śrutownik 
bijakowy; pług 3-skibowy obrotowy; 
siewka do nawozu; siewnik, mieszalnik 
pasz suchych, dmuchawa do zboża. 
Tel. 0509-293-050. 

Sprzedam orican do zielonek, sieczkarnię 
jednorn(dową do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-050. 

Sprzedam jcpinień, ~ groch. 
Tel. 0241285-51-96. 

Sprzedam siec2lcamię samobieżną 
do kukurydzy + 4 chedery. 
Tel. 0241285-51-96. 

Sprzedam żyto, pszmicę paszową. 
Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam prosięta. Tel. 0695-489-359 
po 15.00. 

Sprzedam kombajn zbożowy półzawieszany 
020. Tel. 046/839-06-16. 

Siewnik, 25 rurek. Tel. 0660-294-203. 

Sprzedam jednoosiówkę do ciągnika 
Tel. 0603-184-796. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, belplat- Zt:spó1 - wesela. Tel. 0605-283-913. 
na wycena materialów i robocizny. 

Kucharlai przyjmie wesela, komunie i inne, 
również pieczenie ciast Tel. 046/831-01-51. 

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-11-05. 

Sprzedam agregat ściemiskowo - podorywko
wy, 2- lub 3-metrowy, nowy. Tel. 0602-882-017. Sluby ·BMW 3 -tanio. Tel 0508-909-732. 

Układanie glazury, terakoty, gładzie gipsowe. 
Tel. 0609-569-365. 

Tynki gipsowe agregatem, wylewki. 
Tel. 0500-037-006. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 
Elektroinstalacje, domofony, chobne prace 
remontowe. Glowno. Tel. 0502-140-721. 

Cegłę z ruzbióOO oddam za darmo, 
Osiny k. Glowna Tel. 046/874-04-08. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotly ekogroszdc, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-017. 

Usługi budowlane - docieplanie budynków, 
klinkier, ogrodzenia betonowe, wylewk~ 
tynki wewnętrnle i zewnętmle. 
Tel. 088&-333-927. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Tan:ica - skład drewna budowlanego, krycie 
i sprzedaż pokryć dachowych, ul. ł..owicka 141, 
obok U-Ouu. Tel. 046/832-03-08 biuro, 
kom. 0505-038-785. 

Kominki • projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietna. 
Tel. 0503-718-798. 

Docieplenie budynków i elewacji, moiliwość 
tynków akrylowych, realizacja zamówień 
na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Odnawianie wanien. 
Tel. 0600-879-826. 
Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3. 

FVAT na ży=ie. Tel. 0601-297-794. 

Spawania aluminium. Jastrzębia 45. 
Tel. 0504-065-376. 
SCARr' setwis RlV • naprawa sprzętu 
radiowo-telewizyjnego - gwarancje. 
Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-774-760, 046/837.()6.()2. 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicmościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 

Bale, wesela Tel. 0887-060-156, 
0604-318-472. 

Wynajem sali na wesela, komunie 
I Inne Imprezy okoliczności~. 
sala do 120 osób. Ł.owicz, 
ul. Powstańców 15, tel. 0501-129-752. 

Cliata na stół staropolski. Tel. 046/838-68-24. 

Provident - pażyczkl. Teł. 0608-321.a. 
Zt:spól muzyczny, wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 0606-908-346. 

Lincolny (białe, 7 m), czarny Men::e
des - śluby. Tanio. Tel. 0604476-469. 

Pranie dywanów, tapicerki w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

Naprawa sprzętu AGD, pralki, Jodówki, 
zamraiari<i, schladzarki do mleka, sterowanie 
i zabezpieczenia układów chlodniczych. 
Tel. 0512-348-137. 

Układy zabezpieczeń maszyn i urządz.eń, 
systemy sterowania, automatyka przemysło
wa. Tel. 0512-348-137. 

Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Tel. 046/837-81-88, 0691-861-244. 

Skórzaną. kożuchową odzież - naprawimy, 
przerobimy kompleksowo Renowacja 
Łowicz, róg ul. Bolimowskiej 
i ul. Baczyńskiego, środy I I.OO- I 7 .OO, 
w okresie od 15.05.06 do 01.09.06. 
nie czynne. 

Szybki kredyt gotówkowy dla osób 
odrzuconych przez banki. 
Tel. 0502-762-462. 

Śluby - Skoda Octavia - tanio. 
Tel. 0695-774-207. 

Bus 1,5 t - 5 palet, zabudowa izotermiczna 
- oczekuję propozycji współpracy. 
Tel. 0695-774-207. 

Ogrody - oc:zka wodne - systemy nawadniają
ce, projekty i wykonania. Tel. 0505-266-276, 
0660-636-814. 

KOMPUTERO 
- PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Lowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

Komputeropisanie tanio i solidnie, Rawa 
Mazowiecka. Tel. 0660-667-311. 

NAUKA 
Chemia Lowicz, tel. 0508-18&-335. 

Angielski - tanio. Tel. 046is37-18-43. 

Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 

Student PW, korepetycje - matematyka, fizyka, 
chemia Tel. 046/837-74-21, 0500-104-432. 

Mgr matematyki - korepetycje skutecznie, 
niedrogo. Tel. 046/837-53-15. 

Wypracowania, język polski. 
Tel. 0502-037-931. 

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 minl25zł. 
Tel. 0606-647-491. 

Angielski - korepetycje, profesjonaln\e, 
skutecznie: Tel. 046/837-53-15. 

Matematyka Tel. 046/837-85-96. 

Korepetycje biologia, chemia, studentka. 
Tel. 042/719-17-85. 

Fizyka, chemia z dojaz.dem. 
Tel. 0506-102-392. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) 
tal\że z podnµnika ucznia. 
Tel. 046/832-05-39, 046/832-05-18, 
0695-010-541 . 

Język polski - korepetycje. 
Tel. 0603-75-82-71. 

Tel. 0889-861-307. 

Sprzedam opryskiwacz polowy. 
Tel. 0604-573-314: 

Kupię wialnię używaną. Tel. 046/837-14-01. 

Bielarlca ciągnikowa, grabiarka, wialnia 
- sprzedam. Tel. 0692-JOJ-989. 

Sprzedam ciągnik M -255,jak nowy, 800 MTG 
+ osprzęt rolniczy + przyc:ząia 6 t 
Tel. 0604-208-588. 

Producent płyt gnojowych I szczel
nych zbiorników na gnojowicę 
od 25 do 350m3. ZalatwBny calkowitą 
dokumentację, udzielamy gwarancji. 
PSB Gr2agory, Zduny 1078. 
Teł. 046/839-11-75, 0601-303-235. 

Sprzedam pług 3-00bowy. Tel. 0609-316-663. 

Merkator 60, prasa rolująca, siewniki 3 m 
i 2,5 m, z.etor 7045 - sprzedam. 
Tel. 046/831-53-88, 0605-996-104. 

Prasa kostka MF, talerzówka, Ursus 1201, 
siewnik 2,5m i 3m - sprzedam. 
Tel. 046/832-77-12, 0605-996-297. 

Sprzedam jałowice na wycieleniu, Wieś 
Wygoda 41. Tel. 0660-527-803. 

Sprzedam młynek 3-walrowy i pług 2. 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprzedam pszmicę. mieszankę, pszenżyto. 
Tel. 046/838-05-73, 0502-585-456. 

Suche wysłodki melasowane I sypkie 
- sprzedam. Teł. ~71, 
0602~159. 

Sprzcdam rcdcłka 5, dojarkę, opryskiwacz 
300 I. Tel. 046/838-47-23. 

Sprzedam Bizon Rekord Z-05818 
Hydrostatic, 1997 rok. Tel. 0695-008-762. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie: 
8 maj. Tel. 046/838-17-97. 

Sprzedam drzewka do sadzenia: świ'erki, tuje, 
brzozy, żywoploL Tel. 0600-215-589. 

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, 
po remoncie. Tel. 0504-108-930. 

Sprzedam pszenicę. Tel. 046/838-74-82. 

Siew kukurydzy. Tel ~1. 

Sprzedam siano belowane. JastnJ.'hia 32. 
Tel. 046/837-87-43. 

Sprzedam kombajn :z:bożnwy z si=l<arnią 
CJaas Dominator 66, S2er. hed. 3,60 m. • 
Tel. 0500-041-366. 

'DO NAS 'r które wydarzyły się do 10 lat wstecz_ 
• (046i857-10-H;#ce"1:"0604"693-ł23 ' - .Tel; 0603„953-048, 0513~529.;864 . Zawiozę i1o ślubu eJerJmckim BMW 5, 

Tel. 0604-973-039. . ' 

Angielski - nauczycielka, matury, catyfikaty, 
każdy poziom, tłumaczenia, tanio, splidnie. 
Tel. 0509-156-795. -

Sprzedam zgrabiaikę do siana Sloncczko, 
kultywator 14, plug 2-sldbowy. 
Ter. 046/838-27-71. 
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U NAS WARTO 
~widlaka do ciągnika. Tel ()461838.91-28. 

Sprzedam rozrzutnik 2-0Siowy, z nadstawka
mi do kukuiyctzy, do maqo remontu. 
Tel. 046/838-72-20. 

Ciągniki rolnicze Valtra moc 
7 4-284 KM. Sprzedaż, serwis, c::zęści. 
Sanniki, ul. Parkowa 1. 
Tel. 0606-112-794. 

Sprzedam jałówki cielne, tennin wycielenia 
26.04.2006 i 5.06.2006. Tel. 046/838-78-53. 

Spnedam dwie jałówki roczne. 
Tel. 0461838-80-71. 

Sprzedam kosiarl<ę rotacyjną czeską, lwllywa
tor, krajz.egę z silnikiem, pług podolywkowy 
5, pług 3, opryskiwacz, fl2}'c:zepkę ciągnikir 
wą jednośladową. Tel. 046/831-61-09. 

Sprmlam owies i~ Tel ()461838.91-31. 

Spnedam śrutownik walcowy + :imijka 
Tel. 0880-511-791. 

Sprn:dam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/839-42-80. 

Sprzedam łubin Wity, słodki, Szerokolistny. 
Tel. 046/838-48-58, 0697-677-530. 

Sprzedam tanio mlóło browarne z przy
'MllZenl Tel.~0691-605-463. 

Spnedam jałówkę cielną. Tel 0697-298-966. 

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, wielorak, 
opryskiwacz Pilmet Tel. 0241285-81-42. 

Kamienie małe, duże, cięle - spzedain. dowio
zę. Tel. 0693-824-736. 
Śrutownik z silnikiem bijakowym; Avię; 
3-stronny wywrot - sprzedam. 
Tel 024127748-82. 

Sprmlam kombajn W56, 1988 rok. 
Tel 046/838-79-27. 

W<m:X widiowy Toy<Jla lub GPW - Sf1=1am. 
Tel 0600-820-374. 

Sprmlam łubin słodki, żółty, 1,5 t 
Tel 046/&37--06-28. 

Pszmźyto 15 t - Sf1=1am. Tel 06'Jl-730-140. 

Sprzedaż kolczyków cla zwierząt 
hodowlanych. Alrakcyjne ceny. 
Tel. 046/838-&-19, 0668-131-109. 

Sorgo - odmiany Sucrosorgo 506 ~ 
Tel. 0880-~523. 

Oddam glUZ. Spmd:mi ~ i obomik. 
Tel. 046/838-73-23. 

Sp7.lldam pług :Hlribowy, olmowy, mały, 
do C-300. Tel 0241282-23-08. 

Sjr2rrlsn kaiarla; ~ Td. O'Wl.82-na!. 

Spm:dam 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 jałówkę na wycieleniu, termin: 
05.05.06. Tel. 046/838-66-72. 

Sprmlam mieszankę zbożową 3 t 
Tel. 046/83744-13. 

Sprzedaż opryskiwaczy polnych, sadowni
czych, imijek. kabin, rozrzutników Tandem. 
Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam sadzonki truskawek Fiion, 
luna, Elkat Tel. 0600-878-690. 
Sprmlam burak pastewny. Tel 0461838-15-37. 

Sp:axan śn*1Muk ~Tel. 0503-639-101. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0601-613-952. 

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 

Spmdam 30 t pszeożytl, ttmel foliowy, sadzir
kę czeską, dmuchawę pionową do siana, 
orican. Tel. 046/838-98-05. 

Sprmlam siano, słomę w kostkach, żyto. 
Tel. 0504-629-438. 

Siewnik 25 rurek - sprzedam. Kupię slazynki 
plastikowe 15kg. Tel. 0698-334-437. 

Sprn:dam kukwydzę San. Tel. 0608-163-268. 

Sprzedam kombajny zbożowe Forshnitt 
E-514, 1988 rok, E-512, 1985 rok z kabinami, 
cheder 4,20m, stan bardzo dobry. 
Tel 0604-961-560. 

Sprn:dam obcinarlcę wałkową do cebu!L 
Tel. 046/838-21-61 wi=rem. 

Sprz.edam kombajn Anna, opryskiwllC?, 
glebogi)?.arkC<. Tel. 0692-309-851 po 16.00. 

Spmdam ładowacz TroU do obornika 
Tel. 046/838-47-98. 

Sprz.edam słomę. Tel. 046/839-20-29. 

Kupię śrutownik Bąk. Tel. 0607-462-359. 

Sprzedam młóto browarne. 
Tel.~. 0691~. 

Ogólnoużytkowe kurczęta zaszczepio
ne i odhodowane Tel. 046/838-2~7. 
0889-S1CMi53. 

Sprzedam krowę i jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 024f.!77-91-96 wieczorem. 

Sprzedam IO t buraku pastewnego - cyklop. 
Tel. 0241277-23-04. 

Remonty ciągników C-300, T-25, C-330 
- tanio. Tel. 0606-786-748. 

Sprz.edam rozsiewacz, lej, pług 3, ~ 
5, sadzarkę, obsypnik 5. Tel. 0693-824-736. 

Sprz.edam jałówki na wycieleniu. Ur= 73, 
tel. 046/838-81-34. 

Sprzedam zboże. Tel. 046'838-09-54. 

Sprzedam wysokocielną jałówkę. 
Tel 046/830-38-99. 

Sprzedam żyto, owies, pszenżyto, 
slomę. Tel.~-

wozy PASZOWE KEENAN. 
TEL 04&'838-17-19, 0609-788-373.. 

Dojarki przewodowe, hale udojowe, 
wygrodzenia, zgarniacze obornika, 
świetliki kalenicowe. 
Tel. 04&'838-17-19, 0609-788-373. 
Sprmlam siano w belkach. Tel. 0667-118-101. 

Kupujemy koslarill ciągnik~ listwo
we tzw. "Osy'', cena atrakcyjna. 
Tel. 04&'838-n-«i. 

Opyskiwacz 400 l -~ 
Tel. 0503-696-557. 

Sprzedam jałówk« na wycieleniu. 
Tel. 046/838-49-5 l. 

Sprzedam obornik bydlęcy, rwsiewaC"z 
nawozowy Kos. Tel. 046/838-55-28. 

Sprzedam bec2Jcę 2500 l na wodę, ł"2 podw<>· 
zia, ocynkowaną; siewkę do nawozu :zawie
szaną; przyczepę 3,5 t, wywroda;. 
Tel 0241277-95-36. 

Sprzedam ciągnik T-25A. Tel OSO'J..454-452 
po 17.00. 

Ursus 4514, 550 Mig - sprzedam. 
Tel. 04&'83847-86. . 

Sprz.edam żyto z p&mrfytern na pasze. 
Tel 046/838-90-49. 

Sprzedam silosy na zbore, pas11; lub a:ment 
Tel. 0606-479-819. 

Sprzedam jałówkę wysolwciclną, po dobrej 
llllllre, tarnin \\.)tielenia: maj. ~ 
Wteś 6. Tel. 0606-363-057. 

LlZ (j(J KM, 414, 550 Mrn, 1998 rot 
- sp2lldaol. Tel 0604-440-469. 

Sprzedam tanio~~ 
~Tal 0880-442~ 

Sp7.lldam sadzmialri 7.iemJiaka :iiiltego 
i jadalne. Tel 046/838-76-14. 

Sp7.lldam plZ)'C2qlę samolbimtjącą 
Jugosłowiankę. Tel. 046/839-18-94. 

Przywiozę mlóto browarne. 
Tel. IJ605.629.&9. 
Sprzedam jęczmień, p&Wicę, pszmżyto. 
U= 48, tel. 046/838-77-14. 

Sprzedam ~ i żyto. Tel. 046'838-98-90. 

Sprzedam sianokiszonkę w balotach, 
slomę za stodoly. Tel. 0698-ó67-835. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0609-261-390. 

Kupie Orkan. Tel. 046/838-23-93. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. Janowice, 
tel 046/838-{;2-69. 

Spmdam jałówkę na wycieleniu, słomę 
belkowaną. Tel. 046/838-5(). 75. 

Sprzedam w{Jz konny, siec7Jcamię, śrutownik, 
wialnię, młynek~ oraz~ cią
gnikowe: kultywator, brony, obsypnik, 
kosiarlca, siewnik za=ipiany, rozrzutnik 
nawoz.ów zawieszany. Tel. 0602-657-161. 

Sprzedam siano belowane. Mysłaków 20 l, 
tel. 0600-722-348. 

Sprzedam przyczepę 6 t, 3-5ttoany wywrot 
Tel. 0886-425-275. 

Sprzedam pług 5-slabowy, hydrauliczny, 
agregat uprawowy 2,8 rTL Tel 0509-897-637. 

Sprzedam dwukółkę jednoosiową, nie reje
strowaną - tanio; przy=PC< paszową, 
dwuzbiomikowa 151. Tel. 046/838-79-95, 
Bąków Dolny 37. 

Sprz.edam słomę w kostkach. Tel. 0500-037-679. 

Sprzedam siano. Tel. 046/837-65-72. 

Sprzedam C..360 3P. Tel. 046/838-60-79. 

Sprz.edam pia"< roluj'R Claas 46 i sieczkarnie 
jednorzędową, stan bdb. Tel. 0608-034-50 l. 

Sprmlam słomę, siano belowane Zawady 31. 

Jałówkę na wycieleniu - spizedam. 
Tel. 046/838-74-9 l. 

Spmdam Ursus 4514 lub M1Z 82, prasi; 
z,.22412, 2002 rok, orkan 2A, rozrzutnik. 
Tel. 0501-504-723. 

Sprzedam Ursus 4512, Ursus 912, przyczepę 
4,5 t, opryskiwacz Pilmet, Prasę ?,.22411. 
Tel. 0500-222-737. 

Sprz.edam żyto. Janowice, tel. 046/838-65-52. 
Sprzedam agregat uiwa-y, siewny, Sprnldam krowę wysokocielną. rasy Yersey. 
2,40 m szer. Tel. IJ660.826.647_ Tel. 046/838-95-38. 

Sprz.edam siano i słomę. Tel. 046/838-45-80. 

Sprz.edam siewnik zbożowy 2xl5. 
Tel. 0668-472-081. 

Sprzedam ziemniak, sadzeniak. 
Tel. 0502-616-392. 

Sprz.edam przy=N 6 t, wywrot, podwójne 
buny. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam ziemniaki jadalne, drobne, odmiany 
Wmeta; pszenic,. jarą Tel. 046/838-39-69. 

Spizedam cieliczkę hodowlaną. 
Tel 046/839-11-61. 
Sprzedamprzye7.qlę3,5 !,niską, wywrotkę. Tel. 
0663-513-410. 

Sprzedam C-360. Tel 046/838-98-28. 

~ .ialówkę ciclnę. T~ !,Wi83~?-27. 

Sprzedam beczkow{Jz asenizacyjny, chłodnię, 
kompresor, siewnik konny zawieszany, 
skrzynki plastikowe. Tel 0697-346-682. 

Prąjmę do pracy w goopodarstwie <b:nowym, 
możliwość zakwaterowania Tel ()6')5-761-388. 

Sprzedam sadzeniaki Irga snopowiązałkę 
Warta 2. młockamie szerokomłolną 
w.umianka, agregat uprawowy szer. 2.1 O m 
Tel. 046/838-13-61. 

Siew kukurydzy. Tel. 046/838-90-52. 

Kupię traktor od 60-90 KM, stan obojętny. 
Tel. 0512-544-156. 

Sprz00arn ~ Demr. Tel 046'838-75-01. 

Sprz.edam siano. Tel. 046/837-90-49. 

Sprzedam siano belowane. 
Tęl.~-{ł'I 
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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! 

Sprn:dam żyto i mieszankę (kilkana."'ie ton). 
Tel 0500-839-393. 

Spnedam prasę 7,.224, oOOm 2, przyczepę. 
D-633. Tel. 0604-976-452. 

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty 
z mieszanki, śruty z owsa (atrakcyjna 
cena). Mlyn w Retkach. 
Tel. 046/838-7345, 04&'838-73-28.. 

Sprz.edam ciągnik C-330 z turem, siewnik :zbo. 
wwy, cyklop, kosiadcę rotacyjną, śrutownik 
bijakowy, kultywator, pługi, sieczkarnię 
do kukurydzy I-rzędową Mengela, orkan 
do zielonek, wycinak do kiszooelc, beczka 
do S23f11ta Tel 0602-473-422, 0607-666-848. 

Sprzedam 3 t żyta, 15 m siana. ł.owicz, 
Armii Krajowej 108, tel. 046/837-90-54. 

Sprzedam sadzarkę do W21Z'JW. 
Tel. 0603-722-880. 

Sprmlam sadzeniaki Irga Nieborow 60, 
wiadomość po 17.00 łub w sobotę. 

Sprz.edam owies i mieszania;. Sromów. 
Tel. 046/838-44-77. 

Sprzedam jałówkę cielną, tennin: lO maj. 
Tel. 046/837-13-47, 0887-818-294. 

Sprmlam siano w belkach. 
Tel. 046/837-27-05 wiCC7.0relll. 

Spnedam siano belowane. :labost6w 
Duży 14, tel. 046/837-93-57, 0500-820-107. 

Sprzedam Claasa 46 l20x120, smoki 
podbieracz. Tel 0695-855-170. 

Sprzedam obornik. Tel. 0506-150-469. 

Opony rolnicze po atrakcyjnych cenach. 
Tel. 0600-326-597. 

Oleje silnikowe, lnrt-Oelał. Tel 0600-326-597. 

Sprzedam cebulę na wysadkę (pikles 
i grubsza). Tel 046/838-75-88. 

Sprzedam C-300 3P, 1989 rok, stili baidm 
dobrY. oryginał. Tel 0886-804-491. 

Sprzedam mieszankę, pszenżyto. Boczki. 
Tel. 046/&38-46-17. 

Spmxlam białą~- Tel. 046/838-13-IO. 

Sprz.edam sbzynki 15kg i kosiarkę rolllCyjną. 
Tel. 0691-715-496. 

Sprzedam Ursus C-330 lub C-300, stm bdb. 
Wygoda 8. 

Sprzedam ciągnik C-330 z !mm; ~ 
4-tmową, sztywną. Tel 0502-322-079. 

Sprzedam sbnę belowaną ze stodoły, 
Wygoda Tel. 046/838-90-69. 

Sp7.lldam siano w WżydJ belach. 
Tel. 0461838-71-71. 

Sprzedam jal6wkę cielną_ i :zaciekne. 
Tel. 0600-421-548. 

Spmxlam ciągnik :zetor 5211, 1986 rok. 
Tel. 0692-648-948. 

Sprz.edam ciągnik :zetor 6711 ze wspomaga
niem; wał Can.,ei, 2 m sztt Tel 06')3-256-015. 

Sprzedam przyczepę samazbieraj'R T-072 
oraz słomę. Tel 046'838-78-83. 

Sprzedam kabinę C..360; pszenżyto z żytem pół 
na pół. Tel. 046'838-14-53. 

Sprzedam kiszonkę kukurydzianą l ba, 
3000 zl, 1600 I w C2ienXh l'fY21ll3ch, 
zakiszona, kwas mlekowy, do negocjacji. 
Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam siano. Bobrowniki 123. 
Tel. 046/839-63-14. 

Sprzedam pług obracany 3-slabowy; dmucha
wę; śrutownik 7,5 kW z wydo:uicbem. 
Tel. 0691-979-270. 

Sprn:dam żyto i pszenżyto. Tel 0502-291-340. 

Sprzedam roznutnik. Tel. 046/838-47-98. 

Sprn:dam sadzarlcę. Tel. 046/838-48-03. 

Sprzcdam sianokisz.onkę - heloty. 
Tel. 046/838-88-46. 

Sprzcdam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0600-421-548. 

Sprzedam siano, ps:renżyto. Tel. ()461838.56-37. 

Spnedam C-330, 1987 rok, oryginalne opooy. 
Tel. 0886-814-776. 

Sprz.edam C-385, 1978 rok, po odbudowie. 
Tel. 0886-814-776. 

Sprzedam trzy jałówki na wycieleniu. 
Tel. 046/838-73-19. 

8p2edain ziarniaki jadalne. Tel. ()461838. 77-78. 

Burac:zclc dla kJ6w - sprza:lam; przyczepę 
niską - kupię. Tel. 0241282-11-30. 

Sprzedam buraki pastewne, słomę i siano. 
Tel. 046/838-{;2-34. 

Sprzedam jałówki i Ursus 3512, 1996 rok. 
Tel. 0600-421-548. 

Spmdam pszenicę jani. z domieszką owsa. 
Tel 046/838-61-01. 

Spnedam siewniki zbo"ŻDwe od l OOO zl. 
Tel. 0663-647-066. 

Sprmlam buraki pastewne, gm. Kiernozia 
Tel 0602-745-301. 

Kuplę ciągnik i maszyny rolnicze. 
Tel.0607~. 

Śrutownik Bąk 7,5 kW; śrutownik bijakowy 
IO kW i 7,5 kW -sprllXlarn Tel. 0880-353-1!19. 

Sprzedam siewnik punktowy do bwaków 
IH2l;dowy, kultywator 2,80 z wałkiem, rozsie
wacz Kos, glebogryzarkę z bocmą skrzynia 
Grudziądz. Tel. 0880-353-Sl9. 

Kosiarka sadownicza - sprzedam. 
Tel. 046/861-10-49, 0880-726-277. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 0605-065-054. 

Spnedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 0661-054-347. 

Sprzedam tanio siano belowane. 
Tel. 0607-733-868. 

Sprmlam słomę w koslkach ze stodoły. 
Kaleqice. 43, 

Ziemniaki Lord, Wmda -~ 
Tel. 046/838-88-51, 0504-010-949. 

Sprzedam siewnik Pozmniak oraz Kosa. 
Tel. 046/838-89-39. 

Spmdam ciągnik C-330, 1986 rok, 1985 rok; 
rozrzutnik I-osiowy; siewnik Poznaniak, 
1990 rok; pług 2-00bowy; przyczepę wywrot
kę. Wr=zko 93. Tel. 046/838-85-87, 
0606-108-730. 

Sprzedam sadzonki wieraby mergetycznej. 
Tel. 046/861-23-30, 0509-847-195. 

Sprzedam IO t mieszanki (p!zenica, jęczmień), 
IO t ~cy. Tel 0241277-72-97 wieczorem. 

Sprmlam ziemniaki, sadzeniaki, Wmeta 
i Dorota. Tel 0241277-64-24. 

Sprzedam jalówkę na oclelenilL 
Tel. 0603-395-392. 
Sprzedam krowę wysokocielną. 
Tel. 046/836-09-14. 

Spnedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0507-122-732. 

Spraxlam żyto 6 t, owies 3 t, dizewo akatjowe 
i tcpolowe. Tel 046/861-12-27, 
0501-940-229. 

Sprmlam klatki na króle. Tel 046'837-10-11. 

Sprmlam brukiew ok. 3 t, ziemniaki 
dla bydła ok. 2 l Tel. 0507-348-335. 

Sprzedam mieszankę, pszenżyto, kukurydzę, 
~ ziemniaki jacblne i sadzmiaki 
Tel. 0605-278-719. 

Sprmlam ciągJlik z nowym silnikiem esa, 
stan bdb. Tel. 0241277-90-61. 

Spraxlam Rolua, sian doby. 
Tel 0507-263-702 

Spmxlarn obornik. Tel. 024'277-38-81. 

Sprzedam si<clJcamię Forschnitt F28J C, 
1988 rok. Tel 0241rrl-43-57, 0694-146-962 
po 20.00. • 

Sp7.lldam słom; w koslkadi. 0-'lin 51. 
Tel 046/839-22-83. 

Sprzedam burak pastewny. Marianka 32 
(wiadomość po 14.00), tel 0696-794-219. 

Spmodaui zimvńaki do sada:oia Irga 
Tel. 0602-314-866. 

Sprzedam w.;:zelkie maszyny rolnicze iąxr
towaoe z Niemiec. Tel. 0602-798-304, 
0241277-85-77, 0602-232-406. 

Sprmdarn zbGl8 .-. ok. 60 ton. 
Tel 0691-808..219. 
Spzedaln siewnik RCW 3. 
Tel. 0506-552-043. 

Sp7.lldam łubin żółty, klalki porodowe 
nowe i używane. Tel. 0694-550-661, 
046/838-48-87. 

Sprmlam ciągnik MF255, 1987 rok, sian bdb. 
Tel. 0694-550-661. 

Hurtownia nawoz.ów, okolice 
Głowna/Strykowa, lransport gratis. 
Tel. 0605-09-70-71. 

Kosiarl<ę rotacyjną, silniki elektryczne, 
motoreduktor. Tel 0421719-59-36. 

Sprzedam wycinak do kiszonek, piłowy. 
Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam ~ karuzelowy 5 m, 
składany do transportu. Tel. 0509-083-222. 

Sprn:dam rozsiewacz do DaW021I Anmmc 
600 kg. Tel. 0509--083-222. 

Sprz.edam siewnik Pozmniak 2,70. 
Tel. 0509-083-222. 

Spczedam siewnik zbożowy Nordsen 3 m, 
2003 rok. Tel. 0509-083-222. 

Pług obracalny trójka „Ebernart" - spu.edam. 
Tel. 0421719-56-83. 

Sprn:dam prasę rolują:ą do słomy Welger 
z =rokim podbieraczem; stan bdb. 
Tel. 046/838-77-76. 

Kosirukę ciągnik.ową do koszenia trawy 
w sadzie -~Tel 0421719-20-88. 

Owies, jęczmień - spi=lam. 
Tel. 046/874-76-69. 

Dwukólkę ciągnikową, sortownik 
do ziemniaków - spi=lam. 
Tel. 046/874-76-69 

Agregaty prąlotwlx= 45 kW, 16 kW, spali
nowe i 20 kW zaczepiany do traktora, pług 
Atlas 4-skibowy, hydrauliczny, silnik S23 l 
15 KM - sprllXlarn Tel. 0510-281-982 

RO"nZUtnik obornika jedno lub dwuosiowy, 
7Wał>iarl<ę 7 do siana, sadzarłcit polską 
-~ Tel 0421719-71-39. 

C-330 po remJDcie - 1975 rok, iJIZYCląB 
samJlbiernjąca T05M - 1994 rok -~ 
Tel. 0663-602-629. 

Owies większa iiość - sprzedam. 
Tel. 046/874-74-28. 

Kupię jałówki cielne hodowlane. 
Tel. 0503-007-351. 

Kupię bpJci miesl.3ńce mię.'D:. 
Tel. 0509-171-283. 

Orlean 2. pług trzyskibowy - spi=lam. 
Tel. 0421719-70-29, 06'Jl-538-572. 

C-300, 1984 rok - spi=lam. 
Tel 0600-047-954. 

C-330 - spi=lam. Tel 0605-530-477. 

Sprzedam tal=.ówkę, dwukółkę ciągnikową, 
opryskiwacz. Tel 0421719-56-77. 

Sprn:dam krowę z cielakian. 
Tel. 0604-844-505 

Truskawki Kent, Hanoia. Tel. 046'874-75-78. 

Sprzedam rozrzutnik. Tel. 046'874-76-23. 

Ciągnik ,,sam" S-320, podnośnik, wałek 
pzeka2nika, l1l'ZJUS7nik - sprzedam. 
Tel 0601-570-937. 

Ciągnik C-362. wasja exportowa, wspoma
ganie, ~ właściciel, stan bdb, 
sadLarl<a, opryskiwacz. Tel 0693-441-57 l. 

Sp7.lldam przyczepę wywrot i kultywatcr. 
Tel. 0601-343-854. 

Spr2lldam opoyskiwacz ciągnikowy, 
~do siana.. Tel 0601-343-854. 

Spmd:mi wic;l=t ilość (JS2f:llŻY1a. 
Tel 0421719-87-76, 0601-066-904 
wiecrorem. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 0421719-95-65. 

Prasę zwijającą, rozrzutnik obornika. 
Tel. 0508-364-849. 

Pnyczepę jugosłowiankę u, 
f02Siewacz RCW-3. Tel 0503-491-575. 

Bób wcze;ny - sp2lldaol. Tel. 0507-377-157 

Spmxlarn dwukólkę ciągnikową. 
Tel 0607-599-864. 

Spmd:mi siano, siadiszmkę, sbnę, 
n1aągk> bele. Tel 069 l-846-ll7. 

Sprzedam k<xnbajn zieuwliaczmy. 
Tel. 0694-962--054. 

Spmxlam korbowód, pompa wlry5kowa 
C-300, nowe. Tel. 046/833-14-57. 

Sprzedam kroczek karpia, amin i szcrupaka. 
Tel. 0606-875-82 l. 

Sprzedam sadzonki porzecOO czarnej. 
Tel. 046/831-86-16. 

Sprzedam sadzonkę pormczkl 
czmwonej. Tel. 046/814-14-13. 

Sprzedam sadz.onkę porzecOO czamej 
BeUomond. Tel. 046/831-n-35, 
0609-229-504. 

Sprmlam słom; w kostkach. 
Tel. 046/815-01-83. 

Fenna Julian'>w przyjmuje zamówienie 
na odchowane kurczęta ogólnoużytkowe. 
Większą ilość dowożę na miejsce. 
Tel 046/815-46-36, 0505-027-560. 

Sprzedam siewnik do nawozu ley, mieszalnik 
I t, śrutownik walcowy. Tel. 0601-275-911. 

Dmuchawę do siana pionową, śrutownik 
na kamienie, chlodziarlcę do mleka 
Tel. 046/831-12-87. 

Sprzedam sadzonki porzeczki 
czarnej I czmwonej. Tel. 0665-517-443. 

Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz 
(nowy). Tel. 0607-317~. 

Borówka ametykańska sadmnkl 
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44. 

Sprmlam drewno opałowe. 
. Tel. 046/838--06-54, 0501-179-357. 

Sadzonki truskawek Kmt i Elkata _ spr=1am. Sprz.edam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/874-51-37. Tel. 046/831-27-65. 

Kupię ślizgacz do prasy Z224/l, spizedam 
10 ton mieszanki. Tel. 0697-682-114, 
0691-574-989. 

Ślęza, Storm, Tennit sadownicze. 
Tel. 0506-188-515. 

Spr7.edani 3 ule z J>lZC2Xlła!ni. 
Tc;). 0607-509-835. 

Sprn:dam dąjarlcę, 1983 rok, nieużywana. 
Tel. 0512-354-470. 

Sprzedam sadzarkę do z.iemniaków cze;ką, 
Tel. 0512-354-470. 

Skup owoców, nawiążę współpracę. 
Tel. 0607-242-247. 

Spmdam siano 25 zl. Tel 0697-403-533. 

Sprn:dam silnik Il KW. Tel. 046/814-18-57. 

Fortschrłtt E930 + osprzęt 
Tel. 0601-296-641. 
Sprzedam c 330, stan idealny. 
Tel. 0605-21-85-84. 

Sprmlam czeską sadzirkę do zianniaków. 
Tel. 0603-217-009. 

Sprmlam kozy i kó"lki. Tel. 0461835-34-5l. 

Sprzedam ciągniczek ogrodniczy Fortschritt Sprmlam siano luzem, słomę w kostce, żyto 
930 z całym osprzętem, cena do uzgodnienia. 1,5 tooy i tcpolę. Tel. 046/835-31-15, 
Tel. 0505-806-554. 0889-861-288. 

Menxv 
f>Uf>I 

Sprzedam l o ton i=iżyta, Oielmce gmina 
Kowiesy. Tel 046/831-78-65. 

Sprmlam z.etor 721 l. Tel 0506-360-053. 

Sprzedam pług dwuskibowy i sadzarłcit 
czeską. Tel. 0510-734-342 

Sprzcdam jałówkę wysokocielną. 
Tel 046/835-30-53. 

Bi:ron Rekord, 1986 rok, prasa kostkują:a 
New Holland 368, rozsiewacz nawoz.ów 
2 tony. Tel. 0507-141-895. 

Sprzedam sadz.onkę truskawki Z.enga. 
Tel. 0609-942-131. 

Sprzedam łubin. Tel. 046/831-22-72 

Sprmlam kosiarkę rotacyjną czeską, 
~ - 7Wał>iarl<ę 4 gwia:zrl do siana. 
Tel. 046/831-65-34 po 20.00. 

Sp7.lldam Ursus C385, 1980 rok. 
Tel. 046/831-23-89. 

Sprzedam ciągnik rolniczy Case 1394 65KM, 
1988 rok. Tel 046/kl 1-23-89. 

Sprzedam ślęlę sadowniczą - Wży kOS"Z. 
Tel 046/815-66-69. 

Sprzedam ciągnik T25. Tel~ 998-795. 

Sprzedam żyto - 8 ton, pszenżyto - I O ton, 
owies - 3 tony. Tel. 046/814-47-82, 
0600-398-668. 

Spr2lldam sadz.ookę jednorocznej 
truskawki ,,Elsanla" i "Camarona". 
Tel. 0697-928-363. 

Sprmlam wiśnię Lutilwka 700 szt' Tanio! 
Kupię kosiarłcę sadowniczą 1,5 m. 
Tel 046/815-19-37. 

Spr2lldam jęczmień, owies, żyto, mieszankę. 
Tel. 046/838-14-63 po 20.00. 

Pawie, baiai1y srebzysle - spi=lam. 
Tel. 0603-226-494. 

Sprmlam OWC1Jldci niemiecki, 
porodowodowe. Tel. 0885-365-246. 

Sprzedam kozy i kMi. Tel 046/837-ll-75. 

Sp7.lldam kaD< po wycielmiu. 
Tel. 0461839-66-56. 

Oddom male pieski w dobre ll1""
Tel. 046/838-87-32 

Oddam SUC2ła; w dobre ręce, buldog 
3lllf2ykański, za zwrot kmzlów !l2C2qlień 
Tel. 0880-689-422. 

Bemanlyo:y szczeniętt - laDio sp2Cdam. 
Tel 0696-520-312. 

Sp=lam ~ (sicio) AmsrałI 
Tel. 0694-040-211. 

Ba7anty Tel 0663-467-569. 

Westy. Tel. 0663-467-569. 

Kotki bałijsie. Tel. 046/837-64-59, 
0606-462-817. 

Hodowla owczarlców niemieckich - poleca 
szczeniaki rodowodowe. Tel. 046/837-23-33, 
0508-174-814. 

Sprmlam smaucerlci minialury piepIZ i sól. 
Tel. 0697-930-598. 

Sprnldam 4-tygodniowe Bemanlyny. 
Tel. 0501-431-992. 

Spraedam owczarl<a niemieckiego, rocznego. 
Tel. 0608-415-267. 

Sprmlam bultmera. Tel. 0241285-25-2 l. 

Westy sznaucerlci miniaturki. 
Tel. 0511-947-554. 

Sprzedam 2-letniego owczarka niemieckiego 
oraz 18-miesięcmego rumlaflil. 
Tel. 046/838-64-47. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Kroliki rasowe- spi=lam. Tel. 0500-296-173. 
Jałówkę na wycieleniu spaedam. 
Tel. 0421719-48-40. 

Pincz.ery miniaturowe 5 - rniesic;_cme. 
Tel. 0602-224-287. 

Karp- kroczek - spi=lam. Tel 046'874-76-13. 

Sprn:dam szczenięta owczarka niemieckiego. 
Tel. 0502-045-051, 0509-056-207 . 

Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609. 

Sznaucerlci rodowodowe. Tel. 0606-639-045. 

Sprmlam klacz - kuc 1,5 roku - srokata 
W2lUsl ok. 140 an, bardzo grzeczna. 
Tel. 0504-531-593. 

Labradory. Tel. 0512-221-828. 

Przyjmę chętnie szczeniaki również lamdelki 
róme. Tel. 0506-840-122. 

Sprzedam owczarlci niemieckie, długowłose 
mocnej budowy. Tel 046/831-12-18. 

Kun:zęta odcOOwanc. Z.apisy - sprz.edaż pasz. 
Rawa Mazowiecka, ul. z.amkowa Wola 32A. 
Tel. 0600-332-799. 

Owczarki niemieckie długowłose, pię_kne 
sz.czeni«fa po rodzicach z rodowodem 
Tel. 0604-516-558. 
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Siedem razy w okresie 
Wielkiego Postu wystąpiła 
w kościołach i szkołach 
powiatu łowickiego Grupa 
Ewangelizacyjna działająca 
przy Ili Liceum 
Ogólnokształcącym 

w Łowiczu. Młodzi ludzie 
prezentowali 
spektakl pod tytułem 
„Jezus i Jego dar przyjaźni". 

G rupa Ewangelizacyjna działa w ID 
LO już drugi rok, jej założycielem 

i prowadzącym jest ucząca w szkole reli
gii, siostra Renata Bereda. Ona także czu
wała nad ułożeniem i przygotowaniem 
scenariusza spektaklu, na który, co waż
ne, miała wpływ także młodzież należąca 
do grupy. Tworzy ją 20 uczniów I i II 

klasy. Grupa próbowała przybliżyć 
uczniom gimnazjów jak dużym proble
mem w ich życiu staje się grzech, jakie są 
jego konsekwencje i jak tego ciężaru się 
pozbyć. Niosła przesłanie, że tylko Je
zus jest w stanie od niego uwolnić. Do 
zilustrowania tego wykorzystywali do
świadczenie z poplamionym obrusem, 
nakłaniano młodzież do snucia opowieści 
o przyjacielu, ale zachęcano. też do ra
chunku sumienia, czytano Ewangelię, była 
modlitwa. Wszystkie te elementy odby
wały się z udziałem publiczności, treść 
przedstawienia, a raczej spotkania doty
czyła wszystkich biorących w nim udział. 

- Kqżdy wyjazd naszej grupy był wyjąt
kowy, każdemu towarzyszyła inna atmos
fera - opowiada jedna z występujących 
Sylwia Matysek - jednak zawsze najbar
dziej przeżywałam moment, kiedy miałam 
prowadzić rozmowę o przyjacielu. Nie 
było ~o łatwe. Kiedy trzeba było dotrzeć 

Powiatowy konkurs ekologiczny 
w SP Bolimów 

Do końca tego tygodnia oglądać 
można w Szkole Podstawowej 
w Bolimowie prace plastyczne i fo
tograficzne nadesłane na konkurs 
ekologiczny „Moja Ziemia - Mój 
Świat" i „Przyroda w obiektywie". 

S zczególniew tej drugiej kategorii jest co 
oglądać, gdyż fotografie są w dużym 

formacie, ~kroć wykonane bardzo po
mysłowo, jak choćby zdjęcie wyglądające
go z buciora, tzw. glana, małego kociaka, wy
konane przez Izabelę Komorowską z SP Bo
limów. Rozstizygnięcie konkursu i wnµ.enie 
nagród nastąpiło w poniedziałek 24 kwietnia 
w bolimowskiej szkole. Konlam;ozasięgu po
wiatowym organizowały nauczycielki z tej 
właśnie szkoły AnetaJagura, Agnieszka Osic
ka, Teresa Rolik. Miał on dwie odsłony: pla
styczną i fotograficmą, Na c;zi:;f;ć plastyczną 
wpłynęło 149 prac, na fotograficzną 69. 

W konkursie plastycznym przyznano 
dziewięć nagród i dziesięć wyróżnień. Na
grody otrzymali: Malwina Buczyńska 
z Gimnazjum w Strzybodze, Joanna Bed
narczyk z SP Bolimów, Krzysztof Kara
lus - SP Drzewce, Natalia Łukawska - SP 
Kęszyce, Magdalena Olczak - SP Siera
kowice Prawe, Krzysztof Owczuk - SP 
Bolimów, Natalia Sobieszek - SP Biały
nin, Magdalena Wieprzkowicz - SP Mied
niewice i Magdalena Duda z SP Lipce 
Reymontowskie. 

W konkursie fotograficznym nagrody 
otrzymali: Milena Dworska z SP Kęszyce, 

Paulina GizegorekzSP Humin, Paweł Osicki 
z SP Bolimów, Dominika Pawlak i Monika 
Stefanowska z Gimnazjum w Strzybodze, 
Aleksander Tomaszkiewicz z SP Kęszyce, 
Krzysztof Zwoliński z SP Bolimów i Bar
tłomiej Zygmunciak z SP Humin. 

(wcz) 

PCK obdarzał paczkami świqtec1nymi 
87 paczek z podstawowymi produktami sytuacji materialnej i korzystający z poży

spożywczymi, a także słodyczami i np. skar- wienia, jakie jest serwowane w prowadzo
petami przygotował łowicki oddział Polskie- nej przez PCK stołówce przy ul. 3 Maja 
go·Czeiwonego Krzyża. Paczki otrzymali Paczki udało się przygotować dzięki pomo
przed świętami wielkanocnymi mieszkań- cy sponsorów, którzy w tym roku okazali 
cy naszego miasta, znajdujący się w trudnej się bardzo szczodrzy. (tb} 

Harcerze zapraszaią 
na obóz do Jury 
Tylko jeden turnus, ale za to bardzo 
atrakcyjny, przygotował na nadchodzący 
okres wakacji'łowicki Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

W ubiegłym tygodniu komendantka hufca Kata
rzyna Kordecka zakończyła przygotowania 
formalne związane z miejscem obozu. Tym 

razem po raz pierwszy w historii hufca, będzie to Pod
zamcze koło Ogrodzieńca w Jurze Krakowsko-Często
chowskiej. 

W planach obozu są m.in. wycieczki autokarowe 
po Jurze, zajęcia z linami pod okiem licencjonow.a
nych instruktorów, zwiedzanie warowni na szlaku 
Orlich Gniazd, Pustyni Błędowskiej, zwiedzanie 
wybranych jaskiń jurajskich, warsztaty i wycieczki 
przyrodnicze. W obozie wziąć udział mogą zarówno 
członkowie ZHP, jak i osoby nie zrzeszone, waru
nek: wiek od l O do 18 lat, z tą różnicą, że ci pierwsi 
będą płacili za udział w nim 690 złotych, a ci drudzy 
o 100 złotych więcej. 

Obóz będzie trwał dwa tygodnie w terminie 6 - 29 
lipca, karty zgłoszeniowe można pobierać w komen
dzie Hufca ZHP przy ulicy Mostowej 3, muszą one 
być złożone najpóźniej do 3 lipca. 

do młodych ludzi, w mojej głowie wciąż 45 uczniów uczących się gry na 
było pytanie „jak? ". · fortepianie w niepublicznych szko-

l 
· dz' ł t · b dz łach muzycznych w Legionowie, 
wrący u ia w wys ęp1e ar o . . . . . 

1
. Jedn . Łodzi, Żyrardowie 1 Łowiczu, we-

mocno go przezy 1. a z uczen- , · d "ał fi t• I · 
· Ol M" k · dzi ł B . zm1e u z1 w es iwa u orgamzo-

mc, a 1aze , powie a a - wrąc an N" bi" s kołę 
udzi. I · · kt, . l b„J w ym przez 1epu 1czną z 

a w pantomimie, ore1 ce em '.Y'o Muzy F t• I db d · · 
k · · ki d . h czną. es iwa o ę zie się 

u azame 1a m ramatem 1est grzec , czw rt k 27 k · t · · d · . . w a e wie ma w s1e z1-
sama odkryłam, ze bez Jezusa me pora- bie szkoły p I M" k" · 
dzimy sobie z nim. Pomagając tym, do rzy u · IC iewicza. 
których jeździliśmy, pomogłam sobie. Ju
styna Koza zaś mówi - Podczas tych spo
tkań sama wiele się nauczyłam, w dużym 
stopniu przyczyniło się to do lepszego prze
życia moich osobistych rekolekcji wielko
postnych. 

t owicka szkoła po raz pierwszy pokusi
ła się o zorganizowanie festiwalu, a do 

udziału w nim zaprosiła uczniów z zaprzy
jaźnionych szkół I stopnia Pianiści oceniani 
będą w dwóch kategoriach wiekowych -
odrębnie uczniowie klas I-ID, odrębnie N
VI. Każdy z uczestników zagra dwa utwo
ry,jeden z nich musi być barokowy. W przy
padku pianistów z klas starszych wybrany 

27 .04.2006 r. 

utwór musi być skomponowany przez Jana 
Sebastiana Bacha, drugi jest dowolny. Na 
zakończenie festiwalu planowany jest kon
cert, w którym oprócz laureatów wystąpią 
uczniowie z Łowicza i z zaproszonych 
szkół, nie biorący udział w konkursie. 

Kierowniczka szkoły Joanna Kruczyk 
zapowiada, że larneaci festiwalu otrzymają 
nagrody, choć one nie będą najważniejsze. 
Organizując festiwal chciała przede wszyst
kim umożliwić uczniom bliższe poznanie 
się i wspólne muzykowanie. Jeśli w progra
mie znajdzie się trochę wolnego czasu, chcia
łaby zaprosić gości na zwiedzanie Łowicza 
W kolejnych latach kierowniczka łowickiej 
szkoły chciałaby rozwijać ten.festiwal, może 
nawet w połączeniu z innymi formami szru
ki. 

(mwk) 

Grupa wystąpiła w dniach 2 - 5 kwiet
nia w kościołach parafialnych w Doma
niewicach, Bełchowie, Kompinie, w ko
ściele pw. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy w Łowiczu oraz w gimnazjach 
w Łyszkowicach, Kocierzewie i Popo
wie. (tb) 

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

Łowiczanie wystąpią 

za północną granicą 
Zespół „Łowiczanie': działający 
pod skrzydłami Stowarzyszenia 
Regionalnego Wsi Urzecze, 
wystąpi w czasie piątej edycji 
Dni Kultury Polskiej, 26 - 29 
maja w Czemiachowsku, 
niedaleko Kaliningradu 
w rosyjskiej enklawie na terenie 
dawnych Prus Wschodnich. 

D o Rosji wyjedzie w sumie 27 osób, 
organizatorzy zapewniają na miejscu 
zakwaterowanie, wyżywienie 

i zwrot kosztów dojazdu. Jedyny wydatek, 
jaki będzie trzeba ponieść w związku z wy
jazdem, to zatrudnienie na ten czas kapeli. 
Na miejscu Łowiczanie mają zaprezentować 
min. swój sztandarowy program pt Wese
le Łowickie. Prezes Stowarzyszenia Teresa 
Wojda powiedziała nam, że wyjazd do Czer
niachowska został umożliwiony zespołowi 
dzięki kontaktom z Muzeum Kultury Lu
dowej w Węgorzewie, które jest organizato
rem festiwalu, na którym gościł w przeszło
ści kilkakrotnie zespół Łowiczanie. W dro
dze do Rosji zespół zabierze z Węgorzewa 
kilkunastu tamtejszych twórców ludowych. 

(tb) 

Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych 

+ Ponad 500 gatunków roślin oraz dużo 
nowości 

+ Byliny, kwiaty rabatowe oraz balkonowe 
• Udzielimy porad dotyczących pielęgnacji i 

ochrony roślin. 
+ Podpowiemy również jak zaprojektować 

ogród lub zmienić coś w już istniejącym 

Podczas dni otwartych czekamy 
na państwa od 8:00 do 19:00 
W zwykłe dni zapraszamy od 
poniedziałku do soboty. 

Śleszyn k/Żychlina 
ul. Kasztanowa 40 

Tel.(024) 285-28-11 
w'Ww.wazynscy.pl 
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./ KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWO.W{GLOWJE•~ 
GRZEJNIKI ALUMINIOW 

wykom}emy 
lnstalacJe c.o. z 7" VAr 
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

i83THERMO-STAN ŁOWICZ. ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93 
- --------- - ---~- - - - - - - - --

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

stalowy metalik 

FIAT Panda 1, 1 Active niebieski 3 ooo 5 

FIAT Panda 1, 1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26000 

FIAT Panda 1, 1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22700 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 1999 granat metalik 103 ooo 3 9900 

FIAT Siena 1,6 HL 1998 zielony metalik 95 300 4 11500 
UWAGI: I właściciel, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

FIAT Siena 1,2 HL 2000 wiśnia metalik 100 ooo 4 11500 
UWAGI: autoalann, centralny zamek, I Maścicie!, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

Citroen AX UWAGI: instalacja gazowa 1995 wiśnia metalik 117 800 3 5200 
POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96 ooo 4 3500 
TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267 ooo 3 4500 
VWGarbus1,6 1977 stalowymetalik 120000 2 3500 
VW Passat Variant 1,8 GT 1990 wiśnia metalik 237 OOO 5 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, sz:.joy atenniczne, 51fOy sterowane elektrycznie, lusterka sterowane elek1Iycznie, fotele podgrzewane 
FSO POLONEZ Truck 1,6 ·2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 
- 1.000 kg ładowności, długa skrzynia ładunkowa z VAT 

./PRZYJMUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE DO KOMISU ./ ODKUPUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE 

./Przyjmujemy 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 ~ 

;5~t CENTRUM§'~
DRZWI PRZESUWNYCH 

Szafy wnękowe z drzwiami 
przesuwanymi i składan i 

NOWOClESNE lAłMXJollY WNĘ1IZ 
-NĄJNIŻSZE CENY 
MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR 

Łowicz, Nowy Rynek 16, 
tel. (0-46) 837-89-01 , 0-506-037-759 

GAZ NA CZAS 
OLEJ OPAŁOWY 

(mln. 20l) 

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

~ 
~ 

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

Tel. (046) 837-59-49, 0503-9n-175, 0504-113-116 

Zainteresowanych rodziców informujemy, że 

NABÓR DZIECI 
DO ZŁOBKA MIEJSKIEGO 

w Łowiczu na rok 2006/2007 
*DLARRM • I I I • I I I 

RABA TYii! Zapewniamy fachową opiekę pielęgnacyjn~piekuńczą 
.----'~.;;;.;..;;..u..="'"-''-""';.;<,-:..;.-.,""""'...._..__ ~, >-' • dzledom w wieku od 16 miesięc1 do J lat R-62S 
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tawicz, Nadbzurzańska41, tel. 0·46·837·88·13 

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

GRUPA~ •!• sanitarne: 
wanny, zlewy, baterie itp. ~· ~~·· • opoczno 

•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!•styropian, wełny, folie 
•!• cement, wapno 

Ceresit 

•!• farby, tynki • gotowe I z mieszalnika 

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7 .00·16.00 Ę 
Zarząd Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ 

położonej w miejscowości Zielkowice Gm. Łowicz składający się z dzialek: 
Działka oznaczona Nr ewidencyjnym 628/1 o pow. 1.0900 ha, KW Nr 23464; 
Działka oznaczona Nr ewidencyjnym 662/3 o pow. 0,5487 ha, KW Nr 23464 
•Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 13.400,00 zł. 
• Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie spółki 

w Łowiczu przy ul. Topolowej 49 w pokoju Nr 14 (świetlica). 
• Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu w wysokości 1.340,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie spółki 
najpóźniej do dnia 26.05.2006 r. 

• W/w działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz znajdują się na terenach gruntów rolnych. 
•W/w działki nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań . 
• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu 

o akcie notarialnym Zarząd Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

• Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie spółki 
w Łowiczu, ul. Topolowa 49, pokój Nr 11, tel. (0-46) 830-06-75. 

• Zarząd spółki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
R-634 

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

-.- w edukacji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11 

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

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

)> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

)> operatorów stacji LPG, 
)> kierowców wózków jezdniowych 

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

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

wykładowców na kursach, 
)> dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

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

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

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

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez o~bę bezrobotną odpo~iednich waruqków. , R-ao 

.JU.f OTWARTY ROWY 

SKl:AD 
Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 
-+MATERIAŁY BUDOWLANE 

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

-+ W~GIEL kostka, orzech, miały 
-+ EKO-GROSZEK workowany [fj 
-+oraz NAWOlY :- lłJ . 
a wszystko to w bardzo 
atrakcyjnych cenach!!! Te/. 046 830-22-55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
orazMAHRIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ 

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

BRAMY 
H0RMANN 

SP.RZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: Ko~ 
O bramy garażowe I EL~ ~OJir 
O bramy przemysłowe <i'ANcJĄ 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
O automatyka do bram przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe 

TOP COMFORT i TOP PRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO 10 KM) - GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókięf)njcza 1 ... 
tel. (046 837 35 71, O 606 94 7 304 ~ 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
InterTaxi 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: Sekre1ariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicmego 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 sekre1aika 

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 Stowany=ie Abstynenckie ,,Pasiacz.ek'' 

Łowicz, ul. Św. Aoriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz. 16.00 - 20.00. 

Ptmkt pomocy dla ofiar pmmocy w rodzmie (siedziba 
ŁSA,,Pa<;iac:z.ek", Łowicz, ul. $w. Floriana 7 (muszla 
oaBłooiach),czymy:pn.,wt,czw. wgodz. 16.00-19.00. 

SamopomocowaGrupaAh;tynencka,,Niemamocnyclt" 
wZdunach(siednbaGOKZdtmy)-czw.godz. 18.00. 

Gmirma Grupa Ah;tynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-10.00. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel 046-838-33-11. 

Informacje: 
Infonnacja PKP 046-837-63-1 I 
Informacja o krajowych numerach 118-913 
Informacja o międzynarodowy numernch 118-912 
Zegarynka 9226 
Ro:zmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicmych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski: - ul. Mlynarnka 042-719-11-51 

- ul. Dwo™<a 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 
T~i 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 
Zaklad

0

pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetycme 042-719-10-60 

Bezpłatna ogólnopolska infohnacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

&zplalna infonnacja gospodarcza o bandlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon informacyjoo-problemowy 

- Poradnia l..ecz.enia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicmego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetycme 046-837-36--05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66--08, 

046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, 
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, 
046-837-84-40; 046-838-15--00; 

Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837--07-1 o, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwierząt: 

ul. -Starościńska 5 
ul. Chehnońskiego 31 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-830-22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Dora2nej, ul. Ułaóska 28, 

tel. 046-837-56-24 
. - Arnbulatoriwn Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta. od 8.00 (praez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - )lTZ}'jmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Dzjeci objęte opieką medyC2Jlą N"aepublicmych Za
kładów Opieki .zdrowotnej - payjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycmym po godzinach funkcjono
wania tych zalcladów. 

Lecznica dla zwie:rntt 
- ul Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 a1annowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład energetycmy 042-719-80-10 
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-=v. 8.00-18.00, pl 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wl 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pl 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pl 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wl 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pl 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgicma: pn.-pl 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dennatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 

e Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,slooeczlro" ul. Stanisławskiego, 

tel 046-830-22-02 
e ,,Medest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11 , 046-837-31-25 
Belcbów: pn.-pt 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pl 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek KaściU57Jd 

czynna: pn. wl pt 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00 
Clutśno: czynna: pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
DomanleWice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Ł~:czynna:pn.-pt9.00-16.00,sb.10.00-14.00 
Kierno'1ia, Rynek Kopenlika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kierno'1ia, Kościu.vJd 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocifnew: pn.-pt 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pl 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
7.duny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, 1 O.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, l l.15, 12.30, 17.00; 
e Kościół Sióstr Bemardyoek; 8.00, IO.OO; 
e Kośdólo.o.Pljarów:8.00,9.30, li.OO, 12.30, 16.00; 
• Kall:<lnl: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Bożej Nieustajitee.i Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e Kośd6I św. Leonarda: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Bnozowskich w Sro

mowie, czynne w dni powsudnie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimwn 5 osób. 

• Arcbitektura 1llpOIDDiana - malarstwo Justyny Kl>
cemby-Ciesielskiej. Rysunki zostały wykonane 
tus7.em, atramentem, sepią i suchąpameloln. w~ 

- pulmmolog: pn., śr., pt 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: po., Wl, czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wl, czw. 11.00-13.00 
- stanatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-1535; 

czw., pt 8.00-15.35 
- ortodonta: po. 11.00-18.25; Wl, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34 
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30 

Apteki: 
Apteki .... Glownie: 

MEGA, ul Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul Zgienka 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul Łowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
czynna: pn.-pt 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul Plater 2, tel. 042-719-80-41 ; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 

Ceny żywności: (dane z 25 kwietnia) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,79 2,75 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,85 2,75 

1,99 1,79 1,70 1,80 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 1,10 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,99 1,65 1,80 1,80 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 18,00 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 10,50 

łopatka bez kości 9,99 12,99 9,20 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 16,99 10,99 16,99 18,90 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 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 7,90 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,99 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,50 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 3,99 6,35 5,65 4,40 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

slonlna 3,49 1,99 2,80 3,70 3,70 1,39 

kurczak 4,49 4,39 4,15 5,10 3,99 3,99 5,00 4,79 

filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

makrela w 11,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko lluste w folll 1,39 1,39 1,35 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,29 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 2,25 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 

1,69 1,39 1,69 1,60 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 
2,55 2,85 3,45 4,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

•, 'o,!!9 · • ·:1 "o.'30 "·- 0,2f-0,J1 ' ' ' -0~4() ' I ' ,' 0,40 - •0,45 •. '· 0,36 „ ·· , 0,23 

8,59 9,80 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

wa czynna w weekendy do końca kwietnia w pelacu 
gen. Klickiego przy ul. Pałacowej 6 w Łowiczu. 

• ,,Księżanek portret wlamy. Kobieta w wycinance 
łowiddej" - wystawa prezentuje wycinanki na co 
dzień „ukryte" w miaealnym magazynie ekspona
tów. Posłużyły one do opowieści o życiu codzien
nym i świątecinym Księżanek, o świecie w którym 
przyszło im żyć i pracować, o wa7nych wyda=niach 
i sprawach życia społecznego i jednostkowego. 
\\-)'stawa czynna do 6 czerwca. 

• W sezonie 2006 w Skansenie w Marzycach odbywa 
się II edytja programu „Tradycja", którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie szerszej publiczności 
zarulrających dziedzin 17.entiosła i twórczości ludo
wej, charakterystycmych dla Regionu Łowickie
go. Prez.entacjc z zakresu gamcamtwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca wrz.eśnia. 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01 

Czwartek, 27 kwjetnia; 
e gudl.18$-DKF,,Bez~-Wlft26rzKevbm 

Smithem 

PWek. 28 kwjętnja: 
• godz. 17.00 - ,,Francuski muner" 

- komedia prod. polskiej 
Czwórka podróżników wybiera się 

zdez.elowanym samochodem do Paryża. 
Zarówno środek lokomocji, jak i jego 
atrakcyjna właścicielka są źródłem zaska
kujących i trzymających w napięciu 
zwrotów akcji. 
• gudl.19.00 -„ 1lljemnica Brokebadl 

Mountllin" - dramat prod. USA 
F.tmis Del Mar i Jacie Twist po-znają 

się w kolejce po zatrudnienie u ranczera 
Joe Acquirre. Ich codzienność wypełnia 
monotonia Obu prześladuje ingnienie 
czegoś, co trudno im nawet określić. 

n 
~ 

I 
Gdy Acquirre wysyła ich do wypasania owiec na ma
jestatyc7ną Brokebadc Mountain, zawiązuje się mię
dzy nimi przyja2ń, a p{rźniej głęboka 2:3Ż)'IOOĆ. 

rf,..W..!e - śnJda. 30 kwiemP - 3 maja: 
• godz. 17.00 - ,,Francmlli l1lllDlr" 
• gudl.19.00 - „1lljemnica Brobb8ck MounCain" 

Pnnjrdzjple!< 1 maja: kino nieczynne 

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 Bntoaewicach, PL Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pl 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 
czynna: po.-pt 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
mr. 27.94. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 
pt. 28.04. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 
sob. 29.94. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 
ndz. 30.04. Swoboda 17/19 tel. 024-719-44-66 
pa. I.OS. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
wt. 2.05. Sikorskiego 45/47 tel. 042-719-10-28 
Ir. 3.85. Sikorskiego 45141 rei. 042-719-10·28 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
nek. 3U4.Stryków, ul. E. Plater 2 tel. 024-719·80·41 
pn. I.OS. Stryków, ul. Kolejowa 33 tel. 024-719-81-48 
śr. 3.05. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel. 024-719-82-71 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

Kino LOK 
J>iatek - njedzjelą 28:30 kwjetpia: 
• godz. 17.00 - ,,Nagi instynkt '1!' - thńller 

Ponied?iąlęk-wtorek.1-2 maja: 
• godz.16.45- „ Wymania gejszy" -rrrlodrama! 

w Głownie i Strykowie 

3,00 
1,90 

1,10-1,80 
1,20 
1,00 
16,50 
16,50 
11,50 
13,50 
18,50 

7,00-8,00 
8.00-9,30 

11,00 
6,50 
4,80 
2,60 
4,90 
12,00 
12,00 
1,70 
3,00 
2,90 
1,70 

3,70-5,00 
0,20-0,36 

9,00 

J 
oif 
OO.,,; "' -~~ 
&:~ 
2,85 
1,75 
1,25 
1,20 
1,00 

18,00 
7,70 
8,70 
10,30 
6,40 
4,50 

6,30 
11,30 
12,20 
1,25 
3,10 
2,85 
1,75 
4,80 

9,00 

2,75-2,85 2,69 
1,65 1,90 

1,30-1,85 1,10 
1,10 1,00 
1,30 1,50 

17,70 
11,50 

17,90 
11,20 
8,80 
11,00 
9,30 
6,20 
2,90 
4,50 

11,00 
10,80 12,00 
1,50 1,50 
2,80 2,65 
2,80 2,65 
1,70 1,70 
4,69 3,00 

'·o.za ., 1'0,35 ł 

8,95 8,50 

27 .04.2006 r. 

KRONIKA 
' WYPAD KO W 

MILa)NYCH 
śfuóy: -~· . 
- Magdalena Kucińska z Łyszkowic . . 

i Karol Jankowski z Domaniewic AJ, 
- Magdalena Burchardt '';.'.' · 

i Sylwester Ledzion oboje z Łowicza 
- Dorota Balik z Ostrowa 

i Andrzej Kubiak z Chruślina 
- Katarzyna Zielińska z Tomaszowa 

Mazowieckiego i Przemysław Piotr 
Kraszewski z Głowna 

urodzifl] s~: 
CÓRECZKI 
- państwu Kaźmierczakom z Bednar 
- państwu Wodrasom z Czerniewa 
- państwu Chlebnym z Łowicza 
- państwu Czechowiczom z Łowicza 
- państwu Pietrzakom z Lipnic 

SYNKOWIE 
- państwu Maratom z Czatolina 
- państwu Cywińskim z Łowicza 
- państwu Stelmaszczykom z Sokołowa 
- państwu żałobom z Nieborowa 
- państwu Kostrzewskim z Łaźnik 

• SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZV WSPÓlPRACY Z WOJEWÓDZ· 

Ktll ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 21.04.2006 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. 
15 szt. 

kg 
kg 

główka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
szt. 
kg 

pęczek 
pęczek 

kg 
0,91 

główka 
pęczek 
pęczek 

3,50 
5,00 
1,20 
1,00 
0,60 
1,80 
2,00 
1,70 
2,00 
5,50 
9,00 
9,00 
4,00 
3,00 
9,00 
0,80 
2,00 
3,00 
1,50 
2,00 
1,20 

22,00 
1,80 
1,50 
1,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 25.04.2006 r.) 

Żywiec wleorzowv: 
• Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg + VAT 
• Domaniewice: 3, 10 zł/kg+ VAT 
• Zlewanlce: 3,20 zł/kg +VAT 
• Wicie: 3,40 zł/kg +VAT 
• Mastki: 3,40 zł/kg+ VAT 
• Kiernozia: 3,20 zł/kg + VAT 

Żywiec wołowy: 
• Skowroda Południowa: 

byki 5,00 zł/kg + VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,90 zł/kg +VAT; 

• Domaniewice: byki 5,00 zł/kg + VAT; 
krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg+ VAT; 

• Mastki: krowy 3,20-3,40 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 4,00 zł/kg +VAT; 

• Kiernozia: krowy 3,50 zł/kg + VAT; 
byki 5,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg + VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 25.04.2006 r.) 

• fryzjer damsko-męski, • sprzedawca 
- kasjer, • piekarz - piecowy, • szwaczka, 
• pracownik do pracy w gospodarstwie rol
nym, • pomocnik murarza, • sprzedawca 
- staż, • kierowca kat T, • pracownik biurowy 
- staż, • osoba po technikum spożywczym, 
• pracownik ogólnobudowlany do robót wy
kończeniowych, • murarz, • zbrojarz, • gla
zurnik, • betoniarz, • kierowca C+E i ADR, 
• dziewiarz, • magazynier/sprzedawca, 
• kasjer - dysponent, • pomoc kuchenna, 
sprzedawca, • doręczyciel - sprzedawca, 
• montażysta podlóg i drzwi, • handlowiec, 
• mechanik samochodowy, • diagnosta sa
mochodowy, • operator myjni, • pracownik 
do pracy w małej gastronomii. 

PUP nie. udziita tadnyCtr informacji te/Bfonlcmle. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 



nowy WWICZANIN 27.04.2006 r. SPORT • SPORT 27 
---~--

Piłka siatkowa - podsumowanie VII edycji rozgrywek I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

LZS RETKI RZĄDZlt W TYM SEZONIE 
Po pięciu miesiącach zmagań zakończył 

się sezon amatorskiej siatkówki w hali OSiR 
nr2 w ŁowiCZtL W tegorocznej edycji AML 
u.ądził niepodzielnie LZS Retki Ekipa ta 
po raz drugi w historii sięgnęła po mistrzo
stwo i dodatkowo zdobyła Puchar Ligi. To 
duży sukces tej ekipy. Kolejne miejsca przy
padły zespołom z Głowna i ze Skierniewic. 
A gdzie drużyny z Łowicza? Niestety dale
ko. Dodać trzeba, że w I lidze występują 
tylko dwie łowickie drużyny. Lepszą z nich 
był TKKF Księżak, który zajął piąte miej
sce. Na ósmym miejscu uplasował się drugi 
łowicki zespół - UKS Blich. Jaka przyczy
na? Czy w Łowiczu nie ma dobrych za
wodników? Chyba nie. No i oczywiście bra
kuje siatkarskich tradycji, nie ma sekcji siat
kówki w klubach łowickich. Choć ostatnio 
pojawił się pomysł, aby taka sekcja powsta
ła. Miałaby ona działać w UMKS Księżak. 
Czy jest to dobry pomysł i można go wcie
lić w życie? Na pewno warto spróbować. 
Siatkówka to sport, który w Polsce cieszy 
się dużą popularnością i chętnych by nie 
brakowało. Powstaje tylko pytanie, czy 
mamy w Łowiczu tyle utalentowanych ru
chowo dzieci, aby obdzielić nimi sześć dys
cyplin sportu (koszykówka, piłka nożna, 
tenis stołowym, judo, lekka atletyka i piłka 
siatkowa)? 
Wróćmy do Amatorskich Mistrzostw 

Łowicza. W tym sezonie rywalizację roz
poczęło dziewięć ekip, ale do końca wy
trwało tylko siedem. Po pi~ rundzie 
zgryzrezygnowałAspolŻychlin,anacztery 
kolejki przed końcem skapitulowała Dzi
koś-ć. Poniżej przedstawiamy składy ekip 
i krótkie podsumowanie wyników. 

1. LZS Retki; ilość meczów: 15, ilość 
zwycięstw: 13, ilość porażek: 2. 

Skład drużyny: Adam Kotlarski, Tomasz 
Klimkiewie7., Andrzej Węgierek, Piotr Igna
czak, Robert Ignaczak, Robert Szcześniak, 
Adrian Kubica, Rafał Koza. 

To był bardzo udany sezon dla siatkarzy 
z Retek, którzy słyną z solidnej i prostej 
siatkówki. z.dobyli w tej edycji AML po
dwójna koronę, czyli mistrzostwo i Puchar 
Ligi. Wygrali 13 spotkań. Przegrali dwa po
jedynki i to obydwa z Rzemiosłem. Czyż
by nie mieli recepty na ten zespół. Jednak 
mieli szczęśćcie,~ Rzemiosło gubiło punk
ty z innymi rywalami. W poprzednim se
zonie LZS zajął trzecie miejsce teraz tytuł 
mistrzowski. Warto jeszcze dodać, ~ LZS 
Retki to drużyna, która gra w AML od 
pierwszej edycji i zdecydowanie prowadzi 
w tabeli wszechczasów. 
2.RZEMIOSLOGlowno;ilośćmeczów: 

15, ilość zwycięstw: 12, ilość porażek: 3. 
Skład drużyny: Grzegorz Gawroński, 

Bartosz Gawroński, Piotr Włodarczyk, 
Zbigniew Włodarczyk, Przemysław Sadow
ski, Krzysztof Wróbel, Mirosław Godzi
szewski, Jacek Markowicz i Michał Stęp
niewski. 

Rzemiosło było w tym roku bardzo bli
sko powtórzenia sukcesu z n edycji w 2001 
roku, kiedy to sięgnęli po mistrzowski tytuł. 
z.abrakło bardzo niewiele. Pokonali dwukrot
nie mistrzów ligi, ale potknęli się na teore
tycznie słabszych rywalach (porażka z Księ
żakiem i Maliną). Ale i tak trzeba się cieszyć 
z tego, co się ma W porównaniu do ubiegłe
go roku (4. miejsce) to był udany sezon dla 
tej ekipy. 

Mistrzami Łowicza 2006 i zdoby.w;ami Pucharu Ligi okazali się gracze LZS Retki 

Bezpośredni awans do I ligi wywalczyła w tym sezonie ekipa Gronkow 

3. MALINA Skierniewice; ilość me- 5. TKKF KSIĘŻAK Lowicl; ilość m>-
czów: 15, ilość zwycięstw: 10, ilość pora- czów: 15, ilość zwyci~: 9, ilość porażek; 6. 
~k: 5. Skład drużyny: Cezary Znyk, Sławomir 

Skład drużyny: Mirosław Skrzypiński, Kucharek, Wróbel Dariusz, Wojciech Więc
Wojciech Skrzypiński, Piotr Kłobuchowski, kowski, Bartłomiej Erchardt, Sebastian Ja
Wojciech Dąbrowski, KrzysztofMąkolski, błoński, Tomasz Słoma, Kamil Oleszkin, 
Janusz Nowak, Andrzej Kaliszek, Marcin Lukasz Mitek i Robert Kowalski. 
Przybył. Księżak kolejny sezon nie może przebić 

Drużyna ze Skierniewic nie powtórzyła się do czołówki. Łowicki TKKF w tym se
sukcesu spned roku. Mistrzowie z VI edy- zonie grał w kratkę. Miał bardzo dobre me
cji spisali się nieco po~j oczekiwań. Prze- cze, w których pokonał Rzemiosło, Malinę, 
grali pięć spotkań, a to za dużo, aby myśleć ale miałteż wpadki. Ekipa prezesa Wojcie
o pierwszym miejscu. Ekipa miał w tym cha Więckowskiego w tym roku miał 
roku drobne kłopoty kadrowe (brak pod- dużą szansę na podiwn, ale jej nie wykorzy
stawowego rozgrywającego) i to się odbiło stała W poprzednim sezonie dopiero siód
na ostatecznym wyniku. me miejsce, w tym lekka poprawa i dwa 

4. TKKF BANK SPÓLDZIELCZV miejsca w górę. Na półmetku byli na IIzecim 
Głowno;ilośćmeczów: 15,ilośćzwycięstw: miejscu. Księżak reprezentował również 
7, ilość porażek: 8. nasze miasto w rywalizacji ligi skierniewic-

Skład drużyny: l.dzisław Kujawiak, Do- kiej. Niestety tam też nie udało się stanąć na 
rninik Gawożyński, Marek Latoszewski, podium. Przegrali w półfinałach 2:3 i w me
Andrzej Lewandowski, Michał Tomczyk, czu o trzecie miejsce również polegli w tie
Marek Trębski, Piotr Zych i Bartłomiej Pa- braku. 

· kowski 6. DZI-KOŚ-Ć Chąśno; ilość meczów: 
Siatkarze TKKF BS zdobywali mistrz.o- 8, ilość zwycięstw: 5, ilość po~k: 3. 

st.wo w ill edycji AML (2002 rok). Teraz Skład drużyny: Marcin Dubielak, Piotr 
radzą sobie w lidze słabiej. W tamtym roku Sukiennik, Szymon Wójcik, Karol Joachi
pią~ Io~ a "! tym St:Z?nie lekka ~ra- · mem, Michał Kośmider, 
wa i rme.i~ ~1ąte. Banki_erzy to ~~- To był najsłabszy sezon Dzi-koś-ci w I li
czony zespół i są w ~e wygrac ~ ~~ d:ze.Małotego.Ekipataniedokończylaroz
dym rywale? ale brakuje trochę ~ą 1 teJ grywek. Wycofała się z ligi na cztery kolejki 
kropki nad 1. _w przyszłym roku moze po- przed końcem Brak kontuzjowanego Mi
walczą o podium. chała Kośmidra, to chyba główny po

Piłka siatkowa - tabela wszech czasów Amatorskich Mistrzostw Łowicza 
wód takiego obrotu spraw. Czas Dzi-koś-ci 
chyba już minął. A pamiętamy jeszcze nie 
dawno ile emocji było w pojedyn,kach 
z udziałem tego zespołu. W tamtym roku 
drugie miejsce. Może jeszcze coś drgnie 
w tej ekipie i zagrają w przyszłym roku. Księiak awansował na "pudło" 

Już po raz siódmy rozgrywane były awansował TKKF Księżak Lowie7., któty 12. J.W i 2. BMT Łowicz (12) 2 23 9 
Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce wykorzystał słabą postawę Dzi-koś-ci. 13. GOK LO Zduny (13) 2 27 5 
siatkowej. Od trzeciej edycji powstała tabe- Awans o dwa miejsca zanotował Malina, 14. AZS KN Łowicz (14) I 12 5 
la wszechczasów siatkarskiej ekstraklasy. która wzbogaciła się o dziesięć zwycięstw. 15. Hurtownia Sokół (15) I 11 5 
Tabelatapokazujeileekipwystępowałodo Na dwudziestej lokacie pojawił się UKS Kumple.Szarika (15) I Il 5 
tej pory w pierwszej lidze. Mo~y przy- Blach. 17. Ultima Thule (17) I 11 4 
pomnieć sobie drużyny jednego sezonu. Z tabeli odczytać można, że tylko dwa 18. Plażowicze (18) I l1 2 
Widać też wyrażnie, re są stale ekipy, które zespoły występują w rozgrywkach AML 19. Tadeo z Merza (19) I 6 2 
regularnie biorą udział w rozgrywkach. Ta- od pierwsz.ej edycji. Są to: LZS Retki i TKKF 20. UKS Blich Łowicz (-) 1 15 I 
bela ta jest zatem krótkim zarysem historii Księżak Łowicz. W tabeli sklasyfikowano 21 . Dragi (20) I 12 l 
1AMŁ. Po VIl edycji do tabeli doszły kolej- 29. drużyn. Diabły (20) . I 12 1 
ne dwa zespoły. T~ liczba wszystkich I. LZS Retki(!) 7 89 66 Młynek (20) I 12 I 
grającychekipwilidzedobijajużprawiedo 2. Rzemiosło Głowno (2) 6 78 57 24. Płomień (23) I Il I 
30. W przyszłym roku pojawią się dwie 3. TKKF Ksit(żak Łowicz (4) 7 89 44 25. Olimp Bedlno (24) 1 14 O 
nowe drużyny - Gronki i Dzi-koś-ć Il. 4. Dzi-koś-ć Chąśno (3) 6 74 43 26. ŁSM Łowicz (25) l 12 O 

W tabeli wszechczasów, po VIl edycji, 5. TKKF BS Głowno (5) 5 66 41 27. Zatorze Łowicz (26) 1 10 O 
nie nastąpiły~ zmiany. Nadal niezagro- 6. Przyszłość/Panaceum (6) 4 52 25 28. Aspol Żychlin(-) I 8 O 
żona znajduje się ekipa LZS Retki, która 7. ZNP Belferek (7) 3 37 23 29. Gruba Berta (27) 1 7 O 
prowadziła już w tamtym roku. Teraz dopi- 8. Technikum Zd. Dąbrowa (8) 4 50 22 W kolejnych rubrykach tabeli podano: 

1 sała na swoim koncie kolejne trzynaście 9. Malina Skierniewice (I I) 2 25 20 ilość sezonów w I lidze, ilość rozegranych 

7. TKKF EXPANOOR Głowno; ilość 
meczów: 15, ilość zwycięstw: 5, ilość pora
~k: IO. 

Skład drużyny: Sławomir Stopczyński, 
Eligiusz Zieliński, ~j Drzewiecki, Mar
cin Moszczyński, Marcin Janiszewski, 
Piotr Plichta, Maciej Brzeski, Rafał Olczyk, 
Pizemysław Borlcowski, Piotr Plichta 

To był trzeci sezon Expandora w I lidze. 
W ubiegłym roku zakończył rozgrywki na 
szóstym miejscu, a w tej edycji ekipa Eli
giuszaZielińskiego zajęła siódmą lokatę. 
W tej drużynie czegoś brakuje. Grają ładną 
siatkówkę, ale nie ma siły w atalm Dlatego 
nie mogą wygrywać z najlepszymi. Może 
w przyszłym roku powalczą o wyższe 
miejsce. 

8. UKS BLICH KIA-MOTORS 
ł.owicz; ilość meczów: 15, ilość zwycięstw: 
1, ilość po~k: 7. 

Skład drużyny: Kornel Leśniewski, To
masz Kromski, Michał Piekae7., Krzysztof 
Jaros, Michał Durka, Mariusz Maślich, 
Kamil Karmelita i Artur Sadowski. _ 

Siatkarze ze szkoły na Blichu walczyli 
w lidze bardzo ambitnie. Ale nie było łatwo. 
Podopieczni Artura Sadowskiego po
konali tylko Aspol Żychlin i zajęli przed
ostatnie miejsce. Niestety, w barażu polegli 
z drugim zespołem Dzi-koś-ci i możliwe, re 
nie zobaczymy UKS-u w I lidze w przy
szłym sezonie. 

9. ASPOLŻychlin; ilość meczów: 8, ilość 
zwycięstw: O, ilość porażek: 8. 

Drużyna z Żychlina to ~ nieporozu
mienie tegorocznej edycji. Dostali „dziką 
kartę", ale re im nie szło w lidze, to po pro
stu sobie zrezygnowali w połowie drogi. 
Oj nieładnie! Zbigniew Łaziński 

zwycięstw i minimalnie powiększyła prze- 1 O. TKKF Expandor Głowno(! O) 3 40 15 spotkań i ilość zwycięstw (w nawiasie miej- Ekipa UKS Blich po roku gry w I lidze spadła, ale jest szansa, że jednak zespól 
~IO ~)q.etpiQSłęrn,. lja ~~ u:lli<i~ I 

1 l l . ..Bk>k Etylenowy Płock (9) t ~ I 5 J 15 we prz.ed V,H edycją). Zhi~ Łazińs!ą ten wostanie 'w,grupie., -flfJj/epszyc/1 ekip #,)wiCZa. , t.> 

I - „ .., . „ ~- •1 I ~ ... - I '„ < '" ,„. - -,}; ~ .}· ~ J I a a r ~:.a 1 - - -.., ,..,. ł _ - -~ _ v _.1 -~ _ „._ ~ _ ''-""' - '"- 11_.\,_ J -' _ ~ „ I _ -"·-u - - - ,-_,,,_ .,,. _t_,„ - ~ -'-!.-,...- ... -------- - --- - - - - -- - ... „ - - - - - ._ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - !&,: - - °" 
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Piłka siat~owa - podsumowanie li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Pięć miesięcy zmagań o awans do I ligi 
Sezon Amatorskich Mistrzo

stwach Łowicza w piłce siatkowej 
dobiegł końca. w rozgrywkach2005/ 
2006 w II lidz.e wzięło udział 14 w
społów (rok temu 16). Cz.eść drużyn 
przystąpiły do walki o miejsce 
w ekstraklasie, natomiast dla pozo
stałych ekip była to foona zabawy 
imiłego~c:zasuwolnego. Ten 
sezon był najdłuższy w historii 
AML. Ttwał ponad pięć miesięcy. 
W piątki w hali OSiR m 2 siatkal7.e 
walczyli o ligowe punkty od 28 paź
dziernika do ?kwietnia W cz:afileroz
gcywek na halę przychodziło wielu 
kibiców. Dla wielu młodych ludzi był 
to sposób na spędzenie piątkowego 
wiecz.oru. Oczywiście poziom spo
tkań p<>Z'.(Nawia wiele do życzenia, 
ale tr7.eba przy.mać, że łowickiej mło
dzieży woli walki i ambicji nie braku
je. W tym roku zawodnicy zagrali 
systemem każdy z każdym, mecz 
i rewanż., a później jesz.cze play-off 

Po pierwszej rundzie już było wi
dać, żedo pierwszej ligi kandydować 
będągłówniedwieekipy. W grupie A 
do celu skuta:znie :zmier.zala Dzi..kOO..ć 
Il Chąśno, a z grupy B - Gronki. 
Okazało się, że kolejność na póhnet
ku nie była praypadkowa. Ostatecz
nie w II lidz.e zwyciężyła młoda eki
pa Gronków, która w finale pokonała 
Dzi-koś-ć II i bezpośrednio awanso
wała do gry w I lidze. DZi-koś-ć 
wbarażuporadziłasobiez UKS Blich 
i w ten sposób równie-ż zapewniła 
sobie miejsce w siatkarskiej ekstra
klasie. 

Jak co roku, poniżej prz.edstawia
my krótkie podsumowanie wszyst
kich ekip. Przy podawaniu wyników 
nigdy nie zamieszczaliśmy składu, 
:zatem czynimy to teraz. 

1. GRONKI Łowicz; ilość me
cz.ów: 15, ilość zwycięstw: 14, 
ilość ~ek: 1. 

Skład drużyny: Piotr Osica, Mi
chał Kalata, Paweł Wojciechowski, 
Karol Parys, Marcin Sobieszek, Mar
cin Podrażka, Hubert Laska, Łukasz 
Stańczyk i Piotr Daszczyński. 

Wm:szczciesięudało ... Takmogą 
powiedzieć młcxlzi siatkarze, głów
nie z I W, któ!Z)' mająjuż duże do
świadczenie w drugoligowej walce. 
W ubiegłym sezonie zakończyli roz
grywki na trzecim miejscu i niewiele 
brakowało do walki o awans. Teraz 
to się udało. Duże brawa dla tej eki-

PY·. Ci siatkal7.e grają ze sobą od cza- Dawid Pisarek, Tomasz Burzyński, 
sów nauki w Gimnazjum m 2 i tny- Mariusz Chojecki, Mariusz Wacła
mają się razem już ponad tJZy lata. wiak, Piotr Słoma. 
Zobaczymy jak sobie będą radzić w tym sezonie siatkar.ze z z.espo.. 
w meczach w pierwszej lidz.e. Miej- łu Szkół na Podrzecmej nie najlepiej 
my nadzieję, że powalczą o ligowe prez.mtowalisięwlrurrlz.ie,nat.omml: 
punkty. drugą~sez.ooumielibardzoudaną, 

2. i:>zł.K~ ft~ ilość Przy odrobinie szczęścia mogli nawet 
~ 15, ilośćzwycięSlw: 13, · znaleźć się w finale. Podopieczni~ 
lk)ŚĆ. poratek;" 2. tra Slcrny w ubiegłym roku wywal-

Sldllddrużyny: BogdanKi:mlider czyli 9. lokatę i w tym sezonie odno
Wiktor Dzik, Mateusz Dzik, Karoi towali duży skok w tabeli. 
Brodecki, Kamil Górski, Jan Górski, .. 5 ZSł Zcłrty;~meczć'l.v.15, 
Wojciech Kutkowski, Pr7.emysław Mt~ S. bć.~ 7" 
~lichta, ~~f ~edzic, ~a~ "' Skład druŻyny. Kamil Owczarek, 
nusz Tokarski I Krystian Tokarski. Lukasz Świątkowski, Adam Ko-

Chyba po cichu liczyli namistrz.ó.. smowski, Piotr Michalski, Tomasz 
stwo II ligi. Jednak drużyna Dzi-koś- Piwowarski, Kamil Kosmowski, 
ci Il, czyli ekipa Witolda Dzika Daniel Drobik, Przemysław Drobik, 
i Bogdana Kośmidra musiała za- Kamil Kostnewa i MiłOS"Z Gawiy
dowolić się2. miejscem. Najważniej- siak. 
sze, że wywalczyli awans do I ligi. 
Tu.eba mieć nadzieje, że wniosą oni 

Na przyzwoitym miejscu zakoń
czyli zmagania w Il lidz.e Uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych w c.du
nach debiub.tją w rozgcywkacb. Pod
opieczni Jacka Zrazka bardzo 
wysoko postawili poprzeczkę mi
strzom ligi- Gronkom w ćwierćfina
le, przegrywając dopiero w tie-bra
ku. W pojedynku o piąte miejsce 
pokonali UKS Ekonomik 3:2. Miej
sce w tabeli zasłużone do posiada
nych umiej~. 

do ekstraklasy coś nowego. Może 
pizypomną się czasy tej Dzi-koś-ci, 
kiedy to na trybunach była liczna gru
pa głośnych i wiernych kibiców. Cie
kawe, czy w przyszłym sezonie 
w I lidz.e :zagrają dwa zespoły Dzi
koś-ci. Najprawdopodobniej siły ro
staną poą;wne i barw gminy Chą
śno będzie bronić jeden zespół. Cie
kawe z jakim wynikiem. 

3. UKS KORABKA Łowicz; 
ilość meczów: 15, ilość "LWY
~9, ik)ŚĆ~: 6. 

Skład chużyny: Jakub Kwestarz, 
Sebastian CzaJlca, F.rnil Gajda, Mate
usz Grzegruy, Gabriel Piekacz, To
masz Walak, Maciej Redzicki, Pize
mysław Workowski, Paweł Mycka, 
Paweł Kobierzycki, Emil Gajda 
i Kamil Konewski 

Podopieczni Pawła Tomczaka 
po kryzysie formy w pierniszej nm
dzie rozgrywek odbili się od dna i wy
windowali wysoko. W chugiej części 
rozgrywek wygrali aż 7 spotkań i tyl
ko dwa razy schodzili z parlrietu po
konani. To OObry wynik Osmtec:mie 
zakończyli rozgcywki na wysokim 
3. miejSClL Poprawili, zatem wynik 
z tamtego sezonu ( 6. miejsce). z.espół 
ten czyni spore postępy i kto wie, 
może pokuszą się za rok o awans. 

4.2SP1~b§ćmoczy.15, 
blć~7.j)ść~8. 

Skład drużyny: Lukasz Gładki, 
Marek Gładki, Hubt:rt Fijałkowski, 

6. UKS EKONOM9K Łowicz; 
ilość meczów: 15, ilość zwy.i. 
cięslw: 7, ilość poraieł<: 8. 

Skład drużyny: Mateusz Marsza
łek, Rafuł Kret, Damian Górski, Da
niel Kosiorek, Piotr Garczyński, Ja
cek Woźniak, Lukasz Owczarek, 
Marek Szymczak 

Podopieczni Tomasza Czuba
ka w tamtym roku zakończyli roz
grywki na 7. miejscu, grając pod szyl
dem PiS. W tym sezonie zagrali na 
podobnym poziomi. Udało się awan
sować o jedno miejsce w tabeli. Grali 
w kratkę, dobre mecze pizeplatane 
były słabymi występami. Może 

w przyszłym roku pokuszą się 
o pierwszą „trójkę". 

7. ESSATO TEAM; ilość me
cz.ów: 15, ilość zwycięstw: 10, 
ilość porażek: 5. 

Składchużyny: Kamil Gala, Paweł 
Suder, Krystian Krawczyk, Lukasz 
Walędziak, Mateusz Z.abost, Piotr 
Kapusta, Dariusz Kapusta, Lukasz 
Skomiał i Atkadiusz AnysOOi. 
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PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · transport · serwis ~ ~~~ 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! l'T. 

Maurzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R·9 
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•zawieszeń• hamulców• zbieżność kół itp. 
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 
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Wiesław Łon, tel~ 0608-197;961 

Teresew 44_, 99·4J2 Kiernozia 
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kompleksowe "'konywame 
ZBIORNIKOW I Pl YT 
GNOJOWYCH ~: ~~om~3 
../ Załatwiamy całkowitą dokumentację. 

.,/ UDZIELAMY GWARANCJI . . R~24 

Śmiało moina stwierdzić, że Eki
pa Essato, to największe roz.cz.aro
wanie tegorocznych rozgrywek 
w 11 lidz.e. Drużyna, w której grają 
głównieuc-zniowie i absolwenci ZSP 
m 3 PIZY ul. Powstańców świetnie 
radziła sobie w I rundzie. W grupie A 
przegrali tylko z liderem tabeli. Były 
zatem realne szansenaawam, ale oka
zało się, Ze końcówka była futalna. 
Prz.egrali najwaźniejsze pojedynki 
i ootatecznie dopiero siódma lokata. 
Przypomnijmy, że rok wcz.eśniej 
było czwarte miejsce. 

a. ISKRA. Łowkiz; ilOść m&1 
<;2.f:m;.15, ilośćzwydęslw. 9, ilość 
j)oraż.ek: 6. 

S1dlld chużyny: Prz.emysław Do
mińczak, Dominik Kuś, Maciej Wy
sz.ogrodzki, Karol Z.arz.eczny, Piotr 
Chrapulski, C.ezary Wołowiec, Ma
ciej Barański, Dominik Z.awierucha, 
GrzegorzCipiński, Jakub Wajcikow
ski, Ktzysztof ż.aczek i Rafuł Fuz 

Iskra w chugiej części sez.ony za
grała podobnie jak Essato. To znaczy 
ban.Iz.o słabo. Po I rundzie 2. miejsce 
w grupie, ana koniec dopiero 8. loka
ta. Ta nowa ekipa, która pojawiła się 
w lllidz.e i powstała z siatkarzy uczt 
cych się w łowickim Kolegium Na
uczycielskim nie może być zadowo
lona ze swojego występu. Ciekawe 
czy wystąpią w przyszłorocznej 
edycji. 

9. ft LOŁOWicz; ilość meczów: 
15, ilość zwycięstw: 7, ilość po
rażek: 8. 

Skład drużyny: Damian Lelonkie
wi~ Paweł Nowak, Ktzyszto( Mi
chalak,KrzysztofSzwarocki,Damian 
Sakosik, Adrian Feltynowski, Jaro
sław Makowski, Albert Szcz.epanik 
i Maciej Więckowski. 

Awans w stosunku do ubiegłego 
roku odnotowali uzniowie z II W 
w ŁowiC211( dawniej Ziomale). W se
z.onie 2004/2005 uplasowali się do
pierona 12.miejSCtL Tym ramn na 
miejscu 9. Podopieczni Zofii Ku
charskiej wygrali siedem spotkań. 
Przycxhubinie~mogłiawan-

sować do finałowej ósemki, ale za
brakło punktów. W finale pociesw
nia o miejsca 9-11 odnieśli zwycię
stwo. 

10.ZAtoRZEAVENAŁ.owicz; 
ilość meczów: 15, ilość zwy
~ ą,ilość,~ 9„. 

Skład drużyny: Jarosław Milcza
·rek, Jakub Lelonkiewi~ Mateusz 
Kołodziejski, Piotr z.abost, Grzegorz 
ŚCibor, Tomasz Szuplewski, Krzysz
tof Dubie~ Piotr Guzek, Robet Ga
sik i Marcel Sykowicz. 

Ekipa z z.atorz.e to jedna ze slab
szych ekip w II lidz.e i ich celem na 
pewno nie jest walka o I ligę. Naj
większym sukcesem tegorocznej 
edycji będzie dla nich zwycięstwo 
z Iskrą. Poza tym w play-off poko
nali Jamajkę Brados, dzięki temu 
awansowali do grupy 9-11. 

r 11. STOMED Łowicz; ilo~ 
~ ... 14, ilość~ 2, 
llość~12.. 

Skład drużyny: Tomasz Wasilew
ski, Maciej Jędrachowicz, Maciej 
Kalata, Tomasz Szczepański, Marek 
Ais, Ariel Brzozowski, Łukasz Z.a
bost, Paweł Dziedziela i Piotr Dzie
dziela 

Ekipa Stomedu (dawniej B-K-D
W) w której grają młodzi siatkal7.e ze 
szkół średnich z Łowicza to słaby 
zespół. Cz.eść siatkarzy to piłkarze 
Pelikana ekipy juniorów z rocznika 
1989. W popI7.ednim sezonie zajęli 
11. miejsce i w tym sezonie powtó
rzyli ten wynik. Do fuzy gry o miejsc 
9-11 dostali się dość ~!iwie, bo
wiem wylosowali awans bez gry. 

12. JAMAJKA BRADOS 
Łowicz; ilość rnec:Ww. 14, ilość 
~ 4, ilość porażek: 10. 

S1dlld drużyny: Adam Waligórski, 
Wojciech Grzejszczak, Marcin Bro
decki, Artur Kobierecki, DamianRy
busiewi~ Komad Lebioda, Jakub 
Swstak, Piotr Wojtysiak i Jarosław 
Szkop. 

Chyba nieco poniżej oczekiwań 
zakończyli rozgrywki siatkarze z Pi-

jarskiego Liceum Ogólnokształcące
go, którzy w tym roku debiutują 
w rozgrywkach. Młodzi zawodni.cy 
majądobrewanmki. do gry, ale braku
je trochę umiej~ i doświadcz.e. 
nia Jeśli będą grać ze sobą w przy
szłym roku na pewno będą groźni 
l.dol:ęJą trochę doświadczenia i po
prawią swoja lokatę. 

11 DZIECIAKI GRONIA 
t.owicz; ilość meczy; 14, ilość 
~ 1, ilość porażek: 13. 

Skład drużyny: Dominik Chmąż
ka, Mariusz Misiura, Jakub Nowak, 
Przemysław Burzyński, Lukasz 
Gajda, Tomasz Frankowski, Tomasz 
Michalczyk, Szymon Laskowski 
i Kamil Jagoda. 

Podopieczni trenera Zbigniewa 
Gronczewskiego z Gimnazjum 
m2 w Łowiczu, to najmłodsza i zara.. 
zem najsłabsza ekipa ligi. Jednak nie 
zajęli ostatniego miejsca Uratowała 
ich pm:d tym ekipa GOK-u, która 
wycofula się z rozgrywek i oddala 
mecz walkowerem. Ciekawe czy 
Dzieciaki Gronia pójdą śladami Gro& 
ków i dalej będą grać razem. A mW.e 
za tJZy lata awans do I ligi? 

14,GOKZtbly;~rneczółt. 
12, ilość~ 5, ilość po; 
raźek:7. 

Skład drużyny: Karol Kosmow
ski, Maciej Kolos, Kuba Kantorek, 
Piotr Florczak, Wojciech Florcr.ak, 
Maciej Kołodziejczyk, Łukasz Gry
glak, WiktorSurma. 

Ekipa Karola Kosmowskiego 
raWBasobiecałkiemdobrz.ewpierw
szej rundzie. Cztery zwycięstwa 
w sześciu meczach to był dobry do
robek S1dlld zespołu wystarczył sp<} 

kojnie na środek tabeli II ligi. Jednak 
okazało się, że młodzi siatkarze są 
niepowaini. Chyba znudziła im się 
liga. Pojawiły się kłopoty ze składem 
i po dwóch meczach rundy rewan
żowej zespół został wycofuny z fO'l

gcywek. Oj tak się nie robi. Gramy 
zawsze do końca 

(zły) 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 ze zm.) i§ 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ni!lruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108) 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 
ogłasza li .przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż n/w nieruchomości: 
Obręb Nr działki Numer Opis Cena Wysokość 

Opis nieruchomości geodezyjny i jej powierzchnia księgi użytku wywoławcza wadium 
wieczystej w zł. wzl. 

Gągolin 63 34125 Nieruchomość rolna niezabudowana. R.lllb- 5200,· 520,· 
Zachodni pow. 0,50 ha Bezpośredni dojazd do nieruchomości 0,50 ha 

odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej. 
Droga o nawierzchni bitumicznej 
znajduje się w odległości około 180 m 
od granic działki 

./ Dla w.w. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

./ Nieruchomość nie jest obciążona prawem i roszczeniami osób trzecich . 

./Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2006 roku o godzinie 10·łej w siedzibie Urzędu Gminy 
Kocierzew Południowy sala narad. 

./ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w terminie do dnia 26 maja 2006 r. 
do godziny 12.30 w kasie tut. Urzćdu lub na konto nr 76 9288 1053 1300 0390 2000 0030 
Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu, najpóźniej na 5 dni przed otwarciem przetargu, 
tj. do dnia 26 maja 2006 roku . 

./ Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

./ Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. 

./ Wąslium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
od zawarcia notarialnej umowy nabycia nieruchomości. 

./ Wszelkie opiaty związane ze sprzedaźą nieruchomości ponosi nabywca . 

./ Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, 
gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. 

./ Bliższych informacji na temat sprzedawanej nieruchomości i dodatkowych warunków przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 4 pod numerem telefonu (046) 838-48-25 wew. 15, 
w godz. 8-16.00 . 

~ Wójt Gminy Koc!erzew.Południowy zastrzega sobie mo~liwośó odwołaniapnetargu.z waż~ych powodów. ! 
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Piłka nożna - 24. kolejka IV ligi 

BYLI PO PROSTU StABSI 
•PELIKAN II Łowicz-WOY ()poc'z

no 0:2 (0:1) 
O: 1 -Paweł M.achniewski (15 kamy), 0:2-

Surrna(57). 
Pelikan: J~ewski 4 - Knera 3, Brzóz

ka4, Burzykowski 3 (75 Golis), Ł. Olaczek3 
• M. Plichta 3, P. Plichta 4 (60 Mikulski), 
Kaźmierczak: 4 (60 Cichal), Gt7.egorek 4 -
Kosiorek 3 (70 Kutkowski), Ługowski 3. 
Łowicz, 23 kwietnia. 'Zaaęliśmy coś 

grać dJJpiero od momentu kiedy przeciwnik 
1liobył 2. gola. Przespaliśmy pierwsze 45 mi-

nut i stąd porażka - mówił po meczu trener 
rezerw Pelikana Grzegorz Majchrzak. 
ŚWi~słowa! Gdyby ,,Ptaki'' grałycałymecz, 
tak, jak ostatnie dwa kwadranse być może 
udałoby się dq>isać do skromnego dorobku 
choćbypt.mkcik A taksytuacjarobisięcoraz 
bardziej nieciekawa ... 

o pierwszej połowie mama napisać tyl
ko tyle, że się odbyła iże Pelikan stracił gola 
z rzutu karnego. W 15. minucie błąd popeł
nił Sylwester Knera. Nasz obrońca stra
cił piłkę w polu karnym i chcąc ja odzyskać 

I Najbardziej doświadczonym graczem Pelikana li jest Dawid Ługowski 
(pierwszy z prawej). 

sfaulował cywaJa. Sędzia wskazał na ;,wap
no", choć wielu lobiców twierdzi, że prze
winienia popularnego ,,Kanady'' nie było. 
Tak czy inac7.ej, Paweł Machniewski cel
nie kopnął z 11 metrów i po kwadransie 
gospodarze prz.egrywali O: 1. A potem z bo
iska wiało nudą. Dłużyzna ... -jakby powie
dział jeden z bohaterów ,,Rejsu" Malka Pi
wowskiego. 

Ciekawiej było po przerwie. NiecDugo po 
rwpoczęciu chugiej cz.ęści 't!lY goście prze
prowadzili ładny kontratak. Rajd jednego 
z pilkarzy z Opoc:zna przez niemal pół bo
iska, zagranie na skrzydło, dośrodkowanie 
w pole karne, a tam Sunna bez kłopotu poko
nuje Mariusza Jędrzejewskiego. I do
piero wtedy przebudzili się gospodaize. Za
częliśmy śmielej atakować bramkę cywaJa. 
Znakomitą okazję na z.dobycie gola kontak
towegomiałwprowadwny za Marcina Ko
siorka -Paweł Kutkowski. Otrzymał do
kładne podanie od partnera ale z trzech me
trów do praktycznie pustej bramki nie wce
lował. Bliski szcz.ęścia był również Michał 
Plichta. Niewiele brakowało :żeby na listę 
stnelcówwpisałsię Michał Baózka. Nll'lZ 
stoper hllle przymieazył z dwudziestu me
trów, a że dysponuje soczystym udern:niem 
golkiper gości z trudoością wysz.edł obronną 
ręką z opresji. Mimo kilku niezłych okazji dla 
biało-ziełoaych, wynikniestetynieuległ:zmia. 
nie. 

Porażka nie może jednak podłamać na
szych graczy. Musza nadal walczyć. Już 
d:zisiaj - w czwartek o godz. 17.00 w zale
głym 1llflCZl1 z Bełchatowem. 

Bogusław Bończak 

Tenis stołowy - Indywidualne Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 

Pięć medali łowiczan 
Łódź, 22-23 kwietnia. Bardzo do

brze w Indywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego w tenisie sto
łowym zaprezentowali się zawodnicy 

I UMKS Księżak Łowicz. Podopieczni 
trenera Krzysztofa Placka wywalczy
li w Łodzi aż pięć medali. Pierwszego dnia 
złoto wywalczył Piotr Podsędek 
(UMKS Księżak), który wraz z Marci
nem Małysem (Prosna Wieruszów) się
gnęli po tytuł w grze podwójnej miodzi
ków. Ten sam zawodnik następnego dnia 

1 
wywalczył także srebro w turnieju sin-
glistów, a ponadto wygrał eliminacje do 
Półfinałów Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Młodzików. 
Także srebrny medal w grze mieszanej 

kadetów wywalczył Jakub Placek 
(Księżak), który wystąpił w turnieju 
wraz z Katarzyną Konieczną (Kusy 
Łobudzice). Kuba wywalczył także wraz 
z Łukaszem Kiciakiem (Elta Łódź) brąz 

Jakub Placek 

Ksenia Wuczyńska i Wiktoria Guzek zdobyły w Łodzi brązowy medal w deblu. 

Piotr Podsędek 

w grze podwójnej kadetów, trzecie miej
sce zajęły także w grze podwójnej mło
dziczek: Ksenia Włuczyńska i Wik
tońa Guzek (obie Księżak). 

Ponadto w turniejach indywidualnych 
łowicz.anie zajęli następujące miejsca: mło
dzicy - 9-12: Mateusz Podsędek, mło
dziczki - 5-8: Wiktoria Guzek i 9-12: 
Ksenia Włuczyńska, kadeci: 5-8: Jakub 
Placek5-8. 

Do Kazimierzy Wielkiej, gdzie 30 
kwietnia odbywały się będą Półfinały Mi
strzostw Polski Młodzików, oprócz Pio
tra Podsędka pojadą obydwie drużyny 
Księżaka. (p) 

PHka siatkowa - 3. i 4. kolejka Amatorskich Mistrzostw Zdun 

LZS Retki liderem 1 Zdunach 

Piłka nożna - 19. i 20. kolejka klasy okręgowej 

Orzeł troszkę w górę 
19. kolejka SKO: 
• MACOVIA Maków - POGOŃ Bd

chów 0:2 (0:0); br.: Kromski (53) i Wttold 
Szyba(79). 

• GLKS Wołucza-MAWVIARawa 
Mazowiecka 0:5 (0:0); br.: Marcin Mań
kowski 2 (49 i 51), PiotrPietrzak.2(55 i 62) 
i ToID!L'lZ Stasiewicz (75). 

• ORLĘTA Cielądz - BIALKA Biala 
Rawska 1:2 (1:1); oc.: Jakubowski (34 kar
ny)-Stawiński(20iMariuszWielgus(90+4). 

• SOKÓŁ Regnów - ASlRA Zduny 
1:1 (1:1); br.: Mariusz Ochmański (34 samo
bójcza) - Wiśniewski (20 kamy). 
•GKSGb:hów-1.AKTO'ZAL~ 

ce3:1 (1:1); l:c: Sctiesiak(43), ~(50) 
i ScmkiewiC'z(70)- Marcin Rychlewski (31). 

• WIDOK Skierniewice - OLIMPIA 
Chąśno 6:1 (5:0); oc.: Dominik Czeczko (8), 
Budek2(1li25),Adamiec2(32i78)i0kruch 
(45)- Strach (73). 

• SIERAKOWIANKA Sierakowice -
CZARNI Bednary 2:5 (2:3); oc.: Strączyń
ski (15) i Romanowski (30) - Mikulski 
(5 kamy), Jarosław Plichta2 (24 i 26), Pisarek 
(82 kamy) i Myczka (88). 

Pauza: ORZELN"leborów. 
20. kolejka SKO: 
• ORZEL Nieborów-GLKS Wołucza 

11:0 (4:0); br.: Patryk Woźniak 4 (11, 24, 63 
i 89), Łukasz Papuga 3 (44, 52 i 58), Kroc 
(45), Przemysław Pomiaoowski (77), Mio
dek (82) i Bogdan Plichta (86). 

• ASlRA Zduny - POGOŃ Belcbów 
2: 1 (1:1); br.: D.miel Plusz.ka (45) i Bońc:ZBk 
(90+4) - Piolr Bombała (7). 

• LAKTOZA Lyszkowice - SOKÓŁ 
Regnów 1:2 (0:1); oc.: AndI7.ej Durka (55)
SłaOOewicz (10) i Dyśko (80). 

•CZARNI Bednary- WIDOK Skier
niewice0-.3 (0:1); br.: Sadowski (30) i Adam 
Bombała 2 (72 i 80). 

• OLIMPIA Cbąmo-GKS Głuchów 
0:6 (0:1); br.: Sobakiewicz (3, 63, 75 i 78) 
i Waliszewski 2 (80 i 83). 

•MAWVIARawaMazowiecka-SIE
RAKOWIANKA Sierakowice 11:0 (6:0); 
br.: Tomasz Stasiewicz 2 (3 i 42), Piotr Pie
tnak 3 (8, 27 i 85), Marcin Mańkowski 2 
(25 i 47),Jaroslaw Rz.epeck:i (36),DanielNie
zgoda (56), Marcin Stolarek (60 karny) 
i Łukasz Oioderski (87). 
•MACOVIAMaków-ORLĘTAC»

lądz 5:1 (0:1); oc.: Pawlik 2 (50 i 65), Wie
sław Karwat (58), Pneź.dzięk (77) i G:cdek 
(85) - Woźniak (25). 

Pauza: BIALKABiala Rawska. 
1. Mazovia Rawa Maz. ( ł) 17 48 90.. 7 
2. Widok Slciemiewice (~) I 7 43 60-11 
3. Białka Biała Rawska (3) 16 31 31-22 
4. GKS Głuchów (7) 17 3(} 37-22 

· 5. Pogoli BełeMw (4) 11 3ł 4MJ 
6.MtraZd1111.y(6) 11 2J 54-38 
'1. Czarni Bedury (5) 17 28 37·19 
8. Macovia Maków (8) 17 26 33-30 
9. Sokół Regnów (11) 17 ł8 25·34 

10. Laktoza Lyabwiee (J) 17 16 .26-52 
i L Orlęta Cielądz (I(}) 17 16 24-48' 
12. Orzeł Niebemr (14) 16 ł4 31-36 
,3. Olimpia~ (Il) 17 12 )6-Sł 
14. GLKS Wołucza (13) 16 12 24-64. 
1 i..Sie.rakowiaoka.(15) l'.l ,2 9-1.& 

W 21. kolejce skierniewickiej klasy oki-ę
gowej w weekend 29-30 kwietnia zagrają: 
sobota-godz 16.00:GLKSWołucza-Bialka 
BiałaRawska, WidokSkiemiewice-Sierako
wianka Sierakowice, niedziela- godz. 11.00: 
PogońBełchów- LaktozaŁyszkowice, GKS 
Głuchów-Ci.amiBednary,goctz.. 15.00: Orz.eł 
Nieborów - Maz.avia Rawa Mazowiecka, 
Orlęta Cieąlz- Astra z:cluny i godz. 16.00: 
Sokół Regnów - Olimpia ~- Pauza: 
Macovia Maków. 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - 17. kolejka skierniewickiej klasy A 

Witonio iui druga 
Witonia Osiek wygrała tym razem 

w Wygodzie ze Zrywem 2:0 (0:0), a obie 
bramki zdobył :znowu Krzysztof Papuga 
(50 i 52 minuta). Zespół trenera Jarosława 
Rachubińskiego wykorzystał tym sa
mym potknięcie Jutrzenki Mokra Rawa 
i awansowałnachugiemiejsce. 

17. kolajka: Zryw Wygoda -Witonia Osiek 
0:2, Vagat Domaniewice - Juvenia Wysokie
nice 0:2, Fenix Boczki - Pogoń Godzianów 
1 :5, Unia II Skierniewice - Jutrzenka Mokra 
Prawa 4:1, Jutrzenka Drzewce - Olympic 
Słupia 3:1, Agroma Ku1no Waliszew-Mu
scador Wola Pękoszewska 0:2, Torpedo Ce
linów - Manchatan Nowy Kawęczyn 2:0. 
I. Unia II Skierniewice(!) 15 39 83-28 
2. Witonia Osiek (3) 15 30 36-30 
3. Jutrzenka Mokra Prawa (2)15 28 42-26 
4. Muskador Wola Pęk. (4) 15 26 44-39 
5. Pogoń Godzianów (5) 15 25 44-30 

6. Juvenia WySOkienice (6) 15 25 31-27 
7. Jutrzenka Dnewce (8) 15 25 34-26 
8. Olympic Słupia (7) 15 22 30..26 
9. Torpedo Celinów (9) 15 21 31-36 

10. Zryw Wygoda (10) 15 16 25-44 
11. Manchatan N. Kawęczyn(J 1)15 15 32-43 
12. Agroma Wałiszew (12) IS 14 24-43 
13. Fenir Boczki (13) 15 11 19-SO 
14. Vagat Domaniewice (14) 15 6 21-48 

W niedzielę 30 kwietnia iwmrwana bę
dzie 18.kolejka, w której zagrają: godz 11.00: 
Witonia Osiek - M.anchatan Nowy Kawę
czyn, godz. 11.30: Pogoń Godzianów- Vagat 
Domaniewice,godz.14.00:TorpedoCelinów 
- Agroma Kutno Waliszew, godz. 15.00: 
Muskador Wola Pękoszewska - Jutrzenka 
Drzewce, Juvenia Wysokienice - ilyw Wy
goda, godz. 16.00: Jutrz.enkaMoki-aPrawa
Fenix.Boczkiigodz.16.30:0lympicSłupia
UniaIISkierniewice. PawełA.Dolińsld 

Piłka nożna - skierniewicka klasa B 

Kopernik ·tui za Darem 
•Skierniewicka. Klasa B -grupa 1· 
14. koltjka: Dar Plac.encja - Vldoria l.abo

&ów 3:0, RTS Gągolin-StartZhlków Bcrowy 
2:4, Olimpia Niedźwiada-Macovia II Maków 
0:3 (w.o.), Vi.ąaiaBielawy-Kqxmik Kierno
zia 0:6, NaixzódJamoo-MeblomaxZielkowi
ce 3:0 (w.o.). Plru:za: Rawka Bolimów. 
I. Dar Placencja (I) 12 29 48-13 
2. Kopernik Kiernozia (2) 11 27 30-6 
3. Naprzód Jamno (4) 12 25 33-18 

4. 'fwlejka AMZ: 
• SHIMANO Zduny- L7S Retki 0:3 

(10:25, 15:25, 14~25) 
•KAROLISPÓLKA-1ECHNIKUM 

Zduńska Dąbrowa 3:1 (25:19, 26:24, 
20:25, 25:17) 

4. Rawka Bolimów (3) 1124 33-16 
5. Victoria Zabostów (5) 1219 24-30 
6. Start Złaków Borowy (6) 12 16 20-20 
7. Macovia Tl Maków (IO) 12 12 16-40 
8. Victoria Bielawy (7) 12 IO 14-30 
9. RTS Gągolin (8) 1210 17-34 

JO. Meblomax Zielkowice (9) 12 9 18-31 
11. Olimpia Niedźwiada (I I) 12 9 18-33 

W 15. kolejce klasy B wniedzielę23 kwiet-
nia zagrają: godz 11.00: Macovia II Maków -
Naprz.ód Jamno, godz. 14.30: Start Zlaków 
Borowy - Victoria z.abostów, godz. 15.00: 
Kopernik Kiernozia - RTS Gągolin, a mecz 
RawkaBolirnów-VictociaBielawyzost!łpize
łożony na 3 maja, godz. 15.00. Olimpia Nie
dźwiada - Dar Placencja 0:3 (w.o.). Pauza: 
MeblomaxZielkowice. 

• Skierniewicka Klasa B -grupa U: Zduny, 12 i 23 kwietnia. Po mecz.ach Wykorzystali oni podmięcie rywala ze StJu- pojedynki ijest w tej chwili wiceliderem. • ELITAStrugienice-JackowiceLair 
3.i4.kolejkiV cdycjiAmatrxskichMim.aitw gicnic i wyszli na prowa&enie z.dobywa% 3. '/wlęjka AMZ: nild pxzełożono. 17. kolajka: Toqiedo II Celinów -LKS Gra-

9 I 0:4 bice0:4, BialkaIIBiałaRawska- SokółKsięża 
9 10:5 Wola 5:1, Miedniewiczanka Miedniewice -
8 I 0:5" Lesiew WólkaLesiewska3:0, Wulkan Wólka • 
7 8:4 Lesiewska- Olimpia Paprotnia 3:2, Iskra-Do-
0 1 :9 bropasz Babsk - Victoria Chrzą,szczew 2:2, 
O. 0: ~2 GIJ(S ~ Żelazna - Wola Wqla Cbojnata 
~:.. :..~4t- ~1(~ 2auza:.SQbpolJ(Qńop~ .,(pMd) 

Uhm w piłce siatkowej w tabeli na&ąpiły w dwoch kolejnych mec:zacb komplet punk- • SHIMANO Zduny - KAROL I l . LZS Retki (3) 4 
lJlClre TOS7.ady. W spotkaniu 3. kolejki pt.mk- tów. Tym samym ekipa Adama Kot- SPÓLKA 0:3 (27:29, 13:25, 15:25) 2. Karol i Spółka (4) 4 
bnni podzieliły się Elita Strugienice i Teclmi- larskiego ma największe szanse na z.doby- • L7S Retki - Jackowice Łaźniki 3:0 3. Technikum Zduńska (I) 4 

l.duń.ska Dą!>rowa. Młodzież z Techni- cie kolejnego tytułu mistr.wwskiego. (25:13, 25:11, 25:17) 4. Elita Strugienice (2) 3 
kwn wygrała w tie-braku i 2lłpisala na swoim Po czterech kolejkach wysoko w tabeli 7Ilaj- •ELITA Strugienice-TECHNIKUM S. Jackowice Łaźniki ( 5) 3 
kunciedwapunkty.Ztakiego~sprawy , duje się drużyna ,Kar.oLa ,~smow~ Zduiiska.Dąbrowa 2:3 '25:~9, 2S:?l, 6.Shimano.Zduny(6) ił 

gli ucieszyć się siatkatze LZS Retki. ~.Karol-is~ -1~.ZS, ł9t?S, H.:15) -~ - - • - -· - ' - ~ - : .!- - --- - ~- --- ·- .„ 
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Piłka nożna - 21. kolejka Ili ligi 

DERBY Z t~CZYCĄ DLA tOWICZA 
Piłka nożna - VIII edycja 

turnieju nCoca Co/a Cup '2006n 

Zwycięstwo 

Goiu-Woiewodzo • HURTAP-GÓNIK Lęayca - PELI
KAN Lowicz 0:2 (0:1) 

0:1 -Krystian Bolimowski (43), 0:2 - Ro
bert Wille (86). 

Hurtap-Gómik: Łukiewicz - RC:rekal
ski, Adamczyk, Bartc71lk, Hoderlco - Ognr 
dowicz (63 Sokalski), Napieraj (73 Milcza
rek), Potocki ,sobalczyk (68 Kaczkowski)
Janiclci, Czajkowski. 

Pelikan: Romanowski 7 - Goryszewski 6, 
Cmbniak 8, Stys:zko 6, Gawlik 7 - Wyszn
grodzki 7 (65 Kaźmienzik), Serocki 7, JÓ'Ź
wiak 7 (83 Znyk), Krystian Bolimowski 9 -
Wille 7, Kowalczyk 6. 

Żółte kartki: Bartosz Ogrodowicz (2) 
i Potocki - Górnik oraz Robert Wille i Artur 
Serocki (5) - Pelikan. Sędziował: Grzegorz 
Stawowy (Wałbrzych). Wictz.ów: (i()(). 
Łęczyca, 21 kwietnia. W łowickim 

oboziespodziewaoosię,ż.enie będzie to łatwy 
mecz. Po pieiwsze : derby rządzą się_ wła
snymi prawami i nawet ,,papierowy" fawo
ryt w takiej konfrontacji może stracić punk
ty. Po drugie: trener Wieslaw Bańkosz to 
dobiy fachowiec, któl)' potrafi odpowiednio 
ustawić :zespół (w tej rundzie jego drużyna 
jesz.cze nie pizegrala!). Po trz.ecie: Pelikano
wi :zawsze trudoo grało się z Górnikiem, <:ZJ> 

go dowodem minimalne zwycięstwo jesie
nią, mimo gJ.y w pizewad7.e. 

Tym niemniej biało-zieloni pojechali do 
lokalnego rywala po trzy punkty. Ewentual
na wygrana, przy zał<YŻ.eniu ż.e Łomża poko
na Maz.owsze Grójec dawałą ,,Ptakom" trzy 
punkty przewagi nad trzecim zespołem 
w tabeli. 

W drużynie trenera Jacka Cyzio po raz 
pierwszy wiosną nikt nie pauzuje :za kartki 
Jedynym osłabieniem był brak na lawce re
:zerwowych drugiego bramkarza - Rafała 
Gosposia, któl)' doznał kontuzji na czwart
kowym treningu. Z.astąpił go golkiper rezerw 
Mariusz Jędrzejewski. 

Sporym osłabieniem w ekipie miejscowych 
była pauza lidera górników Łukasza La
skowskiego (notabene kiedyś na krótko 
gracza Pelikana) oraz dwóch innych piłklll:zy 
z podstawowego składu. 

Ładna, słoneczna pogoda, sporo kibiców, 
w tym około stuosobowa z Łowicza, kultu
ralny doping miejscowego fan-clubu, więc 
derby c:zas zacząć! 

Początek należał do miejscowych. Już 
w 3. minucie dobr.re prowadzący :zawody 
arbiter dyktuje rzut wolny 17 metrów od 
bramki Roberta Romanowskiego. Nie
potnebne dyskusje naszych graczy powo
dają, ż.eżółty kartonikobejnał Robert Wilk, 
a piłkę ustawił sobie Igor Sobalczyk. Po
zyskany z Ceramiki Paradyż gracz celował 

O meczu po meczu: 
Trener Hurtapu-Górnika - Wiesław 

Bańkosz: Wygrał bez wątpienia zespół 
łepscy, dojrzalszy, bardziej doświadczony. 
Musimy przeboleć tę porażkę i punktów 
szukać w kolejnych mecz.ach. Pr.red sez.o... 
nem wszyscy liczyli wiek zawodników z 
Łowicza. Po raz kolejny okazało się, ż.e me
tryki nie grają i talma prawdę nie ma znacze
nia kto ile ma lat tylko ja się prezentuje. 
Ży~ Pelikanowi samych zwycięstw do 
końca rozgrywek. 

Trener Pelikana - Jacek Cyzio: Cieszę_ 
się z tego zwycię,5twa. Po bardzo dobiym 
w naszym wykonaniu, jednak remisowym 
meczu z Łomżą teraz przyszło zwycięstwo 
w derby. Mam zespół, który bardz.o dobrze 
realimje założenia taktyczne. Dzisiaj wła
śnie doświadczenie i umiejętności indywi
dualne moich graczy połączone z grą:zespo
łowązadecydowały,ż.epunktyjadądoŁowi-

BoB 
' 

w okienko, ale futbolówka pr:releciala dwa 
metry od prawego słupka bramki łowiczan. 
Goście 'ZiiJw jakby trochę przespali począ
tek spotkania Niepotrzebnie oddali initjaty
wę miejscowym i zrobiło się nerwowo. Po 
dziesięciu minutach to jednakwicelide:ri.ru::zął 
dyktować warunki. Łowic:zanie dłuż.ej utrzy
mywali się przy piłce, spokojnie przygoto
wywali aktje. W 10. minucie rzut wolny 
z prawej strony wykonywał najlepszy wśród 
naszych, Krystian Bolimowski. Kopnął 
mocno, ale w środek bramki i Sebastian 
Łukiewiczniemiałproblemuzinterwencją, 
Potem mimo optycznej przewagi ,,Ptaki" nie 
umiały stworzyć dogodnej okazji do mr:zele
nia gola w 17. minucie, po rzucie rożnym 
piłka trafiła oo stoją;:ego ~metrów 
od bramki Gćmika, Tomka Styszki. Pqiu
lamy ,,Sitarz" udelzył sihiie, ale futbolówka 
o metr minęła lewy słupek w 39. fuulowany 
dwmeścia rretrow od bramki miejscowych 
był Bolimowski, kt{ly wychodził sam na sam 
z Lukiewiczem. Tym raz.em stały fiagment 
y;ybardm<kml:wykooałZb91iewCzerb. 
niak i tylko umitj~om Łukiewic:za ~ 
spodam: zawdzięczają filktże nie pzegrywa
li. Jednak w 43. minucie golkpierz mia5la dia
bla BooJty nic nie mógł już zrobić, bo iywale 
prząllUWddzili ksią7kową aktję_. Dwa poda
nie: sześćdziesięcio kros Cmboiaka 
ooRadoslawa Kowalczyka i zagranie tego 
oslalniegowpolekarnedowbiegajip:gownie 
Bolimowskiego. Krystiansięniemyli-mocny 
slJ7ał, piłka w siatce. Pelikan powadzi! 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 27 kwietnia • 3 maja 2006 r. 
Przysłowie ludowe o pogodzie: 
„GDY W KOŃCU KWIETNIA DESZCZ ROSI, 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POLOM PRZYNOSI". 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę kształtować będą układy niżowe, 
w wilgotnej masie powietrza polamo-morskiego. 

-\ 

Czwartek -Niedziela 
27. 30.04.2006r. 

• Czwartek - Piątek: : -
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, z przelotnymi opadami deszczu, 19/ 14 

1 
lokalnie możliwe burze oraz z każdym dniem chłodniej. Goltynln ) ni,. 19/ 14 
Widzialność umiarkowana do dobrej, w nocy i rano lokalnie mgly. ~ · -·, _ , ~··· ·-'- · ·' 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego. · , 20/ 14 ',_, ":-" ~ 
Temp. max w dzień: + 20°C do + 17°C. · ''"·· -.,,. -,,Sochacaw .·· ' 

Temp. min w nocy: + 8"C do + 5"C. ' ' ~ 
2 

,· • ~-
• Sobota - Niedziela: ~ i:+ O .,.. ' 
Pogorszenie pogody, zachmurzenie umiarkowane --r- •, • Cł .. ,. { 
do dużego, okresami z opadami deszczu oraz chłodno. lOWICZ ' 
Widzialność umiarkoYlana do dobrej, zamglenia, 20/ 15 ,·-
w czasie opadów słaba. Wiatr z kierunków zachodnich, Głowno Cł ' · -. ,/ u+ 

umiarkowany. Temp. max w dzień: + 17"C do+ 14"C. n+(sklemle!łce 
Temp. min w nocy: + 6°C do+ 4°C. 
• Poniedziałek - Środa: • 
W weekend majowy poprawa pogody oraz coraz cieplej! 
Pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane, 
bez opadów oraz wiosennie ciepło. 

"oi 

~ 
ą 

ł Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 17"C do + 20"C. 
Temp. min w nocy: + 7°C do + 4"C. 

• Prognoza biometeorologiczna: ~ 
Warunki biometeorologiczne niekorzystne, ~ 
osłabiona sprawność psychofizyczna. ii:! 

W pimwie nawet kibice miejscowej dru
żyny przyznali, ż.e takie aktje to rzadkość, 
a łowiczanie wygJ.ywająjak naJbardziej za.. 
służenie. 

W drugiej odsłonie Górnik jakby z nieco 
większym animuszem ruszył do pmxlu. Nie 
mając nic do stracenia miejscowi postanowili 
śmielejzaalakowaćwicelidera.Aletak.napaw
dęjedynym oftmywnym akcentem~ 
darzy był niecelny strzał z dwudziestu me
Uów Tomasza Kaczkowskiego. W od
powiedzi głową udernił Kowalczyk, ale 710-

bił to zbyt lekko by zaskoczyć Lukiewicza 
W 75. minucie spotkania dobra ofensywna 
aktja,,Ptaków". Willezlewegoskrzydlapn>. 
bowałobsłużyćKowalczyka, alezagrałtrosz
kę :za mocno. W 86. minucie znakomite JX"O
st.opadłe podanie Artura Serockiego do 
Kowalczyka. Nasz napamnik wygrał poje
dynek biegowy z obrońcą i wyszedł sam na 
sam z golkiperem Łęczycy. I powinien :za
kończyć to wszystko golem Kopnął jednak 
wprost w Lukiewicza, ktĆly odbił piłkę, tyle 
tylko, ż.e wprost pod nogi asekurującego alc
cję Wilka Nasza gwiazda nie miała problemu 
w takiej sytuacji. Owacja łowickich kibiców 
(i kibicek, bo po raz pierwszy na wyjeździe 
wneldowała się atrakcyjna grupa funek bia
ło-zielonych ... ) - trzy punkty jadą nad Bzu
rę. Dolną Bzurę. 

To był mecz w którym Pelikan poka
zał klasę_. Wypunktował przeciwnika, gra
jąc ciekawy, dojrzały futbol. Możemy 
być spokojni o ekipę trenera Cyzio - to 
ludzie którzy wiedz.ąjalc wygrywać. Oby 
tak do końca ... 

Bogusław Bończak 

Waliszew, 20 kwietnia. W turnieju eli
minacyjnym VIII edytji „Coca Cola Cup 
'2006" bardz.o dobrze spisała się drużyna 
reprezentująca S:zkołę Podstawową wGaju
Wojewodza, która pewnie awansowała do 
dalszego etapu rozgrywek. 

•SP Gaj-Wojewodza - SP Bielawy 
5:0; br.: Piotr Pietrzak 2, Mariusz Sut, To
masz Strzelecki i Michał Strzelecki. 

• SP Stary Waliszew - SP Doma
niewice 0:3; br.: Daniel Qałaj 2 i Patryk 
Czajka. 

•SP Gaj-Wojewodza - SP Doma
niewice 2:0; br.: Mariusz Sut i Michał 
Strzelecki. 

• SP Stary Walisuw - SP Bielawy 
0:5 

• SP Stary Waliszew - SP Gaj-Woje
wod2:a 0:3; br.: Mariusz Sut, Tomasz Strze
lecki i Michał Strzelecki. 

• SP Bielawy - SP Domaniewice 0:3; 
br.: Daniel Gałaj 2 i Patryk CząiK:a. 
I. SP Gaj-Wojewodza 3 9 10-0 
2. SP Domaniewice 3 6 6-2 
3. SP Bielawy 3 3 5-8 
4. SP Stary Waliszew 3 O 0-11 

W składzie zwycięskiej ekipy SP Gaj
Wojewodza grali: Krzysztof Dobrzyń
ski, Kacper Gałaj, Piotr Pietnak, Michał 
Strzelecki, Tomek Strzelecki, Mateusz Fi
jołek, Miłosz Kasiński, Mariusz Sut, Ga
briel Dałek, Marcin Burzyński - nauczyciel 
w-fDariusz Szczygielski. 

(p) 

Kacper Piorun okazał się znowu najlepszy wśród juniorów. 

Szachy- XVI/ Międzynarodowy Festiwal Szachowy 

Piorunowie walczyli 
o Tumską Wieżę 

Płock, 22-23 kwietnia. Prawiesiedem
dziesięciu szachistów wystartowało w XV1I 
Międzynarodowym Festiwalu Szachowym 
„Tumska Wieża", a pula nagród (prawie 
20.000 PLN) oraz doskonałe warunki do 
gJ.y sprawiły, że do Płocka przyjechało wie
lu bardz.o dobrych graczy, z aktualnym mi
strzem Polski - Mateuszem Bartelem 
(2554 ELO). W sumie w turnieju :zagrało aż 
dwunastu arcymistrzów oraz kilku mi
strzów międzynarodowych, a w tym dobo
rowym towarzystwie zoa1azł się także łowi
c:zanin - 15-letni uczeń Pijarskiego Gimna-

zjum - Kacper Piorun (2075 ELO). Po 
bardz.o dobrej grze z.dobył 5,5 pkt, co po
zwoliło mu zająć w klasyfikacji ogólnej 
15. miejsce, a jednocześnie wśród juniorów 
do 18 lat był pierwszy. 

W turnieju juniorów o mistrzostwo Płoc
ka startowała jeszcze jedna ~ójka dzieci 
trenera Adama Pioruna: Zaneta oraz 
Paweł Piorun. Żaneta, po prawie dwulet
niej przerwie pokazała „ lwi pazw-" -~ 
walczyła trzecie miejsce, a Paweł w katego
rii do lat dziesięciu był (irugi. 

(p) 

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa·. Wydaje: Oficyna Wydawnicza 
.Nowy Łowiczanin" s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska. 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka 
pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos, 
Mirosława Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza Błaszczyk, Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: nadkom. Leszek Okoń (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie • 

Stowarzyszenie 
Gazet 
Lokalnych 

~ prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08), 
...:d"llt.. e-mailem (biuro@nowlow.pl)lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt od 10-16. 

muornrROtOW y O(>t,.oSZENIA OijOĘ!NĘ przyjmowane są tak~e w. in11ych.punl\tą<;h„'1Ymie,r:\ionych t)a, stronie 18. Skład tekstu własny. Index: 326097 - 1dqtyczx s~ec,i .Ru,,ch". „ 
'""""""""'""" Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 9.870 egz. Nakład wraz z ·wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), niekontrolowanym przez Zl<DP: 1Z.310 egz. 

c-:::::J 100% własności 
~ poil\kiej 'l •j V 



nowy ŁOWICZANIN 27 .04.2006 r. SPORT e SPORT • SPORT • SPORT 31 

Piłka nożna - ćwierćfinał Pucharu Polski ŁZPN 
. , 

SPACERKIEM W POtFINALE 
• PELIKAN ł..owicz - CONCORDIA 

Piotrków Thybunalski 4:0 (1:0) 
1:0 - Łukasz Znyk (23), 2:0 - Bogdan 

Jóźwiak (55), 3:0 - Piotr Gawlik (60), 4:0 -
Kl)'stian Bolimowski (67 - IZU1 kamy). 

Pelikan: Gospoś-Goryszewski (46 Gaw
lik), Cz.erlmiak, Serocki, Znyk - Cipiński, 
Kaźmierczak, Jóźwiak, Wyszogrodzki 
(46 Bolimowski)-Wilk, Kowalczyk(46Ko
siorek). 
Łowicz, 19 kwietnia. Ten mecz nńał 

wcale nie dojść do skutku. Jesz.cze we wID
rek, dzień prz.ed tenninem, dzialacze z Piotr
kowa Trybunalskiego twienlzili, że ich ZJ> 

I spół do Łowicza nie przyjedzie. Dlaczego? 
z tej prostej przyczyny, że Concordia bar
dzopowainie myśli oawamiedo1Izecitj ligi, 
więc osz.c:zędza siły na finisz: w czwartej. Czy 
to sportowa postawa? Oc-zywiście nie, choć 
z drugitj strony trudno się dziwić piotrlmw
skim decydentom, że priorytetem dla nich 
jest utnymanie do końca futela lideraN ligi. 

Z kolei przy Starzyńskiego nikt nie robił 
z tego tytułu tragedii. Po pierwsze nasi piłka
rze ł:ę:lą teraz grali kilka meczy co łizy dni, 
wi~ przyda im się chwila oddechu, a po chu
gie, odpocznie również „.murawa. Tak, do
modo tego, że KS Pelikan, chluba sportowa 
naszego ~ nie dyspooltje już nawet n>
zerwowym boiskiem a główna płyta musi 
slużyć chużynom młodzież.owym, rezerwo
wym, tm:cioligowym i treningom. .. 

Conconlia ostatecznie do Łowicza przy-
jechała, bojąc siękoosekwentji finansowych 
wynikają.:ycb z walkowera, ale na placu po
jawili sięjuniorzy tej drużyny. A że przecici 
wynik tej dwumeczowej iywałmlcji byłJI7rr 
siPz.ooy prz.ed tygodniem, Pelikan po po
stu 2'1Ubił sobie w ubleglą środę lekki rozruch. 

z pod'llawowego sldadu, ktiiy tak ładnie 
irezmtował się w pąjedynku z Łomżą, od 
pit2wseych minut nie obejrzeliśmy Rober
ta Romanowskiego, Krystiana Boli
mowskiego i Piołrl<a Gawlika. Dwaj 
cNa1ni weszli na plac w drugiej połowie wpi-

j 
~ąc się :zresztą na listę stizelców. Alepieiw
szego golaz.dobyłŁ.ukaszZnyk,którymecz 

Teraz Hurtap-Górnik 
~meczów rewailŻOWydl ćwierffi

pałów wojewódzkiego Pucharu Polski 

E Hurt:ap.Górnik Lęczyca - Unia 
ewice0:3(wpierwszymmeczu0-2). 

-Gaz Galewice - Mabudo Suchoczasy 
D;(} (W pierwszym mec7.U O: 1. Skalnik Sule
Jw· Sokół-Syguła Alebandrów Uidz
łł 1:1 (w pleiwszym meczu 0:9). {p) 

Ekipa Pelikana nie miała większych kłopotów z młodym teamem Concordii. 

z liderem z powodu kartfk ogąlał z trybun. 
W23. mipucienaszołlrońcaładniepodlą:zył 
się dó akcji ofemywntj. Otrzymał podanie 
odBógdanaJóźwiaka,~celnie,jed
nakpiłkęz.OOlałodbić golkipecprzyjezdnycb. 
.~·ponowił atak i tym nmm futbo
lówka :zatrz.epotala w siatce. Mec:z był prze
ciętnym widowiskiem Łowiczanie grali so
bie spokojnie, rez wysiłku, traktując zawo
dy jak trening. O prn:wadz.e ,,ptaków" na
wet wspominał nie bttdę.„ 

Po prz.awie doszło do zmian i w ciągu 
20 minut padły łizy gole. Najpierw :zagrali 
eks-widz.ewiacy. Robert Wilk do Jóź:wiaka 
a ten będą: sam na sam nie marnuje okazji. 
W 60. minucie swojego gola z.dobył Gawlik 
Ładnie wszedł z lewej strony, ograł dwóch 
rywali i sb7.elił nie do obrony. Ostatnie trafi(:}
nie do zasługa starszego z braci Bolimow
skich. To on najprawdpodobnitj ~e teraz 

wykooyw.ił JZUty karne w meczach Pelika
na i w środę udowoWił, ie potrafi to robić. 

W smnie-spacerek biało-zielonych Wni(:}

powainym meczu, które każe z.astmowić 
się nad sensem ID'Z1gtyW3Ilia takich spotkań 
.Po oo do rozgrywek o Puchar Polski :zgła
szają się takie ekipy? Co chcą zwojować 
wysyłając juniorów? Czy takie postępowa
nie ma podnieść prestiż takich meczów? 
Z pewnością nie, a ludzie nie będą przycho
dzić na mecze pucharowe, bo i po oo„. Ja 
rozumiem -~kadra, możliwość lłWllINl 
do wyiszej klasy rozmwkowej, ale wszyst
ko ma swoje granice. A pcr.ecici w Anglii czy 
Francji wieleczwarto-i tlzecioligowych ekip 
krzyżuje szyki teoretycznie mocniejszym. 
Docbodi.ą daleko, iarabia~ na tym grubą 
kasę. No ale my żyjemy w Polsce, gdzie 
wszystko stoi na głowie ... 

(BoB) 

Piłka nożna - XIV Turniej Jedenastolatków o Puchar Nowego Łowiczanina 

Center-4 blisko tytułu 

Piłka nożna - 21. kolejka Ili ligi 

W niedzielę gramy z Unią! 
Dla wszystkich kibiców Pelikana i Unii 

to prawdziwa piłkarska „uczta". W niedzi(:}
lę 30 kwietnia o godz. 11.15 w Łowiczu 
pojedynek derbowy tych dwóch z.espołów. 

•WIGRY Suwałki-JEZIORAKDa
wa 2:2 (1:1); br.: Daniel Ołowniuk (14) 
i Jurij Tichomirow (46)-Tomasz Radziński 
(35) i Mirosław Ratkowski (80 kamy). 

w 21. koltjce m ligi padły 23. bramki 
(średnia na mecz - 3,28), a łącznie w 138. 
meczach tego sezonu padło 359. goli (śred
nia na mecz - 2,60). 

• MZKS Kozienice - ZNICZ Prusz
ków 0:2 (0:1); br.: Daniel Kokosimki (31) 
i Mikołaj Rybaczuk (88). 

21.kolejkaillligi: 
• LKS ł..omża - MAZOWSZE Gró

jec 2:0 (0:0); br.: Paweł Głowacki (50) 
i Marcin Truszkowski (70). 

• DOI.CAN Ząbki - KS Paradyż 2:2 
(0:1); br.: Marcin Stańczyk 2 (62 i 67) -
MichałPietrzak:(37)iHubertRołmzek(63). 

• RUCH Wysokie Mazowieckie -
UNIA Skierniewice 3:4 (1 :3); br.: Tomasz 
Jakusz.ewsk:i (18), Pnemysław Papiernik 
(51) i Michał Adamczyk (89)-Rafuł Dopie
rała 2 (5 i 21), Andn.ej Stretowicz (42) 
i Sylwester Płacheta (62). 

• HURfAP-GÓRNIK Lęczyca - PE
LIKAN ł..owicz 0:2 (0:1); br.: Krystian Bo
limowski (43) i RobertWilk(87). •MKSMJawa-~ALGlow

no 1:1 (0:0); br.: Andrz.ej Karpimki (83) -
Rafuł Mordoń (90). 

1. LKS Łomża (1) 19 50 41-9 
2. Pelikan Lowicz (2) 19 4ł 30-6 
3.MazowszeGrójec(3) 19 37 38-19 
4. Gosso-Stal Głowno (4) 17 27 25-18 
5. Ruch Wysokie Maz. (5) 19 26 26-24 
6. Znicz Pruszków (6) 18 25 23-22 
7.LegiaIIWarszawa(7) 18 22 24-25 
8. MZKS Kozienice (8) 17 22 I 9-25 
9. Wigry Suwał.ki (9) 19 21 18-41 

IO. Hurtap-GómikŁęczyca (IO) 18 19 18-20 
11.KSParadyż(ll) 19 18 20-21 
12. Dolcan l.ąbki (12) 18 17 17-32 
13.MKSMława(t3) 17 16 11-23 
14. Unia Skierniewice (15) 18 16 21-31 
15.Jezioraklława(14) 18 14 16-33 

Pauza: LEGIAIIWaJ'SlllWlł. 

16-2-1 
11-7-1 
11-4-4 
7-ó-4 
6-8-5 
7-4-7 
6-4-8 
6-4-7 
5-3-IO 
5-4-9 
3-9-7 
4-5-9 
4-4-9 
3-7-8 
2-8-8 

11 30 27-5 
9 21 17-2 
9 22 24-8 
8 14 11-9 
8 12 12-7 
9 17 19-7 
8 12 11-7 
8 9 7-12 
Il 15 15-15 
9 11 10-10 

IO Ił 9-8 
9 9 11-14 
9 11 9-13 

IO 9 10-18 
9 li 9-15 

(p) 

8 20 14-4 
10 19 13-4 
IO 15 14-ll 
9 l3 14-9 

11 14 14-17 
9 8. 6-15 

IO IO 13-18 
9 13 12-B 
8 6 3-26 
9 8 8-10 
9 7 11:13 
9 8 6-18 
8 5 2-10 
8 7 11-13 
9 3 7-18 

Piłka nożna - 25. kolejka IV ligi 

T rzebo coś wygrać ... 
Już dziś o godz. 17.00 w Łowiczu mecz 

Pelikana Il z GKS Bełchatów i jeśli łowicza.
nie mmzą o utrzymaniu muszą po.starać się 

• SL\R'l'UMłź-POGOŃ-EKOLOG 
Zduńska Wola 1:1 (1:1) 

• KKS KoluS7.ki - WLÓKNIARZ 
Koostantyu_ów Lódzki 1:1 (0:0) o z.dobycz punktową. 

W 25. koltjce N ligi padło 25. bramek 
(średnia na mecz - 2,77), a łącznie w tym 
sezonie w 198. mecz.ach zaootowano 549. 
goli (średnia na mecz - 2, 77). 

• SOKÓL-SYGULA Aleksandrów 
Lódzki - LKS num s:1 (2:0) 

25. kolejki.IV ligi: 

• WARfA IRiałm.eyn - MKP 7-gien 
1:2 (0:1) 

• OMEGA Kle:m7ów- WARfA Sie
radz 1:0 (1:0) 

•STAL Niewiadów- LKS Bałucz 2:1 
(1:0) 

• PELIKANilł..owicz-WOY Opoar 
uo0:2 (0:1) • WŁÓKNIARZ Pabianice - GKS II 

Belcbatów 2:0 (l:O) Zweryfikowany mecz 22. ko/.ejki.: 
• ORZEL Panęa.ew - CONCOR

DIA Piotrlców Trybunalski 1:3 (1:1) 
• GKS Il Bełchatów - KKS Koluszki 

0:3 (w.o.)-na boisku padłwynik4:1. (p) 

I. Concordia Piotrków (1) 23 51 
2. Omega Kleszczów (3) 23 48 
3. Włókniarz Konstantynów (2) 23 48 
4. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (4) 23 41 
5. LKS Bałucz (5) 23 38 
6. Sokół Aleksandrów (7) 23 38 
7. WOY Opoczno (6) 23 38 
8. Warta Sieradz (8) 23 32 
9. Włókniarz Pabianice (10) 23 32 

IO. GKS II Bełchatów (9) 23 29 
11. MKP Zgierz (11) 23 27 
12. KKS Koluszki (14) 23 26 
13. Stal Niewiadów (13) 23 26 
14. Orzeł Parzę_czew (12) 23 23 
15. Warta Działoszyn (15) 22 2i 
16. Pelikan Il Łowicz (16) 23 21 
17. ŁKS II Łódź (17) 22 19 
18. Start Łódź (18) 23 IO 

59-26 
46-23 
35-19 
43-33 
42-22 
32-21 
33-20 
28-20 
28-25 
33-40 
28-35 
35-38 
25-37 
24-35 
23-42 
19-42 
24-44 
20-55 

16-3-4 Il 
15-3-5 12 
14-6-3 li 
12-5-6 11 
11-5-7 Il 
10-8-5 12 
10-8-5 Il 
8-8-7 li 
9-5-9 12 
8-5-10 12 
6-9-8 li 
7-5-11 li 
6-8-9 12 
6-5-12 12 
6-4-12 12 
6-3-14 11 
5-4-13 Il 
2-3-18 li 

30 34-13 12 21 25-13 
31 33-11 11 17 13-12 
29 17-6 12 19 18-13 
26 27-12 12 15 16-21 
22 23-9 12 16 19-13 
19 19-12 Il 19 13-9 
24 22-8 12 14 11-12 
17 17-10 12 · 15 Il-IO 
22 11-3 Il IO 17-22 
20 23-21 11 12 10-19 
16 10-13 12 li 18-22 
21 24-14 li 5 11-24 
17 18-22 11 9 7-15 
21 19-9 11 2 5-25 
17 17-20 10 5 6-22 
15 12-12 12 4 7-30 
18 16-9 Il l 8-35 
6 10-20 12 4 10-35 

Łowicki informator sportowy 



• 
Zywiczny impregnat do drewna 
• zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
•wydajność l IOm2/l l litrów 
• zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi 

. • dostępny w ośmiu kolorach 

f'2AZ, Pt.AC&C "ABf9 CMfOBAMA, MOZE5Z 
5"0BZY5f Ał Z AfBA"CY~N~GO "R~OVfU 07. 
NA ~O Mlf5i~CY 
nuto DLA POSIADACZY KARTY CASTORAMA 
AKCJA TRWA OD 21.04 2006 DO 14.05.2006 

I I litrów 

Budujesz Remontujesz Urządzasz 
ZAPRASZAMY: Pon.-Pt. 7.00-21.00, Sob. 8.00-20.00, Nd. 10.00-18.00 

Skierniewice ul. Wyszyńskiego 10, tel. 046 83 46 100; fax 046 83 46 200 
ł.6dź ul. Wróblewskiego 31, tel. 042 68 37 100; fax 042 68 37 200 

~-~~~-~----' '----"'-------'"'----------' ł.ódź Zgierska ul. Gen. Sikorskiego 2/6, tel. 042 61 75 100; fax 042 61 75 200 
www.castorama.com.pl 

'•. „ I .... • 
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