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Podkop w celi 
P odkop o wymiarach około 50x60 cm, 

głęboki na około metr ujawnili w pią
tek 5 maja w jednej zcelZakładuKar

nego w Łowiczu jego fimkcjonariusz.e. Pod
kop wykonany został w celi, w którzj ~ 
bywało 16 osadzonych. Więźniowie robili go 
wrogu podłogi, blisko ściany umożliwiającej 
wyjście poza oddział. Miejsce przykrywali 
wykładziną PCY, pI7.ed okiem służby wię
ziennej zasłaniało je łóżko. Do kopania uży
wali metalowych CZ((Ści łóż.ek i taboretów, 
ziemię wrzucali do ubikacji, <.,-zęściowo gro
madzili w pojemnikach po żywności zaku
pionej w kantynie. Praca przy wykopie trwa
ła prawdopodobnie 4 dni Osadzeni mogli ją 
rozpocząć podczas długiego weekendu, wy
korzystując nieco mniejszą niż zwykle ob
sadę fimkcjonariuszy. 

Wicedyrektor Zakładu Karnego w Łowi
czu Mirosław Pakulski mówi, ż.e po odnale
zieniu wykopu doświadczeni oficerowie 
prowadzili intensywne rozmowy z osadzo
nymi, których efektem jest ustalenie czte
rech sprawców. Natychmiast osoby te od
iz.olowano od siebie, powstałych osadzono 
w jednej celi. - Miejsce wykopu. wskazuje 
na to, i.e mogla to być próba wydostania się 
na zewnątrz z.akladu - mówi wicedyrektor. 

dok na str. 2 

Tygodnik Ziemi Łowickiej 
Cena 2,20 zł (w tym 7% VAT) 

Mieszkańcy wschodniej 
części Łowicza już nie 
wytrzymują. Pomimo 
pięknej pogody zamykają 
okna, bo smród 
z oczyszczalni ścieków 
wdziera się do mieszkań. 

P racuję przy Bolinwwskiej. Cały dzień 
spędzam w smrodzie, od którego pęm 

głowa. Przyjeżdżam do domu i nie mogę się 
pozbyć tego bólu głowy-mówi jedna z osób, 
która doświadczyła w ostatnim czasie feto
ru jaki wydobywa się z miejskiej oczysz
czalni w Łowiczu. Gorzej mają ci, którzy 
mieszkają na Bolimowskiej czy na osiedlu 
Konopnickiej i muszą znosić ten fetor na co 
dzień. - To Po prostu skandal. Gotuję o.stat
nio obiad przy otwartym olazie i w całym 
domu śmierdzi jak z szamba - opowiada 
mieszkanka Bolimowskiej. 

Jest pierwszy kandydat 
na burmistrza 
Wojciech Gędek już teraz zgłasza swą kandydaturę 
do jesiennnych wyborów 

Gdy Lech Kaczyński 
przed rokiem już w kwiet
niu rozpoczynał prezy
dencką kampanię wybor
czą, wielu sądziło, że 
to falstart - a on wygrał. 
Czy Wojciech Gędek, 
znany działacz łowickiej 
Solidarności w latach 

w stosunku do stanu obecnego. 
Obiecuje też radykalne zmiany 
w zarządzaniu miastem. Przed
stawia się jako kandydat ludzi, 
którzy chcą likwidacji, jak to 
nazywa, ,,koterii urzędniczej" 
zwią:zanej z obecnym burmi
strzem. 

80-tych a w pierwszej Wojciech Gędek 
Wojciech Gędek jest od kilku 

lat dyrektorem Administracji 
Nieruchomości Łódź Bałuty. Jest 

teżpelnomocnikiem Chrześcijańskiego Ruchu 
Samorządowego w powiecie łowickim 

kadencji samorządu rad
ny i członek zarządu miasta, 
myśli o podobnym sukcesie? 

W poniedziałek 8 maja, na blisko pół 
roku przed wyborami samorządo

wymi, złożył w redakcji Nowego Łowicza
nina pismo, w którym poinfonnował, że 
zgłosi swą kandydaturę do wyborów na 
burmistrza miasta. 

To pierwsza oficjalnie ogłoszona kandy
datura - ale na pewno nie ostatnia Wydaje 
się pewne, ż.e o pozostanie na stanowisku 
będzie walczył obecny burmistrz Ryszard 
Budzałek. Krytyka jego rządów z różnych 
stron jest jednak tak silna, ż.e nie ulega wąt
pliwości, iż poważnych kandydatów bę
dzie więcej. (walj 
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- Mamy piękny majowy czas, aż się chce 
wyjść pospacerować. 'Jjlle, że musieliśmy 
z mężem ewakuować się do parku w Arka
dii, bo u nas, na osiedlu Konopnickiej było 
niemiło. 

- Mąż wyniósł pościel na balkon - niech 
się przewietrzy. Dobrze, i.ew porę zobaczy
łam. Dopiero byśmy mieli spanie jak po
duszki dłui:ej by powisiały w tym smrodzie -
słyszymy od innej osoby. 

Wszyscy nasi rozmówcy winią za ten 
stan rzeczy miejską oczyszczalnię ścieków. 
Kierownik skierniewickiej delegatury Woje
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi
ska Jacek Myśliński zna sprawę i wie 
jaka jest przyczyna uciążliwego fetoru. Jak 
mówi, jeśli chodzi o proces oczyszczania 
ścieków i stan wody wypuszczanej przez 
zakład do Bzury, wszystko jest w porząd
ku, natomiast oczyszczalnia ma problem z 
osadem wytrącanym ze ścieków. - To jest 
przestarzała technologia. Osadu z roku na 
rok przybywa, a technologia powstaje ta 
sama. Nie ma po prostu odpowiedniej koń-
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cowej obróbki - mówi. Jego zdaniem miasto 
powinno jak najszybciej znaleźć pieniądze 
na modernizację końcowego etapu postę
powania ze ściekami. 

W piątek w oczyszczalni pojawił się wi
ceburmistrz Paweł Bejda. Jak deklaruje 
w rozmowie z nami, zobowiązał dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych Janusza Mi
chalaka do sporządzenia dokumentacji 
mówiącej o tym, co na oczyszczalni należy 
wykonać i jakie to będą koszty, aby sprawa 
fetoru raz na zawsze została rozwiązana -
Myślę, i.e na poczq_tku przyszłego tygodnia 
będziemy mogli mówić o konla·etach - za
pewnia. 

Bakterie 
nie zawsze pracuią 

Kroki do likwidacji przykrego zapachu 
wstały jednak podjęte i to - jak zapewnia 
dyrektor Michalak -jeszcze pI7.ed świętami 
Wielkanocnymi. Zaszczepiono wtedy 
w oczyszczalni bakterie likwidujące przy-

HARCERZE RAZEM 
przy relkwiach swego patrona 
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kry zapach. Skąd więc ten fetor? Rozwijać 
się one muszą około 20 dni - ten czas minął 
na początku tego tygodnia, tak więc już po
winno być lepiej. Nie cały osad potrakto
wany jednak został za pomocą tych bakterii 
i w oczyszczalni zalega wciąż osad wytwa
rzający przykry zapach. 

Dlaczego jednak nie zrobiono tego wcze
śniej, tak aby ludzie w ciepłe dni nie musieli 
wąchać tego smrodu? Na co dzień, gdy do
minują wiatry zachodnie, bardziej odczuwają 
smród mieszkańcy Mysłakowa, ale przy 
cyrkulacji wschodniej - a więc wtedy, gdy 
pogoda jest najpiękniejsza, wszystko się 
zmienia. Jak odpowiada dyrektor Micha
lak, aby bakterie były skuteczne, w czasie 
ich zaszczepiania potrzebna jest odpowied
nia temperatura, tak więc można było za
cząć działać dopiero kiedy zrobiło się cie
plej. 

Na początku tygodnia dyrektor pozy
skał kolejne 300 litrów płynu zawierającego 
bakterie. 

dok na str. 5 

W wielu miejscach na Ziemi Łowickiej strażacy obchodzili w miniony weekend swoje święto - św. Floriana - o czym 
piszemy na stronach 5, 11 i 15. Na zdjęciu uroczystości w Bąkowie w gminie Zduny. Różnica między nim a Lechem Kaczyń

skim jest jednak taka, że za obecnym pre
zydentem stała silna partia i grono odda
nych współpracowników, a Wojciech 
Gędek przyznaje w swej deklaracji, że 
nikt za nim nie stoi, a jego zaplecze to 
,,mozolna, czasami ponad własne siły pra
ca, rozum i wiara w powodzenie". Gędek 
deklaruje jednak, że stawia się do dyspo
zycji różnych środowisk, aby mogły się 
z nim spotkać, by mógł je do siebie prze
konać. Podaje swój numer telefonu: 
606-408-918. 

W niedzielę otwarte spotkanie 
z Lechem Wałęsą 

Kandydat uważa, ż.e obecna władza jest 
pasywna i zła, że urzędnik funkcjonuje 
przede wszystkim dla siebie. Zostając bur
mistrzem zamierz.a to zmienić. Zapowiada 
zwolnienie z ratusza wszystkich obecnych 
urzędników i zatrudnienie w drodze kon
kursu nowych, szczególnie młodych. Chce 
przy tym zostawić administrację ratuszo
wą zdecydowanie odchudzoną - planuje 
zmnieji;zyć zatrudnienie o nawet 35% 

Były prezydent Lech Wałęsa bę
dzie gościem otwartego spotkania 
z mieszkańcami w niedzielę 14 ma
ja o godz. 12.00 w ŁOK przy ul. Po
drzecznej 20. 

J ego tematem będzie podsumowanie 
17 lat po zakończeniu Okrągłego Stołu 
i początku zmian ustrojowych w Pol

sce. Organizatorem spotkania jest zarząd Plat
fonny Obywatelskiej powiatu łowickiego. 
Jego przewodniczący Bogusław Smela 
uważa, ż.e nikt inny tak jak prezydent Lech 
Wałęsa, ~i uczestnik i obserwator 
wydaneń polityczny~h w kraju, nie jest 
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w stanie ocenić tego okresu, zwłaszcza jeśli 
ocena ma dotyczyć tego co udało się zreali
zować a co nie zostało zrobione. 

Program spotkania przewiduje w pierw
szej CZ((Ści wystąpienie prezydenta, potem 
dyskusję z możliwością zadawania pytań 
z widowni. Spotkanie ma potrwać maksy
malnie dwie godziny. 

Bogusław Smela powiedział Nowemu 
Łowiczaninowi, ż.e spotkanie z Wałęsa jest 
pierwszym od dłuiszego czasu, jakie PO or
ganizaje dla mieszkańców, ale na pewno nie 
ostatnim W planach jest np. spotkanie z eu
rodeputowanym Jackiem Saryusz-Wolskim, 
które nie doszło do skutku w styczniu. (lh) 

organizuje: "wesela do 100 zł .'poprawiny doizł 
" komunie do 70 zł " bankiety do 70 zł 
" imprezy okolicznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering ~ 
LOKAL KLIMATYZOWANY . : 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 • 

, Tel. (0-46)B38-36-46, 0-607-930·234 : 



2 11.05.2006 r. nowy WWICZANIN 

Przypomnieć bohatera 

S fabularyz.owany dokument o ostatnich 
chwilach życia rotmistrza Witolda Pi
leckiego w reżyserii Rysz.arda Bugaj

skiego ~,Prn!słuchanie"), którego konsul
tantem był łowicz.anin, prof dr hab. Wie
sław Jan Wysocki, autor kilku publikacji na 
ten temat, będzie moina obejraeć 15 maja 
po godz. 20 w Teatrze Telewizji 1VP 1. 

DLACZEGO BEZ KONKURSU? 
Witold Pilecki dobrowolnie, dla pu.esy

łania raportów o sytuacji oraz stwonenia 
1am :zakonspirowanej organiz.acj~ dostał się 
do Auschwilz, uciekł potem stamtąd, wal
czył w powstaniu warszawskim, działał 
wpo-AK-owakimpoctziemiu,a w 1948roku, 
po ciężkich torturach w śtedztw:ie, został 

rozstu.elany JX7.e'Z komunistów. ( eb) 

Aby nie stracić dopłaty 

R olnicy, którzy nie otrzymali jesz.cze 
pocztą spersonalizowanych wnio
sków i z.ałącwików graficznych po

trzebnych do ubiegania się o dq>łaty bez
pośrednie na ten rok. powinni wziąć jak 
najprędzej z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa czyste formula-
17.e, a wnioski 7łożyć do 15 maja. 7.alączniki 
graficzne dołą;:zyć będą musieli niezwłocz
nie po ich otizymaniu. 

Bardzo mała ilość złożonych dotą!i wnio
sków o pczymanie dopłat be'zpośrednich 
skłoniła ARiMR do pr7.edłużenia godzin 
pracy. Od poniedz;ialku 8 maja do soboty 13 
majabiuraageocji(m.in. wł..owiczu)IY3C1l.ią 
na dwie 2liliany - od godz. 6.00 do 22.00. 
Biuro to czynne h{dzie również w niedzielę 
14 maja od godz., 8.15 do 16.15, natomiast 
15 maja - ostatniego dnia przyjmowania 
wniosków-do obsłużenia ostatniego intere
santa, jednak nie krócej niż do godz. 22.00. 
Małgomrta GórC'zyńska, kierownik po

wiatowego biura w Łowiczu mówi, że do 
koóca ubiegłego tygodnia wpłynęło około 
l.500wnioskbw,aspodziewasięokolo8.200. 

Ukradł gołębie 

D wanaście gołębi hodowlanych ukradł 
nieznany sprawca bezpośrednio 
z klatki na strychu w prywatnym 

budynku pzy ul Annii Krajowej w Łowi
CZIL Właściciel ptaków - Tadeusz R wyce
nił stratę na około 600 złotych. Do kradzie
ży doszło w nocy z 9 na 1 O maja. (mak) 

kronika.~ 
policyjna~ 

• 3 maja policja w Bolimowie otrzymała 
zgłoszenie o tym, że pop=dniej nocy niezna.. 
ny spawca 17.llCił kamieniem w ~ją:)' 
p:zez tę miejscowość samochód maiki Toyota 
Omlla, co spooodowało ~ bocznej tyl
nej rnwej szyby o wart!ś:i około 1 tys. zŁ 

• 4 maja o godz. 2.55 na as. Dąbrowskiego 
w Łowiczu policja zatrzymała 25-letniego Pio
tra G, ktlxy uruną!: flagę państwową z rudynku. 

• 4 maja policja przyjęła z.głoszenie doty
czą:e kradziciy 1 tooy drutu w zwojach o war
tości 2200 zł z terenu PSP przy ul. Seminaryj
nej w Łowic21J, do której doszło między 3 maja 
godz. 22 a 4 maja godz. 12. 

• 4 maja z.głoswno też kradzież telefonu 
komórkowego marki Nokia 6630, do której 
doszło tego dnia na Placu l'lzyrynek w Łowi
czu mi~ godz. 13.30 a 15 na s:zkodę 37-
letniego Jarosława P. 

• 5 maja o godz. 14.50 na anentarzu ka1l> 
dralnym przy ul. Blich w Łowiczu nieznany 
sprawca dokonał kradziciy kwoty 3.000 zł, 
dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego 
i inwa jazdy na szkodę Maiia Qi. z Łowicza. 

Z końcem roku szkolnego 
kończą się trzem dyrektorom 
łowickich szkół 5-letnie kadencje, 
ale ratusz uruchomił procedurę 
zmierzającą do ich przedłużenia 
bez ogłaszania konkursu. 

C hodzi o Beatę Stabryłę - dyrektora 
Szkoły Podstawowej m !;Teresę Do

mińczak - dyrektora Szkoły Podstawo
wej m 2 oraz Marię Wojtylak - dyrektora 
Z,espołu Szkół z Oddziałami Integracyjny
mi Z propozycją przedłużenia kadencji 
ratusz zapoznał już Rady Pedagogiczne 
tych szkół, dalsza część procedury to 
zapoznanie się z ich opinią i uzyskanie 
zgody kuratońum. Z pewnością odbędą 
się dwa inne konkursy, ponieważ dyrek
tor Przedszkola m 1 Maria Stefańska 
przechodzi na emeryturę, a dyrektor 
SP 4 MaI7.ena Kołaczyńska złożyła rezy-

~ 
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Sprawą dyrektorskich konkursów zain
teresowała się na ostatniej komisji rewizyj
nej radna MaI7.ena Rokicka. Pytała wice
bunnistrza Macieja Mońkę zwłaszcza o to, 
czy przy podejmowaniu decyzji - klucz.o
wej do uruchomienia procedury - nauczy
ciele mają możliwość tajnego głosowania. 
Wicebwmistrz pnyznał, że on by prefero
wał tajny sposób głosowania w takich spra
wach, ale decyzja o tym z.ależy od samej 
Rady Pedagogicznej. 

Radna pytała też, dlacz.ego wsz.cz.ęto pro
cedurę prowadzącą do nieoghlszania kon
kurau? 

W odpowiedzi Maciej Mońka mówił 
o pozytywnych wynikach oceny~
nego mierzenia jakości pracy szkoły doker 
nywanej JX7.t2 kuratorium, dobrych wyni
kach sprawdzianów, dobrej współpracy 
z Urz.ędem Miejskim pzy realiz.acji budź.e
tu tych placówek. Pozytywnie oceniono też 
współpracę ze związkami zawodowymi 

Podkop w celi 
D odatkowo paemawiają za tym cha

raktaystyki sprawców - dwaj z nich 
to morden:y, którzy już wcz.eśniej próbo
wali uciekać z innych zakładów karnych, 
kwalifikowani jako niebe'zpieczni Dwaj 
poz.ostali to skaz.ani o negatywnej opinii 
dotyc-zą:ej sposobu odbywania kary. 

Już nastqnego dnia po znalezieniu wy
kopu, 6 maja, inicjatorzy wykopu stanęli 
ptzed konmjąpeoitmcjamą, ktiKa z.akwali
fikowalaicb jako niebe:zpiecznych. Tego sa
mego dnia prz.ewiezipń zoslali do wyznir 

czooego oddziału typu :zamkniętego, w wa
nmkachzapewniającychocbrooęspołtx:zm
stwa i be'zpitlC7.CÓ&wa zakładu. NllJbl.iiszy 
tego typu oddział majduje się w Zakładzie 
Karnym w Piotrlmwie Trybunalskim. 

- To pierwszy tald przypadek- mówi Mi
rosław Pakulski. Czy osadzeni mieli realną 
szansę ucieczki? Na to pytanie odpowiada 
pu.eczą:x>: - Nre mieli i.odnych szans. Wy
~ wygbpl jak początek korytaraa, któcy 
miał iść dość głęboko, bo pod fimdamentami 

• 8 maja na drodre w Chruślinie nastąpił 
samozapłon w samochodzie marki Fiat Cinqu
ecento. Spaleniu uległ przixl pojazdu nakżp:go 
do 36-letniej Elżbiety O. 

• 8 maja pdtja OOZylmla :zgb;mJie USlłaxłm
nia samochodu maiki Honda Civic, ktlxy srał za. 
pnkowaoy na as.~ w Łowiazu Ni6-
znani sprawcy w nocy zarysowali OSIIym ~ 
dzitm maskę samxh:xlu nale:żą:ego do Galxiela 
O. z Łowi:zL. Sb:liy C6laCOW!IXl na dai:> 3 o/.l. :ii 

• 8 maja v• z.akulinie w gm. Łyszkowice ni6-
znani sprawcy ukradli z garażu el~ 
o wart!ś:i ok. 800 zł nalełą:e do Boguslawa K. 

• . 9 maja politja otrzymała zgłoszenie kra
dziciy samochodu osobowego marki Renault 
Megane Scenic z parkingu przy ulicy Bolimow
skiej w Łowiczu. Wla.5ciciel pojazdu Tomasz B. 
wycenił stratę na około 50 tysięcy :złotych. 

• 9 maja policja otrzymała zgłoszenie 7al)'
sowania ostrym naraędziem samochodu osobo
wego marki Ford Mondeo na osiedlu Starzyń
skiego w Łowiczu. Właściciel pojazdu Wiktor 
Sz. wycenił stratę na około 2,5 tysiąca złotych. 

• 9 maja w Domaniewicach nieznani spraw
cy wybili tylną ~w samoclJodzie maiki To
yota Yaris należą;ym do Daniela i Elżbiety G. 

Tak wyglądał podkop. 

budynku i prowadzić na zewnątrz muru 
więziermego. Ucieczka po:m budynek, ale 
na teren zaldadu nie mialabynajnmiejszego 
semu. Znajdowali się wprawdzie z.aledwie 
około 20 metrów od muru, ale prawdziwym 
i.agrożeniem, z czego mogli sobie nie zda
wać sprawy, była woda. Wi~enie jest po
łożone na terenie niskim, podmokłym, bli
slm rzec'Z1ri. Proba pokonania takiego pod
ziemnego korytarza mogłaby się 2.akończyć 
utonięciem. (mlł\t) 

• 9 majaj w Bolimowie policja zatrzymała 
19-Ietniego ł..ukasza B. z tej miejscowości, któ
ry po wybiciu szyby w oknie włamał się donru 
jedaooxtzjnnego. Straty OSZ100W3110 na 555 zł. 

• 10 maja w Woli ~ w gm. Kier
nozia doszło do poż.aru łulynku gospodan;z.o
go, w wyniku kkTego spaleniu uległ Gd!, rzli, 
maszyn rolnicz}tll 001Z dwie sztuki trzody chlew
nej na szkodę Eweliny G. Straty CEl1lOOl\'300 na 
około 30 tysięcy zł. 

• Od 3 do 10 maja fi.mkcjooariusz KPP 
w Łowiczu zatrzymali następujących nietmź
wych rowerzystów i kierowców samochodów 
osobowych. 3 maja mtrzymano 26-letniego 
rowerzystę Adama Z. w Stroniewiacach (1,21 
mgldm3alkoholu), 45-letniego Wojciecha P. 
w Bednarach (0,45 mgldm3). 4 maja na ul. 
Tkacz.ew w Łowiczu mtrzymany 7.0Slał 53-
Ietni Stllnislaw S. (O, 80 mWdm3) i 52-Ietni Jan 
S. na Nowym Rynku w Łowiczu (0,77 mg/ 
dm3). 5 maja 57-letni Jan P. w Nie5JX1SZY No
wtj (0,92 mWdm3), 56-letni Jan K. na ul. Po
lnej w Łyszkowicach (1,11 mWdm3), 36-letni 
Paweł D. w Bednarach {l,71 mgldm3), 55-
Ietni &!warci N. w Mysiakowie (1,57 mWdm3), 
50-Ietni Kazimietz D. z Walewicach (OfJ6 mW 
dm3). 6 maja 36-letni Zbigniew M. na ul. 3 
Maja w Łowiczu (0,94 mWdm3). 7 maja policja 

• 9 maja w z.akulinie w gm. Łyszkowice ąjawnila jednego nietrzeźwego roweizystę _ 51-
nie:zoani sprawcy ukradli z garażu elektrooal7.ę- letniego Tadeusza P. w Gągolinie Poludnio
dzia ria szkodę Adama K. i Tadeusza K. o lą::zre.i wym (0,81 mWdm3) i kierującego Fiatem 126p 
wartości około 2 tysięcy zł. 18-letniego Krzysztofa M z Głowna - który 

• 9 maja w Błędowie w wyniku zwarcia imta- około godz. 2.00 jechał drogą piblicmą w Bą
lacji elekttycmej przy silniku doszło do poż.aru kowie Dolnym mając 1,01 mgldm3 alkoholu, 

• 6 maja policja pizyjęła zgł=ie kra- samochodu marki Łada Samara. Samochód 8 maja .mtrzymano: 51-letniego rowerzystę 
dziciy, do której doszło 5 maja mi~ godz. spłonął w całości. Szkodę w wysokości około Eugeniusza Ol. w Nielxxowie (1,08 mWdm3), 
12 a 14 na ul. Sik<I'Skiego w ŁowiClll. Nrema- 800 :złotych poniósł Mariusz Sz. 50-lemiego Jana G. w~ (1,30 mWdm3), 
ny sprawca, wykoizystując nieuwagę Mirosla- • 9 ""''~policja' -..~..i.. ....in.,._;~ otrucia w Bąkowie Slawomira Sz. z powiatu kutnow-
wa S. z Łowicz.a, dokonał kradziciy portfela ......,,... ~1u~ ~~ skiego w osobowym Merredesie, w Borówku 
z dowodem osobistym, prawem jazdy, dowo- µ<a ra5Y owczarek-mieszaniec nale:ią::ego do 49- 44-letniegio Jerzego W. na ciągniku bez nu
dem rejestracyjnym samochodu marki Audi ~~do!JSC.!:~~~~~~ merów rejestracyjnych (0,77 mWdml), 19-let
i dwiema i dwiema kar1ami bankomatowymi. """""' llJlillU .-.--- ~11""""> .---~ niego Kamila K. na Starym Rynku w Łowiczu 

• 6 maja o godz. 15.30 na ul. Szkolnej manego sprawa;, trucimy do pokaanu dla psa na rowem: (0,49 mg/dm3), 9 maja 39-letnią 
w Łyszkowicach nieznani sprawcy włamali się • 9 maja w Jamnie nieznani sprawcy wyko- Ewę B. na rowerze na ul. Starzyńskiego (1,06 
do samx:hodu maiki Polonez., z którego ukradli xzystując ~wilo"'.'ll nieobecność !<JełOWo/ w sa- mWdm3), 45-letniego Marl<a K. w Rea;ycach 
radiomagnetofon marki NC, płyty, głośniki, mochodzie marki Vol".o, ~ z kabmy tele- na rowem: (1,28 mgldm3). 

" · lducte samochodow":o ląc:l1lej WllI10Śei I.OOO " fon kom~owy, nwki . .Nokia na szk~ fumy ,. ,./(,ro~JJraQOłl'4' ·n'JdW!E ~;f)/wń, , . 
. „ ~~ na s:zkodę SzymonaS. , f..)~:.B'1."' . 1;~ąjok~,.ł~kl)i.ęi,~„1/1..,r„ · Sekcja PrewencjiKPP V( f,/Jp ~ 

. '. 

i z.alatwianie spraw pracowniczych. W póź
niejszej rozmowie z NL wiceburmistrz mó
wił też, że chęć nieoghlszania konkursu to 
działanie dla dobra szkoły. W dzisiejszych 
czasach praca dyrektora szkoły jest bard:z.o 
trudna i stre&tjąca, ac~ unikni~konkur
su jest wyrazem chęci unikni~koltjnych. 
być może niepotrz.ebnych stresów. 

Naczelnik wydziału spraw społecznych 
w ratuszu Maria Więckowska mó~ że 
podmawową fonną wyłaniania dyrektora jest 
konkurs, ale ustawa o systemie oświaty prze
widuje takie rozwiązanie, :zgodnie z art. 36 
ust 9. Artykuł ten nie określa, aby była to 
wyjątkowa sytuacja, ale w praktyce tak jed
nak dotąd było. W czasie dwóch kadencji 
bunnistna Ryszarda Budzałka dwukrotnie 
nie ogłasumo konkursów, ale pr7.edłużono 
kadencję dotychczasowym dyrektorom -
Przedszkola m 5 i Pnedszkola m 1 O, zwy
kle jednak konkursy odbywały się. Tym ra
zem aż tu.ech może nie być, co z pewnością 

wywoła spekulacje, nie tylko w środowi
sku nauczycielskim. 

W skierniewickim oddziale Kuratorium 
Oświaty dowiedzieliśmy się, że choć kon
kurs na dyrektora jest regułą, to wiele samo
nądów korzysta zzapisu ustawy,jaki umoż
liwia przedłuż.enia kadencji dyrektorowi. 
Kuratorium nie prowadzi statystyki ilości 
konkursów i powierzenia stanowiska bez 
konkursu. 

(mwk) 

Jeśli ratusz pt przekonany, że dany dy
reJdor' bardzo dobrze puwadzi szkołę, ~ 
winien bez obaw ogłosić konkurs - bo bar
dzo dobry dyrektor w cuglach go wygra. 
Rezygnacja z konkursu sugcnye. że bur
mm woli zachować na stanowiskach ~ 
anieinneosobyzjakich.4innych W7głędów. 
w du wybm::zym robi to szczególnie złe 
wrażenie. 

Poważny wypadek dyrektora Bez zasiłku -co dwo miesiące 

W aldemar B„ 44-letni mieszkaniec 
Łowicza i dyrddor Zaadnicztj 
Slkoły Zawodowej 

w Rybnie w powiecie sochac7.eWskim, 
odniósł bardzo powaine obrażenia 
w wyniku wypadku, do którego dos:zJo 
w środę 10 maja około godz. 8 rano 
w Karolkowie na trasie nr 2. 
Waldemar B. jacą: Fiatem Palio 
od strony Łowic:z:a, zatrzymał się 
z 2.3miarem skrętu w lewo, 
a wtedy w tył jego pojazdu udelzył 
osobowy Puegeot kierowany pu.ez 
obywatela Białorusi. Oba poja7.dy 
wpadły na lewy pas ruchu 
i WÓWC"ł3S w bok Palio udeJZył 
osobowy Mercedes nadjeżdiają;y 
od strony Sochaczewa. Ciężko rannego 
kierowcę Fiala Palio zabrano z miejsca 
wypadku śmigłowcem Pogotowia 
Lotniczego do jednego z warszawskich 
szpitali. Ruch na trasie nr 2 całkowicie 
zamknięty był do godz. 9, wahadłowo 
odbywał się do godz. 10.30. 
(mwk) 

Z godnie z decyzją dyrdcji łowickiego 
Powiatowego lhz.ędu Pracy w Łowi
czu, osoby bez prawa do zasiłku będą 

potwiml:mć swoją gotowość do pracy raz 
nadwamiesią:e, anie jak to było dottj pory 
raz w miesąu Osoby oU:zymują:e mli 
muszą nadal pzychodzić raz w miesią;u, 
a wiąże się to z comiesMµ.nąkmiec:zoością 
potwienlzmia tego, c::zynie<Sągndy docho-
00.ZdaoiemAgnieszkiPapiemikzkJwickie.. 
go pośredniaka mńana korzystnie wpłynie 
m~siękoltjekwlnędzie. (mak) 

Lunapark przy Kaliskiei 

O d wtorku 9 maja do niedzieli 14 maja 
włącznie na trawiastym placu za 
skrzyżowaniem ulicy Kaliskiej ze 

Starzyńskiego w Łowiczu obecny będzie 
Lunapark „Wesoły Świat''. Lunapark jest 
otwarty od godziny 12.00 do momentu, kie
dy będą osoby chętne do skorzystania 
z niego. 0-0becoości Iunaparlru przypomi
na mieszkaOCom Łowicza kolorowy samo- I 
chód z megafonami, pu.ez które emitowane I 
są reklamy lunaparkowych atrakcji. (mak) 

Wymuszenia na Blichu 
Pobiciem i wywiezieniem do lasu 

groziło trzech byłych uczniów i je
den obecny z zawodówki w Zespo
le Szkół Ponadgimnazjalnych na 
Blichu w Łowiczu swojemu 16-let
niemu koledze z pierwszej klasy. 

C hłopak z Zabostowa w gminie Łowicz 
oddawał starszym kolegom najpierw 

swoje kieszonkowe, a potem nawet podbie
rał pieniądze rodzicom. Sprawcy z centrum 
Łowicza - wcześniej notowani na policji za 
podobnego rodzaju przestępstwa - poczuli 
się tak pewnie, że wymuszali na 16-latku 
pieniądze nie tylko w szkole, ale również 
podjeżd7.ali wiecz.orami pod dom. Do pierw
szych wymuszeń doszło w październiku 
i listopadzie ubiegłego roku. Dyrektor sz.kcr 
ły Mirosław Kret został powiadomiony 
p17.eZ ojca pokrzywdzonego chłopaka, któ
ry w końcu opowiedział rodzicom o tym, co 
dzieje się w szkole. - ff'łaśnie za te~ 
niadwajucmiowiewyleci.elizeszl<Dły, a temu, 
kt/Jry jest w tneciej klasie daliśmy szansę na 
skończenie szkoły. Podpisałem z nim kontrakt, 
żebędziemchowywaJsiępoprawnie.-Teraz 
to się powtórzyło. Sprawa trafiła na policję, 

gdy od chłopaka za2ąJali oddania telefonu 
komódmwego, 200 euro i 1 OO złotych. - 18 
maja mamy Radę Pedagogiczną i będziemy 
zastanawiać się co dalej - powiedział nam 
dyrektor Kret Nie ukrywa, że rozważa po
stawiemewnioskuousunię,cieucznia:zes:zko
ły. Byłaby to kara dla 19-latka tym bardziej 
dotkliwa,żemiesią;pćrźniej, 18 czerwca tego 
roku powinien mieć zakończenie roku szkol
nego i edukacji w zawodówce. 

Zastraszany pierwszoklasista dał zastra
szającym go co najmniej 61 O złotych-~ 
w euro. - JYle mamy teraz ustalone, ale spra
wa jest rozwojowa. Wstępnie postawiliśmy 
zarzuty ~uszeń za co jest kara od roku 
do 1 O lat więzienia, ale chyba dodane do tego 
zostaną rozboje, ponieważ chi.opak był też 
}J1ZYt1zymywany i przeszukiwano mu kiesze
nie - dowiedzieliśmy się w Komendzie Po
wiatowej Policji w ł..owiCZIL Za rozbój grozi 
jeszcze wyższa kara - od 2 do 12 lat pozba
wienia wolności. Głównym prowodyrem 
wymuszeń był 17-letni były uczeń zawo
dówki na Blichu Patryk B. Oprócz niego 
wymuszeń, a być może również rozbojów, 
dokonywali 19-letniMarcinB„ 18-letniAriel 
K oraz niepełnoletni Adrian S. (mak) 

Nowy Łowiczanin poszukuje 
odpowiedzialnej, sumiennej osoby, 

dysponującej własnym samochodem osobowym, do prowadzenia -KOLPORTAZU GAZETY 
".!•&" ~ , _ _n_a P?i~~c~ o.~sf:~r~,~iej~kicb P&:Vią_~y. ł~~egb Q; . ..- . 

Oliln!ff'pro&imy'Slcłailaó.. W•tMszytlł'BiUrre-()gtoszeń. t.u~; u#J fłijaiś#IJł:.JA 
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Szczepienie z nieba 

O d 12 do 18 maja w lasach na terenie 
województwa łódzkiego I'OZIZUcone 
zostaną 57.ezepionki przeciw wście

kliźnie lisów. Dziesiątki tysięcy 57.ezepio
nek ukrytych w kostkach o barwie zielono
brąwwej i ~hu cyby, ~e roznuoo... 
nych nad lasami z samolotów. W ten sposób 
przeprowadzona zostanie kolejna już akcja 
~erua pu.eciw wścieklimie wolno żyją
cych lisów. Leśnicy pm:stizegają spacerowi
cziJw udają::ych się oo lasu pned zbieraniem 
tego typu kostek łub choćby ich OOtykaniem, 
albowiem iapach człowieka może odslraszyć 
zwierzę, dla którego szczepionka jest pne
znacz.ooa. Rodzice udaj~ się oo Wów re 
swymi pociechami winni także czuwać, by 
przypadkiem dziecko nie zjadło takiej znale.. 
ziooej szc:z.epiooki. Jej spożycie może się bo
wiem oka2aĆ dla c:zk>wieka niebezpieczne. 

WIELKI AWANS MLECZARNI 

Pożar od grzałki 

P rawdopodobnie pozostawienie pod
łączonej grzałki elek.tiycznej oo goto
wania wody było 6 maja przyczyną 

powstania pażaru w bloku nr3 naoo. Broniew
skiego w Łowiczu. 86-lelni lokatcr Jr.lWdqx>
OOOOiechciał7ag<JlowaĆ irlJiewcd<nałie1bltę, 
stawiają:: kubek z wodą i grziłkąJXZY kanapie 
w pokoju, a sam zasnął. Akcja~ trwała 
45 minut Lekarz pogotowia opattzył popa-
12XI1ą ~staruszka, ktt.ry ochnówił IJZCWie
zieruaoo s:zpi1ala. Sptliłasię~ kanapy, nad
piliły się i okopciły ściany mieszkania. 

Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Łowiczu jest 
wśród przedsiębiorstw, 

które najbardziej awansowały 
na liście 500 największych 
polskich firm. Agros Nova 
nie awansuje, ale utrzymuje 
dobrą pozycję. 

A ż o 50 miejsc w górę w porównaniu 
zrokiem2004,awansowalaobchodzą

cawtymrokujubileuszswegostuleciałowic
ka OSM na liście 500 największych pol
skich ~iębiorstw, opublikowanej pod 
koniec kwietnia przez dziennik Rz.eczpo
spolita. Jest to obecnie 345 pod względem 
wielkości przychodów :finna w kraju, prz.ed 
rokiem była na miejscu 395. Jest to jedno
cześnie jedna z zaledwie piętnastu firm 
z województwa łódzkiego, które dostały się 
na listę 500, przy czym 10 z tej piętnastki to 
prz.edsiębiorstwa z samej Łodzi. 

Przychody OSM Łowicz ze spizedaży 
wyniosły w 2005 roku 536,75 mln zł, aż 
o 34,6 % więcej niż rok wcześniej. To efekt 
ro.in. przejęcia wpoczą!.kach ubiegłego roku 
mleczami w Toruniu. Ten krok pozwolił 
łowickiej OSM na umocnienie jej pozycji 

S ł ł ( • w groniepotentatówpolskiego mleczarstwa 
P Onę 0 lnQUeCenf O Skupiła ona w 2005 roku 250 mln litrów 

S hód marki C
. alił mleka z dynamiką skupu 112,9 % w sto-

amoc . m~~ento zap 
1
sunkudomku2004, ztego 191 mln litrów 

się na trasie z Domaruewic do Łyszko.. 1 Ło · · 59 mln litro' .,., · Ml 
· · · Ł~ wicach.Kientj · w Wlczttt w w 1orurnu. e-

~Óz~~widzą:~~ I ko kupowano, od 5.~~wców (4.700 
""~się spod maski samoclKJdu, za- z terenu wokół Łowicza 1 900 z terenu To
alannowala straż pożarną, Pmbowala sama ga- runia). Śre_dnia .~ ~kup~ wynosiła 1, 11 
sić pcYiar' giślicą }XO>ZkOWcj, jerlnak !Je2sku- ~, p~ ~ej krajOWe.J 0,92 zł/I. J~t to 
tecznie. Cinquecento spłonęło d057.CZętnie. Jedna z naJwyzszych cen w Polsce. 
PrawOOpodobną przyczyną powstania ognia Ml~~o do~wan~ też z ~ych mle
było rozs:zt:2elnienie ukladu piliwowego i wy- czanu 1 wswrue przerobwyruosł 275mln 
ciek benzyny na rozgmmy silnik. litrów -jest to rekord w dziejach spółdzielni. 

Przy kapliczce modlą się dorośli i dzieci pod przewodnictwem pani Mar
ty Wójcik (druga z prawej). 

75 lat modlitwy 
w tym ·samym mieiscu 
P ani Marta Wojcikodk:ilkunastulatpro

wadzi nabożeństwo majowe przy ka
pliczce na skrzyżowaniu ul. Bolimowskiej 
oraz Żwirki i Wigury w Łowiczu. Kilkana
ście pań oraz kilkoro dzieci skupionych przy 
kapliczce 6 maja czekało zatem na jej przy
bycie od godziny 19. Dopiero kiedy nadje
chała rowerem, zaczęto śpiewać Litanię Lo
retańską, a następnie pieśni wybierane przez 
panią Martę. Nabożeństwo kończy się mo
dlitwą o szybką beatyfikację Jana Pawła Il. 
Prz.ez cały rok kapliczką opiekuje się pani 
Elżbieta ~ewicz, a w maju wszystkie 
panie uczestniczące w majówkach 

Co najbardziej fuscynujące: pani Marta 
Wojcik po raz pierwszy uczestniczyła 
w nabożeństwach majowych już w 1931 
mkut U~ła się śpiewać pieśni.maryjne oo 

nieżyjących już Stanisławy Wysockiej 
i Marii Bocz.ek. - Dawniej głównie dzieci 
i młodzież modliła się przy kapli=e, teraz 
jest odwrotnie - wspomina lata międzywo
jenne. -Modlitwy zaczynały siępóźniej, oko
ło 21.00, więc przychodziliśmy ze świeczka
mi. -Kapliczka nie była jeszcze wtedy ogro
dzona, z.dobił ją piękny różany krzew. 

W okresie okupacji nabożeństwa nie były 
odprawiane, ale po wojnie pani Marta wraz 
z siostrą, nieżyjącą już Stanisławą Wró
blewską, reaktywowały je. Jeszcze do nie
dawna co roku pod koniec kwietnia rozkle
jały w rejonie kapliczki kartki informujące 
kiedy i o której godzinie ,,majówki" się za
czną. - Teraz już nie potrzeba. 1 maja o go
dzinie 19.00 pojawia się kilka najbardziej 
wytrwal.Jtch pań- ~je pani~ (eb) 

Przez tę bramę wwozi się na teren mleczami z roku na rok coraz więcej mleka - w roku 2005 OSM Łowicz 
przerobiła już 275 milionów litrów. 

W ynik finansowy netto wyniósł tylko 
niecałe 2,5 mln zł, pIZeZ co i rentow

ność jest niewysoka: 0,6 %,jednakże trzeba 
brać pod uwagę, iż łowicka mleczarnia jest 
spółdzielnią, maj~ przede wszystkim za
pewnić jej członkom godziwe dochody, 
więc maksymalizacja zysku nie jest jej 
celem. Zachowując swą spółdzielczą 
specyfikę, firma dynamicznie się rozwi
ja: w roku 2005 zainwestowała w rozwój 
kolejne 13,17 mln złotych. Na ten 

Fundamenty Pogodnej Starości 

N iezależnie od tego, jaką kwotą na 
budowę Domu Pogodnej Starości 
przy ul. Papieskiej w Łowiczu 

dysponować będzie Fundacja "Cz.yń 
dobro" im. Jana Pawła li, jej zarząd 
podjął decyzję o zalewaniu 
fundamentów latem tego roku. Już na 
najbliższą sobotę 13 maja o godz. 15. 
zapowiedziano poświęcenie placu 
budowy przez biskupa. - Mamy 
nadzieję, że w lipcu lub w sierpniu 
zalane zostaną fundamenty- mówi ks. 
Wiesław Wronka, wiceprezes fundacji 
i jednocześnie proboszcz parafii 
Chrystusa Dobrego Pasterza, w której 
zrodziła się inicjatywa .. 
Z wpłat 1 % podatku na konto fundacji 
wpłynęło około 40 tys. zł, podobną 
kwotę zebrał ks. Zbigniew Kaliński 
wśród amerykańskiej Polonii 
w Chicago. - Nie tak ważna jak suma 
wpłat jest liczba osób, które wsparty 
nasze dzieło, a 27 kwietnia było to 618 
osób. Za te wszystkie wpłaty bardzo 
dziękujemy - mówi ks. Wronka. 
(mwk) 

Z różańcem pod pomnik 

F atimska procesja różańcowa 
przejdzie w sobotę 13 maja 
wieczorem z łowickiej katedry pod 

pomnik Jana Pawia li. Modlitwa 
rozpocznie się o godz. 20 w katedrze, 
dla upamiętnienia 25 rocznicy zamachu 
na życie Jana Pawia 11. Rocznicę 
objawień fatimskich Kościół obchodzi 
z kolei od maja do października 13. dnia 
miesiąca. W sobotę wieczorem 
łowiczanie chcą podziękować Matce 
Bożej za to, że papież przeżył tamten 
zamach i pełnił swoją posługę jeszcze 
przez wiele lat. Uczestnicy procesji 
proszeni-są o zabranie ze sobą świec. 
(mwk) · 

i przyszły rok są planowane inwestycje 
rzędu 50 mln zł. Największe z nich to 
proszkownia serwatki i kotłownia gazo
wa w Łowiczu oraz automatyczna linia 
do produkcji serka wiejskiego i sera twa
rogowego realizowane w Toruniu. 

OSM jest największąfumąmającąswą 
centralę w Łowiczu. Zatrudnia 723 osoby, 
z czego 500 w Łowiczu. 

W naszym mieście OSM ustępuje pod 
względem wielkości zatrudnienia tylko za-

kładom spółki Agros Nova - łączne zatrud
nienie w tej firmie wynosi 1.930 osób, 
w tym w zakładach przy ul. Sikorskiego 
830 osób. Agros Nova obroniła swą po
zycję na liście 500: zajmuje pozycję 270, 
w roku ubiegłym było to miejsce 269. 
Swe przychody ze sprzedaży zwięk
szyła w roku 2005 o 11,3%, do 728 mi
lionów złotych. Danych o rentowności 
firma nie podała. 

(wal) 

Czy młodzi widzq 
• • • tu swo1e m1e1sce 

W przyszłym tygodniu Forum 
Młodych Łowiczan 

rozpocznie wśród łowickiej 
młodzieży badania pod 
hasłem: „Łowicz w oczach 
młodego pokolenia 
Łowiczan". 

S ekretarŻ Forum Michał Zalewski po
wiedział nam, że badania będąpolegały 

naz.ebraniuopiniioŁowiczuw grupie 1.000 
uczniów szkółponadgimanzjalnych, studen
tów i mieszkańców Łowicza do 30 roku 
życia. Otrzymają oni do wypełnienia przy
gotowaną już ankiet,ę z 20 pytaniami. Re
spondenci proszeni będą o wypowiedzenie 
się ro.in. na temat tego jak oceniają miasto, 
jakie miejsca, osoby, wydarzenia z ostatnich 
lat zasługują w ich mniemaniu na uznanie, 
jakoceniająpracęwładzmiasta,jegorozwój 

w różnych dziedzinach, jakie są największe 
bariery rozwoju Łowicza, na jakie dziedzi-

ny życia powinno się zwrócić uwagę w naj
bliższych latach. 

W ankiecie znajdują się także pytania 
o to jak młodzi ludzie widzą ·swoją przy
szłość w Łowiczu, czy podejmą studia, czy 
wrócą po ich zakończeniu do Łowicza i co 
będzie o tym decydowało. Zalewski nieukiy
wa, że ostatnie pytania są najważniejsze -
bo ankieta ma za zadanie dać wiedzęjakie są 
powody tego, że młodzi ludzie opUS7.Czają 
Łowicz, wiążąc swoją przyszłość z innymi 
miastami. Forum chce, by wyniki posłuży
ły do przygotowania wniosków w celu pod
jęcia skutecznych działań mających na celu 
zatrzymanie emigrującej z miasta młodzie
ży, w celu wypracowania programu działań 
i kienmków zmian na najbllisze lata oraz 
podniesienia rangi miasta. 

F orum chce zaangażować w przepro
wadzenie badań pedagogów szkolnych, 

samorządy studenckie oraz młodzieżową 
radę miasta 

-Jfyniki naszych badań przedstawimy we 
wrz'eśniu - zapowiada Zalewski. (tb) 

W Sannikach tym razem gitara 

N arecitalgitarowywwykonaniuŁuka- cji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Japonii, 
sza Kuropaczewskiego zaprasza Czechach, Grecji, USA i na Białorus~ brał 
w sobotę 14 maja o godz. 14.00 Pałac udział w międzynarodowych konkursach, 

w Sannikach. Muzyk jest absolwentem w nagraniach dla programów radiowych 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą i telewizyjnych ObecniekoncertujepromU
ukończył w 2003 roku w klasie prof. Piotra jąc swoją najnowszą płytę zatytułowaną 

Zalewskiego. Pomimo młodego.wieku, poza ,,Pomef', na której '\llIWalono min. muzy
Polskąkoncert.Owałteżw Niemczech, Fran- kę klasyczną. (mwk) 
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Kiernozia 

Protesty w sprawie obwodnicy · odrzucone, 
Nakładko w Janowicach 
po 20 moio 

Z niknąjużniebawem uciążliwe dla kie
rowców dzimy na drodze w Janowi
cach w gminie Nieborów. Jak pilną 

potrzebą jest remont tej drogi, S7.Czególnie 
na zakręcie między Mysłakowem a Jan<>" 
wicami, niech świadczy to, iż na ostatniej 
sesji rady gminy Nieborów, 26 kwietnia, 
zgromadzone osoby znów pytały wójta, 
kiedy ruszy wreszcie jej przebudowa. Jak 
dowiadujemy się w Powiatowym Zarzą
dzie Dróg, prz.etarg na te prace zorganizo
wany zostanie około 20 maja, roboty ruszą 
wil(C w czerwcu. 

ale mogq być odwołania do sqdu 
Rada Gminy Kiernozia 
na sesji 26 kwietnia odrzuciła 
zarzut i protesty dotyczące 
planowanego przebiegu 
obwodnicy drogi 
wojewódzkiej, 
która w przyszłości ominąć 
ma centrum gminy 
od strony zachodniej. 

P rzebieg trasy oprotestowali właściciele 
gruntów. Wójt Zenon Kaźmiercnik 

wyjaśniał, ż.e rolą gminy jestzabezpiecz.enie 
terenu pod obwodnic.ę, a jest ona coraz bar
dziej potrzebna, wręcz konieczna ze wzglę
du na natężony ruch cystern z paliwem -
Nie chciałbym, aby kiedyś doszło do trage
dii, bo skrzyinwanie, jakie te pojazdy poko
nują na rynku w Kiernuzi, jest pod f«/!em 
prostym i jest bardzo niebezpieczne- mówił. 
Planistka Ewa Murawska wyjaśniała zaś, 
czym różni się zarzut od protestu. Zarnrt 
wnosi osoba nie posiadająca gruntów na 
obszarze, jakiego dotyczy wniosek i nie ma 
możliwości odwołania się w przypadku 
odrzucenia zarzutu. Prot.est to wniosek od 
osoby, która ma grunty na danym obszarze 
i któramoż.e się odwoływać od decyzji Rady 
Gminy. Wójt gminy Kiernozia pcr.edłożył 
radzie propozycję odrzucenia i zarzutu, 
i protestów. 

Pierwszy wnioskujący o :zmianę prze
biegu obwodnicy, Stanisław Kuras posiada 
fermę kur blisko planowanego przebiegu 
drogi. W swoim wniosku prosił o przesu
nil(Cie drogi bliż.ej Kiernozi, ze wzg!C(du na 
hałas, ruch i światło, które źle wpływają na 
drób. Projektantka wyjaśniała, ż.e kurniki 
znajdują się poza cz.ęścią objętą zmianą pla
nu w związku z obwodnicą, a zarezerwo
wany na drogępas szerokości 30 mnie ozna
cza tak szerokiej jezdni, bo oprócz niej prze
widuje się ścieżki rowerowe, rowy, wil(C fuk
tyczna odległość jezdni od fermy będzie 
zgodna z przepisami prawa budowlanego. 
Zwracając się do radnych wnioskujący py
tał: - Czy byście chcieli mieć drogę 50mprzy 
swoim gospodarstwie? Radny Wiesław 
Bogucki odparl, ż.e mieszka przy tej drodze 
w odległości 15 m, wil(C ma ją blisko. Radny 
Czesław Jabłoński z Brodnego Towarzy
stwa przyznał, ż.e cieszyłby się taką drogą, 
bo to rozwój, postęp, a dzięki takim inwe
stycjom bogacimy się. Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Stańczak dodał, ż.e 
wolałby mieć blisko siebie drogę niż kurnik. 

Za odrzucaniem zarzutu głosowało osta
tecznie 11 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzy
mało się od głosu. 

Niemal takie same argumenty przeciw 
planowanej drodze wysunął syn Stanisława 
Kurasa, Konrad, ale zakwalifikowane zo
stały one jako protest, ponieważ jest on 

f 

Droga remontowana będzie od zakrętu 
w Janowicach, czyli od części najbardziej 
zniszczonej, do znaku ograniczającego pręd
kość na tej drodze, czyli na odcinku ok. 
600 m. Na nakładkę w Janowicach powiat 
zaplanował 195 tysil(Cy złotych. Nie będzie 
przebudowywana ani też poszerzana do 
5,5 metra, o czym wcześniej myślano. 

(wcz) 

Najpierw Goleńsko-Sieriniki 

Obwodnica drogi wojewódzkiej w Kiernozi przede wszystkim wyeliminowałaby ruch ciężarówek z centrum miej
scowości. Zdjęcie wykonane na Rynku M. Kopernika. 

G minaChą,śnoczekadokońcamajana 
oferty w ogłoszonym przez niąpne
targu na wykonanie drogi dojazdo

wej do gruntów ornych Goleńsko-Sierżniki 
o długości ok. 1,5 km Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania drogi od pod
staw czyli wraz z podbudową i ułoż.eniem 
na niej dwóch warstwnawiem:hni bitumicz
nej. Oprócz tego wykonawca będzie musiał 
wykonać profilowanie drogi i naprawy 
żużlem ok. 2 km dróg gruntowych, stano
wą;ych przedłużeniedrogi Golemko-Sierż
niki,odSierżnikdoBłędowa-ok. 700miod 
Goleńska do Chąśna Nowego-ok. 1300 m., 
Gmina chce, by prace na drodze zostały za
kończone do 15 września To najpoważ
niejsze zadanie drogowe gminy Chąśno na 
ten rok. Kolejne prace dotyczyć będą prze
budowy chodników i wykonania drogi 
wzdłuż boiska sportowego. 

właścicielem działki w cz.ęści wydzielonej 
pod obwodnicę. Zabierając głos dodał do 
tego, co mówił jego ojciec, ż.e gospodarstwo 
budowane było w oddali od trasy ze wzglę
du na kurniki. W przyszłości to on będzie je 
prowadził. Widzi potrzebę budowy obwod
nicy, ale ni.e w tym miejscu. Jego prot.est 
odrzucony został 11 głosami, przy 
4 wstrzymujących się. 

K olejne protesty złożyli właściciele nie
dużych, bo 5-hektarowych gospo

darstw - Renata Wypych i Marian Gud
kowski. Pierwsza z tych osób prosiła 

o przyjl(Cie protestu wyjaśniając, ż.e utrzy
muje się tylko z gospodarstwa i gdy zosta
nie pozbawiona działki pod trasę, z.ostanie 
jej tylko 4 ha. Drugie z gospodarstw 34 Iata 
temu pobudowane zostało I km od cen
tium Kiernozi i trudno rolnikom pogo
dzić się z możliwością utraty części zie
mi i bliskością drogi. Ewa Murawska 
wyjaśniała, ż.e gdy budowana będzie dro
ga, właścicielka otrzyma zadośćuczynie
nie i odszkodowanie, które zrekompen
suje jej utratę dochodów. Protest Renaty 
Wypych odrzucono 1 O głosami, Mariana 

Gmina Sanniki 

Gudkowskiego - 11 głosami, pozostali 
radni wstrzymali się od głosu. 

W póżniejszej rozmowie z NL sekre
tarz gminy Jarosław Bogucki przy

znał, że trudno przewidzieć, kiedy doty
cząca obwodnicy C'lJef:,ć planu będzie przy
jęta, na pewno nie wcz.eśniej niż za kilka 
miesil(Cy. Trzem z czterech wnioskujących 
osób przysługuje bowiem prawo odwołania 
się do Wojewódzkiego~ Administracyj
nego w Łodzi i można się spodziewać, ż.e to 
uczynią. 

(mwk) (tb) 

Tak dla ścieżek rowerowych 
Oświetlenie w gminie Zduny 

P rzedsiębiorstwo Usługowo - Handlo
we ElektrometzKutnazajmie się kon
serwacją oświetlenia ulicznego na te

Radni gminy Sanniki na ostatniej 
sesji zdecydowali o przystąpieniu 
gminy do projektu Zielonego Szla
ku Rowerowego Mazowsza, będą
cego częścią europejskiej trasy ro
werowej „Euro-Velo". Radni mieli 
wprawdzie wątpliwości, ale prze
konało ich to, że ścieżki rowerowe 
bardzo potrzebne są mieszkańcom. 

W ójt gminy Sanniki Maria Fudała mó
wiła, ż.e przystąpienie do programu 

oznaczać będzie konieczność zapewnienia 
w tegorocznym budżecie kwoty około 
26.000złnakoncepcjęsieciścieżekrowero-

wych na terenie gminy i dostosowanie jej do 
całości tej sieci. Kierownik sannickiego pała
cu Beata Jabłońska dodała, że potrzebne są 
szybkie decyzje, bo koncepcja projektu obej
mującego województwo mazowieckie musi 
być opracowana do końca czerwca, aby cały 
projekt ,,Euro-Velo" mógł trafić do Brukseli 
w październiku. Gdyby został zaakcepto
wany, dotacja z UE wynieść może 75% 
kosztów jego realizacji, 100/o pochodziłoby 
z budż.etu państwa, 15% pozostanie po stro
nie gminy. 

- Ścieżek jest za mało, a dzięki temu 
projektowi mogłoby być więcej - mówiła 
Jabłońska dodając, że korzystaliby z nich 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 

nie tylko turyści, ale też mieszkańcy gmi- renie gminy Zdlilly. Gmina rozstrzygnęła 
ny. Przystąpienie do projektu oznacza dla we wtorek 2 maja przetarg na wyłonienie 
sanniczan uwzględnienie ich w szlaku wykonawcytegozadaniananajbliższedwa 
chopinowskim, który będzie łączył War- lata. Do przetargu stanęły dwie firmy, 
szawę, Brochów, Żelazową Wolę i Sanni- o wyborze kutnowskiej zadecydowała za
ki - miejsca związane z Fryderykiem Cho- proponowana przez nią cena, o ponad zło
pinem. tówkę za konserwację plillktu oświetlenio-

Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza to wego niŻ\iza niż kontroferenta. Elektromet 
nie tylko ścieżki tworzące trasy rowero- . będzie otrzymywać za konserwację jedne
wych, ale też infrastruktura turystyczna, ' go plillktu oświetleniowego (brutto) 2,85zł. 
m.in. miejsca, gdzie turyści będą zatrzymy- Wynik przetargu to w rzeczywistości dla 
wać się na posiłek czy nocleg, a takie funkcje firmy pcr.edłuż.enie umowy na świadczenie 
może w przyszłości pełnić pałac w Sanni- usług, bo zajmowała się ona tym w gminie 
kach. przez ostatnie dwa Iata. 

(mwk) (tb) 

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. SALETRA 

SALETRZAK 
MOCZNIK 

ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14 
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 

i NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAż PL YT I BLATÓW, 
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 

PROJEKT l WYCENA- BEZPŁATNIE 

• nawozy inne re« 
• węgiel "~"'~o 
•miał "~o ~ 
• koks se"-i.t.:'fł 
•groszek EKO "~" 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 
Klimkiewicz, Kaźmierski .D.łi:lrJ.DB •. D.i/.tłlf!l!t,1.1!!..D 
ŁpJttficz, ul. Łęczycka 114 u•uau rn •llYEIA 
Tel. (0-46) 837-11-72 R.516 t łowiu, ułkrakowskól, tel. 830

1

07 69, 505 Oo& 331~ 



ŁOWICZANIN -
ZUK zrobi 
Turystyczną 
Ratusz skierował w ostatnich 
dniach zamówienie do Zakładu 
Usług Komunalnych 
na wykonanie nawierzchni 
ul. Turystycznejwłowiczu. 

N ałarnachNowegoŁowiC7atlinawielokrotnie mieszkańcy tej ulicy zabie
rali głos skmżąc się na zły stan drogi, 

która po obfitszych opadach desz.czu zmie
niała się w błotniste, trudne do pnebycia 
bajoro. Wykonanie nawieu.chni pu.eforso
wała na sesji budżetowej Rada Miejska na 
wniosek jej pnewodniczącego Krzysztofu 
Kalińskiego. 

Zanówienie jakie złażono w ZUK obej
muje wykonanie podbudowy, ułożenie na
wierzchni z betonowej kostki brukowej, 
z której będą od razu wykonane dwa progi 
zwalniające. Kostka będzie ograniczona 
z obu stron krawężnikami. W ulicy znajdzie 
się kilka krat spustowych kanalizacji desz
czowej, której instalacja już w ulicy jest wy
konana. W sumie ZUK ma do ułożenia 
w Turystycznej 262 metry bieżąc.e ulicy 
(ok. 30 metrów za slcrzyż.owanie z ul. Pała
cową) o szerokości od 4,5 m do 5 m, zadanie 
to będzie kosztowało miasto 147 tys. zł. 
RO'ZpOC7.ęcie robót zaplanowane jest na po
C7.ątek czerwca. (tb) 

Łyszkowice 

Ogrodzenie do połowy majo 

M etalowe ogrodzenie Gminnego 
Ośrodka Kultuly w Łyszkowicach 
ma być wykonane w t.enninie do 

połowy maja Będzie to ostatnia inwesty
cja, jaka będzie wykonana w ramach tego
rocznego remontu i rozbudowy tegoż ośrod
ka Aktualnie trwają nasadzenia roślin w są
siedztwie parkingu, ustawione mają również 
być ławki na przyległym terenie zielonym. 

(mak) 
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C hciał600 litrów,jednakfumaniemogła wtedy tyle dostarczyć. Potnebna daw
ka przyjdzie pod koniec tygodnia, wtedy 
też zostanie zastosowana. Bakterie już dziś 
działają w komorach fermentacyjnych, za
stosowane zostaną jednak także w prasie 
mechanicznego odwadniania osadu i wresz
cie, co bardzo ważne, płynem polany ma 
zostać także osad składowany na pryzmach 
na powietnu. 

Czyste powietrze lei 
kosztuie 

Jakie to są koszty? Jeden metr sześcien
ny płynu kosztuje 25 złotych. Rocznie 
oczyszczalnia potnebować będzie 8 tysię
cy metrów sześciennych tego środka- co da 
kwotę 200 tysięcy złotych. Dla przykładu, 
jak mówi kierownik oczyszczalni Cezary 
Kołodziejski, potraktowanie płynem jednej 
przyczepy osadu, z którego zakład produ
kuje kompost, kosztować będzie 250 zło
tych. - Wizytowałem oczyszczalnię w Turku, 
która stosuje tę metodę od jesieni i metoda 
napr~ likwiduje przykry Ulp(]Ch - za
pewnia Michalak. 

Dlaczego jednak właściwie z oczyszczal
ni śmierdzi? Wytrącany re ścieków osad, 
po fermentacji na zimno, składowany jest 
po prostu na długich pryzmach na powie
trm. Oczyszczalnia postępuje z nim na dwa 
sposoby: c:n:/>ć zamienia na kompost służą
cy do użyźniania gleby, który sprzedaje 
działkowcom i rolnikom. Drugą r:zief:ł zabie
ra wyspecjalizowana firma z Zielonki za 
Wal'S7.Rwą, która zajmuje sięjego utyli7,acją, 
Wywózka osadu kosztuje oczyszczalnię 30 
złotych za metr sześcienny. 

Osad nie jest zatem szybko przerabiany 
na miejscu, ale jest p17.eZ jakiś czas składo-

Komendant Wojewódzki PSP Sławomir Zuchora (drugi z lewej) w asyście 
Komendanta Powiatowego Romana Sularza (pierwszy z lewej) wręcza 
awanse na kolejne stopnie zawodowe. 

Święty Florian w PSP 
Komenda Powiatowa Państwo

wej Straży Pożarnej w Łowiczu 
z jednodniowym opóżnieniem ob
chodziła święto patrona strażaków 
- świętego Floriana. 5 maja przed 
strażnicą zebrali się wszyscy stra
żacy oraz przedstawiciele innych 
służb mundurowych z jednostek 
łowickich, a fakże przedstawiciele 
lokalnych władz oraz wicemarsza
łek Sejmu Wojciech Olejniczak. 

K omendant Wojewódzki PSP Sławomir 
Zuchora w asyście Komendanta Po

wiatowego Romana Sularza wręczał awan
se. Stopień aspiranlll sztabowego otrzymał 
Sylwester Kostnewa, starszego aspiranlll -
Krzysztof Niewiadomski, aspiranta Bogu
sław Cholewski i Radosław Szymajda, 
ogniomistrza- Jacek Bakalarski, młodszego 
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da, Michał Bedruu7, Witold Wiechno, star
szego sekcyjnego - Roman Jaśniewski, ·Sta
nisław Kostrzewa i Artur Miziołek oraz star
szego strażaka- Roman Sitkiewicz i Maciej 
Szkop. 

Z okazji Dnia Strażaka brązową od
znakę Zasłużony dla Ochrony Przeciw
pożarowej otrzymali asp. sztab. Wiesław 
Wojda, asp. sztab. Tadeusz Wielembo
rek, mł. ogn. Ireneusz Sołtysiak. Złoty 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy
mał st. asp. Sylwester Kostrzewa, srebr
ny - st. asp. Dariusz Jankowski, st. sekc. 
Michał Bednarz oraz brązowy - kpt. 
Krzysztof Ambroziak, kpt. Krzysztof 
Jędrachowicz, mł. asp. Jacek Rolewski, 
mł. asp. Barbara Błaszczyk, st. sek. Ali
na Wojda, st. sekc. Grażyna Krysiak, 
st. sekc. Jacek Moruzgała, st. sekc. An
drzej Śnieguła oraz sekc. Stanisław Ko-
strzewa. · • • (eb.) 
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Osad wytrącany jest w prasie mechanicznego odwadniania, następnie 
trafia na przyczepę i składowany jest na pryzmach. 

wany. Produkcja kompostu wymaga jego 
natlenienia, czyli co jakiś czas musi on być 
pu.emieszany. Właśnie wtedy wiatr niesie 
w stronę miasta przykre zapachy gnilne. 
Ma to miejsce również wtedy, kiedy firma 
z Zielonki ładuje osad na swoje samochody, 
a po części także wtedy, gdy świeży osad 
trafia na pryzmę i nie zrląży ~· 

Oczyszczalnia przeszła co prawda w la
tach 90-tych modernizację, ale nie obejmo
wała ona postępowania z osadami. Dziś te 
osady są coraz bardziej stl(ixme, zawierają 
coraz więcej elementów organicznych, po
wodujących właśnie najgorszy zapach. 

Ścieki z zewnątrz nie 
stanowią problemu 

Czy jednak taki stan rzei:zy nie wynika 
z fuktu, że łowicka oczyszczalnia przyjmu
je jeszcze ścieki z zewnątrz? Dyrektor przy-

znaje, że do Łowicza przywożone są ścieki 
z sochaczewskiego Master Foods, jednak 
oczyszczalni gwarantuje to poważny przy
pływ gotówki. - Mies?kaniec płaci za od
biór ścieków 2 złote za metr; natomiast wspo
mniana firma 50 złotych i.a metr-porównu
je. Łowicka oczyszczalnia obliczona jest na 
przyjęcie 20 metrów sześciennych ścieków 
na dobę, według słów Janusza Michalaka 
przychodzi do niej natomiast przeciętnie 1 O 
- 12 metrów sześciennych na dobę. Może 
zatem przyjąć ścieki z z.ewnątrz, które przyj
muje się jednak tylko wtedy, gdy ilość ło
wickich ścieków jest mała Ponadto przy
byłe z zewnątrz ścieki badane są na miejscu 
w laboratorium oczyszczalni i przyjmowa
ne są tylko takie, co do których wiadomo, 
że technologia sobie z nimi poradzi. 

Co jednak kiedy jak widać- a raczej czuć 
- technologia sobie nie radzi? W ostatnich 
dwóch tygodniach odbiór ścieków z ze-
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wnątrz został wstrzymany i nie zostanie 
podjęty dopóki sprawa zapachu nie zosta
nie rozwiąuma, to znaczy dopóki się nie 
okaże, że bakterie spełniają jednak swoje 
zadanie. 

Czas na poważne 
decyzie 

Należy przy tej okazji zapytać, ile kosz
towałaby gruntowna modemizaCja oczysz.
czalni, która unowoCześniłaby postępowa
nie z osadem? -Jakiejkolwiek byśmy nie za
stosowali technologii, koszt takiej moderni
zacji wyniósłby około 5 mln złotych - mówi 
Michalak. Technologia taka zakładać mogła
by na przykład suszenie i spalanie osadu 
iuzysk:iwanieztegociepłaalboenergiielek
trycznej. Oczyszczalnia mogłaby też uzy
skiwać z osadu biogaz i spożytkować go na 
własne potrzeby przetwarzając na energię 
elektryczną i cieplną, Dzięki temu pię:ciomi
lionowa inwestycja mogłaby się szybko 
w części zwrócić - energia wykorzystywa
na byłaby do produkcji kolejnych partii osa
du i tworzyłoby się samonapędzające się 
koło. 

W najbliższym czasie powstanie doku
mentacja i podjęte mają zostać starania 
o pozyskanie pieniędzy strukturalnych. Dla
czego dopiero teraz? -~są ważniejsze 
sprawy, a sami z własrrych środków muże
my»yko~ praceza 200-300 tysięcyzło
tych. Osadu nie widać i dopóki nie było go 
c.zuć, zaw.sze coś było ważniejsze-mówi dy
rektor Michalak. 

Wojciech Czubatka 

Święto Strażaków w Sokołowie 
80-lecie Ochotniczej Straży Po

żarnej w Sokołowie Kolonii połą
czono w tym roku z obchodami 
Dnia Strażaka w gminie Kiernozia. 
Msza św. w intencji strażaków od
prawiona została o godzinie 11.30 
w kościele św. Małgorzaty w Kier
nozi, następnie strażacy przema
szerowali na cmentarz wojenny 
i złożyli kwiaty pod pomnikiem po
ległych za Ojczyznę. 

D ruga C'Zx;f,ć uroczystości odbyła ~ię 
na terenie jednostki OSP w Sokoło
wie Kolonii. Jednostka odznaczona 

została pIZeZZarząd Główny Związku OSP 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Poż.ar
nictwa Preres jednostki Zygmtmt Dylik 
został uhonorowany Medalem im Bolesła
wa Chomicza, Brązowym Krzyżem za za
sługi dla Pożarnictwa odznaczona została 
Stanisława Kowalska Złote medale otrzy
mali: Franciszek Miksa, Józef Dudkowski, 
Henryk Lus, Marek Polańczyk, Zbigniew 
Szypszak, srebrne - Eugeniusz Kwiatkow
ski, Ryszard Polańczyk, Tadeusz Miksa, 
Ryszard Dylik, Sławomir Dudkowski, Bog
dan Bisiorek i Władysław Kuta, jak również 
brązowe - Marek Ciechański, Maciej Ko
siorek, Zbigniew Stelmaszczyk, Stanisław 
Tabara, Jan Szafraniec oraz Zbigniew Ple
wa. Odznaki za wysługę 60 lat w służbie 
strażackiej otrzymał Józef Dudkowski, za 
50 lat służby - Julian Kosiorek 

Jednostka OSP w Sokołowie powstała 
18 kwietnia 1926 roku z inicjatywy 
mieszkańców wsi: Jana Klimaczaka, Stani
sława Dylika, Józefu Uibanka i Wojciecha 
Modrzejewskiego. Pierwszym prezesem 
jednostki został Zdzisław Boski, właściciel 
majątku w Czerniewie, jego zastępcą Anto
ni Wrank:owski z Teresewa, naczelnikiem -
Jan Kliczak z Sokołowa, jego zastępcą· Sta
nisław Dylik, sekretruzem-Franciszek Wian
kowski, gospodarzem Walenty Klimczak 
i członkiem 7.llIZądu - JózefUrl>anek OSP 
w Sokołowie byładrugąjednostką założoną 
na terenie gminy Kiernozia Jeszcze w 1926 
roku mieszkańcy wsi zaczęli budować re
mizę dla OSP na działce Jana Luhikowskie
go. W 1927 roku, również ze składek miesz
kańców, został wykonany u prywatnego 
17.emieślnika strażacki wóz konny, który do 
1975 roku służył jako jedyny środek trans-

portu strażakom z Sokołowa Obecnie moż
na go ogąlać w skansenie w Maurzycach. 

W ybuch II wojny światowej przerwał 
działalność straży, która została re
aktywowana w 1941 rok:u. Wl959 

roku rwpoczęto budowę nowej remizy od
powiadającej współczesnym wymogom. 
Również ten budynek został postawiony 
w czynie społecznym. Budowę zakończo
no w 1963 roku. W 1976 roku, z okazji 
50-lecia jednostki, ottzymała ona samochód 
pożarniczy Żuk, który służy do dnia dzi
siejszego. W latach 1981-83 dobudowano 
do strażnicy drugi garaż oraz większą salę 
bufetową, Pieniądze na ten cel pochodziły 
z organizowanych pIZeZ strażaków zabaw 
wiejskich. Obecnie prezesem jednostki, 
liczącej 28 czynnych strażaków, jest Zyg
munt Dylik. 

(eb) 
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WĄTPLIWOSCI WOKOt SKRZYZOWANIA 

SPOWODOWAtY ODRZUCENIE PLANU 
Ratusz nie konsultował propozycji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego z firmą, 

której one najbardziej dotyczą. 

R adaMiejskawł...owiczumiała28kwietnia przyjmować plan pnestrzennego 
:zagospodarowaniadlarejonu ulicAnniiKra
jowej-Nadbzunańskiej.Miala-alenieprzy
jęła. Projekt planu odrzucono 8 głosami, 
przy 6 głosach za jego przyjęciem 
i 1 wstrzymującym się. O zaskakującym 
wyniku głosowania zadecydowały wątpli
wości radnych co do proponowanych 
w planie rozwiąz.ań, które mogłyby utrud
nić dojazd do Okręgowej Spółdzielni Mle
czarskiej w Łowiczu i innych zakładów po
łożonych przy ul. Przemysłowej. 

Chodzi o to, że zatrudnieni w ratuszu 
twórcy planu wzięli pod uwagę, iż w dal
szej pizyszłości zamknięte zostanie slazy
żowanie ulic Poznańskiej i Chełmońskiego, 
jako położone w zbyt bliskiej odległości od 
skrzyżowania z Annii Krajowej. Jego funk
cję przejmie nowa droga, mająca prowadzić 
od Mostu Warszawskiego wprost na pół
noc, przecinająca Pomańską węzłem bez
kolizxjnym i doprowadzająca do ul. Matej
ki, blisko już północnych peryferii miasta. 

Problem w tym, że od tej planowanej uli
cy nie ma dojazdu do terenów OSM. Plani
ści przewidzieli więc dojazd od ul. Poznań
skiej ulicąAnniiKrajowej, a dalej, przy u~ 
cizie Skiubowym i ZUK, skręt ostro w lewo 
wul. Chełmońskiego. Istniejące skrzyżowa
nie Armii Krajowej i Chełmońskiego miało
by być przebudowane i niejako pr:zesunięte 
na miejsce obecnego parkingu, na wprost 
wylotu ul. Spółdzielczej. Jadąc ulicą Cheł
mońskiego do centrum skręcałoby się więc 
na wysokości ZUK w prawo, w stronę 
Spółdzielczej i z ulicą Armii Krajowej krzy
żowało pod kątem prostym. 

Tak uponądkowane skrzyżowanie by
łoby na pewno bezpieczniejsze niż obecnie, 
czy jednak byłoby wystarczająco wygodne 
dla samochodów ciężarowych zmierzają
cych do Okręgowej Spółdzielni Mleczar
skiej? Radni mieli co do tego wątpliwości. 
Radny Grzegorz Michalak postulował, by 
nie przyjmować planu, dopóki nie będzie 
znany choć zarys projektu skrzyżowania -
by można było ocenić, czy ono w nowym 
kształcie będzie wystarczająco obszerne dla 
ciężarówek. Przewodniczący Rady Krzysz
tofKaliński przewidywał, że mogą być pro
blemy w ruchu w tym miejscu. Warto wit>-

Dziś nikt nie skręca z Armii Krajowej (z lewej) w Chełmońskiego (z prawej), bo nie ma takiej potrzeby, jednak 
gdyby ktoś wykręcić chciał, musiałby wykonać skręt o 150 stopni. Po przebudowie skrzyżowania byłoby to 
łatwiejsze, ale czy wystarczająco łatwe dla TIR-ów, które w Chełmońskiego musiałyby wjechać? 

dzieć, że codziennie przyjeż.&a do OSM 
ponad sto samochodów ciężarowych Pla
nista Andrzej Bargieła odpowiadał, że jego 
zespół nie ma w składzie projektantów 
z uprawnieniami do tworzenia projektu tech
nicznego skrzyżowania Przekonywał też, 
że proponowane rozwiązanie jest lepsze od 
istniejącego. Radny Tomasz Fidrych uznał, 
że wpusz.czanie ruchu TIR-ów w ulicę Ar
mii Krajowej jest co najmniej dziwne. 

W rezultacie radni głosowali tak, jak opi
saliśmy. 

Przy okazji wyszło na jaw, że ratusz dał 
w tym przypadku przykład tego, w jaki 
sposób nie należy traktować inwestorów. -
Czy prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar
skiej wie o planowanych zmianach? - pytał 
przewodniczący Kaliński. - Było ogłoszenie 
w prasie - mogia tylko odpowiedzieć na
czelnik wydziału geodezji Anna Gajewska. 

Projekt opracowywano więc bez konsulta
cji z duż.ą, kluczową dla Łowicza fumą, któ
rej zmiany dotyczą, dla której przedstawio
ne propozycje mogą stanowić ogromne 
utrudnienie. 

Nowy chodnik 
no Stanisławskiego 

O tym co dalej w sprawie, będziemy in
formować, gdy wyjaśnione zostanie, w jaki 
sposób można kontynuować prace nad pla
nem, po odrzuceniu jego pierwotnej wersji. 

(wal) 

nowy WWICZANIN 

Skarbnik gminy Sanniki Marianna 
Poryszewska (pierwsza z prawej) 
podczas kwietniowej sesji. 

Kto zastąpi 
Mariannę Poryszewskq? 

S karbnik gminy Sanniki Marianna Po
ryszewska z dniem 1 sierpnia prze
stanie być urzędnikiem samorządo

wym, ponieważ przechodzi na emeryturę. 
Chęć odejścia z pracy sygnalizowała odpo
wiednio wcześniej, bo już w ubiegłym roku, 
na grudniowej sesji Rady Gminy. Po roz
mowach z wójt Marią Fudałą, zdecydowała 
o dacie zakończenia pracy, a 25 kwietnia 
tego roku podjęta została uchwała o jej od
wołaniu. -Paniskarbnikmaprawodoświad
czenia emerytalnego, ale zawiesiła je na kil
ka miesięcy, aby wykorzystać W'lop i wpro
wadzić nową osobę - tłumaczyła na sesji 
pani wójt 

Radni wnioskowali tylko, aby w podej
mowanej przez nich uchwale zaznaczone 
było, że decyzję o odwołaniu Marianny Po
ryszewskiej podejmują na jej prośbę, 
w związku z przejściem na emeryturę. Po
nieważ na sali obrad padło stwierdzenie, że 
mogą być problemy z odwołaniem pani 
skarl>nik, przewodniczący rady gminy Ta
deusz Sobieraj apelował do radnych, aby 
podjąć tą uchwałę, by nie komplikować jej 
planów życiowych. Uchwałę podjęto przy 
11 głosach za i I wstJ:zymującym się. Maria 
Fudała dodała tylko, że jeszcze nie ma kan
dydata na stanowisko, ale postara się przed
stawić swoją propozycję na następnej sesji, 
ataplanowanajestwczerwcu. (mwk) 

W chugiejpołowieroku,zakwotęokoło 
30 tys.zł, ułożony zostanie nowy 
chodnik po zachodniej stronie ul. 

Stanisławskiego w Łowiczu, na odcinku od 
ul. Długiej do ul. Wojska Polskiego. To jedy
na przewidywana na rok 2006 inwestycja 
na tych ulicach w Łowiczu, które są drogami 
powiatowymi. Jak co roku, 7.llI7.ąd nimi, na 
mocy porozumienia z powiatem, przejęło 
miasto. Starostwo 2'aplaci ratuszowi za tego
roczne utrzymanie tych ulic (Armii Krajo
wej, Chełmońskiego, I Maja, Jana Pawła II, 
Klickiego, Stanisławskiego, małycxbnek War
szawskiej) 100 tysięcy złotych. 70 tysięcy 
pochłonie jednak bieżące utrzymanie, w ra
mach którego można liczyć, obok utxzyma
niazimowego, oznakowania itp. -jedynie na 
remont chodnika w ul. Annii Krajowej, na 
odcinku na północ od ul. Mate.J'ki. (wal) Nawierzchnia dróg na osiedlu Kościuszki w Kiernozi pozostawia wiele do 

życzenia. Wiosną wystąpiły tu problemy z odpływem wody. 

Gmina Nieborów 
1 

Działki rolnicze no sprzedoi 

K
ilkanaście działek rolniczych przezna
czyli na sprzedaż radni gminy Niebo
rów na sesji 26 kwietnia Są to działki 

przejęte przez gminę od Agencji Nierucho-
mości Rolnych, położone w różnych cz.ę
ściach gminy: w Bełchowie, Bobrownikach 
oraz w samym Nieborowie. -N'iektórez nich 
bardzo trudno określić, dlatego najlepiej jak 
zainteresowani kupnem będą zgłaszali się 
do Urzędu Gminy, a pracownicy udzielali 
będq szczegółowych infonnacji - zachęcał 
wójt Andrzej Werle. Zróżnicowana jest rów
nież powierzchnia działek - od 638 mkw. 
w Nieborowie po 4, 17 ba w Bobrownikach. 
Niektóre z nich nie mają dojazdu, więc do
brze byłoby gdyby kupili je właściciele są-

Kiernozia 

Naprawić drogt na os. Kościuszki 

I nterpelację o poprawę stanu nawierzch
ni i naprawę kanalizacji des=.owej na 
osiedlu Kościuszki złożył na sesji Rady 

Gminy Kiernozia 26 kwietnia radny Bogu
sław Zaborowski. Mówił, że podczas wio
sennych roztopów osiedle zostało zalane 
wodą, 

Wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmier
czak deklarował, że zna sytuację na tym 
osiedlu, bo była u niego reprezentacja jej 
mieszkańców. W krytycznym momencie 
poproszono o pomoc straż, która wypom
powując wodę rozwiązM.i problem doraź
nie. Deklarował, że ze strony Urzędu Gmi
ny mieszkańcy mogą liczyć na wyrównanie 

zrobić za swoje pieniądze. Niestety, w Kier
nozi takiej inicjatywy nie ma - mówił wójt 
Zachęcał do rozważenia takiej możliwości 
na zebraniu mieszkańców wsi. 

W późniejszej rozmowie z NŁ radny 
Zaborowski deklarował, że czyni starania, 
aby ulica nie była zalewana. Znajdujące się 
na niej studzienki nie odbierają wody w spo
sób prawidłowy, a na położonej niżej części 
osiedla zatrzymuje się woda Problem doty
czy bezpośrednio mieszkańców 1 O domów, 
choć poprawą drogi zainteresowanych jest 
więcej osób. Wniosek o naprawę drogi za 
pieniądze samorządu mieszkańców radny 
przedłoży sołtysowi Kiernozi Krzyszto-
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Bełchów 

Trwa budowa sali gimnastycznei 
Od nowego roku szkolnego 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bełchowie cieszyć się będą 
nową salą gimnastyczną. Budowa 
rozpoczęła się październiku 2005 
roku i wykonuje ją kiernozka finna 
Terbud Wiesława Łona. 

J ak do tej pory prace przebiegają tenni
nowo. Budynek przykryty jest już da
chem. założono też okna, położono 

tynki wewnątrz. Zaplecze otynkowane zo
stało także na zewnątrz. Pracowano niemal 
pnez całą zimę. Sala ma wymiary 24 na 
12 metrów. Całkowity koszt budowy to 
około 700 tysięcy złotych. 

Szkoła Podstawowa w Bełchowie jest 
obecnie jedyną szkołą na terenie gminy Nie-

borów,któranieposiadasaligimnastycznej . . 
Wkrótce ten stan ulegnie zmianie. Jak radzo
no sobie bez sali? Szkoła korzystała z nie
wiellciegopomieszcr.eniaowymiarachdwóch 
klas lekcyjnych i wysokości klasy. Można 
go było używać jedynie do zajęć ruchowych 
i gimnastyki korekcyjnej. Gry zespołowe 
w ogóle nie wchodziły w rachubę, tak więc 
kiedy tylko sprzyjała aura, zajęcia wf odby
wały się na szkolnym boisku. Zimą radzo
no sobie różnie, często jeżdżąc na salę do 
szkoły podstawowej w Bobrownikach. Był 
nawet taki rok, kiedy wójt pIZ.e'ZllaCZył pie
niądze i gminnego busa na regularne dowo
ż.enie bełchowskich dziq:i na salę w Bobrow
nikach, jednak rozwiąz.anie takie nie było 
wygodne, nawet nie ~ względu na koszty, 
a stratę czasu związaną z prz.ejazdami. (wcz) 

Starania o pieniądze 
Maturzyści z ZSP nr 4 w Łowiczu przed wejściem na salę losowali numery ławek, w których mieli zasiąść. 

na docieplenie łowickich szkół 
Egzaminy maturalne trwają O prawie 875 tysięćy euro stara

ją się władze miejskie Łowicza 
z Mechanizmu Finansowego Euro
pejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Fi
nansowego na modernizację bu
dynków dwóch gimnazjów, dwóch 
szkół podstawowych, zespołu szkół 
na Korabce oraz przedszkola. 

ków do konkursu. W złym stanie jest także 
stolaikadrewniana. Zgodnie z miejskimi ana
lizami, wysokie zapotrzebowanie na ener
gię cieplną, wynoszące ponad 17 tys: GJ/ 
rok. wymaga jej wzmożonej produkcji, co 
z kolei powoduje zanieczyszczenie powie
trza związkami siarki, azotu i węgla Bu
dynki SP 2 i Gimnazjwn m 2, SP 3 i Gimna
zjum nr 3 oraz SP 4 ognewane są z wła
snych kotłowni węglowych. Stan technicz
nyzainstalowanych wnich kotłów jestokre
ślony na dostateczny, jednak nie posiadają 
one żadnej regulacji i automatyki umożli
wiającej racjonalnągospodatkęciepłną, Brak 
jest te'ż urządzeń oczyszczających spaliny. 
Po modernizacji kotły miałyby jednak nadal 
pracować na węgiel. 

W czwartek 4 kwietnia maturzyści przystąpili 
do pierwszego pisemnego egzaminu 
maturalnego z języka polskiego. Oprócz 

na 8 maja, z geografii na 9 maja, z biologii na 10 maja. 
11 maja ma odbyć się egzamin z matematyki, 
15 maja z chemii, 16 maja z historii, 17 maja z fizyki 
i astronomii, 23 maja z informatyki. Maturzyści muszą 
jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy - z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego. 
Przeprowadzane są one w szkołach przez tamtejszych 
nauczycieli. Świadectwa maturalne uczniowie otrzymają 
dopiero 11 lipca. 

niego będą zdawali pisemnie również język obcy 
i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie 
trzy). Terminy egzaminów z języków obcych ustalo
no na: 5 maja - angielski, 12 maja - niemiecki, 
18 maja - francuski, 22 maja - rosyjski. Egzamin 
pisemny z wiedzy o społeczeństwie zaplanowano 

Rozstr1ygni9to konkurs wiedzy o Bolimowie 
W nioski przeszły ocenę formalną 

w Ministerstwie Środowiska i zo
stały zakwalifikowane do kolejnych 

etapów konkursu. Prace jednak mają szansę 
być wykonane w drugiej połowie 2007 roku. 

Planowana modemizacja dotyczy gim
nazjów m 1, 2, szkół podstawowych m 2 
i 4, zespołu szkół (podstawówka i gimna
zjwn) na Korabce oraz Przedszkola m 3 
przy ulicy 3 Maja. Zakres planowanych 
prac obejmowałby: docieplenie ścian ze
wnętiznych, ocieplenie stropodachów, wy
mianę starej stolarki okiennej i chzwiowej, 
likwidację trzech kotłowni węglowych oraz 
modernizację systemów centralnego ogne
wania: przebudowę instalacji centralnego 
ogu.ewania w SP 2 i Ginmazjum m 2, mo
demi7ację kotłowni w Zespole Szkół przy 
ul. Gnmwaldzkiej oraz wymianę instalacji 
centralnego ognewania i modernizację wę
zła cieplnego w SP 4. Budynki zakwalifiko
wane do projektu zostały wybudowane 
w latach 1950 - 80 i choć ogólny stan ele
mentów komtrukcyjnych jest dobry, to nie 
spełniają one wymagań dotyczących mak
symalnej wartości wskaźnika sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ognewania 
w sezonie ~czym. Właśnie te .normy 
były podstawą do wytypowania budyn-

Wartość całego projektu wynosi 
1.043.840 euro. Udział pieniędzy, które mogą 
pochodzić z mechanizmów :finansowych 
określono na poziomie 874.625 euro, co sta
nowi 85% całkowitych kosztów. Poz.ostałe 
15% stanowiłby wkład miasta. 

Trzyosobowe drużyny uczniów 
szkół z terenu gminy Bolimów 
zmagały się ze sobą w dniach 
26 i 28 kwietnia w Międzyszkolnym 
Konkursie Wiedzy o Bolimowie. 

W kategońi szkół podstawowych, 
w któn-J zaprezentowały się szkoły 

z Bolimowa, Humina i ~c, zwyciC(fyła 
Katarzyna Seligowska z SP K~ce. 
Druga była Małgorzata Chmielecka 
z SP K~ce, tn.eci Konrad Norowski 
z SP Bolimów, miejsce czwarte-Marta Hy
zio z SP Bolimów, piąte Bartosz Urbański 
z SP Bolimów. Pierwsze cztery miejsca na
grodzone zostały Słownikami Histońi Pol
ski, za zajęcie piątego miejsca chłopiec otrzy
mał wydawnictwo „Wiedza o kultur.ze". 
Uczestnicy konkursu jak co roku przygoto
wywali się z książki Krzysztofa Kalińskie-

go ,;z dziejów Bolimowa". Każdy z UC2'.eSl:
ników otrzymał te'ż tę książkę z autografem 
autora-nauczyciela historii w I W w Łowi
czu i przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łowiczu. 

w kategorii szkół ginmazjalnych i ponad
gimnazjalnych wystąpiły Gimnazjum 
w Bolimowie i .zespół Szkół Ponadgimna
zjalnych w Bolimowie. ~ew tej kate
gorii udział wzięło 12 osób. ZwyciC(fyła Ka
tarzyna Rychlewska z ZSP Bolimów, 
miejsce drugie zajął Bartłomiej Wójcik 
z Ginmazjum w Bolimowie, tn.ecie Beata 
Fiutkowska z ZSP Bolimów. Miejsce 
czwarte z.dobyła Agnieszka Kenig z Gim
nazjum w Bolimowie, miejsce piąte- Joanna 
Paprocka z ZSP Bolimów. Zwyciężczyni 
konkursu otrzymała Słownik Histońi Świa
ta, cztery kolejne miejsca nagrodzone z.osta
ły podręcznikami „Wiedza o kultune". Po-

dobnie jak w pierwszym przypadku, wszy
scy UC2'.eStnicy dostali książki Krzysztofa 
Kalińskiego z autografem autora. 

Konkurs polegał na rozwiązaniu pnez 
uczniów testu, który zawierał pytania za
równo z historii. jak i teraźniejszości Boli
mowa. Na przykład za odpowiedź na pyta
nie, który starosta bolimowski ufundował 
trzy złote chorągwie, biorące potem udział 
w walkach ze Szwedami, zdobyć można 
było jeden punkt Za prawidłowe zamacw. 
nie miejscowości, które wchodziły w skład 
parafii w Bolimowie aż I O punktów. Inne 
pytanie brzmiało na przykład tak: ile było 
w Bolimowie domówi mieszkańców po po
topie szwedzkim? Nie zabrakło jednak py
tań ze współczesności. Plzykład - Z jakich 
środków sfinansowana z.ostała w 60 pro
centach niedawno oddana do użytku hala 
sportowa w Bolimowie? (wcz) 

(mak) 

------- REKLAMA -

Firma BUDOWA 
Łowicz, ul. Katarzynów 17 

• 
• zbrojarza • betoniarza 

• cieślę • spawacza 
• montera konstrukcji stalowych 
ROBOTY W KRAJU I ZAGRANICĄ 

Kontakt: (046) 837-55-28, 
0608-398-786 ~ 

............ plus ~plus 
Sp. z o.o. w Skierniewicach 

zleci firmom wykonanie 
prac murarskich 

i tynkarskich 
w Nadarzynie 

kolo Warszawy. 

Sp. z o.o. 

ZATRUDNI 

·INSPEKTORA 
BHP 

TOMASZ ĆWIEK to bioterapeuta, który od dawna należy do ekstraklasy polskiej bioenergoterapii. W 1998 r. 
został laureatem plebiscytuna polskiego uzdrowiciela, organizowanego przez miesięcznik ,Uzdrawiacz". Jest członkiem 
Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz byłym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego. 
Wydał 3 popularne książki z dziedziny naturoterapii i znalazł się wśród 15 najlepszych uzdrowicieli ostatniego 15-lecia 
w Polsce. Jestteż wybitnym zielarzem i twórcąpierwszegow kraju Ośrodka Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Oprócz 
przyjęć w wielu miastach kraju organizuje też Wc;z;Jsy zdrowotne, które już wielu osobom przywróciły zdrowie. Pomaga 
przede wszystkim w: chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyń, schorzeniach układu pokannowego, 
oddechowego, moczowego, łuszczycy, nerwicy, kamicach itd. 

Oto wybrane wpisy do 21otej Księgi' prowadzonej przezT. ĆWieka: 
Do p. Tomasza zgłosiłam się z silną nerwicą i bezsennością, które ustąpiły po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawiła, że wyniki EKG 
i al}'lmia serca oraz inne wyniki też się poprawiły. Oprócz tego ustąpiły też problemy z żofądkiem i wątrobą. U mojej córló minęło zapalenie 
zatok i alergia. Jestem bardzo wdzięczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie z jego terapii - Gńll Elżbieta, Chodzież. 
Serdecznie dziękuję p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica była do usunięcia, gdyż cala by/a mięśniakowata. Mięśniaki jednak giną 
i zostały tylko 3 małe. Torbiele i cysta ropna znikły całkowicie. Czuję się bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. - Czajka Jadwiga, Majdan 
Radliński. 

Po bzech wizytach up. Cwieka unormowa/o ini się ciśnienie w oczach, a serce bije jak dzwon. Jak mam dziękować? Nie wiem. 
t.adne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności. -E. Siemińska, Ostrołęka. . 
Jestem bardzo wdzięczna Tomaszowi Cwiekowi za zlikwidowanie moich chorób kobiecych Jadwiga Bagińska Maków Maz. Telefon kontaktowy: Telefon kontaktowy: 

0603 766 34'1 0603 75 57 38 ---------------..llillill l ,J ' \I i.\ ., R-708 

Zapisy -o Lowicza: 0·50~536-922Jod10.ąo do 1'-00J 
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Ksiądz Stefan Wysocki w kapłaństwie realizował służbę drugiemu człowiekowi. Grona oddanych przyjaciół można pozazdrościć ... 

• 

O HARCERSKIE PRZYRZECZENIE 
Sylwetkę ks. Stefana Wysockiego - od kilku dni Honorowego Obywatela Łowicza, 

przybliża Marcin Kucharski 

Ksiądz prałat Stefan Wysocki 
odebrał tytuł 3 maja z rąk przewod
niczącego Rady Miejskiej Krzyszto
fa Kalińskiego. Uroczyste wręcze
nie tegoż zaszczytnego tytułu było 
okazją nie tylko do uhonorowania 
człowieka dla Łowicza wielce za
służonego, ale również okazją do 
wspomnień i spotkania ze znajomy
mi, których w Łowiczu księdzu Wy
sockiemu nie brakuje. 

P rzyjechali też parafianie i burmistrz 
z Wesołej, będącej obecnie dzielnicą 

Wars?..awy, gdzie ksiądz Stefan od 1972 roku 
był probosz.czern. 

- Trudno nie przyjąć tak wielki.ej klasy 
prezentu, ale pozwólcie koleżanki. i koledzy. 
że powiem Wam w zaufaniu: nie byłoby księ
dza Stefana ~socki.ego, gdyby nie było Was, 
którzy postawą swoją dawaliście mi p1zy
klad. ~liczę tu niektórych: Adę Adamczak, 
Barbarę Sobieszkówną, Hankę Mrozówną, 

Anię Kwietnióv.qrq, Krystynę Popielewską, 
Bożenę Bialkówną, Albina Orczykowski.e
go, Mietka Śmiałka, Jana Kadluhiski.ego, An
drzeja Krukowski.ego, Edka Garstkę, Miet
ka Gawrońskiego, Jurka Załuski.ego i in
nych - mówił ksiądz Wysocki. 

Ksiądz Stefan Wysocki urodził się w 1928 
roku w °Łowiczu w domu przy ulicy Mo
stowej. - Tak naprawdę to miałem dwa domy. 
Rodzice prowadzili przy ulicy Mostowej 5 
nieduży sklepik spożywczy. a oprócz tego, 
żeby zapev.qzić warunki ekonomiczne ojciec 
prowadził w lecie obwoźny kramikz lodami. 
Na wychowanie wziął mnie wujek Mazurek 
Był kolejarzem, mżes?kałwdomkuprzy prze
jei.dzie kolejowym przy ulicy Dworcowej. Miał 
dwie córki, były starsze ode mnie - wspomi
na ksiądz Stefan. - Obydwie rodziny były 
bardzo religi.jne. Siostra cioteczna była za
konnicą w klasztorze. Druga siostra była 
natomiast aktywną harcerką, To były przy
kłady, które przyciągały. Miałem bardzo do
bre wychowanie i wśród najbliższych widzia
łem postawy godne naśladowania - mówi 
ksiądz Stefan. 

Gdy miał 9 lat, złożył przy=zenie har
cerskie. 

Dlaczego zdecydował się zo
stać harcerzem? Zawsze chciał po
magać innym. Nie chciał ,,:zmarnować ży
cia" tylko dla siebie. Dwa lata później, pod
czas kampanii wrześniowej, został człon
kiem Pogotowia Harcerskiego. Przez cały 
okres wojny brał udział w kolportażu ulo
tek, akcjach zwiadowczych i zbrojnych. -
W.~mnę czas całej okupacji: codziennie ktoś 
głodny korzystał z naszej kuchni, a po po
wstaniu to już były gotowane całe kotły je
dzenia. W Łowiczu spędził pierwszych 

Życzenia składa kolega ze szkolnej ławy, warszawski poeta Mieczysław Śmiałek 

21 lat swojego młodego życia i właśnie te 
lata go ukształtowały. Jednym tchem wy
mienia swych nauczycieli: profesorów We
gnera i Zbudniewka, nauczycielki: panią Do
mańską, Preisner, Benoit, bo oni wszyscy 
mieli wpływ na jego osobowość. Pierwsze 
klasy gimnazjum skończył jesz.cze w czasie 
okupacji. Uczył się na tajnych kompletach, 
zgodnie z programem Szarych Szeregów 
,,Dziś - Jutro - Pojutrze". - Nauczyciele byli 
wówczas wzorem obywatelski.eh i narodo
~ch postaw. Panie Jastrzębska i Domań
ska uczyły języka polskiego, ale także miło
ści do Ojczyzny i ojczystego języka - wspo
mina ksiądz prałat Wspomina też, że nie 
dane mu było uzyskać matury w Łowiczu. 
- Szereg spraw zbiegło się w jedno i pora
dzono mnie i rodzicom, bym" dojrzał matu
ra lnie" w Łodzi. Co z oczu to z serca, 
„ w dużym środowisku zgi.niesz w tłumie. " 
Po roku razem z kolegami i koleżankami 
z Łowiczazaczęliś1rty szukać ~h uczel
ni. Anię Kwietniówną zaprosiłem do Wro
cławia, gdzie skończyła ff:5.iszą Szkołę Han
dlową, Krukowski został felczerem, Stenia 
Wilczurówna zdobyła doktorat z geologi.i -
opowiada. 

- Formacja osobowości kształtuje się 
w zaraniu. To najwyższe "H'.)ll"Óżnienie w na
szym Grodzie Pelikana dzielę ze wszystkimi 
ze szkolnej łav.y. a zwłaszcza z kolegami 

W dobre 
( ... )Mogę spokojnie odejść. Wiem, że w dobre ręce przekazuję depozyt 

tradycji wychowawczych. Zostaje mi zacytować św. Pawła:. „o Theophiłe, 
depositum custodi". Młodzieży, strzeżcie depozytu pięknego wychowania, 
nie mam wątpliwości, że po takim przygotowaniu młodzież łowicka na 
pytanie postawione przez Krzysztofa Baczyńskiego: "kto Cię będzie Pol
sko kochał" zawsze odpowie: .My". Dla mnie brzmi to jak piękna symfonia, 
która pozwala odejść w spokoju. W dobre ręce przekazuję skarb, który 
w Waszym wieku umiłowałem. Skarb Ziemi, tej Ziemi zwanej Ojczyzną, 
której przez całe życie starałem się służyć, a którą niedługo trzeba będzie 
opuścić, by przejść do Ojczyzny wiecznej, do której prowadzi mnie Jezus 
Chrystus i Maryja Jego Matka, której uroczystość, począwszy od ślubów 
Jana Kazimierza we Lwowie, dzisiaj przeżywamy. 

z przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości 

z Szarych Szeregów i grupą przyjaciół 
z „ósmego marca": 'Zofią Chmielewską, 
Jankiem Kopalką, Zbyszkiem Feretem, Ka
ziki.em Chmielewskim, Marianem Szymań
ski.m, Jurki.em Miecznikowskim, Józkiem 
Wolski.m, Wojtkiem Tomczyki.em, Gienldem 
Nowakowski.m, Edwardem Horbaczew
skim, Bohdanem Józewiczem czy Sławki.em 
Grzybowskim. 

Okres działalności w Szarych Szeregach 
zatarł się w jego pamięci, więc nie zachował 
wielu wspomnjeń z tamtych dni. Jan Szym-

czak z Łowicza, zastępca prezesa Stowa
rzyszenia Szarych Szeregów pamięta, że 
Stefan Wysocki mimo młodego wieku, był 
poważny i odpowiedzialny. To sprawiło, 
że cieszył się zaufaniem o wiele starszego 
od niego komendanta Kapałki. Jerzy Miecz
nikowski, z którym ksiądz Stefan zna się od 
dziecka, chociażby z tego tytułu, że miesz
kali przy tej samej ulicy Mostowej, wspo
mina, że Stefan został nawet dowódcą pa
trolu. Jego rola polegała między innymi na 
szkoleniu młodszych kolegów. Był w tym 
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dobry. To właśnie zaangażowanie młodego 
Wysockiego w działalność szaroszeregową 
zadecydowało o udziale w akcji 8 marca 
1945 roku. 

Jak doszło do decyzji o akcji 
na więzienie w Łowiczu? - pyta
my księdza. Zbigniew Feret, pseudonim 
„Cyfra" miał do dyspozycji hufca Szarych 
Szeregów w Łowiczu mały aparat radiowy 
do nasłuchu audycji z zagranicy w okresie 
okupacji niemieckiej. Posiadanie i użytko
wanie radia było w tym czasie zabronione 
Polakom i ostro karane. Dziwne i niezrozu
miałe może się nam wydać dzisiaj, że rów
nież zakaz ten obowiązywał pa.ez pewien 
czas po wkroczeniu „bratniej armii". Dlate
go właśnie aresztowany został w połowie 
lutego 1945 roku harcerz Zbigniew Feret 
Osadzony został w więzieniu w Łowiczu, 
administrowanym i strzeżonym przez 
polską służbę więzienną Z więzienia udało 
się Feretowi donieść grypsem do rodziny, 
że istnieje zagrożenie wywiezienia go trans
portem do ZSRR 

- Była to decyzja dziwna. Podczas jedne
go ze spotkań Kazik Chmielewski.ZC1C'Z4ł gło
śno 1rtyśleć i powiedział coś takiego: To, co? 
Rudego uwolnili, a 1rty Cyfrę zostawimy? Od 
słowa do słowa ZC1C'Z4ł się rysować plan ak
cji. Rozeznanie terenu przecież mieliśmy. Ja
nek Kopalka „Antek" zgłosił się do nieist
niejącychprzecież ofe:jalniewładzAKpoak

ceptację na tę akcję. Ponieważ to był czło
wiek peifekqjny i wszyscy o f)m łviedzieli, to 
dostał przyzwolenie na t.ęjedyną akcję. Przy
pomnijmy, że podczas akcji nie padł nawet 
jeden stIL.ał. Dlaczego? - Przecież my wszy
scy na krzyż przysięgaliśmy, że użyjemy bro
ni tylko w swojej obronie. Przecież byśmy 
używali broni przeciwko Polakom... Wiem, 
że na Szy1nański.ego albo na Miecznikow
ski.ego skoczył jeden z wartowników. KJóryś 
z chłopaków wtedy przeładował broń, ale 
nie strzelił, tylko tak trafizie uderzył kolhq, że 
wartownik spad/z niego. To było jedyne uży
cie broni - wspomina ksiądz Stefan w roz
mowie z Nowym Łowiczaninem. 

Podharcmistrz Stefan Wysocki - pseu
donim ,,Ignac" był odpowiedzialny za prze
trzymanie dokumentów uczestników akcji. 

Termin akcji, początkowo wyznaczony 
był na dzień 6 marca, został ostatecznieprz.e
sunięty na 8 marca, na godz. I 9. Akcja zo
stała bardzo starannie przygotowana. W gru
pie ,,atakającej"wzięli udział: ,,Antek'', „Wę:
dzidło", „Więdziądz'' oraz Bohdan Józeficz 
„Grom" i Mieczysław Grzybowski ,,Kora". 
Natomiast grupę ubezpieczającą stanowili: 
Kazimierz Chmielewski „Gr)'f", Eugeniusz 
Nowakowski ,,Jeż", Józef Wolski ,,Jurek" 
oraz Wojciech Tomczyk ,,Kmicic". 

Istotną sprawą było dostanie się do za
mkniętego furtą więzienia. Postanowiono 
zadziałać fortelem. Przygotowano pismo 
informujące, że do więzienia zostają przy
prowadzani nowi więźniowie. Pismo to 
zostaje podane strażnikowi przez wizjer. 
Otwór jest mały, pismo się gniecie, więc 
strażnik uchyla furtkę i wpusz.cza ,,Antka" 
jako niby główną osobę prowadzącego gru
pę więźniów. Reszta kolegów zamarła 
w niepewności, co się dalej stanie. Strażnik 
widocznie został dostatecznie przekonany 
o konieczności wpusz.czenia nowych „więź
niów'', bo ponownie uchylił drzwi fiutki 
To wystarczyło, by weszli następni uczest
nicy akcji i kierując natychmiast broń do straż
nika skłonili go do oddania kluczy od furtki 
i położenia się przed nią na śniegu. „Grom" 
pozostał przy furtce, a pozostali udali się 
w kierunku wartowni, w której pIZebywali 
fimkcjonariusze więzienia oraz pewni cy-
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wile. Broń skierowana przez: „Wędzidło" i 
„Więdziądza" była wystarczającym argu
mentem .i;lla podniesienia rąk przez: obec
nych. 

Po sprawdzeniu, czy obecni nie mają broni 
krótkiej, nastąpił dalszy niemriernie ważny 
akt akcji. Jeden z funkcjonariuszy został 
zmuszony do przywołania strażnika peł
niącego wartę przy pierwszej kracie oddzie
lającej pomiesz.czenia cel, w których znaj
dowali się więźniowie. Znowu przez za
skoczenie został obezwładniony wartow
nik i pozbawiony karabinu. Najbardziej dra
matyczny moment polegał na dostaniu się 
harcerzy za drugą kratę, za którą dyżurował 
następny strażnik. Z niesłychaną brawurą 
w podobny sposób udaje się grupie dostać 
do cel. Zostają one otwarte, więźniowie 
otrzymują polecenie szybkiego ich opusz
czenia z informacją, że są oswobodzeni 
i mogą opuścić więzienie. 

Grupa „Łozy" działająca w tej nie
zwykłej akcji, ukończonej już o godzinie 
19:41 była szczęśliwa z powodu uwol
nienia swego przyjaciela. „Cyfra" został 
zaopatrzony w nowe dokumenty i wraz 
z dowódcą akcji ,,Antkiem" godzinę póź
niej opuścił Łowicz pociągiem towaro
wym. 

- Przed akcją nie mieliśmy świadomości, 
jakie mogą być tego konsekwencje - opo
wiada ksiądz Stefan. - Widziałem, że koledzy 
zapłacili za to liysoką cenę, a ja dzięki. niewi
dzialnej ręce Opatrzności Bożej uszedłem 
cało - mówi. Następnego dnia po akcji 
17-letni Stefan wpadł „do kotła" u Chmie
lewskich - Tam był sklep z obuwiem, a ja 
miałem bardzo dziurawe buty i naprawdę 
potr,,ebowałem kupić nowe. Moim alibi były 
dziurawe buty. Przy konfrontacji nikt mnie 
nie poznał oprócz Chmielewskiego, który 
nagle powiedział, że mnie zna: - To ten mini
strant z kolegiaty. 
Późniejszy czas nie był łatwy. -

Obok nauki byliśmy obserwowani jako~ 
tencjalni wrogowie systemu. Nie było roku, 
by nie aresztowano młodzieży w Łowiczu. 
Miało to wedługkc;iędz.a Wysockiego na celu 
nie tylko zastraszenie, ale również zmusze
nie do uległości. 

- Wspomnę jeszcze rok 1949 w którym 
usunięto mnie z organizacji ZHP,jui. instruk
tora, podharcmistrza. Motyw? - Obcy ide
ologicznie, bo bylem w seminarium - opo
wiada ksiądz Wysocki. (..) -przeżyłem usu
nięcie z organizacji ZHP przez naczelniczkę_ 
druhnę Dewitzową. Było to w 1949 roku 
w okresie Bożego Narodzenia. Koledzy na
mówili mnie, bylem jui. w Seminarium Du
chownym, by jako instruktor podharcmistrz 
pojechać z nimi na kurs do Zakopanego. 
Tam ujawniło się kim jestem i po tajnym osą
dzeniu dostałem wyrok: obcy ideologicznie, 
nie nadaje si{ do pracy wychowawczej. Ode
brano mi legitymację instruktorską i tak zo
stałem usunięty z organizacji. 

Dopiero po 50 latach, 17 listopada 1999 
roku, podharcmistrz został harcmistrzem na 
mocy zebranej poza mną dokumentacji mo
jej pracy harcerskiej - z dumą opowiada 
ksiądz Wysocki. - Obozy, gawęt.fy, kazania, 
wypowiedzi publiczne i formy organizacyjne 
stały się podstawą dla otwarlej komisji we
ryfikującej przyznanie stopnia. Bardzo sobie 
ceni{ to przyznanie harcmistrzowskiegostofr 
nia instruktorski.ego, wdzięczny jestem Ko
mendantce Chorągwi w Łodzi druhnie Bar
barze Szczepański.ej - mówi. 

Co zadecydowało o pójściu do 
Seminańum? Najpierwchciałembyćle
karzem i pewnie jak by mi punktów po zda
'!Jl1ll egzaminie na studia wystarczyło, to bym 
nim został. Pamiętam, że nawet z ZMP 
proponowali mi po tym, jak nie dostałem się 
na studia medyczne we Wrocławiu, żebym 
się zaangażował, to pomogą. Dawali nawet 
jakieś gotowe odczyty. żeby z tym jcidzić ... 
Nie każdy jednak gotów był si{ sprzedać. Ja 
się nie dałem ... - opowiada. 

Pamięta i często wspomina zdarzenie, 
które było przyczynkiem do jego kapłań
stwa. Gdy miał I O lat, kuzynka, która nale
żała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, spytała czy może modlić się 

o powołanie kapłańskie dla niego. Zgodził 
się, a po latach, kiedy powiedział jej, że za
mierza wstąpić do seminarium, usłyszał: -
Wiedziałam, że tak się stanie. W taki sposób 
rozpoczęła się droga duszpasterska księdz.a 
Wysockiego. - Sam szukałem uczelni, w któ
rej można najbardzięj służyć drugiemu czło
wiekowi. Lękałem si{ kapłaństwa, kapłań
stwa się balem i przed nim uciekałem. 

roku ksiądz Wysocki zajmował się pracą 
duszpasterską z młodzieżą szkolną i akade
micką w parafiach św. Katarzyny, św. Judy 
Tomasza, św. Augustyna, św. Jakuba, Na
wrócenia św. Pawła - wszystkie w Warsza
wie. - Praca z młodzieżą akademicką była 
dawaniemświadectważyciawżyczliwejjed

ności i zrozumieniu. Obok rozmów i dysku
sji spoiwem były wycieczki górskie, spływy 

latach więzy przyjaźni mówią, że czas 
miniony nie był zmarnowany ... 

Służbę drugiemu człowiekowi realizu
je do dzisiaj. To dzięki jego staraniom 
powstał przecież Dom Rekolekcyjny, 
Dom Opieki Społecznej „Gniazdo Ro
dzinne", którego obecnie jest dyrektorem 
oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej 
i biblioteka w Wesołej. W 1980 roku 

Gratulacjom i życzeniom wydawało się nie mieć końca ... 

W pewnym momencie zorientowałem się, że 
ucieczka prowadzi do nikq1 Jasne uświa
domienie sobie tej sytuacji doprowadziło do 
tego, że zgłosiłem się do seminarium. Były 
trudności, było późtw, ale Opatrzność Boża 
znalazła rozwiązanie i tak zaczęła się przy
goda z kapłaństwem. 

W posłudze kapłańskiej szukał dla siebie 
miejsca, wktórymmógłnadalpozostaćwier
nym ideom krzewionym przez: Szare Sze
regi. Zawsze potrafił rozmawiać z ludźmi 
o ich sprawach, wysłuchać skarg i zrozu
mieć problemy, zawsze niósł pomoc potrze
bującym. - Ta moja decyzja pozwalająca sio
strze na modlitwę o moje powołanie kształ
towała się przez lata. Po maturze w Łodzi 
schowałem si{ we Wrocławiu i najpierw tam 
chciałem zostać medykiem, potem iść do se
minarium. Siostra jednak podpowiedziała, 
że moim miejscem jest Warszawa, że to śro
dowisko będzie mi bliższe, bo bardziej znane 
-opowiada. 

Kto go najbardziej kształtował 
w warszawskim seminarium? -
Najbardziej to chyba wpłynął na moje życie 
prefekt Bogdan Jankowski i Eligiusz Chlonk 
To były chyba takie dwa filary, które najbar
dziej wpłynęły na moją osobowość i późnięj
sze życie. Te osoby zostawiły we mnie ślad 
służby człowiekowi. Pracowali ze mną ~ 
przez poznawanie Pisma Świętego - opo
wiada. 
Mszę prymicyjną miał w łowic

kiej kolegiacie. Był to trudny moment 
dla polskiego Kościoła, ponieważ w 1953 
roku został uwięziony Prymas Stefan Wy
szyński i kapłanów wyświęcił biskup Wa
,cław Ma.Wwski. Na posługę, kapłańską 
.w llkolice ~nie lrnfil nigdy. :Do ł 971 

kajakowe i ogniska oraz codzienne Msze 
święte odprawiane w lesie na ołtarzach ro
bionych z kajaków. Nie bez znaczenia było 
zaangażowanie młodzieży i czynna ich~ 
stawa - mówił. 

W 1972 roku przybyfdo parafii Opatrz
ności Bożej w Wesołej. - Początek lat sie.-

ksiądz Wysocki został kapelanem Sza
rych Szeregów, a 22 lata później Prze
wodniczącym Rady Naczelnej Stowarzy
szenia Szarych Szeregów. W 1990 roku 
otrzymał godność prałata. W 2004 roku 
powołano go w skład Rady ds. Komba
tantów i Osób Represjonowanych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Krzysztof Kaliński odczytał 
uchwałę nadającą tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. 

demdziesiątych całkowicie zmienił formę 

mojej pracy - z pomocy w dziale pracy 
z młodzieżą licealna i akademicką na sa
modzielną, odpowiedzialną pracę para
fialną. Tutaj zjawiał się człowiek ze swo
imi problemami i prob.os7cz wycflo.dzfl.cy 
ndpheciw. Dzisiaj po trz)Jdziestu, paru 

Które ze swoich działań ceni 
sobie najbardziej? - Od razu odpo
wiem, że pracę z młodzieżą akademicką. Ja 
chyba cały czas 1nam coś z młodzieży. Obco
wanie z młodzieżą zostawia w duszy taki 
niezptqrtY, ślad. W ciągu lata wyjeżdi.alem na 
4.6 obJ>Ww z m/odEieżą. Na tym polega po-
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tęga oddziaływania -przez przyklad. Słowa 
uczą, ale przykladwychowuje- mówi ksiądz 
Stefan. Po chwili jednak dodaje, że najważ
niejszy jest też kontakt z parafią. .. - Jifybu
dowalem też dom pracy formacyjnej z mło
dzieżą z dużym zapleczem i hotelem na 
150 osób, a do tego kaplicę wielkości ko
ścioła w Wesołej. A jak się zestarzałem, to 
wybudowałem dom starości ... -mówi ksiądz. 

W jaki sposób pielęgnuje swój 
osobisty stosunek do Pana Boga? 
Co robi by nie popaść w rutynę? 
- Po prostu normalnie żyję i dui.o rozma
wiam z ludźmi. Jak przeszedłem na emery
turę, to od razu zostałem dyrektorem domu 
„ Gniazdo Rodzinne". Muszę dbać o finan
se, szukać ich. Nie jestem taki.m Zlryklym 
emerytem, któremu zostały cżtery ściany 
i samotne spacery. Podstawa to rozmowa 
z ludźmi. Jak ktoś mnie poprosi, to udzielam 
ślubu, pożegnam na pogrzebie. Zawsze 
w taki.eh sytuacjach trzeba dui.o rozmawiać, 
trafić do człowieka, który mnie słucha. Mój 
osobisty stosunek do Boga kształtowany jest 
przez pryzmat człowieka - mówi. 

Jak można sensownie przeży
wać lata starości? W jaki sposób 
można służyć innym, nie będąc 
już samemu w pełni sił? - z tymi 
silami to nie jest tak Ja wielu emerytów biję 
na głowę sprawnością. Cały czas jeżdżę sa
mochodem, prowadzę duży dom pomocy 
starszym osobom. Jestem pozornym emery
tem, cały czas jestem aktywny. Ktoś mnie ki.e
dyś spytał, czy jui. przywyklem do tego, że 
jestem na emeryturze, że mam mniej zajęć, 

. a ja mu na to odparłem, że ja emerytem jesz-
cze nie jestem, ja mam robotę do zrobienia. 

*** 
W sercu mam umiłowanie mego powoła

nia, a w głowie świadomość, że gdybyntjesz
cze raz miał wybierać, to wybrałbym ka
płaństwo, w któtym moglem realizować 
w pełni slui.bę drugiemu człowiekowi. Służ
bę opartą o przyrzeczenie harcerski.e złażo
ne na ręce Druha Giertlera w roku 1938, 
tutaj w Łowiczu ... 

Marcin Kucha.tski 
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POLECA: 
•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

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

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

aAUTICHNIK 

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7 .00·16.00. 

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie • 

OGŁASZA SPRZEDAZ BRAMY 
•• 

z wolnej ręki nw. ruchomości: 

11.05.2006 r. 

General Logistics Systems (GLS) jest ogólnoeuropejską firmą, zapewniającą niezawodną, 
wysokiej jakości obsługę w zakresie usług kurierskich oraz logistycznych Klientom 
w 41 państwach Europy, w oparciu o sieć własnych firm lub przedsiębiorstw współpracujących. 
14 500 Pracowników GLS obsługuje rocznie około 290 milionów paczek. 

General Logistics Systems Poland Sp.z o.o. - do 03.2004 występująca pod nazwą Szybka Paczka 

• poszukuje do swojej filii w STRYKOWIE k. lODZI kandydatów na stanowisko: 

PRACOWNIK MONITORINGU 
nr ref.: PM/05/Str 

Zadania: • praca w systemie dwuzmianowym • monitorowanie pojazdów w systemie GPS 
• wprowadzanie danych do systemu komputerowego • kontrola prawidłowości pracy kierowców 
oraz monitorowanych obiektów • sporządzanie raportów • współpraca z kierowcami 

Wymagania: • przynajmniej średnie wykształcenie • bardzo dobra znajomość obsługi komputera 
• doświadczenie w monitoringu będzie dodatkowym atutem • łatwość podejmowania decyzji 
• komunikatywność • umiejętność współpracy w zespole 

Oferujemy: • profesjonalne przygotowanie do wykonywanych zadań • odpowiedzialną pracę 
w strukturach nowoczesnej firmy 

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, życiorys zaNOdrNly oraz zdjęcie 
wraz z numerem referencyjnym prosimy przesyłać na adres: 
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania 
lub elektronir.znie: praca@gls-poland.com (prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego w tytule e-maila) 

Prosimy o dopisanie klauzuli: .Wyraż;Jm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę General Logistics 
Systems Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Gądkach k.Poznania, ul. Poznańska 71 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (lj. Dz.U.z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z p6ź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, ie przysluguje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania." 

~ Parcel, Logistics & Express 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Na podstawie art 38 ust 1 i 2, art. 40ust1 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 r. 

w sprawie sposobu i bybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. nr 207, poz. 2108) 

wón GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

NA SPRZEDAŻ NW. NIERUCHOMOŚCI 
• zgodnie z wykazem z dnia 2 marca 2006 r. 

Obręb Nr działki Nr księgi 
geodezyjny i pow. w ha wieczystej 

Boczki 966 22072 
0,89 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie 
kościoła oraz Spółdzielni Produkcyjnej. 
Uzbrojona jest w sieć wodociągową oraz sieć 
elektroenergetyczną i jest zabudowana 
murowanym dworem oraz murowanym 
budynkiem gospodarczym. Działka jest 
ogrodzona ogrodzeniem z elementów stalowych. 
Teren działki jest częściowo utwardzony 
nawierzchnią betonową. 
Pow. ogólna zabudowy budynku-dworu 
wynosi -346.4 m2, 
Pow. zabudowy budynku gospodarczego - 63 m2. 

Cena Wysokość 
Opis użytku wywoławcza wadium 

w złotych w złotych 
Tereny rolne 
zabudowane 
B-Rll--0,11 ha. 
Tereny 
rekreacyjno
wypoczynkowe 
Bz--0,78 ha 

92.920 9.300 
w tym: 
wartość 
rynkowa 
budynków 
i budowli 
• 66.220, 
wartość 
rynkowa 
gruntu 
• 26.700 

• Dla w.w. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
• Budynek dworu wraz z parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją wojewody skierniewickiego 
z dnia 28.07.1983 roku, nr rej. 591 dotyczącą dworu i decyzją wojewody skierniewickiego z dnia 16.09.1978 roku, 
nr rej. 503 dotyczącą parku. 

• Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. W północnym dobudowanym skrzydle budynku zamieszkuje osoba, 
która posiada zameldowanie na pobyt stały. 

• Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2006 roku o godzinie 10-tej 
• narzędzia i przyrządy w siedzibie Urzędu Gminy Kocierzew Południowy· sala narad nr 15. 

SPRZEDAŻ, MONT At (w szczególności stolarskie) ·• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w kasie tut. Urzędu do godziny 12.30 
HORMANN 

"'O•AI • farby • lakiery • bejce • kleje • wyroby różne lub przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 76 9288 1053 1300 0390 2000 0030 Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej 
Oferujemy również: / ~z·~ 117'4QJłh. • materiały i wyroby różne z siedzibą w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18 w terminie do dnia 9 czerwca 2006 r„ w przypadku wpłaty wadium przelewem 
O bramy garażowe .c;, ~r-~ ..,,1 kwota winna wpłynąć na rachunek Urzędu do dnia 9 czerwca 2006 roku. 
O bramy przemysłowe _..kC.JĄ w szczególności stolarskie • Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne (tarcice, okleiny, płyty, blaty, zawiasy, • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
O automatyka do bram przesuwnych tarcze ścierne, wyroby metalowe i inne), nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. 

i dwuskrzydłowych • maszyny i urządzenia stolarskie • Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE • maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni, od zawarcia umowy kupna· sprzedaży. 
o drzwi wejściowe • wyposażenie warsztatowo·socjalne • Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca. 

TOP COM FORT · TOP PRESTIGE • sprzęt biurowy i komputerowy. • Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem . 1 
• Bliższych infonnacji na temat sprzedawanej nieruchomości i dodatkowych warunków przetargu można uzyskać 

POMIAR I DOWÓZ coo 10 KM) • GRATIS ./ Wystawione na sprzedaż ruchomości można oglądać w Urzędzie Gminy, w pok. nr 4 pod numerem telefonu (046) 838-48-25 wew. 15, godz. 8-16.00. 
„ BRĄNl:.F..lJ'f; :'/:i®tic~ 'llf..Wóki,pfJi/~1 ·• ~inabyćwtiedzibiespółkiwOsmolinie •Dwórst.oiwmie·j·s·Cll11llro .. dzinm.alarza~~~~ldoo~·,~..:-„ ,,c:„. 1. ·' -,....,, ,,,, .., r " 
". tel. ~65 831 35 71: 'V 6r16 94 'f :!04' • "' ! ·: ~ · w godz. 1tao-J 5.0fl.(taL024.2I7 ::62.M,..~). -~ .:i.~óJtGminyK~ierzęw 1'QbldJ1jowy zas1lh9iś06ił1h16iiiW0śC!OdwótatUd~~w UJ~1J>owM. 1,.. v,..,;_
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Sanniki 

Koncert i wernisaż w pałacu 
Profesor Marta Gozdecka-Lesz 

oraz aktorka Ewa Dałkowska były 
7 maja gwiazdami koncertu mu
zyczno-poetyckiego w pałacu 
w Sannikach, zorganizowanego 
w ramach Lata Muzycznego przez 
Towarzystwo im. Fryderyka Cho
pina w Warszawie, koło chopinow
skie w Sannikach oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. 

M arta Goz.decka, jest absolwentką 
Akademii Muzycznej w Warsza
wie w klasie fortepianu prof. Jana 

Ekiera. Umiejętności pianistyczne doslm
naliła także pod kierunkiem prof. Marii 
Wiłkomirskiej, a następnie jako stypen
dystka rządu francuskiego u profesor 
Lucette Descaves w Paryżu. Jest laureat
ką dwóch konkursów krajowych oraz 
III nagrody Mil(<lzynarodowego Konkur
su dla Wykonawców Muzyki Współcze
snej w Utrechcie (Holandia). Wiele kon
certowała i nagrywała. 

Recytacje wierszy Marii Łotockiej i Ser
giusza Jesienina oraz prozę Larsa Ann.mda 
Vaage'a do muzyki granej praez profesor 
Gw.decką prowadziła Ewa Dałkowska ak
torka Teatru PoWS?.eChnego w Warsi.awie, 
występująca też w filmie, telewizji i śpie
wająca, min. śpiewa w Kabarecie Pod Egidą 
JanaPietnaka,nawrocławskichpneglądach 
Piosenki Aktorskiej i innych. 

Po koncercie odbył się wernisaż wysta
wy malarstwa Włodzimiernł Iwanka, zaty
tułowanej ,,Martwa natura". Autor kilku 
wystawionych prac urodził się w 1942 roku, 
studia artystyczne rozpoc7.ął w Toruniu 
w pracowni Stanisława Borysowskiego, 
a kontynuował w wars:zawskiej ASP. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą. Włodzimien Iwanek 
z fotograficzną dokładnością maluje pospo
lite, zwykłe prudmioty codziennego użyt
ku, nawiązujące jednak do międzywojen
-nych fotografii, na których pojawiają się 
wspób.esne praedmioty, np. reklamówka 

Wystawęwsannickimpalacumożnaogłą-
dać do 26 maja (eb) 

• JEDNA STRAZACKA RODZINA 
Goście z Francji czuli się na święcie św. Floriana jak u siebie w domu 

T o jest bardzo miłe, odczuwamy tę samą 
rodzinną atmosferę jak u nas - powie

dział Nowemu Łowicz.aninowi Daniel Gu
ibon, szef ekipy strażaków z z.apl'ZY.jaźnio
nego z Łowicz.em miastecz.kaMontoire-sur
Loir we Francji, zagadnięty o swe wraż.enia 
ze święta św. Floriana zorganizowanego 
w sobotę 6 maja w OSP w Łowiczu. Kilku
osobowa delegacja francuska uczestnicz:yła 
w nim w ramach swej kilkudniowej wizyty 
w Polsce. 

Atmosfera może być podobna, jednak 
sposób działania, jak i organi7.acja służby 
ratowniczej jest nad Loarą inna niż u nas. Jak 
podkreślił Guibon, na ich terenie strażacy są 
przede wszystkim ratownikami. Na 400 
wyjazdów w roku 2005, 300 stanowiły in
terwencje w wypadkach drogowych i na
głych zachorowaniach na ulicy, takich jak 
zawały serca itp. Tylko 1 OO razy wyjcidż.a
no do pożarów, z tego C2'.ęSto do pożarów 
na terenach upraw rolnych. Wśród 21 stra
żaków ochotników w Mont.oire są 4 kobie-

Komendant strażaków z Montoire Daniel Guibon z prezesem OSP w Łowi
czu Krzysztofem Górskim podczas sobotnich uroczystości św Floriana. 

. ty - z tym że one także, w przeciwieństwie 
do Polski, cz:ynnie uczestniczą w akcjach 
ratownicz:ych. 

W 360-tysięcznym departamencie Loir
et-Cher jest 200 strażaków zawodowych 
i 1800 ochotników. Dla porównania w po
nad 80-tysięcznym powiecie łowickim 
ochotników jest ok. 5 tysięcy. Młodzi lu-

o a ól 

cizie nie za bardzo gamą się do tej służby -
nmzeka Gwbon, ale ci, którzy rzeczywiście 
chcą strażakami zostać, mają szansę dobrze 
się przeszkolić w trzech departamentalnych 
szkołach dla młodych ratowników, przerna
czonych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-
16 lat Osiągnąwszy łat 16, można już zo
stać strażakiem. Funkcjonowanie jednostek 

e 
odczas uroczystości św. Floriana w OSP Łowicz wręczono szereg od
znaczeń strażackich za wysługę lat. Na szczególną uwagę zasługują od

znaczenia dla druhów, którzy służbę pełniąjuż ponad pół wieku. Medale takie 
otrzymali: Antoni Skoneczny za 55 lat służby oraz Julian Dałek, Władysław 
Kosmowski, Mieczysław Bondarenko i Jerzy Brener za 50 lat. 
20 innych osób zostało odznaczonych za krótsze okresy służby. Obecnie OSP 
w Łowiczu liczy 73 druhów czynnych, 15 honorowych, ma też młodzieżową 
drużynę pożarniczą. 

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

ochotnicz:ych jest we Francji finansowane 
z budżetu państwa 

aniel Guibon był w Łowiczu drugi raz, 
po raz pierwszy odwiedził nasze mi3-

sto wpaź.dziemiku2004. Kilkuosobowa de
legacja, której przewodnicz:ył, odwiedziła 
mi<(dzy 3 a 8 maja m.in. Nieborów, Niepo
kalanów, Kolacin i Kraków, obecna była na 
gminnych uroczystościach strażackich w So
kołowie i Bednarach. Strażacy przylecieli 
i odlecieli samolotem. 

W maju wyjedzie do Mont.oire grupa uczą. 
cych się francuskiego dzieci z SP 4, potem 
młodzi piłkarze Pelikana, w sierpniu nad 
Loarę pojadą Koderki, by wziąć udział 
w tamtejszym festiwalu folklorystycznym 
Na Jannark Łowicki pizyjedzie kilkudzie
sięcioosobowa grupa Francuzów. 

(walj 
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Malarstwo - w muzeum 
biżuterio - w pałacu 

Otwarcie dwóch wystaw 
artystycznych zaplanowa
no w Łowiczu na sobotę 
13 maja. 

O godzinie 15 w Muzeum 
przy Starym Rynku odbę
dzie się wernisaż malan;twa 

Ewy Dworzańskiej, która urodziła 
się w 1954 roku w Łowiczu. Malar
stwem zajmuje się od 1975 roku. 
Rysunku i malarstwa ucz:yłasiępod 
kien.mkiem prof. Barbary Cichoc
kiej, zaś pieiwsze korekty jej prac 
robiłS.Pągowski.Skończylastudium 
plastyczne reklamy i wystawiennic

Taką niepowtarzalną biżuterię będzie 
można zobaczyć na wystawie w Pałacy
ku gen. Klickiego. 

twa. Na wystawie będzie można 
zobac-zyć obrazy olejne, dla których inspira
cją były podróże. Uprawia ona malarstwo 
sztalugowe, którego tematyką są pejzaże, 
portrety i martwa natura Ostatnio jej prace 
prezentowane były w 2004 roku na Ogólno
polskim Biennale Sztuki w Skierniewicach. 
Wystawa będzie czynna do 11 czeiwca 

Dwie godziny później, o 17 w Pałacyku 
gen. Klickiego otwarta zostanie wystawa 
biżuterii artystycznej Joanny Dynysiuk, 
wrocławianki z urodzenia, od 4 lat mieszka
jącej i tworz.ącej w Łowiczu. W 1993 roku 
skończyła ona Liceum Sztuk Plasty~znych 
we Wrocławiu na kienmku jubilerstwo. Na
stępnie studiowała archeologię śródziemno
morską na Uniwersytecie Warszawskim Na 
trzecim roku studiów została rysownikiem 
.zakładu Archeologii Starożytnego Rzymu. 
-Antyczna biżuteria, ornamenty, stylistyka -
na żywo, to dopiero była frajda- móWi.Joan
na Dynysiuk. Następnie praktykowała sztu
kę :.tlotniczą w warszawskiej pracowni Pawła 
Podbielskiego-Kowalskiego. Dziś sama pro
jektuje oraz wykonuje unikat.owe kolekcje 
biżuterii, które w większości wystawia 
wwarszawskichikrakowskichgaleriach.Na 
wystawie będzie można obejrzeć około 

25 nasZ)jników oraz pierścionki i kolczyki. 
Artystka czerpie inspiracje z natury oraz 
doświadczeń związanych z pracą w Insty
tucie Archeologii Uniwersytetu Warsi.aw
skiego. 

Wernisażowi towarzyszył będzie kon
cert muzyki kameralnej, wystawa fotografii 
podróżniczki po Afiyce i socjolog Małgo
rzaty Malińskiej oraz pokaz biżuterii praez 
poc7.ątkujące łowickie modelki. Wystawa 
po1Iwado26maja. (eb) 

------- REKLAMA -

~ UL. ZGODA 35 ~ I ŁOWICZ 

~ ~;;g, tel. 0-46 837 49 86 

KOMPUTERY G?"iilńil~ 

ŁOWICZ 
ul. Zduńska 3 
pawilon Magda, 
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Meldunek 
znad morza 

MllCLAS (.fr .. ~ ' IClłZYSZ10f ~:... 
SPOZA (~· 
KADRU \ 

Skqd krowy piły wodę? 
Nad polskie morze staraliśmy się rodzin
nie jeździć co roku, gdy po kilka lat miały 
nasze dzieci i teraz, gdy w tym samym 
wieku są już nasze wnuki. Często wła
śnie do Władysławowa, które w ostat
nich latach przeżywa istny boom inwe
stycyjny. Dziesiątki nowych hoteli, pen
sjonatów czy zwykłych domów rozbu
dowywanych na .pokoje do wynajęcia" 
świadczą i o coraz większych możli
wościach inwestorów i o rosnącym 
dobrobycie Polaków, którzy nad morze 
przyjeżdżają coraz tłumniej latem, choć 
nie bra~ i takich, którzy lubią wdychać 
bałtycki jod, gdy woda jest wprawdzie 
lodowata i wejść do niej się .nie da, ale 
za to jest tu spokojnie. 

Przesłuchanie oskarżonej 
o kradzież wody Danuty T. i se
kretarza gminy Kiernozia, któ
ry jako świadek reprezento
wał Urząd Gminy odbyło się 
w czwartek 4 maja przed Są
dem Grodzkim w Łowiczu. 

P rowadząca 24-hektarowe gospodar
stwo rohricze na terenie gminy Kierno

zia Danuta T. oskarż.ona jest o to, że od lipca 
1998 roku do grudnia 2005 roku, dokonała 
nielegalnego poboru wody w ilości 6.285 
m3, o wartości 9.047 zł (t.o jest o czyn 
z artykułu 278 paragraf 1 na szkodę gminy 
Kiernozia). Do czynu tego oskarżona nie 
przyznaje się. 

Przed sądem wyjaśniała, że kran, który 
podłącwny był poza wodomierzem, znaj
duje siępizy drodze, w ogrodzonym ogród
ku oddalonym o 200 metrów od jej domu 
i :zamontował go jej ojciec do podlewania 
tegoż ogródka O tym, że jest to nielegaJne 
podłącz.enie miała się dowiedzieć dopiero od 
konserwatora wodociągu. W gospodarstwie 
tym znajdują się dwa wodomierze - jeden 

w dÓmu, drugi w oborze . .Z<laniem oskarż.o
nej woda z gminnego wodociągu pobierana 
jest tylko w domu, a na potrzeby gospodar
stwa cz.eipana jest woda ze studni. Obora, 
w której jest obecnie 14 krów i 2 jałówki jest 
starodawna, nie posiada poideł, a bydło do 
pojenia jest wyprowadzane - według niej -
na zewnątrz, do własnej studni. Deklarowa
ła też, że gdy przejmowała gospodarstwo 
po rodzicach w 1998 roku, były w nim tyl
ko 2 krowy. Stado bydła powiększało się od 
1998 roku. 

S ekretarz gminy Jarosław Bogucki wyja
śniał z.aś, że na poc7.ątku grudnia ubie

głego roku konserwator gminnego wodocią
gu, podczas rozliczania się z zebranych pie
niędzy za zużytą wodę, zgłosił mu fukt nie
legalnego poboru wody w gospodarstwie 
rodziny T. Po rozmowie tej sporządził służ
bową notatkę, którą przekazał wójtowi. 
Wójt zdecydował wówczas, żeby przy 
okazji usuwanianajbliższej awańi wodocią
gowej,konsa:watorzywodociągusprawdzili 
to gospodarstwo. Gdy w połowie grudnia 
odwiedzili gospodarstwo T., nie rostali tam 
wpuszczeni, wię-.:wójtpocljąłdecyzjęoskie-

rowaniu sprawy do prokuratwy. Wtedy też 
w Ul7.ędzie Gminy sprawdzono rejestl)' po
boru wody u T. Okazało się, że stan wodo
mierza w oborze nie zmieniał się od momen
tu jego montażu w 1994lub 1995 roku. Jego 
zdaniem każ.dego, by zdziwił tak niski stan 
wodomierza w oborze. Na pytania, czy 
przyłącze nielegalne jestzlikwidowane, Bo
gucki powiedzjał, że mąż Danuty T. będąc 
w Ul7.ędzie Gminy mówił, że już je zlikwi
dował. 

O skaciona po pizesłuchaniu sekretarza 
wyjaśniała, że podczas Wizyty kon

serwatorów ona i jej mąż nie byli obecni 
w domu, ale był jej syn i ojciec. ?.apewniala 
też, że konserwatorzy od wodociągu nie 
spotkali się z żadnym oporem ze strony 
tych osób. Podczas kontroli znaleźli niele
gaJny kran w ogródku. Po tej kontroli jej mąż 
był u wójta i błagał go, aby sprawa nie zosta
ła skierowana do sądu. Gdy sędzia pytał: -
Dlaczego mqj błagał wójta? - oskarżona 
mówiła, że nie wiedział, że to nielegalne, ale 
tak ,jako człowiek:'' błagał. Kolejni świadko
wie przesłuchani z.ostaną na roiprawie za
planowanej w czerwctL (mwk) 

Trudno mi ostatnio usiedzieć na 
miejscu. Ledwie wróciłem z Rzy
mu, a już na drugi dzień poniosło 

mnie nad polski Bałtyk, do Władysławo
wa, gdzie w znanym i dopieszczonym 
w każdym calu ośrodku sportowym 
Cetniewo odbywały się mistrzostwa 
Europy w podnoszeniu ciężarów, dys
cyplinie, którą z bliska obserwuję od 
ponad ćwierć wieku, a którą dane było 
mi komentować na pięciu igrzyskach 
olimpijskich oraz kilkunastu mistrzo
stwach świata albo Europy. W Cetnie
wie europejski czempionat odbywał się 
po raz drugi. Poprzedni był tu piętna
ście lat temu i wtedy to właśnie dyrek
tor ośrodka, Janusz Kluczyński zbudo
wał przyzwoitą halę, która służy od 
tamtego czasu wielu imprezom, nie tyl
ko sportowym (odbywały się tu m.in. 
zjazdy .Solidarności"). Przed obecny
mi mistrzostwami chciał ją w istotny 
sposób rozbudować. Zatwierdzono 
plany, przyznano środki, zaczęto wy
kopy. Ale jedną z pierwszych decyzji 
nowego ministra sportu było polecenie 
wymiany dyrektorów we wszystkich 
oddziałach Centralnego Ośrodka Spor
tu, więc w trybie przyspieszonym wy
mieniono i Kluczyńskiego, któremu do 
przejścia na emeryturę zostawało kilka 
miesięcy. Oficjalnie z powodu nieuza
sadnionej rozbudowy hali. Wstrzyma
no więc inwestycję w najprostszy spo
sób: nagle zabrakło pieniędzy. Już jed
nak słychać, że pieniądze mają się zna
leźć. I to niebawem. 

O sobiście ucieszyła mnie bardzo 
jedna tutejsza inwestycja. Otóż 
parę miesięcy temu zakończo

no budowę ścieżki rowerowej prowa
dzącej właśnie z Władysławowa aż na 
Hel, więc teraz można będzie łączyć 
przyjemne z pożytecznym. Podczas mi
nionych, wolnych majowych dni było już 
bardzo wielu amatorów takich rowero
wych wycieczek przez Półwysep Hel
ski. W obie strony to około siedemdzie
sięciu kilometrów, więc akurat na cało
dzienną wyprawę. Na dodatek bardzo 
atrakcyjną. Wszystkim, którzy latem 
będą wybierać się w te okolice szcze
rze polecam więc zabranie ze sobą ro
werów. A ponieważ z każdej takiej wy
prawy staram się wyciągać wnioski 
również dla naszej Ziemi Łowickiej, więc 
ponawiam swoją prośDę. Zacznijcie się 
wszyscy Państwo rządzący Ziemią 
Łowicką zastanawiać, czy nie pora 
myśleć i u nas nad budową takich tras 
rowerowych? Tym bardziej, że - jak czy
tam w .Nowym Łowiczaninie - w wyko
rzystywaniu środków unijnych to my, 
w naszym powiecie, mistrzami Polski nie 
jesteśmy. A przecież powtarzanie, że 
mamy sporo do zaoferowania przyjezd
nym jest już truizmem. Niechby na po
czątek powstała trasa Łowicz - Arka
dia - Nieborów - Bolimów. Przydałaby 
się nie tylko turystom. Tymczasem, jak 
słychać, coraz więcej młodych Polaków 
wybiera się na duński Bornholm po to 
tylko, by pojeżdzi.ć sobie na rowerze. 

Nowok ponownie prezesem zarządu OSP · 

R ozbudowa będzie przeprowa
dzona, ale przez innego dyrek
tora i pod innym pretekstem. Za

kapiorstwo w czystej postaci nakrę
cające niestety spiralę wzajemnych 
niechęci i oskarżeń. Sformułowana kie
dyś w naszej praktyce politycznej za
sada TKM (teraz k„„ my) do niczego 
dobrego nie prowadzi. Szczególnie, 
gdy nowi dorywają się natychmiast 
do konfitur, a w polskim sporcie 
z pewnością takimi są ośrodki COS-u 
położone w atrakcyjnych miejscach 
kraju: Zakopanem, Szczyrku, Wałczu, 
Giżycku, Spale i właśnie Władysławo
wie. 

Julian Nowak z OSP Boczki, do
tychczasowy prezes zarządu gmin
nego Ochotniczych Straży Pożar
nych w gminie Kocierzew Południo
wy, ponownie został wybrany na to 
stanowisko podczas zjazdu delega
tów, 30 kwietnia w Wejscach. 

K omendantemz.arządu gminnego został 
Tadeusz Trak.ul z OSP Wejsce, sekre
tanem-Bogusław Samek z jednostki 

w Kocierzewie Południowym, skatbnikiem 
- Waldemar Łukawski z Gągolina Północne
go, wiceprezesem - Krzysztof Urbański 
z Różyc, członkiem prezydium zarządu -
Waldemar Wojciechowski z OSP Wicie. 

Na terenie gminy Kocierzew działa 
14 jednostek OSP, dwie z nich - OSP Bocz-

ki i OSP Wicie - należą do Kra
jowego Systemu Ratownicmo
Gaśniczego. Straże w gminie 
Kocierzew zrzeszają 640 dru
hów czynnych, przy czym 
w gronie tym jest 57 kobiet, po
nadto 46 druhów wspierają
cych, 29 honorowych oraz 
72 osoby w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych. 
Szacunkowa wartość prac, ja
kie wykonali społecznie na Julian Nowak 

89.000zł. Nakłady na remonty, 
budowy i rozbudowy strażnic, 
w latach 2001-2005 kształtowa
ły się w granicach 14.500 -
59.1 OO zł. Najważniejsze z nich 
to adaptacja dla potrzeb straży 
budynków dawnych szkół 
w Gągolinie Południowym 
i Wejscach, modernizacja gara
żu i sali szkoleń w Gągolinie 
Północnym, wykonanie 
chłodni i innych prac 
w OSP Lipnice, rozbudowa rzecz swoich jednostek sięga 

kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, 
choć zanąd gminy przypuszcza, że są to 
wielkościmocnoz.aniżone, boniekażdąprz.e
pracowaną godzinę druhowie odnotowują. 
W 2005 roku wartość prac oszacowano na 

remizy w Boczkach, Wiciu, remonty 
w Osieku, Kocierzewie Południowym, 
Różycach Żurawieńcu, Płaskocinie, Łagu
szewie, Jeziorku, Sromowie. 

.(rnwk) 
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Polski Związek Motorowy , 
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW -

LOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. 046 837-39-81, c nne: n.- t. 8-20, sb. 8-16 

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów • ciągników rolniczych 
• przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy • pojazdów typu „SAM" 

• pojazdów powypadkowych • pojazdów z instalacją gazową • badań VAT dla urzędu skarbowego 

OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO 
LOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 

ORGANIZUJE KURS NA PRAWO JAZDY kat. B, C, C+E . 

MECHINIU 
I ElEITROMECHANIU POJAZDOWA 

Stefan Wiernicli 
Łowicz ul. Stary Rynek 8 -zakład Poznańska 120 

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

• pierwsze sprowadzonych z zagranicy, SAM-ów 
• powypadkowe 
• dodatkowe m.in. VAT dla urzędu skarbowego, 

Oferujemy także Państwu 
• naprawy mechaniczne samochodów 

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

ClYNNE: pn.-pt. 7.00-21 .00, sob. 8.00-14.00 
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63 
Sklep z częściami zamiennvmi 
Łowicz, 1;11. Poznańska 120 , 
„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046"837-8Z-92 ~ 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

Zgłoszenia wraz z potwierdzonym dowodem wpłaty, przyjmowane są 
do końca maja 2006 r. Konto: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 

39928800010000063520000010 „Zjazd Absolwentów" 
Adres szkoły: 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 5a, tel.: (046) 837-49-49, www.zsp4.lowicz.pl ~ 

NASIONA 
KWALIFIKOWANE 

• zbóż • traw • kukurydzy 
ZIEMNIAKI SADZENIAKI 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-60 
• materiały budowlane • nawozy • węgiel 
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63 
GŁOWNO, ul. JColejowa 5, ~I. (042) 719-49-89 
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl ~ 

MATURA 
2007 

• grupy max 6-osobowe lub indywidualnie 
• zakres podstawowy, rozszerzony 
• profesjonalne warunki i wyposażenie 
• 2 godziny tygodniowo 
• od 1 października 2006 
• zgłoszenia do 30 czerwca 2006 

I 

PERFECTUS NOVI 
przy ul. Braterskiej 9 (sąsiedztwo SP 7) 

dawniej ul. A. Mickiewicza 16 
tel. 046 831-06"84, 046 831-12-39 ! 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

PSYCHIATRA 
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

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

(1<H2 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

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

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

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

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

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

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

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

DYPLOMOWfltlY MISTIU 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

Dl.li STfltYCH KLIEflTÓW „ R88fl'f 5% 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 

(vis a vis DOM ROLNICZY, obok LOTTO) 
ZAPRASZAMY 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FENC-BIBLECiiA . 

Przyjęcia : 
•poniedziałek , środa , piątek: 900-12°0 i 1530-1700 

• wtorek, czwartek: 900.1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 r-; 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11.00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~,o 

MAŁGORZATA KULCZVCKA·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

GABINET CHORÓB SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI 

towicz, os. Noakowskiego 1/39 
wtorki, piątki 1600-1800 

Głowno, ul. Wyspiańskiego 8 (za Szpitaleml 

poniedziałki 900-11 00
, czwartki 1500-1700 

Tel. 0-602-276-728 R-79 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZYI 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bl.1 (obok apteki) 
lf!I: 0-601-20-60•4!' w go_cłz. 12.00-15.00 • 

LECZENIE 
- KR~GOstUPA 

• przepuklina krążkowa kręgosłupa 
i skrzywienia kręgosłupa 

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

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046) 837-59-30 
www.leczenie-kregoslupa.pl R.s12 

KOMPUTEROWE 
BADANIE WZROKU 

lek.med. 
JAROSŁAW KUŚMIERCZYK . ___ „_ 
prywatny gabinet 
w zakładzie optycznym 
Łowicz, ul. Nowy Rynek 2 

CZYNNY W PIĄTKI OD 15.30 
Zapisy telefoniczne codziennie 10-17 

tel. (046) 837-41•06 R~75 

Gabinet Lekarski 

WIESŁAW BIELECKI 
lekan chorób wewnętrznych 

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

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEK/· ULGOWE ~ 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

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

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapll manualnej, 

refieksoterapll l laseroterapll 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

barltowej, korzonków. Uśmierzamy nerwobóle. 
• nastawiamy kręgosłup, pomagamy w zwalczaniu skoliozy u dzieci 

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

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

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Małszyce 16, 99400 Łowicz, tel. 046-838-99-70 

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

MASAż LECZNICZV NA FOTELU MASUJĄCYM ·GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY R-a2. 

>~CHOROBY SERCA, 
U>~ TĘTNIC I ŻYŁ 
Q: ~ Specjalista Kardiochirurg 

· ,,,, ~ dr mect. Ml ROSŁA W BITNER 
,,..._ o Adiunkt Kllnlkł Kardiochirurgii AM Łódt Im„ Sterlinga 

N Qi PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 
~ lOWłCZ, os. Noakowskłego 3/39 R-24! 

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 

20 maja 2006 r. godz. 9.~13.00 
w GABINETACH LEKARSKICH 

ut. TKACZEW 9, ŁOWICZ ! 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

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

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

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

lek. med. 
ANDRZEJ PUCHOWSKI 

specjalista chorób 
nerwowych i psychicznych 

oraz AKUPUNKTURY 
Skierniewice, ul. Żółkiewskiego 1 -

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

REKLAMA 13 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek- 16.00·18.00 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, młodzież, dorosli 

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

~~E!Q~~~~NIA ~ 1 Budownictwa w Łowiczu 
= OFERUJE PAŃSTWU 

ff""1"l •studnie kanalizacyjne: . 
~ - szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
ir==c=:rJ • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
lj___j,I •pustaki zasypowe 

•nadproża 

O •galanterię betonową 
99-400 Łowicz, ut Kaliska 103, 

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

internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib 

bpraszamy w godz. HJ0-17„00 ! 

ITl©lTI©lb~ 
NAWOZY ... „ .... ._ ... ._.„„.„,._.... azotowe, potasowe, fosforowe, 

DANUTA GRYCZYNSKA wieloskładnikowe, specjalne 
czwartek 13.oo -14.30 Najlepsze ceny 

Łowicz, ul. Długa 14 Możliwość dowozu 
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ! 99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 . r (0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 

-;/ 1'ES°N TID~ OKNA 
~ tel. 046 837-45-41 J.I 7.flfl}llUCJ.J!AYJ)~PJFflfH.OWJł.OWE 
GABINET LARYNGOLOGICZNY ROLETY, ŻALU1JE, MOSKITIERY, PARAPETY 

Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 
tel./fax (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 ~ dr n.med. · 

Magdalena Korczyńska 

• umowa z NFZ • wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

ORTOOONCJA KONSULTACJE 
lfK. STOM. WŁODKOWSKI DA \Wt 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,iii 
Q501-7Q7-9f}9. 0,6Q2-24,3~83f3.yr godz. 14-16 · 

" ....-- ~\rl ;-i 
~ .„ „ - • 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 

zawiadamia, że posiada 
DO WYN_AJĘCIA 

LOKALE UZYTKOWE 
1. lokal użytkowy o powierzchni 69 m2 

położony w Łowiczu os. Bratkowice bud. 3a 
2. lokal użytkowy o powierzchni 104,70 m2 

położony w Łowiczu ul. Sikorskiego 1 
-' Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM. 
-'Telefon kontaktowy (046) 837-38-76. R-682 

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

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 
które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

DO NAS (046) 857·10•94, kom. 0604·693-723, ~ 
" ' 
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TRZY MEDALE GRABSKIEGO 
Medale imienia Władysława 

Grabskiego ,;b. Zasługi dla Ziemi 
Łowickiej" zostały uroczyście wrę

czone podczas sesji wspólnej Rady 
Miasta i Rady Powiatu Łowickiego 
3 maja w sali barokowej muzeum. 
Otrzymali je: Okręgowa Spółdziel
nia Mleczarska za sukcesy zwią
zane z działalnością gospodarczą, 
Władysław Gala za wieloletnią dzia
łalność społeczną oraz pośmiert
nie Władysław Kalbarczyk za dzia
łalność edukacyjną. 

P odczas uroczystości medal odebrali 
osobiście prezes łowickiej spółdzielni 

mleczarskiej Jan Dąbrowski oraz kroni
karz Władysław Gala. Medal pizyzna
ny pośmiertnie Władysławowi Kalbar
czykowi odebrali jego dwaj synowie Kon
rad i Jacek Szkoda, że podczas uroczysto
ści nie przedstawiono wszystkich zasług 
uhonorowanych osób i instytucji. Pizygo
towana pnez miasto uroczystość wnp.e
nia księdzu Stefanowi Wysockiemu Hono
rowego Obywatelstwa Łowicza nieco przy
ćmiła wnp.eniemedali imienia Grabskiego. 

Ze muni w oczach z rąk starosty medal 
odebrał druh Władysław Gala, honorowy 
prezes zarządu powiatowego łowickiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Druh Gala 
jest przede wszystkim głównym inicjato
rem spisywania dziejów strażackich po
wiatu łowickiego. Szczególny nacisk poło
żył na propagowanie idei kronikarskich 
w szerszym niż strażackie gronie, głównie 
wśród młodzieży. - Obiektywnie spisujemy 
to, co si,ę wokół nas dzieje oraz historię 
ruchu strai.acldego - mówił prezes Gala 
Kronika to nie tylko kilka kilogramów pa
pieru, ale dzieje lud?i ipami,ęćo nick .. Dzięki 
niemu ruch kronikarski rozwinął się w każ
dej gminie powiatu łowickiego. Obecnie 
kronikarze pracują nad jakością tworzonych 
dzieł faktograficznych. 

Honorowy prezes Gala prowadził kro
nikę od początku powstania zarz.ądu po
wiatowego OSP, czyli od 22 grtidnia 1999 
roku. W tym okresie ruch kronikarski roz
winął się na tyle, że na corocznych ogólno
polskich konkursachkronikarskichreprez.en-

Od lewej: Jan Dąbrowski, bracia Kalbarczykowie i Władysław Gala. 

tatja powiatu łowickiego nie ma sobie rów
nych w Polsce~ - Strażacy z naszego powia
tu wystawiają więcej kronik do konkursu niż 
cale województwo łódzkie- mówił sam druh 
Gala 

W ubiegłym roku złożył on rezygnację 
ze sprawowania funkcji kronikarza 

tegoż zarz.ądu z powodów zdrowotnych. 
Przyznał, że nie spełnił jeszcze jednego za
łożenia Klubu Kronikarza - w przygotowa
niu jest bowiem książka dokumentująca hi
storię straży ochotniczej w powiecie łowic
kim, która liczy sobie ponad 1 OO lat Wy
różnienie medalem imienia Grabskiego to 
przede wszystkim podziękowania za 
wskrzeszenie ruchu kronikarskiego w jed
nostkach OSP. 

Bednary Kolonia 

O kręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w ŁowiC211, którą reprezentował pre

zes Jan Dąbrowski, jest obecnie jedną znaj
większych w Polsce. W ostatnim dziesię
cioleciu zakład został rozbudowany, uno
wocześniony i wprzeważaj~ ~i nowo 
wyposażony. Przerób mleka odbywa się 
przy pomocy najnowszych technologii 
w nowych halach produkcyjnych, które speł
niają wszystkie higieniczne wymogi. Kom
pleksowa kontrola jakości odbywa się 
w nowych laboratoriach pnez wykwalifi
kowany personel. 

Produkty dostępne są w całej Polsce pod 
marlcą ,,Łowickie". Mocna pozycja rynko
wa, wielkość produkcji i wysoka jakość 
wyrobów oraz sprawna dystrybucja powo-

Rodzinny piknik przy OSP 
Grochówka, pizza, zapie

kanki, ale też pachnący 
świeżością chleb ze smal
cem z skwarkami i domo
wego wytapiania słoniny 
z ogórkiem małosolnym 
oraz ciasta z domowego 
wypieku można było 
skosztować na trzecioma
jowym pikniku rodzinnym 
w Bednarach Kolonii 
w gminie Nieborów. 

stanowili przecież rodzice, 
dziadkowie i znajomi z Bednar 
było ocenić oklaskami, która 
z grup najładniej zatańczyła. 
Wszystkie.trzy grupy otrzyma
ły brawa o podobnej głośnośc~ 
a więc wszystkie trzy grupy 
równorzędne nagrody - napoje 
dla uczestników. 

Oprócz konkursów dla naj
młodszych przewidziane były 
również występy. Jako pierw
szy wystąpił dziecięcy zespół 

W takiotosposób-zapew- folklorystyczny Krzewina 
niając rozrywkę, możli- z Bobrownik Wysty:iiła też Ka-
w ość spotkania się KGW to dziś inicjatywa młodych - i dla młodych. rinaSędkowskazdziećmizeStu-

i wspólnego biesiadowania - ko- dia Piosenki działającego przy 
biety z Koła Gospodyń Wiejskich w tej ły kolorową kredą na szarym papierze do Łowickim Ośrodku Kultury. Pomimo 
wsi zbierały fimdusze na prowadzenie swo- pakowania Potem prace przyozdabialy, po- szwankującego nagłośnienia zaśpiewały 
jej dzialaJności. malowany specjalnie na tę okazję na biało, one kilka piosenek, którymi wprowadziły 

Festyn rozpoczął się o godzinie 14 i po- betonowy płot wokół strażackiej posesji. nastrój prawdziwego pikniku. 
trwał do późnych godzin nocnych, zakoń- Kolejny konkursdladziecimiałzupelnieinny Było jeszcze kilka atrakcj~ wśród nich lo
czył się bowiem wspólną zabawą - czę- charakter. Dzieci trzeba było rozruszać, więc teria funtowa Losy rozeszły się w ciągu około 
ściowo na scenie ustawionej na świeżym był to konkurs taneczny. Większość dzieci godziny. Wśród nagród był między innymi 
powietrzu, częściowo w budynku tamtej- z placu została podzielona na trzy kilkuna- odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, walk
szej remizy. Wśród trwających do wiecz.o- stoosobowe, grupy. Zadanie było proste, man, słodycze, talony na paliwo i ... miał też 
ra atrakcji był między innymi konkurs pła- należało tańczyć dwa szybkie utwory dys- być wóz piachu, ale organizatorom zabrakło 
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dują, że wyroby Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Łowiczu sprzedawane są 
na terenie całej Polski, zarówno pnez mię
dzynarodowe sieci handlowe, jak i polskie 
hurtownie oraz sieci. W tym roku łowicka 
mleczarnia obchodzić będzie 1 OO łat swego 
istnienia o jej obecnej pozycji piszemy także 
w tym NL na str. I. Na str. 15 przypomina
my natomiast sylwetkę tneciego nagrodzo
nego medalem im Grabskiego-zmadegonie
dawno Stanisława Kalbarczyka 

(mak) 

tera1: 
e-moil:promotjo@vecfro_pl 

Biuro Obsługi Klienta 
ul. Os. Bartkowice bi. 2 
tel. 046 I 837 78 _20 

Strażacki poczet sztandarowy 
z Bednar. · 

Strażacy świętowali 
w Be~noroch 

W uroczystej mszy świętej 
z okazji Święta Strażaków 
w kościele w Bednarach, 

uczestniczyli 7 maja strażacy 
z 11 jednostek OSP z terenu gminy 
Nieborów oraz jednostka OSP 
Sierzchów z terenu gminy Bolimów, 
ale należąca do parafii w Bednarach, 
jak również strażacka o~iestra 
dęta z Bełchowa oraz delegacja 
francuskich strażaków z Montoire -
sur - le - Loir we Francji wraz 
z towarzyszącymi im innymi osobami 
z tego francuskiego miasteczka 
zaprzyjaźnionego z Łowiczem, na 
czele z wicemerem Bernardem 
Lafaiye. Poświęcenia wozów 
strażackich dokonał kapelan gminny 
straży, a jednocześnie proboszcz 
parafii w Bednarach ks. Józef 
Paciorek. Przywołał postać św. 
Floriana - patrona strażaków, człowie
ka nieugiętego w swoich przekona
niach, wzoru wierności wyznawanej 
wiary, męstwa, odwagi, ofiarności. 
Po wspólnej modlitwie przyszedł czas 
na zabawę w strażnicy OSP Bednary 
Wieś, która trwała do późna. 
(eb) 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

WtADYStAW KALBARCZYK (1912-2006) 
Starszy pan, o filigranowej syl

wetce, zawsze elegancki, w garni
turze, z burzą siwych włosów za
czesaną do góry, niedużym wąsem 
pod nosem, który mimo swego 
wieku - przeszło 90 lat, potrafił 
w rozmowie zadziwić jasnością 
umysłu. Tak w ogólnym rysie moż
na przedstawić niezwykłą postać 
nauczyciela, społecznika, człowie
ka wielkiego serca, zmarłego nie
dawno mieszkańca Zdun Włady
sława Kalbarczyka. 

O niezwykłości Kalbarczyka mogliśmy 
się sami niejednokrotnie przekonać 

w czasie rozmów i spotkań z nim, zadziwiał 
nas za każdym raz.em skromnością, życiową 
energią, bezpośredniością i chęcią dzielenia 
się swoimi życiowymi doświadczeniami. 
W środę 3 maja, pośmiertnie otizymał od 
powiatu łowickiego medal im Wladysława 
Grabskiego dla osób zasłuż.onych dla Ziemi 
Łowickiej. 

W Zdunach Władysław Kalbarczyk 
mieszka! przez 73 lata, spośród 94 które 
przeżył. Z gminąl.duny związał sięjednak 
dwa lata wcześniej rozpoczynając naukę 
w szkole podstawowej w Bąkowie, a taicie 
w Kiernozi. Urodził się 5stycznia1912 roku 
w Trzebieni (pow. kozienicki) i wychował 
się wśród licznego~ tam też ukoń
czył szkołę podstawową i gimnazjum. 

W 1931 roku ukończył Seminarium Na
uczycielskie w Białymstoku. Zaraz po z.da
nych egz.aminach złożył podanie do Kura
torium Warszawskiego z prośbą o posadę 
w szkole wyżej zorganiz.owanej (czyli ta
kiej, która posiadała 7 klas). Chciał uczyć 
matematyki w klasach starszych oraz pro
wadzić chór na dwa i trzy głosy. 

Inspektor szkolny powiatu łowickiego 
wybrał jego podanie. -JJYbral mnie, ale nie 
od razu znalazła się dla mnie praca w 7.du
nack Jako dziewi{tnastolatekua:ylem prze.z 
rok w szkole w Bąkowie, potem w Kiemazi. 
Na trzeci rok dostałem przydzial do szkoły 
w 7.dunack Choć później miałem rói:ne pro
pozycje przejścia do l.nwic:za - tu zostałem -
wspomina Wladysław Kalbarczyk w szkol
nej gazetce „Gimnazjalista'', której jeden 
z numerów kilka lat temu z.ostał w całości 
poświęcony jego osobie. 

Do l.dun trafił z dwoma kolegami z semi
narium - Józefem Łapczyńskim i Mikoła
jem Nowakiem. Jak wspominał, odpowia
dała im atmosfera pracy i postawa kierow
nictwa zduńskiej szkoły w osobie Kazimie
rza Jędrzejczyka. Jednak nie tylko to stało 
się przyczyną jego ostatecznego pozosta
nia w l.dunach. - Zduny urzekły mnie osią
gnięciami pracy społecznej (w 7.dunach po
wstało od początku wiele organizacji sp<r 
łe.cznych, spółdzielni, stowanyszeń). Przy
pominały mi wieś Lisków w Kaliskiem. Mą
jąc kilkanaście lat, przeczytałem o Liskawie 
wszystkie artykuły publikowane w „ Gazecie 
ŚWiątecznej" prenwnerowanej przez rodzi
ców- wspomina Kalbarczyk w „Gimnazja
liście". -Artykuły te to długi poemat o reali
zowaniu pięknej idei dlas=ęśliwszegożycia 
społeczeństw. Lisków od roku 1900 roz
począł tworzenie organizacji społecznych, 
urządzeń lwmunalnych o charakterze miej
skim i około 1927 roku uzyskał prawa miej
skie. Lisków to fenomen na miarę kraju. 
Marzyło mu się, by podobna przyszłość 
spotkała Zduny, niestety miały one zbyt 
małą liczbę mieszkańców i nie mogły awan
sować. 

K albarczyk jednym tchem wymieniał za
wsze tych zduńskich społeczników, 

którzy zrobili na nim największe wraże
nie: Józefa Minicha, Tomasza Wróbla, 
jego siostrę Wiktorię Dzierżkową, Jana 
Fabiańskiego, Jana Kaferskiego. Dzięki 
nim w Jatach trzydziestych gmina była 
już wysoko społecznie zagospodarowa
na. Kalbare?-}'k ludzi tyca yocleal!YWał 

i uczył się zaangaż.owania oraz pracy spo
łecznej. Bardz.o mu imponowali. 

Swojej decyzji pozostania w l.dunach nie 
żałował. Spelniałsięwtym środowisku, choć 
jak przyznawał, ubolewał na bardzo kiep
skie połączenia komunikacyjne z innymi 
miastami. Szczególnie odczuwał to, gdy 
wybierał się ze l.dun do Łodzi lub Warsza
wy. 

Był „uczestniczącym świadkiem" rozwo
ju szkolnictwa na terenie gminy l.duny. Gdy 
rozpoczynał pracę w l.dunach, szkoła była 
rcmzucona na wiele izb - ale w 1935 roku 
oddano do użytku nowy budynek. Uczył 
w najstuszych klasach rachunków, śpiewu, 
gimnastyki oraz prowadził chór. Jemu przy
padała zazwyczaj opieka nad ~arty
styczną różnych szkolnych uroczystości. 
Zawsze występował z chórem, często 

z kolegą Mikołajem Nowakiem przygrywał 
na skrzypcach. 

K albarczyk zajmował się taicie prowa
dzeniem lekcji wychowania fizyczne

go. Prowadził dwie drużyny piłki siatko
wej. Jak wspomina w „Gimnazjaliście" -
Kiedyś przyjechał do :zdun kolega, który 
skończył studia wychowania fizycznego 
i chciał nam pokazać, jak gra się w siat
ków~. Ruzegraliśmy mecz. Jego drużyna 
została lawo pokonana. Wielkie było jego 
zdziwienie, gdy zobaczy/, że młodzieży wiej
skiej nie są obce tajniki tej gry. Moja drożyna 
absolutnie biła na głowę wszystkich, którzy 
z nami grali. Przeważnie były to wyniki 15:8, 
15:7, 15:5. Z łowicką drożyną wygrywali
śmy przeciętnie 15:5. 

W latach 30. ubiegłego wieku jako młody 
nauczyciel zacz.ął angażować się w pracę 
społeczną. Jedną z pierwszych, jakie wspo
minał, było wykonanie z kolegą Józefem 
Łapczyńskim zabawek do prowadzonej 
przez nich świetlicy dla dzieci. Mieściła się 
ona w „dziadówce" -domu noclegowym dla 
bezdomnych w l.dunach. 

W roku 1933 zapisał się do Związku Na
uczycielstwa Polskiego, jednocześnie 
WS7.edł do Zaaądu Ogniska, w tym też okre
sie był członkiem Rady Nadzorczej Spół
dzielni Spożywców ,,Przyszłość" w Zdu
nach. Został tam przez okres okupatji, tak
ż.e jako członek Komisji Rewizyjnej. Wów
czas rozpoczął z upoważnienia Rady Nad
zorczej zakupy książek do tutejszej biblio
teki. - Książki kupowałem w Warszawie 
i Łowiczu. Niektóre oddawałem do oprawy 
do Łowicza. epracowywalemdo~
nia i przekazywałem Urzę4owi Gminy. Pra
ce te kontynuowałem przez krótki okres po 
wojnie - wspomina Kalbarczyk. 

Całą Il wojnę światową Władysław Kal
barczyk spędził w l.dunach. Po zakończe.. 
niu działań obronnych w 1939 roku władze 
niemieckie wprowadziły zarządzenie, ż.e nie 
wolno w szkołach nauczać „dziejów historii 
Polski i geografii". Rada Pedagogiczna 
w l.dunach uchwaliła jednogłośnie, ż.e nie 
będzie honórowała zar.ząd7.enia Niemców 

i będzie prowadziła podczas okupacji lekcje 
historii i geografii. Nauczyciele mieli to robić 
dyskretnie, bez podręczników. W styczniu 
Związek Nauczycielstwa przeszedł do pod
ziemia jako TON - Tajna Organizacja Na
uczycielska Wladysław Kalbarczyk znalazł 
się w jej gminnym zarządzie, zajmował się 
wraz z jego członkami werbowaniem na
uczycieli do prowadzenia tajnych komple
tów, a potem ich organizowania -Razjei.dia
liśmy się po gminie, ruzmawialiśmy z każ
dym nauczycielem i zadawaliśmy mu pyta
nie: Czy ma Pan zamiar (Czy jest Pan go
tów?) prowadzić~ historii i geografii 
Polski? Wszyscy nauczyciele z gminy się zgo
dzili. Był jeden mały wyjątek. Nauczycielka 
zBogoriipowiedziała: „ Chyba nie". Nie dzi
wiliśmy się temu. Była grubo po sześćdzie
siątce i w dodatku bardzo schorowana. Ode
szliśmy i przeprosiliśmy. Do tajnego naucza
nia nie przystąpiło także starsze małżeństwo 
ze Strugienic - wspominał w „Gimnazjali
ście" Kalbarczyk. 

P o zajęciu szkoły przez Niemców, na
uka w l.dunach odbywała się domu 

Wojciecha Ż.abki, uczyły się tam dwie klasy. 
Komplet miał zajęcia w komorze. W Domu 
Ludowym nauka odbywała się na sali wido
wiskowej i w dzisiejszej sali gier. Tam pro
wadzono dozwolone nauczanie, za kulisami 
sali widowiskowej odbywały się tajne kom
plety. - Było na nich bardzo ciasno. Pozo
stałym uczniom mówiliśmy. że za lwtarą lek
cje ma klasa siódma -~ klasa, bo 
młodzież taka dui.a, rosła - wspominał Kal
barczyk. 

Należąc do Komisji Rewizyjnej Spół
dzielni Spożywców ,,Przyszłość", Kalbar
czyk dalej sprowadzał do l.dun książki, ale 
tym razem do tajnej biblioteki. Mimo wielu 
niebezpieczeństw udało mu się spokojnie 
przeżyć wojnę i wykształcić na tajnych kom
pletach wielu uczniów. 

Po wojnie skończył dwa lata pedagogiki 
na Uniwersytecie Łódzkim, rok kursu ma
tematycznego taicie na UniwersytecieUxlz
kim, w Warszawie przy zarządzie ZNP 
w lokalu Zachęty kurs ,,Sztuka polska". 
Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie 
Poznańskimnakienmku geografia i uzyskał 
tytuł magistra. 

W ciągu pierwszego pięciolecia po oku
pacj~ w Jatach 1945-1950, spadły na jego 
barki ogromne ciężary zawodowe i społecz
ne. Został wybrany kierownikiem dużej 
Szkoły Powszechnej w Zdunach (około 
300 dzieci), musiał doprowadzić po okupa
cji do generalnego remontu duży gmach 
szkolny. Musiał zadbać o sprowadzenie 
ław, gdyż prawie wszystkie Niemcy 
spalili. Zadbał o ogrodzenie całego placu 
szkoły. Społecznie w Jatach tych był za
angażowany w przynależność do Gmin
nej Rady Narodowej jako reprezentant 
nauczycieli i z ich wyboru; przewod
nictwo Gminnej Komisji Oświaty i Kul
tury; przewodnictwo Komisji Kontroli 
Społecznych; sprawował opiekę nad siero
tami i półsierotami w gminie; dalej zajmował 
się zdobywaniem książek do biblioteki pro
wadzonej przez Spółdzielnię Spożywców 
,,Przyszłość". 

Po roku 1950 Wladysław Kalbarczyk 
dalej angaż.ował się w życie społeczne 

Zdun, był kierownikiem Spółdzielni Zdro
wia w Zdunach (1963-1968); członkiem 
w Powiatowej Rady Nadzorczej Spółdziel
ni Samopomoc Chłopska (1963-1968); był 
w Zarządzie Powiatowego Towarzystwa 
Krajoznawczo - Turystycznego w Łowi
czu (ok. 6 lat). Był prezesem Powiatowego 
Zarządu Towarzystwa Geografów Nauczy
cieli w Łowiczu; pełnił funkcję wiceprezesa 
Związku Bojowników o Wolność i Demo
krację (od roku 1977). 

Prywatnie Władysław Kalbarczyk 
w roku 1942 pojął za żonę Stanisławę Kry
zno Z tego związku na świat przys-zli dwaj 
synowie Konrad i Jace.ki " cfok. na str. 17 
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t ODESZLI OD NAS (20.04-8.05.2006 r.) 
' 20 kwietnia: Helena Rutkowska, I. 77, Bielawy; Stanisław Kubica, I. 75, 

Złaków Borowy; 22 kwietnia: Jan Gałaj, I. 76, Jackowice; 23 kwietnia: Regina 
Graszka, I. 85, Czatolin; Józ.efa Jaros, I. 85; Władysław Papieroski, I. 72, Chruślin Stary; 
Kazimierz Kowalski, I. 66, Domaniewice; Andrzej Jan Gać, I. 46, Łowicz; Wtlctoria 
Wariacka, I. 93, Łowicz; 24 kwietnia: Paweł Kowalczyk, I. 54, Głowno; Irena 
Okuniewska, I. 86, Łowicz; 26 kwietnia: Jan Chądzyński, I. 85, Gaj; Kazimierz 
Kosz.eski, I. 66, Piaski Rudnickie; 27 kwietnia: Tadeusz Stanisław Malinowski, I. 61, 
Bobrowniki; Dariusz Krzesz.ewski, I. 38, Stryków; 28 kwietnia: Eugeniusz Sałek, I. 71, 
Głowno; 29 kwietnia: Tadeusz Rebus, I. 76, Łowicz; Józ.efWieczorek, I. 51, Seroki; 
30 kwietnia: Janusz Kapusta, I. 70, Głowno; 2 maja: Irena Walak, I. 83, Głowno; 
8 maja: ZUZlllruł Kopania, I. 78, Głowno; 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, 
Radzie Rodziców, uczniom, 

koleżankom, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej MATKI 

Ś.P. 

MARIANNY GAJEK 
R·704 

GR-42 

składa 
Krystyna Królikowska 

z mężem i rodziną 

Siostrze AGNIESZCE MARZEC 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają: dyrekcja, grono pedagogiczne 

wraz z koleżankami i kolegami 
z Liceum dla Dorosłych .Szansa• w Strykowie 

Wiskienica Górna , 
Swiętowali półwiecze straży 
Strażacy z jednostki OSP w Wi

skienicy Górnej w gminie Zduny po
stanowili połączyć jubileusz półwie
cza jednostki ze świętem patrona 
strażaków - św. Floriana. 

U roczystości odbyły się 7 maja Msza 
święta ku czci wszystkich druhów 
z gminy l.duny odbyła się w koście

le w Bąkowie,zakończyłasię procesją, Druga 
r:zief,ć imprezy odbyła się w strażnicy OSP 
w Wiskienicy Górnej. Uchwałą Zarządu 
Głównego OSP, jednostka z.ostał odznacze>
na Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po
żarnictwa. Medal ozdobił sztandar. Złote 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy
mali: Stanisław Kunikowski, Mieczysław 
Kardas, Jan Kunikowski, Jan Gajewski oraz 
Wacław Pińkowski, srebrne - Heruyka Ku
nikowska, Wojciech Stachurski, Marek Go
lis oraz Mieczysław Kunikowski. Strażacy 
otrzymali taicie medale za wysługę lat Naj
wi«Cej, bo pół wieku służbę pełnili druho
wie: Jan Redos, Kazimierz Makowski, Mie-

czysław Kardas, Jan Stabryła i Józef Drze
wiecki. 

Jednostka ta powstała w 1956 roku z ini
cjatywy Walentego Łąpiesia. Skład pierw
szego zarządu przedstawiał się następują
co: prezes - Jan Rełek, komendant- Tomasz 
Kunikowski, sekretarz-Stefan Jarosz, skarb
nik - Stanisław Kunikowski, gospodarz -
Franciszek Kardas. W tym samym roku 
jednostka pozyskała działkę pod budo
wę remizy i postawiła bud~ek. Pienią
dze na ten cel pochodziły ze składek 
wiejskich. W 1959 roku strażacy kupili 
z demobilu, z jednostki wojskowej 
w Skierniewicach, pierwszy samochód 
marki Dodge. Pierwszym kierowcą zo
stał Zdzisław Łąpieś. 1 lipca 1962 roku 
mieszkańcy wsi przekazali jednostce 
sztandar. W 1976 roku jednostka pozyskała 
drugi samochód pożarniczy marki Żuk, słu
żący jej do dnia dzisiejszego. Obecnie pre
zesem jednostki jest Wojciech Stachurski, 
naczelnikiem - Marek Golis. 

(eb) 
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GŁOWNO, ul. Łowicka 7111 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 (czynne całą dobę) 
ZGIERZ, ul. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę) 

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób narłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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POWITANIE RELIKWII PATRONA HARCERZY 
Współwięzień wyjął kilka koste

czek z palców ks. „Wicka", by 
przechować je jako relikwie, za
nim spalono jego ciało w krema
torium w obozie w Dachau, tuż 
przed wyzwoleniem w 1945 roku. 
Wokół tych relikwii, przybyłych do 
katedry łowickiej w niedzielę 
7 maja z diecezji płockiej, zebrało 
się około 60 łowickich i socha
czewskich harcerzy. 

B łogosławiony ks. Stefun Wincenty F~ 
lichowski został patronem harcerzy 

polskich, jako że sam był harcerzem i kiero
wał się harcerskimi ideałami do końca życia. 
Była to również okazja do spotkania na 
wspólnej modlitwie różnych środowisk har
cerskich: ZHP, Harcerstwa Katolickiego 
,,,Zawisz.a" oraz ZHR. w uroczystościach 
kościelnych wzięła udział komendant cho
rągwi łódzkiej ZHP harcmistrz Ewa Gra
barczyk oraz komendant hufca sochaczew
skiego harcmistrz Krzysztof Wasilewski, 
a także kapelan hufca sochaczewskiego, ło
wicz.anin - ks. Konrad Zawiślak. Harcerze 
podczas mszy świętej trzymali wartę przy 
relikwiach swojego patrona. 

Stefan Wincenty Frelichowski w mun
durze harcerskim w latach 30. 

- Diecezja pragnie ożywić duchowość 
harcerską, aby ideały harcerskie stały się 
jeszcze bardziej .fywe i przyciągały więcej 
dzieiVcząt i chłopców - mówił podczas uro
czystości bp ordynariusz Franciszek Dziu
ba. Naczelny kapelan harcerstwa polskiego 
podharcmistrzJan Ujmapodkreślał,żedzięki 

papieżowi Janowi Pawłowi II jedynie har
cerstwo polskie ma swojego patrona -
ks. Frelichowskiego, obok św. Jerzego, któ
ry patronuje ogólnoświatowemu skautingo
wi. Namawiał jednocześnie do wierności ide
ałom harcerskim do końca życia, także 
w życiu dorosłym. Uczulał jednocześnie, że 
od harcerzy wymaga się więcej niż od innej 
młodzieży. Tym wygórowanym wymaga
niomco do uczciwości, sprawiedliwości, sza
cunku i miłości w stosunku do bliźnich, 
łowiccy harcerze musz.ą sprostać. 

Po zakończonej mszy świętej w nawie 
bocznej harcerze wraz z biskupem ordyna
riuszem utworzyli harcerski krąg i uścisnęli 
sobie dłonie. Następnego dnia rano relikwie 
ks. Wicka zostały przekazane do Kutna, stąd 
do Sochaczewa i Rawy Mazowieckiej. 
W Łowiczu będą ponownie we czwartek, 
11 maja. W południe odbędzie się msza 
w kościele na Korabce, następnie relikwie 
trafią do diecezji radomskiej. 

.Wicek• 
Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, przez 

przyjaciół nazywany Wickiem, urodził się 
22 stycznia 1913 roku w Chełmży. W mar
cu 1927 roku związał się z harcerstwem, 
działając w 24. Pomorskiej Drużynie Har
cerskiej im. Zawiszy Czarnego. Ucz.ęszczał 
do ośmioklasowego męskiego gimnazjum 
w Chełmży, gdzie zdał maturę. Jak pisał 
w swoim pamiętniku, zasadąjego było tak 
przerobić materiał, by ,,napisać maturę 
wbrew ogólnym metodom uczniowskim, 
bez żadnej ściągi i bez pomocy" - co mu się 
udało. 

Jako dziecko codziennie służył do mszy, 
w gimnazjumdziałałwSodalicji Marjańskiej, 
następnie wybrał drogę kapłaństwa. Jako 
diakon został kapelanem i sekretarzem bi
skupa Stanisława Okoniewskiego. 14 marca 
1937 roku przyjął w Pelplinie święcenia ka
płańskie. W lipcu 1938 roku został wika
rym w parafii Wniebowzięcia NMP w To
runiu. Pełnił posługę kapelana Chorągwi 
Pomorskiej ZHP. 

Po rozpoczęciu II wojny światowej 
ks. Frelichowskiego aresztowano 17 paź
dziernika, bo był on szczególnie podejrzany 
dla władz niemieckich, ze względu na swoje 
zaangażowanie w mchu harcerskim. Osa
dzony w toruńskim Forcie VII realizował 
nadal swoje ideały harcerskie. Ks. Wicek sam 
wyszukiwał ludzi szczególnie smutnych 

Relikwie ks. Stefana Frelichowskie- Przekazanie relikwii przez harcerzy 
go - patrona polskich harcerzy. z diecezji płockiej. 

J ednym z nich był on - zaraził się tyfu
sem i umarł w opinii świętości 23 lutego 

1945 roku, w przeddzień wyzwolenia obo
zu. W)jątkowość zmarłego kapłana uzna-
1 i nawet Niemcy, pozwalając po raz 
pierwszy w obozie w Dachau na wspól
ne modlitwy przy trumnie, wyłożonej 
białym prześcieradłem i udekorowanej 
kwiatami. Współwięzień wyjął kilka ko
steczek z jego palców, by przechować je 
jako relikwie, zanim spalono ciało w kre
matorium. 

W dniu 7 czerwca 1999 roku na to
ruńskim lotnisku Jan Paweł II dokonał 

Harcerstwo nie jest już dziś tak promowane i sztucznie ujednolicane jak przed laty, ale przez to bardziej auten
tyczne. W utworzonym po mszy św. kręgu znaleźli się harcerze nie tylko z ZHP (w środku naczelny kapelan 
ks. Jan Ujma), ale i ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i z Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". 

i samotnych, chorych i słabych, którym 
chciał pomagać - w obozach w Stutthof, 
Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. 

W Dachau zajął się chorymi na tyfus, 
przekradając się do ich baraków, by nieść im 
pomoc i umacniać Eucharystią, Sam nie dał-

by rady pomóc wszystkim umierającym. 

Udało mu się pozyskać 32 polskich księży, 
którzy zgłosili się, by na tych właśnie blo
kach pielęgnować zakażonych. Wszyscy oni 
bez wxjątku przeszli ciężki tyfus, dwóch 
zmarło. 

aktu beatyfikacji ks. Stefana Wincente
go Frelichowskiego. Odtąd jest on pa
tronem wszystkich polskich harcerzy -
bez względu n.a organizację, do której 
należą. 

(eb) 

Wet potyczkę got6wk°"'ł na dowtlny cel 
IUb potyczkę konsolidacyjną. Panele 23 99 

podłogowe od I zł 
Potyczka got6wkowa, poiyczka konsolldaeyJna: 
• Kwota potyczki Okres kredytowania 

od 500 do 60 OOO PLN 6, 9, 12, l.8, 24, 
li Bez dodatkowy opłat 36, 48, 60 miesięcy 
• Minimalny doch6d • Bez poręczeń, 

500 PLN netto bez zabezpieczel'\ 

IPSZE 019TY IBY1DWE 
Łowicz Al. Sienkiewicza 34 
Tel. 0-46 837 -39-88 R-701 

OPONY 
NOWE i BIEtNIKOWANE 
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Niepubliczna Szkoła Muzyczna 

Brawa dla młodych pianistów 
Czternaście równorzędnych wy

różnień i dwa wyróżnienia specjal
ne otrzymali uczestnicy festiwalu 
fortepianowego, który w czwartek 
27 kwietnia odbył się w Niepublicz
nej Szkole Muzycznej w Łowiczu. 

N ajwyższe były wyróżnienia specjal
ne, a otrzymali je Piotr Sędkowski 
z Łowicza i Magdalena Zwolińska 

z Legionowa. Na festiwal zgłosiło się 
38 uczniów szkół tego typu z Łodzi, Legio
nowa, Żyrardowa, Sochaczewa, Mszczo
nowa i Łowicza. 

Festiwal rozpoczął się przesłuchaniami, 
a zakończył wieczornym koncertem laure
atów, który rozpoczęli ucmiowie szkoły 
w I'..egionowie, nie biorący udziału w kon
kmsie. 

Uczestnikom z klas I organizatorzy przy
:znali 4 wyróżnienia - Aleksandrze Gradec
kiej z Łowicza, Annie Kocik z Łodzi, Anto
niemu Tasikiewiczowi z Legionowa i Julii 
Plichcz.ewskiej z Łodzi. Kolejne dziewięć 
wyróżnień odebrali ucmiowie klas II i III -
KlaudiaB~iAleksandra Siwek-obie 

Piotr Sędkowski, uczeń łowickiej 
szkoły, laureat nagrody specjalnej. 

z Żyrardowa, Katarzyna Kubica, Anna 
Markowska, Anna Sobolewska i Michalina 
Kołaczyńska - uczennice z Łowicza, Klau
dia Kuśnierek i Joanna Truba z Legionowa 
oraz Roksana Puchniarz z Łodzi. 

W kategorii uczniów klas IV - VI wyróż
niono występy: Adama Anyszewskiego 
z Sochaczewa, Magdaleny Zwolińskiej 
z Łodzi, Marcela Szcz.ęsnego z Łowicza oraz 
Bartłomieja Słojewskiego i Jacka Sienkiewi
cza z Legionowa. (mwk) 

Wyróżnieni młodzi pianiści zapełnili scenę sali koncertowej Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej. 

dok. ze str. 15 
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Marta Podrażka pokazuje, jak "lepić" garnki już drugi rok. 

Tradycja w skansenie w Maurzycach 
Zapoczątkowany w ubiegłym 

roku w Skansenie w Maurzycach 
program „Tradycja", kontynuowa
ny będzie również w tym sezonie. 

D zięki niemu możemy poznać za
nikające dziedziny rzemiosła 
i twórczości ludowej, charaktery

styczne dla regionu łowickiego. Od 1 maja 
do września odbywać się będą prezentacje 
z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa i wy
twarzania kwiatów bibułowych. 

Jak wygląda prezentacja? Na podstawie 
ekspozycji w zagrodzie, osoba prowadzą
ca pokaz opowiada o uprawie lnu i róż
norodnych sposobach wykorzystywa-

nia go w gospodarstwie wiejskim. Zwie
dzający mogą zobaczyć jak powstają to
czone gliniane naczynia i zapoznać się z po
szczególnymi etapami wytwarzania ludo
wej ceramiki. Na podwórzu prowadzone są 
pokazy wyplatania koszy z wikliny, wy
korzystywanych na wsi ro.in. do przeno
szenia i przechowywania produktów spo
żywczych, zbiorów i pasz dla zwierząt. 
Zwiedzający mogą ponadto sarni spróbo
wać sił w toczeniu naczynia na kole garncar
skim, wyplataniu wiklinowego kosza czy 
wykonaniu kwiatów z bibuły. 

Pokazy odbywają się codziennie, po
cząwszy od 1 maja do 30 września, w godz. 
10. - 15. Szczegółowych informacji udziela 

dział merytoryczny Muzeum w Łowiczu 
pod nr tel. (046) 830-23-86. 

Oprócz pokazów rzemiosła 23 maja 
w skansenie rozpoczną się również warsz
taty ludowe organizowne przez Stwowa
rzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ,,Łowi
czanie" we współpracy z muzeum. Przez 
cały czas ich trwania dyżur pełniła będzie 
wycinankarka i bibułkarka, natomiast za
miennietwórcy ludowi innych dziedzin ro.in. 
hafciarka, czy osoba ozdabiająca nałowicko 
wydmuszki jaj. Warsztaty prowadzone są 
w chałupie weselnej w wyznaczone dni: 
23, 24, 30 i 31 maja oraz 7, 8, 9, 13, 14 
czerwca w godz. 10. - 15. 

(eb) 

Biesiado Łowicka 
w tym roku dwudniowa WtADYStAW KALBARCZYK (1912-2006> 
O tym czy Biesiada Łowicka będzie 

tJwała w tym roku dwa dni, 
zadecydować ma wkrótce zarząd 

powiatu łowickiego. Z takim pomysłem 
wystąpił dyrektor wydziału promocji 
łowickiego starostwa Krzysztof Osóbka. 
- Mieliśmy głosy ze strony radnych 
a także twystów, iż zbyt mało jest podczas 
biesiady typowo łowickich ludowych 
akcentów - mówi Osóbka. - Szczególnie 
sprawa dotyczyła dożynek, które w roku 
ubiegłym z powodu zbyt napię_tego 
programu zafankcjonowały w sposób 
okrojony. 
Dwudniowa biesiada odbyć miałaby się 
26 i 27 sierpnia. W pierwszym dniu 
miałaby charakter młodzieżowy: 
wysty>iłyby młodzieżowe zespoły, 

swoje programy artystyczne 
pokazałaby młodzież z trzech 
zaprzyjaźnionych powiatów. 
Niedziela, która rozpocznie się msz.ą 
świętą, stać będzie pod znakiem folkloru, 
w tym pełnej prerentacji ludowych 
dożynek. 

Na razie nie ma jeszcze szczegółowego 
programu siódmej już biesiady. Nie 
lwiadomo też jaka gwiazda uświetni ją 
swoim występem. Wszystko zależeć 
będzie od pieniędzy i ilości sponsorów. 
W roku ubiegłym na biesiadę powiat 
przeznaczył 15 tys. zł, w tym 
ponad 6 tys. zł otrzymał - jako jeden 
z zaledwie siedmiu powiatów, z kontraktu 
wojewódzkiego. W tym roku na 
organizację biesiady starostwo 
przeznaczy 25 tys. zł plus pieniądze, 
jakie z.ebrane zostaną od sponsorów. 

W roku 1950 Władysław Kalbarczyk 
przeszedł do Liceum Ogólnokształ

cącego im. K. Idzikowskiej w Zdunach. 
Uczył przez 1 O lat matematyki, a ponadto 
wychowania muzycznego, wychowania 
plastycznego oraz geografii. Przez ponad 
30 lat prowadził wielogłosowy chór żeński. 
W roku 1972 przeszedł na emeryturę, ale 
jeszcze przez 16 lat już jako emeryt uczył 
w tej szkole rozmaitych przedmiotów 
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 
dyrekcję. 

- Był wyśmienitym turystą, krajoznawcą, 
należał do kół turystycznych. Organizował 
wiele wycieczek rowerowych. Po oddaniu 
1wwego budynku w roku 1935, prowadził 
wraz z uczniami sklepik szkolny. Był kie
rownikiem i zaopatrzeniowcem tego skle
piku, a uczniowie pracowali pod jego kie
runkiem. Przyzwyczajał młodzież szkol
ną do pracy społecznej - wspomina Wła
dysława Kalbarczyka były uczeń Stani
sław Bąbrych. - Pan Kalbarczyk potrafił 
wzbudzić poczucie, że człowiek powinien 
ciągle poszukiwać, dążyć za czymś no
wym - wspomina Kalbarczyka Stanisła
wa Czyżak z domu Bogusz - Jest wiele 
osób, o których mówi się, że to „plastycz
ne beztalencie". Pan profesor takie „ bez
talencia" wyprowadzał w plener, ustawiał 
w odpowiedniej odległości od obiekti~ który 
wskazywał jako model malarski i wówczas ... 
zwykla jarzębina na tle kolorów jesieni, 
sł01ica stawała się ciekawym obiektem, 
a uczeń nie wierzący w siebie mógł się 

się w jego składzie - opowiadał w „Gimna- -
zjaliście". 

Kalbarczyk pytany przez uczniów 
o zainteresowania, odpowiadał w tym sa
mym wydawnictwie - Byłem "pasjonatem 
sztuki. Jei.dziłem na otwarcie każdej nowej 
li.'.)!Stawy w 'Zach{cie w Warszawie (wsiada
łem wczesnym popołudniem do pociąg;r
i o 22 wracałem). Znam dobrze Muzeum 
Narodowe w Warszawie. Wiem, gdzie co wisi 

na stałych ekspozycjach. Przez ponad 20 lat 
malowałem. Od roku 1972do1992 śpiewa
łem w amatorskim chórze męskim w Łowi
czu. Chór ten prowadził jeden z pierwszych 
moich uczniów - Jan Pelka. Delektuję się 
literaturą wysokiej klasy, zawsze lubiłem tu
rysty/a;_ - opowiadał wtedy. 

Czerwiec 1995 roku, Władysław Kalbarczyk (pierwszy z lewej) na spotka- J uż na emeryturze Władysław Kalbar
niu z uczniami klasy Xia, 30 lat po maturze. czyk stał się osobą, którą stawiano jako 

dowartościować. Był surowym i wyma
gającym nauczycielem, dziś wiem, że to 
w trosce o każdego z nas. 

K iedyś uczeń Kalbarczyka, dziś sta
rosta łowicki Cezary Dzierżek tak 

go zapamiętał - nyprostowany, sprężysty. 
zwracał uwagę na właściwą postawę 
uczniów. Był wymagający. Umiał skoncen
trować uwagę na tym, co mówił. Dbał o to, 
by wszysq• go rozumieli. Byl staranny i pre
cyzyjny, nie tolerował nieporządku. Dla tych, 
którzy nie uważali, byl suroriy. Często opo
wiada! o historii regionu i jego ciekawych 
miejscach. 'Zachęcał do twystyki. 

wzór pracy społecznej. W Gminnym 
W ostatnich latach przed emeryturą Ośrodku Kultury kilka lat temu zaprezen:-' 

Kuratorium Łódzkie osadziło go w Łowi- tował swoje prace plastyczne. Praktycmie 
czu w funkcji kierownika SPOKT -Szkol- do chwili śmierci zadziwiał sprawnością 
nej Powiatowej Organizacji Krajoznaw- · fizyczną, Ponad 90-letni pan wybierał się 
czo-Turystycznej przy inspektorze w kilkunastokilometrowe wycieczki rowe
szkolnym. rem, odwiedzając po drodze znajomych. Był 

Trzeba było werbować możliwie stałych 
opiekunów turystyki w poszczególnych~ 
łach w powiecie, szkolić ich, ukierunkowy
wać ich prace. To"bylwsponiały pomysł władz 
szlrolnych dla wychowania młodzieży w pa
triotyzmie przez krajoznawstwo. Od począt
ku nawiązałem kontakt z Powiatowym 'Za
rzq_dem PTTK w Łowiczu i rychło znalazłem 

postacią charakterystyczną i rozpoznawal-
ną z daleka, cieszył się poważaniem i sym- -
patią wielu mieszkańców gminy Zduny, 
których większa c'Ęf,ć należała do jego wy
chowanków. 

Władysław Kalbarczyk zmarł w szpita
lu, 4 marca2006 roku. 

(tb) 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 
Absolutnie cale osobowe, 
uszkodzone • kupię. 
Tel. 046ł831~71, 0501-681-SOO. 
Absolutnie kupię cale i rozbite, 
polskie I zachodnie. 
Tel. 046ł831--01-29, 0601-317--076. 
Lakiery samochodowe, materiały lakiernicr.e 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
Opel Vectra l.7TD, 1994rok,zarejestrowany 
w Polsce - sprzedam. Tel. 0600-214-972. 
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, TICO, 
Golfll - sprzedam. Tel. 0604-569-679. 
VW T4, 1992 rok, 2.5 O, 6-osobowy + 
~ Tel.0604--078-564. 

-i>assat B5 1.8 20V, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-782-465. 
l.>dewoo Lanos 1.5, 199') rok, biały, 
9000 zł - sprzedam. Tel. 0461837-03-22, 
0607-343-336. 
Ford Transit, 1987 rok • sprzedam. 
Tel. 0509-706-907. 
TICO, 199'Jrok-sprzeciam Tel.066(}.686-837. 
Fiat 126p, 1987 rok, po remoncie-sprzedam. 
Tel. 060S-475-473. 
Łada Samara 1.3, 1989rok,n1ys. km, 
~-Tel. 0668-807-104. 
Żuk, gaz- sprzedam. Tel. 046/837-32-82. 
Sprzedam ski:zynię biegów Seicento 900. 
Tel. 0604-643-080. 
Fiat Uno, gaz, 19% rok, 3-<hzwiowy, 
czerwony, bezwypadkowy, 4600 zł 
-sprzedam. Tel. 0603-511-414. 
Daewoo Lanos, 1998 rok, gaz, Sedan, 
salonowy, bogato wyposażony, 

- bezwypadkowy, idealny, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 
VW Vento, 1993194 rok, gaz, salonowy, bez
wypadkowy, bogato wyposażony, idealny, 
10300 zł - sprzedam. Tel. 0603-511-414. 
Renault Megane 1.6 gaz, 19% rok, bezwy
padkowy, morski, idealny, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 
Ford Escort 1.6, 1993 rok, 
zarejestrowany, idealny, 4600 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-511-414. 
Nissan Sunny 1.4, gaz, 1992 rok, 
5-<lrzwiowy, grafitowy, zadbany, 4900 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-511-414. 
Toyota Yaris, 2001 rok. Tel. 0601-147-655. 
CC 700, 19% rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27. 
Mercedes dostawczy, Diese~ 5 t, wspomaga
nie, takometr, kompresor, stan bdb, irz,ez cały 
CZ3.5 garażowany, bez wywrotki, sknynia 4 m 
dl. z możliwością załairoia plandeki, 6000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/837-28-96. 
Fiat Uno 1.4, gaz, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/832-83-17, 0508-037-817. 
Sprzedam w kredycie VW Transporter, 1998, 
2.4 D, stan bdb oraz Mercedes l 90E 2.3 ben· 
zyna, 1988 rok, stan dobry i VW Golf, 1988 
rok, 1.8 benzyna, zawieszenie sportowe, 
po remoncie głównym. Tel. 060tH!l8-288. 
Ford Ka, 1997 rok, lekko US'łkodzony 
- sprzedam. Tel. OflYl.-797-678. 
Kupię wszystkie, US'łkodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 

Fiat l 26p Elx, 1997 rok, stan bdb - sprz.edam. 
Tel. 0607-316-915. 
Fiat Tipo 1.4, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046183S-3 l-05. 
Peugeot 806, 7-osób, 1996 rok 
·Sprzedam. Tel. 0507-046-414. 
Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605-948-751. 
Skocli Favorit 1.3 - pilnie sprzedam. 
Tel. 0506-63S-156. 
Toyota Celica 2.0 Gfi 160 kM, 1993 rok, po 
tuningu, ABS, klimatyzacja., inunobili7.er, 
180000 km, alufelgi 16", el. Szyby i lusterka, 
szyberdach, sportowy wydech, nowe spor
towe zawieszenie, stumienica., 3 oryginalne 
magnet)'7.Cly, alarm, 6500 zł - tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 
Koncesjonowane złomowanie pojazdów, 
możliwość odbioru. Skup samochodów oso
bowych, dostawczych, ciężarowych. N3jlf3-
wy samochodu Star i innych, części pod7.e
spoly. z.dwiy, tel. OflYl.-123-360. 
Fiat l 26p, !99S rok - sprzedam. Bełchów. 
Tel. 0604-102-3S5. 
~łvo 440 I. 7 gaz, 1991 rok - sprzedam. 
Łowicz. Teł. 0880-651-700. 
l 26p 199') rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. OflYl.-615-126. 
Citroen BX, 1.9 1990 rok, benzyna + gaz. 
Tel. 0602-615-126. 
BMW 316, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0691-621-09S. 
Wyjazdy do Niemiec z klientami po auta 
Tel. 0504-065-34S, OSSS-300-550. 
Polonez Truck, 19% rok - sprzedam. 
Tel. 046IS37-27-27. 
Nissan NX I OO, 1993 rok, z.dejmowany dach 
-sprzedam. Tel. OflYl.-123-360. 
Sprzedam alufelgi do Mercedesa., 15, 16. 
Tel. 0693-824-724. 
Kupię: zawieszenie przednie do ŻUka, w do
brym stanie; błotnik prawy do Warszawy, 
progi z nadkolami Tel 0503-968-861. 
Toyota Carina diesel, 1986 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 046/838-59-19. 
Ford Focus 1.6, 1999/2000 rok, bordowy 
metalik, krajowy, serwisowany, 5-<lrzwiowy, 
85 tys. km, wspomagimie kierownicy, ABS, 
elektryczne szyby, 2 poduszki powietrzne, 
radiomagnetofon ze sterowaniem przy kierow
nicy, tapicerka welurowa., opony zimowe, 
21000 zł. Tel. 0605-233-833. 
Sprzedam seryjne obnµe z oponami I 75x65 
Rl4 do Hondy Civic. Tel. 0660-967-160. 
Polonez Atu, 2000 rok, gaz, biały, rozbity 
~Tel. 0602-695-771. 
Żuk, blaszak, 1980 rok, stan bdb- sprzedam. 
Tel. 0600-215-465. 
Sprz.edamprzycząięSam. Tel.046'838-56-74. 
Fiat I 26p, I 98S rok - sprzedam. 
Tel 046/838-56-74. 
OSP Reczyce sprzedam nadbudowę samocho
du Star 244, typu MSW, okratowany z wypo
sażeniem. Tel. 0607-327-748, Reczyce 20. 
Seicento 200 I 'rok + gaz 
- okazyjnie spri:edam. Tel. 08S6-804-229. 
Polonez Caro 1.5, 1992 rok, stan bdb. 
Tel. 046IS38-74-4S. 
Polonez Truck l.9D, 1998 rok- sprzedam. 
Tel. 0501-074-953. 
Skoda Favorit 1994 rok + gaz. 
Tel. 0501-067-768. 
Kupię Seicento, gaz, 2002-2003 rok. 
Tel. 0502-S74-759. 

Skrzynię Poloneza., po 1992 roku - skupię. Polonez Caro, benzyna + gaz, 1994 rok 
Tel. 0504-199-5SO. -sprzedam. Tel. 0696-864-55S. 
Kupię każ.dy samochód (moi.e być rozbity) 
lub w komis do sp!7.l)dania., 
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-SS2. 
Fiat Tipo 1.4, 1992 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 050S-OS3-757. 
Części do Forda Mondeo, 1993-2000 rok. 
Tel. 0509-791-220. 
Escort I .3 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-SIS-296. 
Alufelgi z oponami, 16", bardzo ładne 
-sprzedam. Tel. 0602-743-012. 
BMW 520i, 1999 rok, pełne wyposa7.enie 
bez nawigacji, 35000 zł do uzgodnienia 

~rzedam. Tel. 0602-673-ISI. 
Fiat Siena, gaz, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-628-969, 046'839-66-62 wieczorem. 
Lanos 1.5, gaz, 1997/199S rok, bezwypad
kowy, li właściciel, hatchback - sprzedam. 
Tel. 046/838-61-01, 0513-906-523. 
Renault Clio 3, 200 I rok, silnik 1.2, granato
wy, 4 poduszki, 3-<lrzwiowy, cena 161 OO zł 
- sprzedam. Sochacz.ew. Tel. 0501-748-601. 
Tico, 19% rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0660-680-306. 
Fiat I 26p, 1995 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 0698-584-316. 
Polonez Truck, 1997 rok, składak, gaz 
- sprzedam. Tel. 0606-395-168. 
Opel Corsa I. 7 diesel, 19% rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-62-12. 
Polonez Atu Plus, gaz, 1997 rok, uszkodzo. 
~ przód - sprzedam. Tel. 0505-105-726. 

Sprzedam przyczepkę. Tel. 0661-595-491. 
Uno 900, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-94S-202. 
Volkswagen Golf li, 1.6 GTD interkuler, 
1991 rok, klimatyzacja., elektryka. - sprzedam. 
Tel. 0604-714-4-09. 
Kupię Punto, Sienę, Brava, Felicję 
• zdecydowanie. Tel. 0421719·20-77, 
060oh"392-876. 
Sprzedam przyczepkę samochodową 
typ Z.P.H.U. ,,Rydwan". Tel. 042/719-26-70, 
0691-863-492. 
Polonez Truck 1.9 D, 1997 rok, 
I właściciel - sprzedam. 
Tel. 042/719-17-90, 0602-S6S-S7S. 

Auta bezwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 
VW Polo I.O+ gaz, 1987 rok, stan dobry. 
Tel. 046/837-S7-62, 0503-SIS-177. 
Ford Fiesta, 1991 rok, szaty - sprzedam. 
Tel. 0603-946-018. 
Fiat Bravo 1.4, gaz, 19% rok·- sprzedam. 
Tel. 046'837-15-33 po 20.00. 
Fiat Uno 0.9, gaz, 2000 rok, bezwypadkowy, 
garażowany, koła zimowe, stan idealny 
- sprzedam- Tel. 0694-661-509. 
Opel Astra combi 1.7 TD, 1997 rok 
-sprzedam. Tel. 0509-912-471. 
Toyota Corolla l.8 D, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-179-112. 
CC 700, XlT 1994 rok, zielony metalik 
- sprzedam. Tel. 0607-992-168. 
Seicento • kuplę. Tel. 0501-623-233. 
Cinquecento • kupię. 
Teł. 0500-420-702. 
Tlco • kupię. Teł. 0500-420-702. 
Punto ·kupię. Tel. 0501-523-233. 
Sprzedam przyczepę kempingową Hobby 425, 
stan idealny. Tel. OSSS-310-631. 
Fiat Tipo 1.4, 1993 rok, cena 3900 zł, 
gaz + hak, li właściciel - sprzedam. 
Tel. 046183S-31-69, 0505-536-612. 
Opel Vectra 1.6 +gaz- sprzedam. 
Tel. 0505-027-256. 
Sprzedam przyczepkę samochodową, 
Tel. 0692-447-493 po 17.00. 
Fiat Seicento 900, 200 I rok, 
bardzo mocno US'Zkodzony przód - sprzedam. 
Tel. OS89-860-034. 
Renault Lagwia 1.8, 1996/1997 rok, 
centralny zamek, elektryczne szyby, podusz
ki - sprzedam. Tel. 069S-565-005. 
Opel Astra, 1994 rok, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, welurowa tapicer
ka, elektryczne lusterka - sprzedam. 
Tel. 0504-156-230. 
Sprzedam silnik SW400. Tel. 0502-473-091. 
Ford Escort 1.6, 1990 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0504-988-9S9. 
Ford Escort 1.4, 1997 rok; Mercedes 308, 
1995 rok, kontener pocztowy - sprzedam. 
Tel. 046183S-37-24. 

Fiat Ducato Max.i, 1991 rok - sprzedam. Części do Robura, silnik do Żuka. 
Tel. 0889-009-729. Tel. 0504-047-563. 
Seicento, Xll 199') rok-sprzedam, , HL St, wywrot, D.47, 4t, wywrol - sprzedam. 
Tel. 046/838-33-37. Tel. 0601-169-982, 042171~ŚS-14. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Golflll t.S, 1992 rok, benzyna, 3-drzwiowy, 
S500 - sprzedam. Tel. 0502-368-596. 
ŻUk Al 11, benzyna+ gaz, I właścicie~ 
199411995 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 042/710-8S-26. 
l 26p, 19% rok - sprzedam. 
Tel. 0602-213-726. 
Toyota Carina E, 1992 rok, model 93, gaz, 
wspomaganie. stan bdb. Tel 0697-041-591. 
126p elx, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046IS38-49-91. 
VW GaJbus 130 ZLS, poj. 1570, 1975 rok, 
granatowy, wa2ny przegląd i OC, stan dobry. 
Tel. 046/837-32-02. 
Peugeot Partner 2.0 HD~ 2000 rok 
- sprzedam. Tel 0505-5Sl-43t. 
Mitsubishi Carisma 1.8 GOI, 199') rok, pełna 
~ Tel.0609-101-904. 
Corolla 1.3 I 6V, 1993 rok, stan bdb. 
Tel. 0506-713-2S9. 
Renault 19 1.8, 1995 rok, zielony metalik, stan 
bdb, pakiet elektryczny (szyby, szyberdach, 
centralny zamek), tapicerka welurowa, 
bezwypadkowy, 170 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0510-242-660. 
Łada Samara I.I, gaz, 1991 rok 
- sprzedam tanio. Tel. 0607-610-643. 
Opel Astra 1.6, gaz, 1994 rok, biały, 3-0rzwio.. 
~ Tel.0600-741-147. 
VW Passat, 1987 rok, stan idealny - sprzedam 
tanio. Tel. 0606-916-72S. 
Fiat Siena 1250, 199') rok, stan idealny 
- sprzedam- Tel. 046/861-25-51. 
Skoda Octavia 1.6, 200112002 rok, perła zie
leń - sprzedam- Tel. 046/861-25-51. 
Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-84-92. 0602-2S2-415. 
Opel Vectra 1.7 TD, 1993 rok; 
kosiarkę elektryczną 1300 W - sprzedam. 
Tel. 0880-300-47S. 
VW Golf li 1.4, 1993 rok, sprowadzony 
- sprzedam. Tel. 0607-144-264. 
Ford Escort, 1989 rok, benzyna+ gaz, 2700 zł 
-sprzedam. Tel. 0504-934417. 
Golf Ili combi 1.9 TDI, niebieski metalik, 
1994 rok - sprzedam. Tel. 0500-089-448. 
Wartburg, 1990 rok (hale) - sprzedam. 
Tel. 0694-520-613, 046IS38-9S-46. 
Golf 1.6 D, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0696-737-901. 
Ford Orion 1.4, 1992 rok, 170 tys. km, 
5000 zł- sprzedam. Tel. 0602-170-660. 
Opel Astra 1.4 16Y, 1998 rok, zielony meta
lik, bezwypadkowy, serwisowany, I właści
ciel, zakupiony w salonie, stan techniczny 
bdb, autoalarm, I 06 tys. km, 10500 zł 
-sprzedam. Tel. 0604-797-607. 
Fiat Punto 11 OO, 1998 rok, cza.my metalik, 
bezwypadkowy, serwisowany, n właścicie4 
szyberdach, hak, 8000 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-136-566. 
VW Golf 1.9 TD4 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 060S-457-113. 
Renault 19 1.4 benzyna, 1992 rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 
Peugeot 306 1.9 D Sedan, 1995 rok 
- sprzeclam. Tel. 0501-230-900. 
Ford Mondeo 1.8 TD comb~ 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-230-900. 
Mercedes 190 diesel, 1985 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0502-5S3-965. 
Opony używane • importer. 
Tel. 046ł837--01-80, 0602-133-182. 
Seicento 900, 200 I rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0606-928-967. 
Sprzedam nową przycr.epkę samochodową, 
Tel. 0668-380-984. 
Kupię Fiata 125p w całości lub na części. 
Tel. OS87-790-460. 
Opel Astra I. 7 TD, 19% rok, poduszka po
wietnna, wspomagimie kierownicy, spalanie 
5,5VI OOkm, kombi, śliwkowy metalik, zro. 
bione tłumaczenie dokumentów, przegląd 
zerowy, cena 9500 zł - sprzedam. 
Tel. 0880-301-094, 046/862-32-60. 
Sprzedam silnik do Opla 1.6 diese~ 19% rok. 
Tel. 046IS30-32-00. 
Sprzedam instalację gazową do Łady Samary 
1.3. Tel. 0501-930-953. 
Ford Galaxy wersja GHIA2.3, 1999 rok, 
34500zł-sprzed3m.Tel.0668422-789. 

DAF 4002.5, 19S8/1991 rok, mc2,S, blaszak 
maxi - sprzedam. Tel. OS89-478-566. 
Audi 80 1.6 D, 19S8 rok· sprzedam. 
Tel. 0608-295-838. 
Toyota Carina E 1.6, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 060S-295-S3S. 
Volvo 460 2.0 +gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 060S-295-S3S. 
Peugeot I 06 I.O, 1994/95 rok, czerwony, 
szyberdach, c.zamek, stan dobry 
- sprzedam tanio. Tel. 0505-406-307. 
Seicento 900, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-S99-244. 
Honda Civic 1.4, Xll.2001 rok - sprzedam. 
Tel. 046IS38-S0-51, 0668-111-103. 
Ford Escort 1.3, 1997 rok, 5-<lrzwiowy, srebr
ny metalik- sprzedam. Tel. 0502-299-100. 

Kupię osobowe (całe, rozbite, skorodowane). 
Tel. 0502-299-100. 
Uno, I.O, 1994 rok, stan dobry, cen;i 3800 zł 
- sprzedam. Tel. 046{837-07-94 po 20.00. 
AlfaRomeo33, 1.4, benzyna+gaz, 1993rok, 
elektryczne szyby, centralny zamek, alarm; 
Mercedes 6080, 1975 rok, stan dobry, skny
nia 4x2 m; przyczepa campingowa Knaus 
Passat dl. 4,5 m; przycr.epa turystyczna, skła
dana Wamus- sprzedam. Tel. 046/837-55-98, 
0604-649-161. 
Fiat Tipo 1.4, 1992 rok-sprzedam.· 
Tel. 0608-539-560. 
Fiat Marea, 1997 rok, klimatyzacja., 
serwisowany. Tel. 0608-539-560. 
Każdego VW • kuplę. 
Teł. 0500-167-870. 
Każdy niemiecki kupię. 
Tel. 0509-791-220. 
Japoński - kupię. Tel. 0608-539-560. 
Ford Fiesta Courier, osobowo-dostawczy, 
1993 rok, 1.3 + gaz, blokada skrzyni biegów, 
kratka, radio, 2900 zł - sprzedam. 
Tel. 0503-052-966. 
Toyota Celica, 1986 rok+ gaz- sprzedam. 
Tel. 0693-824-708. 
Opel Corsa, I 991 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0606-S82-35S. 
Opel Astra 1.4, 1997 rok+ gaz, 162 tys. km, 
~ Tel.0693-370-412. 
l.>dewoo Tico, 1998 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/S37-71-53. 
Skoda Octavia l.6 GL)(, 1998 rok, granato
wy metalik, klimatyzacja., bezwypadkowy, 
salonowy, elektryka - sprzedam. 
Tel. 0668-445-178. 
Punto I. I, 1995 rok, bordo metalik, 
5-<lrzwiowy, salon, zadbany, alarm - sprzedam. 
Tel. 0668-445-178. 
Punto I.I, 1997 rok, 3-drzwiowy, 
zielony, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 
Uno I.O, gaz, 200 I rok, czerwony, 
5-<lrzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 
Fe~cia 1.3 MPI, 199S rok, zielony, 
I właściciel, bezwypadkowy, zadbany 
- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 
Seat Ibiza I .S benzyna, 19% rok - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-0S9-448 .. 
VW Golf fll 1.9 D, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-089-448. 
Audi SO B4 1.9 TDI, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-089-448. 
Astra n, 1998 rok, 1.6 benzyna+ gaz - sprze
dam. Tel. 0601-147-555, 0500-089-448. 
Astra n combi 2.0 DTL, 1 m rok - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-089-44S. 
Seat Toledo 1.9 TDI, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-089448. 
VW Polo, I 99S rok, 1.6 - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-08944S. 
Opel Corsa I.O, 1998 rok, 3-<lrzwiowy, 
cr.erwony, stan bdb, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-88-12. 
VW Bus EL 35 - sprzedam. 
Tel. 0511-148-261. 
Fiat CC 700, 1997 rok, czerwony, 
I właściciel, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0608-409-744. 
Daewoo TICO, 1998 rok, srebrny metalik, 
I właściciel, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0500-026-861. 
Daewoo Nexia Sedan, 1997 rok, szary meta
lik, I właściciel, pełne wyposażenie, alufelgi, 
bezwypadkowy, stan bdb, 6500 zł 
- sprzedam Tel. 0608-409-744. 
Sp<zedam aluminiowe felgi 13" i koła 14''. 
Tel. 060S-409-744. 
Opel Corsa, 200 I rok, 3-drzwiowy, 
~-Tel. 0694-453-521. 
Renault Thalia, 2002 rok, stan idealny - Sprze
dam. Tel. 0663-850-508, 0661-779-799. 
VW Golflll, I .SB, I 993 rok, klima, el. szyby, 
lusterka, wspomagimie (7400 zł - do uzgod
nienia). Tel. 0693-542-137. 
Sprzedam bagażnik do Malucha. 
Tel. 0604-675-442. 
Opel Vectra l.6 +gaz, 1994 rok, granatowy, 
wspomaganie, c.zamek - sprzedam. 
Tel. 046/S37-0I-32, 0509-S38-355. 
BMW, 1989 rok, 3500 zł; Lublin bla
szak, 1999 rok, 5000 zł+ VAT 
·Sprzedam. Tel. 0603-787-347. 
Polonez 1.6 GLE, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0663-138-207. 
Fiat I 26p, 1988 rok, stan dobry, ważne OC, 
~n. Tel.0507-728-718. 
Peugeot I 06, i 994 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-4S9-3 I 7. 
Peugeot 206, 1.9 D, 2000 rok, 3-<lrzwiowy, 
klimatyzacja, ABS, itp. - sprzedam. 
Tel. 08S8-285-477. 
Seat Ibiza 1500, system Porshe, 1991!96 rok, 
I OO KM, gaz, centralny zamek, szyberdach, 
stan dobry- spm:drun. Tel. 0663-739-997. 
Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-03S-645. 
Audi • kuplę. Teł. 0608-539-560. 

Opel ·kuple. Teł. 0509-791-220. 
Fiat 126 EL)(, 1997 rok, stan idealny 
- spraeclam. Tel. 0605-535-396. 
Fiat 126 EL, 19% rok, stan bdb - spraedam. 
Tel. 0501-81S-524. 
Fiat 126 el, 1995 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0600-970-598. 
Skoda Felicia, I 9%197 rok, wiśniowa., 90 tys. 
~ Tel.0502-482-511. 
VW Golf l.S gaz, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0661-054-347. 
Volvo S40 1.9 TD, l 99S rok, pełna opcja, 
bordowy metalik, stan idealny, 21400 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
VW Golflll 1.6, 1997 rok, bordowy, stan ide
~- Tel.0501-213-067. 
VW Passat, Sedan l .S, 199') rok, srebrny, 
I właściciel, 24400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 
Daewoo Lanos 1.6 16Y, 199') rok, niebieski 
metalik, klimatyzacja, pełna opcja, 8900 zł 
-sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
Matiz, 199') rok, miedziany metalik, pełna 
~ Tel.0501-213-067. 
Fiat Elegant, 1998 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 
Opel Corsa, 1997 rok, 5-<lrzwiowy 
- sprzedam. Tel. OflYl.-494-SlO. 
Opel Astra 1.4 instalacja gazowa, salonowa 
- sprzedam. Tel. OflYl.-494-810. 
Seat Ibiza 1.4 16V, 2000/2001, ABS, p.p., 
granat metalik, wspomaganie, radio, 
~-Tel. OS89-860-034. 
Seat Cordoba 1.4, 1994 rok, niebieski 
metalik, sprowadz.ony do opiat, 5700 zł 
- spraeclam. Tel. 0698-627-961. 
Punto I. I, 1998 rok, niebieski metalik, 
5-<lrzwiowy, S500 zł - sprzedam. 
Tel. OS8S-261-433. 
Honda Civic 1.5, 1992 rok, 
bordowy metalik, Sedan, 6200 zł - sprzedam. 
Tel. OSSS-261-433. 
Opel Omega 2.0 16V +gaz sekwencyjny, 
1994 rok, szary metalik, Sedan, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0888-261-433. 
Daewoo Tico, 199S rok, I właścicie~ srebrny 
metalik, stan techniczny bdb, bezwypadko
~Tel. 0668-857-410. 
Palio Weekend 1.2, 200 I rok + gaz, stan bdb, 
bezwypadkowy, p. powietrzna, 
serwisowany, 9500 zł do negocjacji 
- sprzedam. Tel. 0668-857-410. 
Sprzedam C-3S5, I 97S rok, 14500 zł. 
Tel. OS86-814-776. 
Daewoo Matiz, 2000 rok, I właściciel + gaz, 
wspomagimie, sian bdb - sprzedam. 
Tel. 0692-489-339. 
Polonez 1.6, 19% rok - tanio sprzedam. 
Tel. 069S-490-553. 
Fiat Punto I.I, 1997 rok, 3-<lrzwiowy, 
cr.erwony, 86 tys. km, 7700 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 
Renault Megane 1.4, 1997 rok, salon, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-226-519. 
Citroen ZX, 1993/1994 rok, złoty metalik, 
5-<lrzwiowy, bezwypadkowy, 4900 zł 
~ Tcl.0501-211-484. 
Matiz, 2000 rok, I właścicie~ niebieski 
metalik, 70 tys. km, 7300 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-419-497. 
Skoda Felicia, 1997 rok, combi, 90 tys. km, 
I właściciel, wspomaganie, bezwypadkowy, 
5800 zł - sprzedam. Tel. 0501-419-497, 
046IS63-52-62. 
Punto 1.2 LXI z gazem, 1997 rok, 80 tys. km, 
5d, bordo metalik, welurowa tapicerlca., el.szy
by, c.zamek, immobili7.er, S300 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-419-497, 046/863-52-62. 
VW Polo 1.4 b+ gaz, 19% rok, klimatyzacja, 
wspomaganie, c.zamek, alarm, Sochaczew 
- sprzedam. Tel. 0507-103-620. 
VW Passat 1.9 D, 1992 rok, niebieski meta
lik, wspomaganie, c.zamek, Sochaczew 
- sprzedam- tel. 0507-103-620. 
Fiat Punto I.I, I rtj. 1997 rok, zielony 
- sprzedam. Tel. 046/838-73-68 po 20.00. 
Mercedes 190 D, 1989/1990 rok- sprzedam. 
Tel. 0241285-25-21. 
Polonez, 1992 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0693-072-57S. 
Przycr.epka samochodowa - sprzedam. 
Tel. 0503-499-480. 
Daewoo Nexia 1.6, 19% rok, zielony, 
wspomaganie, c.zamek, el.szyby, autoalarm 
- sprzedam. Tel. 046/S38-90-28. 
Alufelgi nowe 13" do Forda - sprzedam. 
Tel. OSSS-742-l 4S. 
Fiat Punto 11 OO + gaz, czerwony, 
3-<lrzwiowy, zadbany - sp12edam. 
Tel. 0504-156-318, 046/83S-36-21. 
Skoda Felicia 1.6 +gaz - sprzedam. 
Tel. 0505-040-539. 
Audi B4 2.0 + gaz - sprzedam. 
Tel. 0660-519-865. 
Men:edes·l23 sprzedam. 
Tel. 0504-352-764. 
Renault 19, Diesel, 1989194 rok, 
uszkodzony f'O'llUSZnik, 1400 zł - sprzedam. 
Tel. 024/2S5-09-4 I wieczorem. 
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Opel Vectra 2.0+ gaz, 3700 zł-sprzedam. 
Tel. OS86-522-480. 
Ford Escort, combi, 1993 rok, zarejestrowa
ny, 2900 zł - sprzedam. Tel. 0665-335-870. 
Żuk, benzyna+ gaz- sprzedam. 
Tel. 0660-695-504. 
Żuk, izolenna, 1984 rok, benzyna, gaz 
-spr7.Cdam. Tel. 0604-124-34S. 
Mercedes I 90E l.S ~ benzyna + gaz, 
1992 rok, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, ABS, bordowy metalik, 
178000 km, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0601-554-663. 
Opel Calibra 2.0i +gaz, pełna opcja bez klimy, 
1992 rok, stan dobry, 5900 zł do uzgodnienia 
- sprzeclam. Tel. 0609-104-693. 
Seicento 11 OO, Xll 199') rok, poduszka po
wietrzna, gaz, elektryczne szyby przednie, 
kanapa dzielona., S500 zł - sprzedam. 
Tel. 0693-350-899. 
Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-217-072. 
Kupno • sprzedaż aut powypadko
wych. Tel. 0606-238-179. 
Ford Escort Van, 19% rok; 7000 zł. 
Tel. 0508-301-067. 
Cinquecento 700, 1998 rok, 80 tys., 
4600 zł (do uzgodnienia) - spr7.edam. 
Tel. 0506-824-718. 
Opel Calibra, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0663-561-245. 
Fiat Siena 1.6 16Y, 1998 rok, idealny; PWlto 
1.2 SX, gaz, 19%11997 rok, 5-<lrzwiowy; Fiat 
Tempra combi, 2.0i 16V, gaz, zarejestrowany; 
Uno I.O fire, 199S rok, gaz, 5-<lrzwiowy 
- sprzedam. Tel. 042/719-20-77, 
0604-392-S76. 
Mitsubishi Galant l.S TD, 1992 rok, 
stan idealny, 2 komplety kół, cena 5SOO zł 
- sprzedam. Tel. 0609-119-593. 
Łada Samara 1.5, gaz, alarm, centralny zamek. 
Tel. 0601-570-937. 
Volkswagen Golfll 1.6, 1991 rok, gaz, 
czerwony, 5-<lrzwiowy, cena 5400 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-259-544. 
Polonez Caro, w dobrym stanie, 19% rok 
- sprzedam. Tel. 042/710-80-04 
lub 0606-176-198 
Skoda Pikap 1.9 diesel, 1998 rok 
- sprzedam. Tel. 0603-872-897. 
Felgi aluminiowe 15 - sprzedam. 
Tel. 0603-S72-897. 
Palio Weekend 1.6, 2000 rok, FV AT 
- sprzedam. Tel. 042/719-10-34 
w godz, 9.00-17.00, 042/719-17-73 po 19.00. 
Audi 80, 1990 rok, srebrny metalik, benzyna, 
centralny zamek, wspomaganie, I 0500 zł 
- sprzedam. Tel. 046'875-74-82. 
Renault Clio 1.2 RN, 19% rok, gaz, 
cena 6800 zł - sprzedam. Tel. 042/719-17-17, 
0602-638-613. 
Seicento, 199') rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0692-387-02S. 
Elektromechanika: alanny, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzlelln 44. Tel. 0608-126-705. 
VW Golfll, po wypadku - sprzedam. 
Tel. 042/719-73-27. 
Star 1142, lady chłodnicze- sprzedam. 
Tel. 0603-759-904. 
Nissan Sunny 2.0 diese~ 1993 rok 
-sprzedam. Tel. 0601-419-747. 
Opel Astra li, turbo diese4 combi -sprzedam. 
Tel. 0502-423-677. 
Opel Corsa 1.2, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-423-677. 
Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy· kuplę. Tel. 046/831~71. 
0501-681-806. 
Absolutnie kupię każde auto powyżej 1990 
roku, uszkodzone lub zniszczone. 
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 
Absolutnie kupię każdy osobowy caly, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-845-n2. 
Audi I OO 2.0, gaz, 1990 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Audi SO 84, 1.9 TD, 1992 rok- sprzedam. 
Tel. 0505-132-207. 
Audi SO, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-27S-176. 
Auta bezwypadkowe, całe, uszkodzone. 
Tel. 0509-22S-325. 
Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-100-574. 
Cinquecento 700, 1993 rok, bordo metalik, 
cena 2400 zł - sprzedam. Tel. 046/835-33-08. 
Cinquecento 704 CEE2 YOUNG, 
1997 rok - sprzedam. Tel. 046/S3 l-20-S9, 
0510-2S l-876. 
Cinquecento 900 SX, 1995 rok, 
~ Tel.0609-123-708. 
Cinquecento 900, 1994 rok, srebrny metalik, 
~ Tel.046/S34-Sl-14. 
Cinquecento 900, I 996-199S - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Citroen Berlingo 2.0 HDI, 2001 rok, klimaty
zacja, ABS, podUS'łka., salonowy, I właściciel, 
~ Tel.0606-975-932. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZE~ DROBNYCH oo „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I Ul.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA Ul. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO Al.El Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA Ul. ŁĘCZVCKIEJ; 
• SKLEP P. JAMKOWSKJEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; •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; 
8 SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; 8 SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; 8 SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; 8 SKLEP 
.U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; • SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ••• " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 448; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA Ul- PŁOCKIEJ "'6/48; •SKLEP 
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISrt CZARNEGO 12; • SKLEPWIELOBRANżOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANJA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO "WIEŚCI":• KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP SPOŻVWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSK111.GO 4; •SKLEP WIELOBRAN:ŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; a KIOSK PRZEMYSŁO· 
WY W ŚTRYl<OWll'; f'!:Ać t:U~ltil~EGO 2; •$KLEP 'Z ART.~SP..otvwezo.PR.ZE~St.OWYMI· W STRYKOWIE. STARY RYNEK.. . 
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OWY PU 
~ blacbarslcie i mecbaniczne do: 
Maula 1992 rok, 1989 rok, Kadett 1990 rok, 
Favorit i inne. Tel. 060'}..924415. 
Daewoo Lanos 1,5 16V, gaz, 1999 rok, 
bezwypadkowy. Tel. 0604-564-269. 
Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, cena I 0700 zł 
- sprzedam. MO'Żliwość zamiany na 126 p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 
Daewoo Nexia, Sedan z gaz.em - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 
Daewoo Lanos Sedan - kupię. 
Tel. 0694-216417. 
Daewoo Tico, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-943-208. 
Fiat 126 Bis, 1990 rok (tanio)- sprzedam. 
Tel. 0600-917--032. 
Fiat 126 p, 1993 rok, c=wony, wiadomość 
- sprz.edarn. Tel. 0508-056-123. 
Fiat Panda I, I 2003 rok, I właściciel z salonu, 
kolor seledynowy, stan jak nowy 17 tys. 
pnebiegu - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 
Fiat Tipo pojemność 1,4, 1993 rok 
- sprzedam. Tel. 050&-479-970. 
Ford Escort 1,6 benzyna, 1992 r., 
3-0rzwiowy, srebrny 2950 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-952-277. 
Ford Escort 1,6 I 6V, 1993 rok, combi, 
6500 zł - sprzedam. Tel. 0607-273-734. 
Ford Escort combi 1,4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam. Tel 0608-484-651. 
Ford Escort combi 1,6, 2000 rok, granatowy 
metalik, cena 12700 zł - sprzedam lub zamie
nię na tańszy. Tel. 0501-715.{i09. 
Ford Fiesta 1, 1, 1990 rok, benzyna + gaz, 
stan dobiy- sprzedam. Tel. 0661-162-575. 
Ford Mondeo 1,6 16V, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-126-774, 0602-685-013. 
Ford Mondeo 1,8 16V, 1997 rok, zadbana 
- sprz.edam. Tel. 0609--071-765. 
Ford Mondeo 1,8, 1997 rok, zadbany, 
~ Tel.0609--071-765. 
Ford Mondeo combi l,8 TD, 1997 rok,spro. 
wadzony - sprz.edam. Tel. 06@. 726-321. 
Ford Winstlr 3.8 motor z gazem, 1995 rok, 
180 tys. km przebiegu, cena 12000 zł 
-sprzedam. Tel. 0501461-936. 
Golf111, 1.9 D, 1994 rok, stan dobry, 
~ Tel.046'813-83--0'J. 
Honda Civic 1.5, 1993 rok, 5800 zł, 
Honda Civic 1,5, 1995 rok, 9300zł, VWTram
porter 1,9 D, 1992 rok, 9500 zł- sprzedam. 
Tel. 0694-745-543. 
Kupię Opla Astrę hatchaback, 5-<lrzwiową, 
1994-1997 rok w dobrym stanie. 
Tel. 0505-334-348. 
Kupię Tico, CC, Uno, Punto, Matiza. 
Tel. 0694-28-7447. 
lanos, 1998 rok, granat metalik, Sedan, 
bezwypadkowy, wspomaganie, gaz 
- tanio sprz.edam. Tel. 0606-395-256. 
Lublin 3, izoterma, 2000 rok - sprzedam. 
Tel 0698-057-982. 
ladę 2 !07, 1300 + gaz 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0663-517-235. 
Maluch, 1998 rok, bezwypadkowy zamiana 
~·Tel. 0697-686-801. 
Maula 121 1.2 16V, 1997 rok, grudzień, 
5drzwi, wspomaganie,centralnyzamek,elek
tryC2lle szyby, bordowa. Tel. 0504-12-98-14. 
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Pusz.cza Mańańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046'831-84-39, 0501-461-936. 
N1SSan Primera 1.6 + gaz, 1992 rok - sprze
dam. Tel. 0503-126-774, 0602-685-013. 
Opel Astra 1.4 16V+gaz, 1997 rok, grudzień, 
combi, wspomaganie, ABS, centralny, 
9800 zł - sprzedam. Tel. 0601-20-4(}.34. 
Opel Astra 1,6 gaz, 1998 rok, 9800 zł, Ford 
&cort 1,8 D, 1994 rok, 4500 zł, Opel Vectra 
1,6 gaz, 1994 rok, 6500 zł - sprzedam 
Tel. 0694-745-543. 
OpelAstracombi 1.70, 1992rok-sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603--099-751. 
Opel Astra combi 1.70, 1993 rok, 
cena 6000 zł - sprzedam. 
Tel 0501461-936, 046/831-83-56. 
Opel Astra combi 1.4, 1999 rok, 
cena l 0800 zł - sprzedam lub zamienię 
na mniejszy, tańszy. Tel. 0602-367-765. 
Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 

Punto, 5-<lrzwiowe - kupię. 
Tel. 0606-472-251. 
Renault Clio, 2003 rok - listopad, US'Zkodzo
ny - sprz.edam. Tel. 0503--0'J-88-12. 
Renault Megane combi 1.4 16V, 2001 rok, 
• wyposa7.ona, cena 16700 zł - sprzedam 
lub zamienię na mniej~. tańszy. 
Tel. 0602-367-765. 
Samochód osobowy Polonez 1.6, 
1995 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/815-91-21 po 20.00. 
Seat Cordoba 1.6, 1999 rok, 
wyposażona, cena 14700 zł - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel 0501-715-009. 
Seat Cordobę 2001 rok, srebrny metalik 
sprzedam lub zamienię na combi 
powyżej 20 tys. zł. Tel. 046'815-44-78. 
Seicento 900, 200 l rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0600-944-728. 
Siena 1.6 16V, 1999 rok-sprzedam. 
Tel. 0601-29-66-31. 
Silnik do VW LT-28 bez osprzętu 
- sprzedam. Tel0503-095-442. 
Skodę Oktavię 1,6, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0461814-04-14. 
Sprzedam silnik, blachy Poloneza 
Tel. 0601--0'Jl--064. 
Star 200 EL, 1996 rok - sprz.00am w całości 
lub na podzespoly lub wymienię na osobo. 
wy oraz części i podwozia do Star 200. 
Tel. 0603--061-526. 
Star 200 stan dobry, sprzedam lub zamienię 
na Lublina II (izoterma lub blaszak). 
Tel. 0507-589-575. 
Suzuki Swift, poj. I OOO, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/814--01-27. 
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, 1997 rok, zielony meta
lik, lllO'Żliwość zamiany - sprzedam. 
Tel. 0503-168-408. 
Toyota CoroUa 1.4, 2001 rok, złoty metalik, 
cena 19500 zł- sp!7.edam, ewentualnie zamie
nię. Tel. 0602-367-765. 
\blkswagen Cordoba 1.6, 1999 rok, 
wyposażony - sprzedam lub ewentualnie 
zamienię na seicento, uno, cinquecento. 
Tel 0501·715-00'J. 
Volkswagen Golf li 1.8, 1990 rok, automatik, 
stan banlzo dobry, cena 4000 zł - sprzedam. 
Tel. 046/831-84-39; 0601-253-776. 
VW Passat 1.6, 1989/1996 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-562-051. 
VW Passat combi 1.9 TOI, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-742-540. 
VW Polo 1,3 + gaz, 1992 rok, czerwony, 
zadbany - spnedam. Tel. 0607-829-712. 
VW Transporter 2.40, 1991 rok, 9500 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
ŻUk - A6, 1990 rok, 8 osób - sprzedam. 
Tel. 0602-781-324. 
ŻUk izoterma z agregatem chłodniczym 
-sprzedam. Tel. 046'831-40-28. 
ŻUk, 1991/1992 rok, benzyna, slazynia 
po remoncie -sprzedam, faktura V/U: 
Tel 0692-728-856, 046/832-91-94. 
Polonez Atu Plus, 1997 rok, bialy, gaz, hak, 
~ T~I. 0513-149-346. 

MOTOROWE 
Skutery używane 50, 150, ceny od 1500 zł. 
Tel. 0502-259-435. 
Sprzedam motocykle MZ TS250, ETZ 251, 
stan dobry. Tel. 0606-786-748. 
Sprzedam skuter Simsoa SR50, 1989 rok. 
Tel. 0601-858-046. 
Simson 451 Enduro - sprzedam. 
Tel. 0508-707--072. 
Sprzedam Jawa 350. Tel. 0698-085--003. 
Sprzedam motorynkę. Tel 046'838-70-38. 
Sprn:dam Hondę CB-650, 1986 rok, 
Panonię 250. Tel. 0504-475-567. 

Sprzedam motorower marki Romet Chart. 
Motorower jest zarejestrowany. 
Tel. 046/833-32-96. 
~ Tel.0601--0'Jl--064. 
Sprzedam ETZ 250, stan idealny, cena 750 zł. 
Tel. 0888-285-186 . 
Sprzedam Simson skuter SR 50, 1989 rok, 
oryginał. Tel. 0605-385--006. 

GARAŻE 
Garaż do wynajęcia na Gód<ach. 
Tel. 0602-192-572. 
Sprzedam garaż, Łowicz, os. Bllllkowice. 
Tel. 0606-103-430. 
Wynajmę garaż, ul. Tuszewska, za mY.inia 
Tel. 0880-441-890, 046'837-72-83 wieczorem. 
l.apraszam do wspólnego garażowania 
na os. Bllllkowice. Tel. 046'837-74-96, 
0608-111-459. 
Do wynajęcia garaż w centrum Łowicza. 
Tel. 046/837-83-28, 0604-192-784. 
Wynajmę garaż na os. Bratkowice, 
koło myjni. Tel. 0603-741-500. 
Garaż do wynajęcia, os. Szarych Szeregów. 
Tel. 046/837~5 po 18.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Działka rekreacyjna, Mysłaków nad rzd<ą, 
Tel. 0665-759-204. 
Dom mies:zkalny i gospodarczy (murowane), 
działka 12 arów. Sanniki, tel 0241277-01-24. 
Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 
ul. Cebertowicza i Jabłońskiego. 
Tel 042/719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 
Sprzedam działkę rekreacyjną - leśną 
nad Mrogą, 2300 m, gmina Dmosin. 
Tel. 0608-641--020. 
Działki budowlane, leśne, Głowno, 
ul. Zabrzeźnlańska 71, 7000 mkw. 
w całości lub minimum 1500 mkw. 
Tel. 0693459-111. 
Dom wolnostojący 216 mkw. +budynek 
gospodarczy w Glownie (z.abrzeźnia). 
Tel. 0421719-40-45. 
Sprzedam mieszkanie 58 mkw, 
ul. Bolimowska. Tel. 0691-576-600. 
Sprzedam działkę budowlaną 1600 mkw., 
Łowicz. Tel. 0695-540-915. 
Duża posiadłość l, 7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-5!0. 
Sprzedam 1,80 ha łąki nad Bzurą. 
Tel. 0691-715-496. 
Sprzedam dzialki usługowo-budowlane. 
Strzelcew (za Czerwoną Górą). 
Tel. 046'837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 53 mkw. 
w Łowiczu. Tel. 0503-909-387. 
Mieszkanie 75 mkw., cegła, bloki, 
przy ul. Bolimowskiej, ~ 
Tel.046/837~0601~ po19.00. 
Sprzedam w Łowiczu dom z garaż.em i działką 
960 mkw. Tel. 046'837-05-15 po 16.00. 
Sprzedam działkę budowlaną 1500 mkw., 
os. Mysłaków. Tel. 046/837-09-33. 
Mieszkanie wlasnościowe 60,33 mkw., 
os. Bratkowice, IV piętro, 75000 zł. 
Tel. 046/837-01-84. 
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. 
Dom w Zdunach. Tel. 0604-489-285. 
Z.amienię własnościowe 32 mkw. w Łowiczu 
- niskie opiaty, zadbane na mniejsz.e w Skier
~· Tel. 0510-958-035. 
Z.amienię 51,50 mkw., w Łowiczu na mniejsz.e 
do 35 mkw., 1 piętro lub sprzedam a kupię. 
Tel. 0507-945-532. Sprzedam Hondę CBX 650, 1984 rok, po re-

moncie silnika', 4000 zł. Tel. 0502-259-435. 60 mkw., os. Bratkowice, II piętro. 

Sprzedam WSK 125. ~l=-~~7~~~~~ice. Tel. 0603--099-826. Tel. 0692-100-406 po 16.00. 
Sprzedam skuter Simson. Sprzedam gospodarstwo rolne 2,6 ba z bu-
Tel. 0508-364--081 po 16.00. dynkiem gospodarczym, Słomków koło 

Skierniewic. Tel. 0608-081-369. Sprz.eclam Ogar250. Tel. 0513-300-345. 
Opel Corsa 1,0, 1998 rok, 2 lata w kraju, Sprzedam HondęCB450. Tel. 0693_126-258. Sprzedam działkę uzbrojoną 2,15 ha, 

OGLOSZENIA DROBNE 

GŁO 

Domelc na ogiódkach działkowych 
,,Niedźwiadek'' - sprzedam. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 
1,96 ha - Wojewodza, gm. Bielawy. 
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89. 
Kawalerkę w centrum Łowicza. 
Tel. 0602-023-817. 
Sprzedam działki kolo Łowicza. 
Tel. 0663-030-547. 
Dorn duży murowany, cz.ę.<iciowo wykończo. 
ny na działce 760 mkw. Tel. 046'837-76-79. 
Sprzedam działkę budowlaną ptzy trasie 
Bielawy. Wiadomość: Pilaszków 2. 
Sprzedam działkę 1 ).2 ha, budynek mies:zkal
ny i gospoclarczy. Tel. 0696-167-361. 
Sprzedam mieszkanie 33 mkw., po remoncie, 
w Łyszkowicach. Tel. 0665-499-818. 
Sprzedam dwie działki budowlane w Bedna
rach, na przeciwko Agronomówki, 0).0 ha 
i 0,50 ha, pojedynczo lub razem, 
po atrakcyjnej cenie. Tel 046'838-62-12. 
Sp=dam działkę 1000 mkw., budowlaną, 
Bednruy Kolonia Tel. 0506-041-857. 
Sprzedam kawalerlcę w Głownie. 
Tel. 0421719-95-77 wieczorem. 
Sprzedam działkę rekreacyjną 
na Hucie Józefów, altanka, światło, woda 
Tel. 0421719-42-37. 
Posesja, dom 90 mkw.+ 2 budynki gospodar
cze, murowane z cegły, działka I ha Piaski 16, 
k. Nieborowa, pow. łowicki. 
Tel. 0602-869-750. 
Atrakcyjną, zagospodarowana dział
kę, 60 arów w Radziwiłowie (prąd, 
woda, staw, las). Tel. 0693-09().003, 

Wydzierżawię lub sprzedam pomiesz
czenia magazynowe w Sobocie 
- pow. 460 mkw., w Chruślinie 
- pow. 592 mkw. 
Tel. 046/837-65-63 godz. 7.30.-15.30. 
Spu.eclam dom Skaratki 3, tel. 046'838-30-13. 
83 mkw., ul. Bolimowska, cegła - sprzedam. 
Tel. 0604-172-273. 
Sprzedam kiosk 13 mkw., bez lokaliz.acji. 
Tel. 0607-517--065. 
Sprzedam tanio działkę pod budowę. 
Tel. 0500-204-642 wieczorem. 
Działka rolna 3000 mkw. Tel. 046'830-99-70. 
Plac 4500 mkw., magazyn 200 mkw. Łowicz, 
ul. Poznańska Tel. 0889-478-566. 
Sprzedam dom w ŁowiCZlL 
Tel. 0607--096-765. 
Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw. 
k. Łowicza. Tel. 0604-970-429. 
Sprzedam gospodarstwo 5,33 ha, z budynka
mi, poł<>Wne: Chruśle 28, gm. Kiernozia 
Tel. 0241277-92-21. 

1' 

Sprzedam działkę koło Łowicza. 
Tel. 0606-353--074. 
Działka budowlana 11 OO mkw. na obrzeżach 
Łowicza - piękne położenie. Pilnie. 
Tel. 0502-278-760. 
Sprzedam pawilon handlowy nr 6 na targo
wicy w Łowiczu od ul. Sikorskiego, 12 mkw., 
atrakcyjna cena. Tel. 0661--021-984. 
Działka budowlana, 4600 mkw., Łowicz. 
Tel. 0502-163-313. 
Budynek z warsztatem wulkanizacyjnym, 
Łowicz. Tel. 0502-163-313. 
Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-11, 
0606-225-642. 
Gospodarstwo rolne 4 ha wraz z zabudowa
niatni. Tel. 046/838-99-30. 
Gospodarstwo rolne 15 ha z budynkami 
lub bez. Tel. 046/838-26-44 wieczorem. 
Domek z działką o pow. 2230 mkw., 
w tym 213 zalesiona Zielkowice Il 144, 
tel. 0889-093-966. 
Mieszkanie, 48 mkw., os. Dąbrowskiego, 
III piętro. Tel. 046/837-56--02, 0604-377-087. 
Działka 3000 mkw. Joachimów Mogiły. 
Tel. 0509-479-920 po 15.00. 
Działka budowlana o pow. 3000 mkw., 
poł<>Wną w Rozlazłowie k. Sochaczewa, 
cz.ę.<iciowo zalesiona, ~stkie media, 
przy trasie. Tel. 0500-270-940. 
Mieszkanie 50 mkw. w Łyszkowicach. 
Tel. 046/838-83-83, 0698-906-520. 
Działka budowlana, uzbrojona, 2700 mkw., 
Kalenice 15, przy nowej autostradzie. 
Tel. 046/838-33-44. 
Dorn z działką, 8 tys. mkw., 6 km od Głowna. 
Tel. 0604-641-333. 
Sprzedamdzialkę2 ha, uzbrojoną pod budow
nictwo, Kalinów 24. Tel. 0602-257--054 
Działka, media, okolice Glowna 
Tel. 0506402-647. 
Działka, Stryków, 7400 mkw. 
Tel. 0663-395-586. 
Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577 
mkw., ogrodzona, media w ulicy, pod zabudo
wę. Tel. 0421719-43-44, 0509-104-885. 
Sprzedam M-4, IV piętro, Głowno, 
osiedle Sikorskiego. Tel. 0603-950-339. 
Sprzedam nowy dom, gmina Stryków, 
działka 2000 mkw. Tel. 0502-472-170. 
Sprzedam działkę, Stryków. 
Tel. 0510-535-248. 
Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw., 
ok. osiedla Rawka Tel. 0603-742-106. 
Sprzedam M-4, 67 mkw. w Białej Rawskiej. 
Pilne!!! Tel. 0507-390-982. 

Ni~, centrum Biała Rawska 
Tel. 0504-907-382. 
Sprzedam działkę 4600 mkw. 
Tel. 0607-242-247. 
Sprz.edam segment, Skierniewice, Widok, 
ul. Szarych Szeregów. Tel. 046/833-59-92. 
Sprzedam mieszkanie na Widoku, 2 pokoje 
z kuchnią 57 mkw. Tel. 0504-197-571. 
Sprz.edam 1,0 l ha Les isk o gmina żelecbli
nek, rolno - budowlana (media obok działki), 
cena 23000 zł. Tel. 0691--071-148. 
Sprzedam dom w Skierniewicach -
na osiedlu Zadębie. Tel. 0607-996-757. 
Mieszkanie 62 mkw., 1 piętro, Widok 
- sprzedam lub zamienię. Tel 0691-723-433. 
Sprzedam działkę rekreacyjno-rolną, prąd, 
woda 12 km od Rawy Mazowieckiej, w po
bliżu lasu. Dla osób lubiących spokój i ciszę. 
Tel. 0508-940-880. -
Sprzedam działkę 1300 mkw. wraz z domem 
50 mkw. - do remontu Rylsk. 
Tel. 0888-084-267. 
Sprzedam 4 ha, Lnisno. Tel. 0609-771-897. 
Sprzedam działk~ budowlaną 
z budynkami 1 OOO mkw., Miedniewice. 
Tel. 0601-33-88-37. 
Siedlisko, 6300 mkw., dom, sad, ogrodzone, 
17 zł/mkw., Kamion. Tel. 022/634-01-44, 
0604-96-92-08. 
Sprz.edam2,40hazbudynkamizdostępemdo 
rzeki, Sierakowie Lewe. Tel. 046/835-30-27. 
Sprzedam działkę rolno - budowlaną 
o powierzchni 5800 mkw. z możliwością 
dokupienia ziemi gorsz.ej klasy z I~ 
o powiern:hni l,75 ha Tel. 0606-882-756, 
0606-882-776. 
Sprzedam dom i budynki gospodarcz.e. 
Tel. 0503-510-411. 
Sprzedam segment, stan surowy, 
skrajny Widok. Tel. 0601-83-77-82. 
Sprzedam działki, ul. Kąlna 
Tel. 0502-114-776. 
Sprzedam dom piętrowy, os. Zadębie, 
wszystkie media Tel. 046/833-05-83. 
Sprzedam M6, 85 mkw., parter. 
Tel. 0507-199-606. 
Sprzedam dom z działką na Zadębiu. 
Tel. 0697-020-406. 
Sprzedam dom w Bolimowie 
z działką 300 mkw. Tel. 0888-493-894. 
Sprzedam działkę rolną 1,02 ha 
w rtjonie Sulisz.ewa Tel. 046'831--07--07. 
Sprzedam dom na wsi ziemi 1,40 ha z zabuOO. 
waniami. Tel. 046'835-31-01, 0691-015-580. 
Posiadłość 3,60 ha, komfortowy dom, budynki 
gospodarcz.e, sad, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-912. 

URZĄD GMINY W CHĄŚNIE 
przyjmuje oferty 

NA ORGANIZACJĘ 
FESTYNU GMINNEGO 

w dniu 13.08.2006 r. 
Oferta winna zawierać w szczególności: 
• obsługę muzyczną i konferansjerkę 

z zabezpieczeniem sceny i podłogi, 
• atrakcje kulturalne i rekreacyjne 

(konkursy, wesołe miasteczko itp.), 

Goleńsko 37 
HURTOWNIA OLEJÓW SMAROWYCH 

• obsługę gastronomiczną 
(lody, napoje, ogródki piwne, rożno), · 

•ochronę imprezy. 

zatrudni 
przedstawiciela handlowego 
Wymagania: • wykształcenie minimum średnie 

• prawo jazdy kat. B • obsługa komputera 
OFERTY ZAWIERAJĄCE CV I LIST MOTYWACYJNYm 
proszę składać w siedzibie firmy do 20 maja 2006 r. ~ 

>I' Czas trwania festynu od godz. 14.00 do godz. 20.00 
+ zabawa na powietrzu do godz. 24.00. ._ 

>I' Oferty przyjmujemy do dnia 25.05.06 godz. 15.00 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Chąśno. 

./. Telefon kontaktowy 0461838-14-23 
i 0461838-14-93 (GOK). R-718 

~Tel. 0500-262-867. - - woda, elektryC2llość, Kęszyce Nowe. 
Opel Kadett l.4i, 1990 rok, 126,5 tys. km Naprawa motocykli, motorowcrow. Tel. 0691-393-035 po 16.00. AGENCJA FINANSOWA 
-sprzedam. Tel. 0505-258-601, Tel. 0691-588-602. Działkę 3384 mkw., media, altana Głowno. 
046/833-75-24. YamahaVrrago535,stanbdb-sprzedam. Tel. 0502--089-949, 0421719-22-96. ZAIRU DN I 
Opel Kaden Sedan po wypadku lub Tel. 0696-839-136· Działka 3000 mkw., tereny przemysłowo 
do złomowania - kupię. Tel. 0607-122-424. ~Tel. 0886427-374. -handlowe, Wyskoki. Tel. 0885-126-665. 
Opel Vectra 1.8~ 1992 rok, przebieg 108 tys. Sprzedam Romet Ogar 205, 1991 rok, hale>- Spnedam M-4, Starzyńskiego. .-
km, elektryczne lusterka, wspomaganie, czy- gen, owiewka, kufer, boczne tomy, stan bdb, Tel. 0603-652-988. p RAC ow N I K ow 
sty zadbany, świeżo sprowadzony, weluro- 800 zł. Tel. 0508-743-267. Sprzedam lub wynajmę zakład produkcY.iny, 
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, central- Motorynka - sprlclam. Tel. 600-023-430. pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. z drugą grupą inwalidzką 
ny zamek, hak-sprzedam. Tel. 0603-538-903. Honda VSR 750F - sprzedam. Sprzedam dom na Gótkach. 
0pe1vectra1.8 Sedan. 1993 rok. benzyna Tel. 0633-214-387. · Tel. 0609-843-645. do pracy w Łowiczu 
+gaz, stan bdb-sprzedam. Suzuki GN 400, 1987 rok, u.<;Zkoclzony Zamieniędwarnieszkaniawblokach48!\lkw. 
Tel. 046/835-21-23 po 18. silnik - tanio. Tel. 0241285--09-41. i38mkw.naniedużydomekwŁowiczu. Tel. 0696-016-005 
Opel Vectra, XlJ 1999 rok, cena 18600zł Sprzedam skuter DAELIM 50 cm3, 1800 zł. Tel. 0693-136-296 po 15.00. 

-sprzedam. Możliwość zamiany na tańszy. Tel. 0500-190-988. ZamienięM-3(os. Bratkowice) na mały MONtAZ SAMOCHODOWYCH Tel. 0501-715-009. Sprzedam Cross Enduro, Kawasaki 600. domek jednorodzinny, okolice Łowicza. 
Peugeot 306 1.4, 1994 rok, 5 drzwi, Tel. 0509-083-222. Tel. 0606-305--062. 

krajowy-sprz.edam. Tel. 0501-586-017. Kupię skuter motorower Dorn220mkw.+budynekgospodarczy, I NStALACJ I "AZOllNCH 
Polonez Caro, zielony metalik, 1993 rok, lub bez dokumentów. Tel. 0502-140-721. nadziałce 1200 mkw. w Sannikach. V ft J 

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

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł ~·Tel 0665-059-910. Simson S51, stan ban1zo dobry_ sprzedam. Tel. 0604-798-456. 

Polonez, 1995 rok+ gaz, stan idealny, Tel. 0606-976-234. Kawalerka w centrum. Tel. 0606-
345

-
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· USŁUGI PIASKARSKIE 95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
sprzedam lub zamienię na malucha. Kupię stary motocykl WFM, SHL, WSK, Jawa, Sprzedam dom w Łowiczu. 
Tel. 0607-521-398. MZ, inne- stan obojętny. Tel. 046/832-25-83. Tel. 046/830-31-48. czyszczenie elementów metalowych 99-400 ŁOWI CZ, UL. DŁUGA 20 D 
Punto I.I, 1996 rok, 5-0rzwiowy, bordo ~~ ~.P,3Jli~~· cena 415 zł, Sprzedam działkę, Skrzynki, " k · ,, n„1 3 f""' 0 502 50, t•.J 0 696 n16 n05 
metalik-sprz.edam. Tel. 0509-732-602."~· .·· ·'~.'Tel: 069Sl8~5'1.31' ..gn.:·aaiocffoWo.1T6'. 0509.J(l1J631ł.~~ ~:-- ...,....,~.:.~~Z....:9:..;.W,;.;;-~....:..;:l\::..U....:t;;...'....:r""..:..: ..;..flj;:;....;. ·:.;.•_"i',,__· _. __ "_u .... • .... ~,:~ • ,~·~·~-- _ •11(1_ · • -V "V '-~~~- _'.~~ 
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Sprz.cdam ziemię 6 ha w miejscowości Lcsiew, 
przy trasie Biała Rawska w tym 67 arów lasu. 
Dwie działki z możliwością budowy 
z mediami. Tel. 046/813-15-13. 
Sprz.cdam dom w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 
Sprz.cdarn działki rolno-budowlane 2 zVmkw. 
Tel. 046/814-62-97. 
SprLedam 4 ha ogrodu. Tel. 0660-416-423. 
Sprz.cdam działkę budowlaną. 
Tel. 0660-416-423. 
Sprz.cdam M-3, 48 mkw., IV piętro, 
ul. K. Wielkiego w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 046/815-15-26. 
Sprz.cdam dom w Cielądzu. 
Tel. 0505-734-847. 
Działki budowlane w Woli Drzewieckiej 2,8. 
Tel. 0691-841-492 po 16. 
Sprzedam działkę budowlaną 540 mkw., 
uzbrojona, Rawka Skierniewice. 
Tel. 0506-45-56-32. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Kupię działkę budowlaną lub dom 
do 140 mkw., w południowo-zachodniej 
części Łowicza Tel 060Q..347-184. 
Kupię mieszkanie ok. 40 mkw. w Łowiczu. 
Tel. 0609-023-473. 
Kupię mały domek (okolice Łowicza). 
Tel. 0607-267-266. 
Kupię domek blisko Łowicza. 
Tel. 0608-433-156. 
Kupię M-2, z balkonem. Tel. 046/837-05-93. 
Kupię działkę lub dom do remontu 
w Łowiczu. Tel. 0512-330-849. 
Kupię mieszkanie do 48 mkw. 
w centrum Łowicza Tel. 0693-652-261. 
Pożyczki - kredyty - konsolidacje 
hipoteczne. Łowicz, ul. Podrzeczna I 9b, 
tel. 046/837-32-76. 
Kupię mieszkanie 3-pokojowe, 
ok. 60 mkw, najchętniej na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-643-177. 
Dom, segment, duż.e mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. 
Kupię kawalerkę w Rawie Mazowieckiej 
lub M-3, I lub li piętro. Tel. 0605-239-236. 
Kupię mieszkanie w Rawie Mazowieckiej 
do 55 mkw. Tel. 0505-369-883. 
Kupię działkę na obrzciach Skierniewic 
lub niedaleko Skierniewic pod działalność 
gospodarczą 0,7-l,5 ha. Tel. 0506-495-333. 
Kupię bloki na Widoku M3, do 50 mkw. 
Tel. 0888-493-894. 
Kupię dom w okolicach Skierniewic, 
cena do I 00000 zł. Tel. 046/832-55-94. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Do wynajęcia lokal 50 mkw. w pawilonie 
+ plac 1500 mkw., róg Klickiego 
i Napoleońskiej, Łowicz. Tel. 0605-578-502, 
046/837-42-46. 
Do wynajęcia dla pracowników, finn, tanie 
noclegi (I O osób) w prywatnym budynku w 
Glownic, wszystkie wygody. 
Tel. 0698-783-854. 
Do wynajęcia lokal handlowy 
w centrum Łowicza pow. 21 mkw. 
Tel. 046/837-30--83 po 19.00. 
Lokal do wynajęcia, 60 mkw., Łowicz, 
ul. Podr.lCCZ!la 37 (po sklepie komputero
W)'lll). Tel. 0601-303-259. 
Do wynajęcia kawalerka w Łowiczu. 
Tel. 0885-507-720. 
Wynajmę kawalerkę w budynku prywatnym 
osobom samotnym. Tel. 0604-597-129. 
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie 
w budynku prywatnym - również finnie. 
Tel. 0604-597-129. 
Przyjmę na stancję. Tel. 046/837-57-77. 
Poszukuję niedużego domku lub bloki 
do 50 mkw. Tel. 0880--972-313. 
Lokal do wynajęcia. Tel. 046/837-32-54. 
Kawalerką w Głownie - wynajm<;. 
Tel. 0505-875-230. 
Wynajmę pawilon drewniany nr 14 
na targowicy. Tel. 0601-946-325. 
Poszukuję lokalu sklepowego o pow. 
do 50 mkw., w centrum Łowicza (ul. Zduńska, 
Nowy Rynek, Krakowska). Tel. 05fJ2-276-757. 
Mieszkanie do wynajęcia, 50 mkw., 
os. Dąbrowskiego, li piętro. 
Tel. 0698-657-416, 046/837-23-54 po 18.00. 
Do wynajęcia umeblowane mieszkanie. 
Tel. 0609-150--111. 
Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0695-989-832 
Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 38 mkw. 
na działalność gospodarczą. 
Łowicz, ul. Chrobrego 6. Tel. 0601-614-082. 
Do wynajęcia lokal na działalność 
handlowo-usługową na targowicy 
miejskiej w Łowiczu. Tel. 0609-502-572. 
Do wynajęcia 300 mkw., centrum Łowicza. 
Tel. 046/837-69-33. 
Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0607-589-649. 
Samotne małżeństwo poszukuje mieszkania 
lub nieużytkowanego domku jednorodzin
nego na dłuższy okres w Łowiczu. Gwaran
tujemy wykonanie prac remontowo-budow
lanych. Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia mieszkanie 66 mkw. w centrum 
Lowicza - ogrzewanie węglowe. 
Tel. 046/837-03-39, 0602-187-540. 
Do wynajęcia mieszkanie (lokal) 47 mkw., 
Ł.owicz, ul 3 Maja 2. Tel. 0602-657-161. 
Wolna kawalerka. Tel. 0692-101-989. 
Wolny pokój. Tel. 0692-101-989. 

Do wynajęcia mieszkanie 72 mkw., w starym 
budownictwie. Tel. 046/837-66- 77 po 18.00. 
Lokal 20 mkw. w centrum Łowicza 
- do wynąjęcia. Tel. 0692-432-857 po 17.00. 
Wynajmę piętro w pawilonie na usługi. 
Tel. 0694-252-956. 
Do wynajęcia lokale: Nowy Rynek 30, 
I piętro, 170 mkw.; I piętro 56 mkw.; parter 
56 mkw. Tel. 046/837-99-53, 046/837-42-54. 
Sklep do wynajęcia, Głowno. 
Tel. 0887-127-431, 0600-612-688. 
Do wynajęcia 120 mkw. lub 60 mkw., 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 14. 
Tel. 0602-660--360. 
Finna handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 
Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodarczą w centrum Skierniewic, 
wszystkie media, tanio. 
Tel. 0608-024-207. 
Do wynajęcia nowe, umeblowane 37 mkw. 
w centrum Skierniewic. Tel. 0607-317-180. 
Do wynajęcia M2, najchętniej studentkom. 
Tel. 0502-4@. 780. 
Do wynajęcia lokal o powierzchni 57 mkw., 
centrum Skierniewic, wszystkie media, 
Tel. 0601-064-353. 
Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodan:zą 85 mkw. w centrum Skierniewic. 
Tel. 0608-024-207. 
Poszukuję pilnie lokalu w Skierniewicach. 
Tel. 0602-392-512. 
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
160 mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej 
(Piwnica). Tel. 0606-952-277. 
Do wynajęcia bez wygód tanio kawalerka, 
Dępski J., ul. JeżDwska 8. Tel. 0609-327-721. 
Do wynajęcia pub Murowana Piwnica 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 
Do wynajęciaplac950mkw,mag;rzyn 50mkw, 
biuro, parking w Centrum Rawy Mazowiec
kiej. Tel. 06()6.952-277. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię kontener samochodowy i ogrodzenie 
metalowe z rozbiórki. Tel. 0604-107-760. 
Kupię złom. Tel. 0504-350-641. 
Skupujemy używany 
sprzęt rehabilitacyjno-treningowy. 
Tel. 046/862-18-12, 0509-867-229. 
Przyjmę ziemię na działkę. 
Tel. 0608-475-473. 
Kupię przedwojenne firanki, szkła, 
porcelanę i inne oraz radia ELEKTRIT. 
Tel. 0887-221-227. 
Kupię imadło kontowe. 
Tel. 0601-891-477, 046/838-92-53. 
Kupię silnik elektyryczny 4 KW czołowy. 
Tel. 042/719-58-61. 
Kupię „Sita Learning". 
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.00-21.00. 
Kupię używaną betoniark<; w dobrym stanie 
150 lub 200 I. Tel. 0667-199-422. 
Kupię fotelik samochodowy od 0--18 kg, 
z Rawy Mazowieckiej lub okolic. 
Tel. 0609-516-947. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, 
laptopy, notebooki - po konkurencyjnych 
cenach. Gwarancja finnowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 
Tanio sprzedam suknię ślubną, biała, 
rozm. 44. Tel. 046/837-51-61. 
Drewno opałowe. 
Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam 20 topoli. 
Tel. 0608-641-020. 
Sprzedam rusztowania warszawskie, 
betoniarki - części zamienne, naprawa. 
Tel. 0510--124-700. 
Sprzedam długą sukienkę komunijną 
i pelerynkę. Tel. 046/830--21-34 po 16.00. 
Sprzedam 6 topól ściętych. 
Tel. 046/837-90-61. 
Okna, drzwi PCV, używane, niemieckie 
oraz nowe. Duży wybór, niedrogo. 
Tel. 0602-017-895 (piątek). 
Suknia ślubna, rozm. 38, całkowita, biala, 
elegancka, z trenem + dodatki; dywan 1,5x2, 
40 m, be-'L.Owo-brązowy, 
w bardzo dobrym stanie. Tel. 0608-519-809. 
Sprzedam sukienkę komunijną 
Tel. 046/837-58-14 po 16.00. 
Sprzedam krajzcgę, huśtawkę ogrodową. 
Tel. 0600-953-269. 
Wózek dziecinny, 4-funkcyjny lącznie 
z fotelikiem. Tel. 046/837-86-20, 
0601-214-404 po 19.00. 
Meble pokojowe stylowe czarne. 
Tel. 0606-645-785. 
Sprzedam eternit Tel. 046/838-78-30. 
Stemple budowlane. 
Tel. 046/838-43-25. 
Sprzedam nowy rower 3-kolowy, 
inwalidzki oraz grzejniki żeliwne i piec. 
Tel. 046/838-92-41, 0505-899-244. 
Certyfikat kompetencji zawodowych 
prtcwoźnika - odsprzedam testy 
i materiały do egzaminu. Tel. 0695-774-207. 
Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 
Okna używane do obory o wym. 75xl00 
i IOOxl IO pólplastiki. Tel. 0606-818-288. 
Sprzedam wagę oraz witrynę chlodnic-Lą. 
Tel. 0461837-68-90. 
Komplet narzynek i gwintowników, 
zbiornik aluminiowy 1500 I, 
lańcuchy do ,,Raka" I /2 cala, wiertarka 
stołowa, nożyce do blachy 3mm. 
Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Strój łowicki dla dziewczynki do komunii 
Tel. 046/837-13-75. 
Komputery Pcntiwn 4.1.4 GHz; 
AMD Athlon (TM) XP 18oo+ monitor 17". 
Tel. 0880--942-670. 
SprLedam barak blaszany 2,20x6m. 
Tel. 0889-990-384. 
Sprz.cdam beżową glazurę 5, 70 mkw., 
akwarium. Tel. 046/837-67-33. 
Oddam gruz ceglany. Tel. 0502-291-340. 
Kamień ciosany. Tel. 046/838-95-42 po 16.00. 
Komplet mebli kuchennych drewnianych, 
dębowych Tel. 0601-946-325, 
046/839-63-46. 
Sprz.cdam frezarkę 2-wrzecinową Gomat 
Tel. 0602-754-980. 
Sprzedam blachę trapezową, arkusze 
.2x1, 1 O, blachę płaską 2x1 ,25, gąsiory 
dachowe. Tel. 0506-844-177. 
Sprz.cdam podkłady kolejowe, nowe 4,80 m 
i używane 2,65 m. Tel. 0605-896-130. 
Sprz.cdam zamraż.arkę 220 I, stan idealny. 
Tel. 0663-491-196. 
Sprz.cdam overlock 3-nitkowy, stebnówkę 
2-iglową, łańcuszkową. Tel. ()600..552-226. 
Suknia ślubna, rozm. 44, biała 
Tel. 0663-675-148. 
Pojemnik metalowy I OOO l 280 zł. 
Tel. 0421719-12-00. 
Sprz.cdam pralkę automatyczną Polar 
w dobrym stanie, zlewozmywak stalowy 
dwukomorowy, 2 pary drzwi łazienkowych. 
Tel. 042/719-19-83. 
Oddam gruz betonowy, Głowno. 
Tel. 0606-826-080. 
Sprz.cdam telefon .Sony Ericson K700i, 
T630. Tel. 0698-085-003. 
Pustaki stropowe Teriwa keramzytowe. 
Tel. 0504-010--956. 
Przyczepę campingową, kola do Opla Fron
tery (4 szt.), wentylatory duże, elektrowciągi 
1,61, 31, grzejniki żeliwne, silniki elektrycz
ne (35kW, 25kW, 22kW, 15kW, inne). 
Tel. 0889-561-534. 
Strugarka do metalu, podzielnica do frezarki 
do metalu (nowa), lampy oświetleniowe ze
wnętrme - 2 szt, szatki ubraniowe (metalo
we), frezarka do drewna, Tel. 0889-561-534. 
Ziemia z wykopów. Tel. 0509-047-152. 
Sprzedam trak taśmowy, przewoźny 
lub stacjonarny, cena od 12500 zł . 
Tel. 0506-534-1 OO. 
Kotly C.0. firmy Ulrich na pellets (granulat). 
W sprndaży od czerwca - Hurtownia „Cai
trum Budowlane" PATIO Zielone lgllo 
na os. Górki przy pawilonie Spożywczym 
„Górki", ul. Łęczycka 64, Łowicz. Hurtow
nia zapewnia 100'/o zaopatizenie w pellets. 
Okna i drzwi z PCV w Łowickim Cechu Rze
miosł, ul. Plac Przyrynek, Biuro handlowe 
producenta przyjmuje zamówienia od ponie
dzialku do piątku w godz. 9.00-15.00. 
Spu.cdai 1 montaż. Ceny konkurencyjne. 
Płyty k/g, tanio. Tel. 0503-359-225. 
Spm:dam nowoczesny wózek, 
wielofunkcyjny (gl~boki + spacerówka). 
Tel. 0512-271-280. 
Sprzedam nowy pice olejowo-g;izowy 
Di Dietrich + zbiornik 2000 I. 
Tel. 0602-875-904, 0461830--32-46. 
Sprzedam płyty yumbo. 
Tel. 0604-206-136. 
Sprzedam wózek spacerowy finnowy, 
stan idealny. Tel. ()600..918-875. 
Kuchnię g;izową z piekarnikiem - sprzedam 
Tel. 0461837-26-24. 

Sprzedam welniaki łowickie 
(mlodzieżDwy i duży) + skrzynia drewniana. 
Tel. 0608-359-373. 
Łódż motorowa, kabinowa, 
z podw07.Ówiai, silnik 35kM. 
Tel. 046/837-55-98, 0604-649-161. 
Sprzedam maszyny szwalnicze. 
Tel. 0693-824-708. 
Szafa, wym. 200x85x60 cm, stan bdb. 
Tel. 046/837-30--26. 
Sprz.cdam pustaki - tanio. 
Tel. 046/837-90--51. 
Skuterek dziecięcy, nowy. 
Tel. 0606-645-785. 
Keyboard 01sio CTK-811 ze stacją dyskie
tek i sekwenserem. Tel. 0661-150--273. 
Segment pokojowy - tanio. 
Tel. 046/837-00-99. 
Regal i wypoczynek. 
Tel. 046/837-03-25. 
Wyposażenie sklepu spożywczego: 
lada chłodniczam waga elektroniczna, 
krajalnica, półki szklane, kosz.e. 
Tel. 0693-126-258. 
Sprz.cdam skrzypce lub zamienię na saksofon 
tenorowy. Tel. 046/837-10-09. 
Łaty budowlane 415. Tel. 046/838-83-54. 
Sprz.edaż używanych mebli z Niemiec. 
Tel. 0693-659- I 78. 
Regal czarny. Tel. 0608-466-473. 
Sprz.cdam spodnie i kurtkę skórzaną, 
kask, rękawice, buty na motocykl, 
kosiarkę elektryczną, tanio. 
Tel. 046/837-90-82. 
Sprzedam overlock 3-nitkowy Textima. 
Tel. 0503-994-881. 
Używana brama, szer. 3,6 m. 
Tel. 0886-427-374. 
Kompletne c.o. - grzejniki żeliwne, rwy. 
Tel. 0510--303-240. 
Rower mlodzieżDwy (górski) stan dobry, 
250 zł. Tel. 046/837-42-63. 
l.amrażarka, nowa, wys. 150 cm, 
5 szuflad - tanio. Tel. 0694-783-924. 
Okna, kable. Tel. 0887-044-104 
w godz. 18.00-21.00. 
Wypoczynek skórzany, używany. 
Tel. 0694-508-757. 
Myjka karseher 3-fazowy - sprzedam. 
Tel. 0609-468-158. 
Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 
Bojler clektrycmy 60 I i 3 okna drewniane, 
wym. 180xl45. Tel. 0606-351-491. 
Akordeon Horc 120 basów 4-chórowy. 
Tel. 0241277-92-62. 
Sprzedam przyczepkę samochodową, 
przyczepkę do naprawy, elementy 
do złożenia przyczepki, ramy do przyczepek. 
Tel. 0501-040-082. 
Wanna akrylowa narożna I 55x95, 
okno 12}x88. Tel 0606-267-977. 
Sprzedam siedzc"flie konne Kulbaka. 
1e1. 0695-922-894 po 1 s.00. 
SprLCdam kamień polny, drobny. 
Tel. 0694-720-623. 
Sprzedam sypialnie bialą, 16-'Lko, 
szafa, dwie szatki, komoda, cena I OOO zł. 
Tel. 0665-711-118. 
Suknię ślubną. Tel. 0502-312-275. 
Bramę ogrodzeniową, używaną, kompletną 
- sprzedam. Tel. 042/710--8~5. 
Skrzynki plastikowe, silniki elckryczne, 
motoreduktor i opony 750/20. 
Tel. 0421719-59-36. 
Spr7.edam kamienie polne. 

Sprzedam monitorCRT 17",kartęmuzycmą 1el. 0606-875-821. 
Sound Blaster, aud.iodigy, CD RW LG. Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, 
Tel. 0607-800-789. ró-'my asortyment i szlaki, 
Sprzedam dwa rowerki na 3- i 6-lat. przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0698-133-181. Tel. 0601-33-88-13. 
Sprtcdam sofę mlodzieżDwą, rozkladaną, 
1,15-2 m, używana pościel w wełny natural
nej. Tel. 0660--799-243. 
Sprzedam suknię ślubną, białą, 
rozm. 38-40. Tel. 0691-979-288. 
Sprzedam kamienie małe, duż.e, cięte, z dowo
zem. Tel. 0693-824-736. 
Suknię ślubną białą rozmiar 38-40 - tanio. 
Tel. 0505-667-099. 
Sprzedam blachę3 mm i 2 mm. 
Tel. 0421719-58-61. 
Dwa tunele foliowe 4x l I. 
Tel. 0607-463-592. 
Oddam gruz i żużel. 
Tel. 0607-527-029. 
Wyprzedaż komputerów. 
Tel. 046/837-14-37. 
Sprzedam suknię ślubną roz. 38/40, ceru. 
Tel. 0692-066-476. 
Nokia 6020. Tel. 0604-675-442. 
Sprzedam używane meble pokojowe 
(dębowe i sosnowe) w dobrym stanie. 
Tel. 0691-405-938, 0600--935-669. 
Płaszcz długi damski, kurtkę skórzaną, umy
walkę z szafką, telefon komórkowy Sony Eric
son - nowy, drzwi wewnętrzne pokojowe, 
okno PCV 865xl 135 - nowe i okno trójkątne 
- nowe. Tel. 0602-370-470. 
Sprz.cdam keramzyt 3 m3• 

Tel. 0660--699-025. 
Sprzedam lady chlodnicze, lady sklepowe, 
regały, wagę. Tel. 0695-761-373. 
PRnie sprzedam kanapę rogową 
• sofę i dwa fotele. Tel. 046/837-48-32, 
0606421-612. 

Sprzedam drewno opałowe, 
deski, krokwie, sztachety. 
Tel. 050!1-150-287, 046/856-95-83. 
Sprzedam maszynę steboówkę. 
Tel. 046/814-18-57. 
Sprzedam wózek inwalidzki. 
Tel. 0663-127-468. 
Okna za pól ceny, Wołomin, drewniane, 
nowe, h 145, szer. 57, 147*4, 87*1, 57*3. 
Tel. 0606-303-191. 

Sprzedam złączki do rusztowań, 
15 zł za sztukę. Tel. 0609-771-897. 
Sprzedam maszynę Łucznik w dobrym 
stanic oraz 2 inne wieloczynnościowe. 
Tel. 046/834-92-20, 0665-150-011. 
Sprz.cdam przyczepę bagażową 850 kg. 
Tel. 0601-33-88-67. 
Wyposażenie do sklepu mięsnego 
m 50 procent ceny - sprzedam. 
Tel. 0604-577-321, 046/833-02-78. 
Sprz.cdam ladę chłodniczą. 
Tel. 0603-960-019. 
Kamień gruby, polny z rozbiórki 
na skalniaki drobny - tanio sprzedam. 
Tel. 046/831-73-69, 0506-840--122. 
Sprzedam stare meble. 
Tel. 0660-189-404. 
Sprz.cdam 5 uli poszerz.onych 
z wyposażeniem, I 000 zł. 
Tel. 0221634-01-44, 0604-96-92-08. 
Sprz.cdam skórzane i nie tylko - kanapy, 
wypoczynki, fotele (używane). 
Tel. 046/832-22-32, 0505-05-35-52. 
Sprzedam chłodziarkę 60 I, śrutownik bąk. 
Tel. 046/831-13-32, 0663-613-456. 
Sprz.cdam w okazyjnej cenie 
TV Thomson 29 cali 100 Hz na gwarancji. 
Tel. 0695-321-000. 
Sprz.cdam szklarnie do rozbiórki 
i betoniarkę. Tel. 0606-529-316. 
Sprz.cdam chłodnię hakową, wymiary 
5,4012,40/2,0 (pilne). Tel. 0601-775-632. 
Sprz.cdam tunel foliowy oraz dwa piece. 
Tel. 0887-647-751, 046/838-60--1 O po 16. 
Sprz.cdam motorek dziecięcy na akumulator. 
Tel. 0512-137-938. 
Sprz.cdam wózek Chico Trio 2003 
(spacerówka, głęboki, nosidełko) 
plus fotelik do samocbodu do 18 kg. 
Tel. 0602-779-603. 
Sprzedam tanio beton komórkowy 60/24, 
Skierniewice, ul. Mazowiecka 2, 
tel. 0608-590--657. 
Sprz.cdam telefon CMD-J70, stan idealny, 
100 zł. Tel. 0501-415-690, 0506-154-511. 
Sprz.cdam jaja lęgowe kury cochin. 
Tel. 046/814-61-47, 0608-613-494. 
Sprzedam niedrogo, używane - lodówkę, 
kuchnię gazową, zamraiarkę. 
Tel. 046/814-24-70. 
Wydzieiżawię lub kupię fermę kurzą. 
Tel. 0660--916-398. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy ~ Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20--18. 
Miody, dyspozycyjny, technik rolnik 
ze :znajomością komputera szuka pracy. 
Tel. 0663-510--541. 
Młoda, uczciwa, technik ekonomista, student
ka z:tO<.'Zlla, majomość j<;zyka ru1giclskkgo 
- S7Uka pracy. Tel. 0667-189-353. 
Zatrudnię szwaczki. Tel. 0606-958-480. 
Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 0509-219-622. 
Miody, wyksztalcenic średnie - matura, 
uregulowana służba wojskowa, stolarz 
meblowy z praktyką, prawo jazdy kal B 
- podejmie pracę. Tel. 0501-707-657. 
Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosh1pa, MEDYK, ul. 
Ułańskiej 2, gab. 14. Przyjmujemy: śr. 16-19, 
sob. 8-14. Informacja i zapisy: 046/862-18-
12, 0509-867-229. Kursy zawodowe: 
zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. 
Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę. 
Tel. 0696--022-697. 
Zatrudnię szwaczki 
do szycia bielizny. Tel. 0602-651--060. 
Zatrudnię na stanowisko blacharz-dekarz 
od zaraz i pomoc blacharza, możliwość zareje
strowania na pełen etat Tel. 0694-470--514. 
Zatrudnię operatora dżwigu. 
Tel. 0502-124-098. 
Ubojnia zwierząt w Kamkowie zatrudni. 
Tel. 042/719-56-78 
Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim 
doświadczeniem, do sklepu wielobranżowe
go, Łowicz. Tel. 0564-933-343. 
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Firma P.0.M. Eko-Servis zatrudni • 
w Łowiczu osoby na stanowisko 
kierowca • ładowacz, wymagania: 
prawo jazdy kat. C + świadectwo 
kwalifikacji; oraz na stanowisko kie. 
rowca • omiatacz, wymagane prawo 
jazdy kat. B. Tel. 046/830-35-25. 
Chalupnicw szycie - Renderka. 
Tel. 0510--668-123. 
Zatrudnię do pracy w pizzeri przy wypieku 
i rozwożeniu pizzy, możliwość przyuczenia 
Tel. 0602-797-678. 
Zatrudnię fryzjerkę. 
Tel. 0604-180-054. 
Młoda, dyspozycyjna, wyksztalcenie 
średnie handlowe - podejmie pracę w sklepie. 
Tel. 0510--249-036. 
Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 0661-723-045. 
Avon - z.ostań konsultantką w prezencie ko
smetyki, biżuteria, zegarek i torba. Dodatko
wo - perfumy- znane zapachy- super zarobek 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 
Zatrudnię szwaczki oraz chalupnicz· 
ki • dzianina. Teł. 0609-052-848. 
Podejmę każdą pracę oprócz szycia, 
emerytka. Tel. 0607-839-518. 
Zatrudnię szwaczki - konfektja damska, 
stała praca. Tel. 0668-180--601. 
Zakład stolarski zatrudni stolarzy. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 
Fiima Kris Line z Głowna zatrudni szwaczki 
z doświadc=iiem przy szyciu bielizny. 
Tel. 042/719-43-15, 719-43-19, 710-85-04. 
Ratownik i wychowawca-pedagog 
poszukuje pracy na koloniach i obozach. 
Tel. 0885-126-665. 
Mloda, wykształcenie wyższe, 
j. angielski, doświadczenie w handlu i pracy 
biurowej podejmie pracę. 
Tel. 0665-147-456, 0661-889-119. 
Mloda, wykształcenie średnie, 
doświadczenie w handlu podejmie pracę. 
Tel. 0889-750--504. 
Mężczy2Ilę do lat 25 zatrudnię 
do Komisu GSM. Tel. 0602-291-268. 
Młoda, energiczna - podejmie pracę 
w sklepie na terenie Łowicza - Sochaczewa. 
Tel. 0693-249-252. 
Finna dziewiarska zatrudni kobietę 
na stanowisko pakowacz-formowacz. 
Tel. 046/837-11-58. 
Oriflame - z.ostań konsultantką. 
Ciekawa praca. Tel. 0501-153-323. 
FM- fajne perfumy. Sprzedawaj i zarabiaj. 
To proste. Tel. lub sms 0608-224-265. 
Zatrudnię szwaczki {szycie biustono
szy). Łowicz. Tel. 060~12. 
Zatrudnię szwaczki (szycie biustono
szy). Głowno. Tel. 0509-755-822. 
Jeżeli poszukujesz ciekawego i do
chodowego zajęcia oraz chcesz się 
rozwijać zawodowo, zadzwoń 
do mene<ttera sprzedaży produktów 
ubezpleczeniowo..finsnsowych 
I Otwartego Funduszu Emerytalnego. 
Tel. 0501-725-143. 
Dam prac<; w gospodarstwie rolnym 
z zakwaterowaniem. Tel. 046/861-36-14. 
Dam pracę w gospodarstwie rolnym 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 
Tel. 0888-083-134. 
Zaopiekuję się starszą osobą. 
Tel. 0668-263-203. 
Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 060Q..822-089. 
Praca dodatkowa /stała. 
Wymagania: min. średnie, wiek 21-35 lat 
Wynagrodzenia od 1500 zl. 
Tel. 0512-274-237 od l 0.00-19.00. 
Zatn1dnię do prac biurowych osobę 
ze znacmym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Tel. 0604-206-136. 
Zatn1dnię kierowcę kat. C i C +E. 
Tel. 0661-937-383. 

Zatrudnię eksedientkę w sklepie 
w Koci=wie. Tel. 0607-089-610. 
Pracownika w dziale sprzedaży, 
branż.a budowlana - Głowno. 
Pilnie. e-mail: widoki_praca@wp.pl, 
tel. 0502-761-502 po 16.00. 

Sprzedam bale dębowe, nowy aparat wiążący 
do prasy niemieckiej K422 z walkiem, noże. 
Tel. 0500-385-907. 
Sprzedam pianino. Tel. 0667-213-776. 
Opony używane - importer. 

TOPY SPODNIE SUKIENKI 
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182. 
Szafa 2-<lrzwiowa, ławostól podnoszony. 
Tel. 0500-820--226. 
Sprzedam kamienie. Tel. 024/277-92-75, 
066 7-566-272. 
Kuchnię gazową, czteropalnikową, Ewa; 

T-SHIRTY SPÓDNICE SWETERKI 
Dnia 15 maja sklep ·będzie NIECZYNNY~ 

Finna handlowa poszukuje lokali w Łowi
' Cl!ll (tik.l<lp,•p:irtcr)<o fll'" 100-ł50mkw.,,. , 
1 W C~J~~~~IQ.v~\'Jel· OQOS~34!)-l.S_."\. 

SprzcdaD1 stemple budo!"l.ruoe. 
Tal. Q4(i/jl}tl-27-29. 

• & • 
• zlew d\Vllko1norowy; zocickaazcm -sprzedam. 

Tel. '046 1~37-46-49.' ' '"• ' • 
• o' I i' '' <) 4- ) : -ł ~ 
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Handlowca-sprzedawcę_, branża okienna, 
Głowno. Tel. 0504-156-216. 
Zatrudnię do szwalni produkcji konfekcji 
damskiej szwaczki z gJUpą inwlidzką, 
praca stala Tel. 0889-320-779. 
Zakład bieliźniarski w Głownie zatrudni 
szwaczki. Tel. 0692-406-127. 
Do zbioru czereśni czerwiec-lipiec, Stryków. 
Tel. 0508-164-380, 0421719-70-49. 
Zatrudnię kierowci:. kat Cz doświadczeniem, 
wymaganymi dokwnentami, caly kraj. 
Tel. 0601-360-267. 
Zatrudnię ekspedientkę do pracy 
w Łowiczu, znajomość kasy fiskalnej, 
branża spożywczo-monopolowa, 
wiek do 35 lat Tel. ()696.398.&2. 

Kucharzy (-ki) i kelnerów (-ki) zatrudni re
stauracja w Domaniewicach (mif(dzy Łowi= a Głownem) na stale i na weekendy. 
Tel. 0607-930-234 (16.00-18.00). 
Saksofonista wolny. Tel. 0692-101-989. 
Przyjrni:. na staż, zatrudnię kucharkę. 
l.<luny, tel. 0601-439-657. 
Zatrudnię operatora koparkoładowarlci, 
z doświadczeniem. Praca stała, 
na terenie Skierniewic, dobre wynagrodz.e
nie. Tel. 0601-l©-s950. 
Szwaczki - zatrudnię. Tel. 0608-637-060. 
Przyjmę mężczyznę do pracy 
w gospodarstwie sadowniczym. 
Tel. 0604-772~. 
Zatrudnię montażystów podłóg pane
lowych, drzwi. Tel. 066M22-789. 
Zatrudnię kierowe<; C+E, kraj, 
doświada.enie. Tel. 0604-212-720. 
Zatrudnię kierowci;. Tel. 046/830-02-86. 
l.atrudnię kelnerkę i pizzennena do pracy 
w pizzeri. Tel. 06ro. 733-348. 
Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę. 
Tel. 0602-558-294. 
Przyjm« panią do pracy w handlu 
(2-3 dni w tygodniu). Tel. 0601-332-896. 
Przyjme każ.de chałupnictwo (oprócz szycia). 
Tel. 0696-433-864. 
Zatrudnię SZW3C2ki do szycia dzianiny. 
Tel. 0503-994-88 I. 
Zatrudnię kierowcę. Tel. 0421710-72-90. 
Przyjrni:. pracownika do zakladu kamieniar
skiego, uregulowana służba wojskowa, 
wiek do 40 lat. Tel. 0421719-81-66 
w godz. 14.00-17.00. 
l.atrudnię pracownika do zbioru truskawek 
i aronii, Bratoszewice. Tel. 0501-020-358. 
Avoo - bez wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42 
Avon - atrakcyjna ofurta dla nowych konsul
tantek. Smsffel. 0512-115-030. 
Spawaczy z uprawnieniami 0)2 - zatrudnię. 
96-1 OO Skierniewice, skr. Pocztowa 66. 
Proszę o podanie telefonu kontaktowego 
lub adresu. 
Finna budowlana poszukuj! 
podwykonawców do robót brukar
skich - układanie kostki i krawężnika. 
Tel.0601~79. 

Firma budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel.046/833-98-28._.18. 
Firma zatrudni kierownika 
robót drogowych. 
Tel.046/833-98-28._.11. 
Firma zatrudni 
wykwalifikowanych cieśli i zbrojarzy. 
Tel. 046/833-98-28 wew.11. 
Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. 
Firma zatrudni absolwentów szkól wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-88-28 
wew.11, 0601-2984'142. 
Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat B, C, O, E. 
Tel. kontaktowy -0609-837-100. 
Szukam pracy jako kierowca C +E 
świadectwo kwalifikacji, 
brak doświadczenia Tel. 0511-175-776. 
Z.atrudnię stolarza. Tel. 0698-387-549. 
Młody kierowca kategoria B, 
uprawnienia wózek widłowy - pilnie szuka 
pracy. Tel. 0695-175-315. 
Zatrudnię do budowy kominków, 
samoch6d I narzędzia. 
Tel. 0606-30-19-33. 
Do aktywnej obsługi 
posskiemiewice@datagroup.pł 
Tel. 0603-281-859; 046/832-56-20. 
Kierownictwo budowy. 
Tel. 0695-105-025. 
Z.atrudnię osobę do prac przy montażu pokryć 
dachowych. Tel. 052-478-440. 
Kobiety i męi.czyzn oraz traktorzystę do pra
cy w szklarni i gospodarstwie - zatrudnię. 
96-1 OO Skierniewice, skr. pocztowa 66. 
Proszę o podanie telefonu kontaktowego 
lub adresu. 
Oriflame - poszukuję osób ch<;lnych 
do współpracy. Tel.!Sms 0665-149-990, 
046/831-26-98. 
Firma okienna zatrudni z własnym 
samochodem osobowym lub dostawczym, 
Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 7. 
Tel. 0461814-51-21. 
Zatrudnię chałupniczki na overlock 
i stebnówks. Tel. 0665-365-847 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DW. Tel. 046/837-94-85, 0608484--079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001 
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD. 
rnonlai - boib. solidnie. Tel 046/837-47.;48, 
0606-870· 767. 

Film weselny, komunijny, DVD. 
Przyslq>na cena. Tel. 0609-996-333. 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 
NAK Studio Films - wszelkie usługi 
wideofilmowe, nagrania cyfrowe DVD. 
Tel. 046/838-70-51, 0888-832-140. 
Wideofilmowanie ,,Kasia" - wesela, chrzty, 
komunie. Tel 046/837-87-68, 0602-633-407. 
Wideofilmowanie. Tel 0608-475-473. 
Wideofilmowanie. Tel. 0887-674-630. 
Wideofilmowanie - profesjooalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 
Wideofilmowanie. Tel. 0698-618-749, foto
graf; tel. 0602-695-837, www.fotojack.prv.pl. 
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 
Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 
Wideo - Foto. Magia obrazu. 
0696-011-351. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DW. Tel. 050!Mi20-300. 
Przegram kasety wideo na płytę DW, 
24 h. Tel. 0508-132-608. 
Video-Fota „Clip", śluby, komunie, chrzty, 
przegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-723-002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 05()8.286.619. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia 
Teł. 046/838-20-56, 0600-626-7(,(). 
Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 
Instalacje elektryczne, przyiącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-1 IO. 
Cyklinowanie, układanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 
Glarura, terakota, gipsy, malowanie. 
Tanio, solidnie. Tel. 046/830-23-51, 
0600-488-382. 
Docieplanie budynków, 
tynki akrylowe, mozaikowe. 
Tel. 0606-428-162, 046/839-62-30. 
Remonty kompleksowe budynków wewnątrz 
i elewacyjne. Tel 0512-444-062 
Ogrodzenia, balustrady, bramy przesuwne, 
siatka ogrodzeniowa. Tel. 0503-572-046, 
0508-869-390. 
Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-41U69. 
Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparko-spy
cbarką. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 
Usługi stolarskie. Tel. 046/837-15-54. 
Wyrób i montaż schodów drewnianych. 
Tel. 0663-766-557. 
Usługi hydrauliczne, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 
Dachy, przeróbki, roboty mucarskie. 
Tel. 0508-213-80 I. 
Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bezpłatna wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 
Układanie glazury, terakoty, 
gładzie gipsowe. Tel. 0609-569-365. 
Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotly ekogrosrek. miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 
Kominy - montaż wkładów kominowych 
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-101-676. 
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie 
gO!ąCCgo powietrza po calym domu. 
Tel. 0608-101-676. 
Parapety, mannar, granit, kooglomerat, 
drewno - produkcja, montaż. 
Tel. 0608-101-676. 
Vertal - iałuzje poziome, pionowe. 
Rolety materiałowe i antywłamaniowe. 
Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Instalacje i centralki telefoniczne, 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 matcrialem, 
nowoczesne kotły na eko-grosz.ck i uniwer
salne. Tel. 0602-587-341. 
Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0605-180-815. 
Dach-Lux, Grzegorz KQsmowski ofe
ruje sprzedaż błachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych firm, 

e
błtkę I Inne akcesoria dachowe. 

bra jakość, konkurencyjne ceny. 
adczymy usługi blacharsko-Oekar

skie, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawła li 23. 
Tel.lfax 0461837-51..31, 0509-729~19. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 
Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, 
z gwarancją. Tel. 046/837-19-29, 0506-
064-122. 
Rolety, żaluzje, moskitiery - nowo
czesne systemy do każdego typu 
olden, takt& ~ wte.rcenia. t.owicz, 
ul. Ikara 10. Tel. 0461837-44-25. 
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Firma Damir-Bud wykonuje usługi 
budowlane w zakresie komplekso
wego wykończenia pomieszczeń 
pod klucz, docieplenie budynków, 
doradztwo, projekty. Tel. 0601-812-262, 
0609-506-585, 0691-979..31 o. 
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy. panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046'837-50-84, 
0601-303-858. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 
Remont i wykańczanie mies:zkań, glazura, 
terakota, panele, gladzie gipsowe. Dociepla
nie poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844. 
Solidne układanie glazury, terakoty, murowa
nie, tynki, posadzki, docieplanie, panele, 
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607-070-420. 
Tynki wykonuję. Tel. 0697-923-472. 
Rusztowania warszawskie - wypożyczam. 
Tel. 0697-923-472. 
Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0697-725-830. 
Wypożyczam rusztowania warszawskie. 
Tel. 046/837-32-82. 
Wykończenia, remonty. 
Tel. ~78-225. 
Instalacje elektryczne, alarmy, 
domofony, wideodomofony. 
Wyoena, montaż, naprawa. 
Teł. 06Cl!Ml88-606, 0691-715-506. 
Wykończenia wnętrz. 
Tel.~5-256. 

Glazura, terakota, gładź, panele 
- ceny do uzgodnienia Tel. 046/837-95-43. 
Kompleksowe remonty pomieszczeń 
-tanio. Tel. 0668-821-833. 
Remonty - kompleksowo. 
Tel. 0600-614-490. 
~-Tel.0607-196-356. 
Remonty-profesjonalnie. Tel. 0691-774-281. 
Wypożyczam rusztowania warszawskie. 
Tel. 0510-124-700. 
Centrum Parkietu poleca schody, parkiety, 
mozaiki pałacowe, parkiety egwtyc"l1le oraz 
prowadzimy usługi w zakresie montażu i cy
klinowania Łowicz, ul. Chmielińskiej 21. 
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194. 
Docieplanie budynków, remonty. 
Tel. 0509-108-521. 
Hurtownia wykonuje usługi wykończenio
we wnętrz ,.pod klucz" z mateńałów wła
snych wliczonych w usługę- fuktura 7% VAT 
w pomiesl.czeniac mieszkalnych; ocieplanie, 
ściany z płyt k/g, gładź, glazura, terakota, ma
lowanie, wządzenia grzewcze. 
Tel. 0501-074-060, 0501-074-061. 
Tynki, glazura. gipsy, wykońc=iia 
Możliwość obejrzenia Tel. 0880-765-378. 
Tynki, wylewki, inne wykończeniowe. 
Wolne terminy. Tel 0696-520-312. 
Tynki, wylewki - tanio. 
Tel. 0692-198-640 po 18.00. 
Stawianie ogrodzeń klinkierowych. 
Tel. 0511-337-768. 
Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 
Układanie kostki brukowej, granito
we;. Tel. 0692-789-266, 046/837~-99. 
Gotowe projekty domów mieszkal
nych, gospodarczych i altany z gril
lem. Tel. 0602..370470, 046/830-20-78. 
Tynki, gładzie gipsowe, docieplenie budyn
ków. Tel. 0693-332-588. 
Kominki - projektowanie, budowa, 
200 wzorów. Tel. 046/837-84-$2, 
0602-282-415. 
Usługi wykończeniowe, malowanie, 
gładź, montaż płyt gik. glazura, terakota, 
panele. Tel. 0504-388-696. 
Tynki, posadzl<i. Tel. 0888-822-109. 
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik. 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-00-14. 
Glazura, terakota, panele, itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Wykonuję tynki. Tel. 0697-923-472. 
Układanie kostki brukowej, granitowej 
- gwarantja. Tel. 0600-150-196. 
Tarcica, skład drewna budowlanego krycie 
i sprzedaż pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141 obok U-Caru. 
Tel. 046/832-63-08 biuro, kom. 0505-038-785. 
Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Teł. 0503-718-798. 
Docieplenie budynków i elewacji, 
możliwość tynków ałaylowych, realizacja 
zamówień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Układanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Usługi elektryczne. Montaż instalacji 
i urządzeń elektrycznych. Alarmy i domofo· 
ny. Prace kontrolno-pomiarowe. 
Tel. 0602-779-602. 
Tynki gipsowe, cementowo 
- wapienne agregatem. Tel. 0695-616-371. 
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 0461874-28-30. 
Dachy kiyjemy blachą i papą. 
Tel. 0604-182-211. 
Kompleksowe usługi budowlane. 
My pracujemy Ty masż spokojną głowi< .. 
Tel. 0602-779-602 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Montaż paneli ściennych, podłogowe, 
glazury, terakoty, gipsy, faktury VAT. 
Tel. 0607-037-281, 0608-334-526. 
Usługi budowlane i remontowe. 
Gładź - glazura - terakota - malowanie. 
Tel. 0602-779-602. 
Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Tel. 0608-172-838, 
046/832-82-12. 
Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 
lJkład~nli:> ko.~tk.i, dbcicplanie budynków. 
Tel. 0512-965-626. 

Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja. 
Tel. 0502-478-440. 
Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki. 
Tel. 0509-822-409. 
Tynki maszynowe gipsowe 
i camentowo-wapienne. Tel. 0602-779-602. 
Usługi hydrauliczne . Tel. 0698-402-521. 
Usługi hydrauliczne, instalacje grzewcze, 
tanio. Tel. 0607-122-424. 
Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospoclarczych. Tel. 0661-251-301. 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Docieplenia budynków. Tynki akrylowe 
i mineralne. Tel. 0602-779-602. 
Glazura, terakota - tanio, solidnie. 
Tel. 0663-999-123. 
Panele, terakota. Tel. 0694-28-74-47. 
Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, 
terakota, plyty karton/gips. Tel. 602-779-602. 
Hydraulika, pełen zakres do A do Z, 
wykończeniówka, solidnie, tanio. 
Tel. 046/815-08-38. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
fi1ktury VAT. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komputerów I inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 
Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Tel. 0604-891-092. 
2.espól - żywa, dynamic:zna muzyka, 
akordeon, saksofon, gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608-433-199 wieczorem. 
Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
Zespół - wesela Tel. 046/838-66-46. 
Śluby limUZ}'lll\; Tel. 0604-344-609. 
DJ - ixofesjonalnie poprowadzi każdą 
imprezę - wesela, bale, bankiety, imprezy 
okolicznościowe. Tel. 0604-281-361. 
Zespół - wesela. Tel. 0605-283-913. 
Usługi transportowe Lublin kootener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602.Ql1-ó41, 
046/838-70-32. 
Projekty graficzne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-1I5. 
Wymiana pasów w verticalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel. 1146,183().()4.2, 0601-226-S44. 
Chata na stół staropolski. 
Tel. 046/838-68-24. 
2.espói muzyczny, wieloletnie doświadczenie. 
Tel. 0606-908-346. 
Śluby WY Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 
Zespól muzyczny z wokalistką 
-wesela Tel. 0502-473--091. 

Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Tel. 046/837-81-98, 0691.s61-244. 
Naprawa instalacji elektrycznych 
przy ciągnikach i przyczepach. 
Tel. 0667-465-953. 
Amatorskie urządzenie lub pomoc 
przy wykonaniu ogrodów. 
Tel. 602-338-819. 
Biuro badania opinii społecznej za wyraże
nie zgody współpracy płaci I O zł, 
udzielenie odpowiedzi ankietowej 20 zł. 
Tel. 0241367-48-54 po 17.00. 
Folie okienne: antywłamaniowe (zastępują 
kraty), przeciwsiooeczne, łustrlane, 
dekoracyjne Sochaczew, 
telJfax 046/861-11-54, www.foltur.com.pl 
Naprawa pralki automatycznej, zamrażarki, 
lodówki, ogrzewacze przepływowe. 
Tel. 0603-531-989. 
2.espói muzyczny, wesela 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-67. 
2.espói muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 
Wywóz nieczystości płynnych. 
Tel. 0500-190-988, 0501-537-143. 
Wyjazdy handlowe na Węgy 
i inne pm;jazdy busem. Tel. 0694-109-740. 
Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 
Profesjonalna obsługa imprez 

. muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 
AłYy tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukar1tę atramen
tową lub laserową. 
Zrobisz to sam najtańszym kosztem. 
Kiosk przed kinem Polonez. 
Tel. 0509-620-300, 0508-132-608. 
www.schodyparkiety.pl 
Bagażówka, przeprowadzki. 
Tel. 0601-34-71-70. 
Limuzyny Lincoln nowe modele, 
www. wynajmijlimuzyny.pl 
Tel. 0604-869-878. 
Naprawa maszyn do szycia, Skierniewice, 
ul. Kilińskiego 26, godz. 9 .OO- I 7 .OO. 
Tel. 046/832-29-33, 0602-648-193. 
Ogrody - oczJ<a wodne - systemy 
nawadniające, projekry i wykonania 
Tel. 0505-266-276, 0660-636-814. 
Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-178-189. 
Stół staropolski wynajmę. 
Tel. 0605-309-5ł4, 0693-444826. 
Dekorowanie sal weselnych, 
stołów na imprezy okolicznościowe. 
Ceny promocyjne. Klimaty - Dekoratornia 
Tel. 0505-065-572, 0509-652-676. 
Os=ędraj ©-130 prpcent na impuisacb 
telefonicznych. Tel. 0513-135-270. 
Do wypożyczenia stół wiejski i dekoracja 
sali weselnej - tanio. Tel. 0660-781-295. 
Projekty ogrodów. Jesz.cze w zimowej 
promocji. Tel. 0503-607-085. 
Oddam okna drewniane po wymianie. 
Tel. 046/833-95-07. 

Lincolny (białe, 7 m), czarny Merce- Ogrody - OC'lXa wodne - systemy nawodnień, 
des - śluby. Tanio. Tel. 0604--076-469. profesjonalne wykonarńe. 
Pranie dywanów, tapicerłci w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 
Wynajem sali na wesela, komunie 
i inne imprezy okolicznościowe, 
sala do 120 osób. Łowicz, ut. Powstań
cirw 15, tel. 0501-129-752. 
Szybki kredyt gotówkowy dla osób 
odrzuconych przez banki. 
Tel. 0502-762-462. 
Materace sypialniane i rehabilitacyj
ne. Łowicz, ul. 3 Maja 15. 
Tel. 046/837-82-71, 0660454-111 
- Tapicerstwo. 
Usługi transportowe, samochód dostawczy, 
1,5 t-tanio. Tel. 0501-154-218. 
Usuwanie drzew niebezpiecznych 
metodami alpinistycznymi i inne pra
ce wysokościowe. Tel. 0698-841-838. 
Ogrodzenia, bramy, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 
Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP. 
Tel. 0504-171-19ł, 044m5-02-95. 
Cateńng, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Doradztwo Prawne „Casus", porady, 
pozwy, wnioski, obsługa prawna firm. 
Niskie ceny. Tel. 046/837-70-96, 
0512~. 

Połowa zespołu nawiąże współpracę 
- wesela Tel 0693-754-349. 
RTV Serwis- naprawy gwarancyjne i pogwa
rancyjne, autoryzacje firm: Sony, Philips. LG, 
JVC, Thopson, Samsung, Pionier, Sharp i inne. 
Łowicz, ul. Krakowska 11. 
Tel. 046/837-28-85. 
Śluby- czarne BMW 3. BMW 5. 
Tel. 0508-909-732. 
Noclegi dla fUTI1, Łowicz. 
Tel. 0508-718-509, 0603-100-171. 
Rolety okienne, duży wy!>ór 
kolorów i typów. Tel. 0602..370470, 
046/830-20-78. 
Podciśnieniowe pranie dywanów 
i tapicerek u klienta. Tel. 0694-876-103. 
Poprowadzę ewidencją czasu pracy 
kicrowcówzapomocąprogramuTacho-Scan. 
Tel. 0695-674-712. 
Śluby - Toyota Avensis. 
Tel. 0606-977-837. 
Potrzebuję po-.lyczyć 1500 71na3-5 miesięcy. 
Tel. 0500-820-226. 
Pożyczki gotówkowe, obecnie spetjalnie dla 
osób na emeryturze lub rencie; c;tccyzja 5 min. 
ŁowiC?, ul. Pocir=zna 19b, tel. 646i837-32-76. 

Tel. 0660-636-814. 
Audi A6, limuzyna srebrny metalik, 
śluby i inne. Tel. 0697-725-858. 
Śluby- BMW, czarne. Tel. 0508-909-732. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków. Układanie i cyklinowanie 
podłóg. Tel. 0603-200-532. 

KOMPUTERO 
- PISANIE 

Kompuleropisanie, rysunki, wykresy 
- tanio i szybko. Łowicz. Tel. 046/83 7-78-71, 
0602-277-013. 
Komputcropisanie. Tel. 046/837-46-85. 
Komputerowe przepisywanie prac 
- szybko i solidnie. 
Możliwość wydruku (czarno-białe). 
Tel. 0600-539-459 po 14.00. 
_Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

NAUKA 
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 
Matematyka Tel. 046/837-85-96. 
Matematyka - korcpetytje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 
Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 
Student PW, korepetycje - matematyka, 
fizyka, cliemia Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 
Matematyka - student UŁ, 90 min/25zl. 
Tel. 0606-647-491. 
Język angielski - korepetycje. 
Tel. 0604-962-820. 
Chemia, biologia. Tel. 0601-613-%3. 
Techniki relaksu, wizualizacja zdrowia 
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.00-21.00. 
Mgr matematyki. Tel. 046/837-53-15. 

./ PROJEKJ' 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 
Sprzedam ję=nieó, owies, żyto, mieszankę. 
Tel. 046/838-14-63 po 20.00. 
Deszczownie. Tel. 0506-140-684. 
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-90. 
Sprzedam kwotę mleczną. 
Tel. 0692-2©-705 po 16.00. 
Suche wyslodld melasowane 
i sypkie - sprzedam. 
Tel. 046/839-28-71, 0602-235-159. 
Siew kukurydzy. Tel. 0694-55CMi61. 
Sprzedam tanio młóto browarne 
z przywozem Tel. 046/838-48-86, 
0691~ 

Sprzedam młóto browarne. 
Tel. 046/838-48-86, 0691~ 
Ogólnoużytkowe kurczęta zaszczepio
ne i odhodowane Tel. 046/838-28-07, 
0889-910-653. 
Remonty ciągników C-360, T-25, 
C-330 - tanio. Tel. 0606-786-748. 
Owies, jęczmień - spm:dam. 
Tel. 046/874-76-69. 
Dwukółkę ciągnikową, sortownik 
do ziemniaków- :;prmiam. Tel. 046'874-76-69. 
Spaedaż kolczyków dla z:wienąt 
hodowlanych. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 046.'1131Mi2-19, 0668-131-109. 
Siew kukurydzy siewnikami Becker 
4- i &-rzędowymi z dozowaniem na
wozu i komputerami do monitorowa
nia wysiewu, siew w różnych rozsta
wach międzyrzędzia. 
Romax, tel 0604--078-564. 
ARMA „woztiAK'• ŚWIADCZYUSUJ
GI SIEWU KUKURYDZY SIEWNIKIEM 
BECKER Z KOMPUTEREM WYSIEWU. 
TEL 0602-709-962. 
Sprax!amkukwyd:zx;Sart Tel.0608-163-268. 
Sprzedam tyto, owies, pszenżyto, 
słomę. Tel 046lll38-2IM8. 
WOZ:f PASZDNE KEENAN. 
TEL 046/838-17-19, 0609-7~73. 
Dojarłli przewodowe, hale udojowe, 
wygrodzenia, zgarniacze obornika, 
świeUiki kalenicowe. 
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373. 
Sprzedam bex:zkę 2500 i na wodę, bez pod
wozia, ocynkowaną; siewkę do nawCYlll 
zawieszaną; przyczepę 3,5 t, wywrotkę. 
Tel. 0241277-95-36. 
Sprzedam sadzeniaki ziemniaka żóitego 
i jadalne. Tel. 046/838-76-14. 
Przywiozę młóto browarne. 
Tel:~. 
Sprzedam jęczmień, pszenicę, pszenżyto. 
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14. 
Sprzedam pszenicę i żyto. 
Tel. 046/838-98-90. 
Kupie Oń<an. Tel. 046/838-23-93. 
Sprzedam wóz konny, sieczkarnię, śrutownik, 
wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kultywa
tor, obsypnik, kosiarka zaczepiana, silnik 
elektryczny 4KW, opryskiwacz ogrodniczy 
Pilmet Teł'. 0602-657-161. 
Sprzedam siano belowane. Mysłaków 20 I, 
tel. 0600-722-348. 
Sprzedam przyczepę 6 t. 3-stronny wywrot. 
Tel. 0886-425-275. 
Sprzedani pług 5-skibowy, hydrauliczny, 
agregat uprawowy 2,8 m. Tel. 0509-897-637. 
Sprzedam slomę w kostkach. 
Tel. 0500-037-679. 
Sprzedam C-3(,() 3P. Tel. 046/838-ro. 79. 
Jałówkę na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-74-91. 
Sprzedam Ursus 4514 lub MTZ 82, 
prasę Z-22412, 2002 rok, orican 2A, roznut
nik. Tel. 050ł-504-723. 
Sprzedam Ursus 45 I 2, Ursus 91 ;z. przyczepę 
4,5 t, opryskiwacz Pilmet, Prasę-Z-224/1. 
Tel. 0500-222-737. 
Sprzedam sadzeniaki Irga, snopowiązałkę 
Warta 2, młockarnie szerokomłotną Warmian
ka, agregat uprawowy szer. 2, I O m. 
Tel. 046/838-13-61. 
Sprzedam siano. Tel. 046/837-90-49. 
Sprzedam żyto i mieszankę (kilkanaście ton). 
Tel. 0500-839-393. 
Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty 
z mieszanki, śruty z owsa (atrakcyjna 
cena), śruty kukurydzianej. 
Młyn w Retkach. Tel. 046/838-7345, 
046/838-73-28. 
Sprzedam sadzarkę do WaT"CfW. 
Tel. 0603-722-880. 
Sprzedam owies i mieszankę. Sromów. 
Tel. 046/838-44-77. 
Sprzedam siano w belkach. 
Tel. 046/837-27-05 wieczorem. 
Sprzedam Claasa 46 I 20x 120, 
szeroki podbierncz. Tel. 0695-855-170. 
Sprzedam obornik. Tel. 0506-150-469. 
Opony rolni= po atrakcyjnych cenach. 
Tel. 0600-326-597. 
Oleje silnikowe, hurt-detal. 
Tel. 0600-326-597. 
Sprz.edam skt7ynki 15kg i kosiarkę rotacyj
ną. Tel. 0691-715-496. 
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To nie romoc·a! 
wsz."YSTKIE LEKI 

Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! 
· U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 
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U NAS WARTO 
Sprzedam Ursus C-330 lub C-360, stan bdb. 
Wygoda 8. 
Sprzedam ciągnik C-330 z turem; przyczqię 
4-tonową, sztywną. Teł. 0502-322--079. 
Sprzedam słomę below.mą ze stodoły, 
\\:}gada. Tel. 046/838-90-69. 
Sprzedam jalówkę cielną i zacielone. 
Tel. 0600421-548. 
Sprzedam kabinę C-3(,(); pszenżyto z żytem 
pół na pół. Tel. 046/838-14-53. 
Sprzedam kiszonkę kukurydzianą I ha, 
3000 zł, 1600 t w czterech pryzmach, 
?.3kiszona, kwas mlekowy, do negocjatji. 
Tel. 0602-673-181. 
Sprzedam pług obracany 3-slabowy; 
dmuchawę; śrutownik 7,5 kW z wydmuchem. 
Teł. 0691-979-270. 
~.Tel.0502-291-340. 

Sprz.edam ro7JZUtnik. Tel. 046/838-47-98. 
Sprzedam sad7.arkę. Tel. 046/838-48-03. 
Sprzedam sianokiszonkę - heloty. 
Tel. 046/838-88-46. 
Sprzedam bwaki pastewne, gm. Kiemazia. 
Tel. 0602-745-301. 
Kosiarka sadownicza - sprzedam. 
Tel. 046/861-1049, 0880-726-277. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0600-421-548. 
Sprzedam bzy jałówki na wycieleniu. 
Tel. 046/838-73-19. 
Bwaczek dla krów - sprzedam; 
przyczq?ę niską - kupię. Tel. 024n.82-ll-30. 
Sprzedam jałówki i Ursus 3512, 1996 role. 
Tel. 0600-421-548. 
Ziemniaki Lord, Wlnela - sprz.edam. 
Tel 046/838-87~1, 0504.oto.&t9. 
Sprzedam siewnik Poznaniak oraz Kosa. 
Tel 046/838-89-39. 
Sprzedam I O I mies:zanki {ps:renica,j(=nień), 
10 !pszenicy. Teł. 0241277-72-97 wiec:z.ormL 
Spr.zedam jalówkę na oc:ielenkL 
Tel Q603..395.392. 

Sprzedam kultywator z walem slnnlwym 
i dwukółkę do ciągoilca. Tel. 046/838-04-79. 
Sprzedam klatki na króle. 
Tel. 0461837-10-l 1. 
Sprzedam sieczkarnię Forschnitt E281C, 
1988 rok. Tel. 024277-48-57, 
0694-146-962 po 20.00. 
Sprzedam słomę w koslkach. Oiruśłin 51. 
Tel. 046/839-22-83. 
C-330 po remoncie - 1975 rok, payc:zql2 sa
mazbierająca T05M - 19')4 rok - sprzedam. 
Teł. 066Ui02-629. 
Kupię jałówki cielne hodowlane. 
Tel. 0503-007-351. 
Orkan 2, pług bzyslabowy - sprzedam. 
Tel. 0421719-70-29, 0691-538-572. 
C-360, 1984 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-047-954. 
C-330 - spaedain. Tel. 0605-530-477. 
Sprzedam talerzówkę, dwukółkę ciągnik.ową, 
opryskiwacz. Tel 0421719-56-77. 
Sprzedam deszcrownię. 
Teł. 0663--049-266, 0693-531-562. 
Sprz.edam pszenżyto. Tel. 042/719-95-65. 
Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Tel. 046/838-79-59. 
Kupię C-330M, stan bdb. Teł. 0602-686-518. 
Sprzedam żyto, słomę ze stodoły. 
Tel. 046/838-77-40, Strugienice. 
Ciągnik C-355, zarejestrowany, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/838-31--05. 
Sprzedam siano, słomę belowaną. 
Tel. 0691-335-514. 
Sprzedam żyto, słomę. Tel. 0606-364-262. 
Sprzedam kw~ mleczną 12100 kg. 
Tel. 046/838-63-16. 
Sprzedam Bizon Z.056, stan idealny, 1988 rok. 
Tel. 0509-897-637, 046/838-24-63 po 20.00. 
Sprzedam l 5t żyta. Szymanowice 36. 
Sprzedam redelka 5, opryskiwacz 300 I. 
Tel. 046/838-47-23. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Skowroda Poludniowa 17, tel. 0888-822-173. 
Sprzedam zboże, mieszankę. 
Tel 046/838-63--04 wieczorem. 
Sprzedam krowę-na wycieleniu. 
Zielkowice 214. 
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanic. 
Tel. 0504-171-191, 044/725--02-95. 
Sprzedam Cyklop, stan dobry. 
Tel. 046/838-46-40. 

Sprzedam owijarkę bel, siewnik 
do kukurydzy, rozb7ąSarka Farh, 3,6 m. 
Tel. 0601-297-783. 
z.etor 5211, 1988 rok, przyczepa 4 t, 1995 rok, 
prasaZ224, =tnik 6t Tandem (do małego 
remontu). Tel. 0608-420-169. 
Sprzedam r021ZUtnik Forshnit T-088, siecz
karnie do kukurydzy jednorzędowe, wyci
naki do kiszonek, becz1<a ascenizacyjna 3300 
I, przyczepy samozbierające do sianokiszo
nek, plug obrotowy 3-skibowy, siewniki 
zbożowe Amazone 3 m, Nordstein 3 m, orkan, 
agregat uprawowy na sprężynach 2,50 m. 
Tel. 0512-444-949, 0241356-24-64. 
Kombajn zbożowy John Deere985, 1980rok, 
z kabiną, heder 4,20m, stół do rzepaku, cią
gnik MF, 95 KM, przedni napęd, z kabiną, 
ładowarka crolowa Tich - sprzedam. 
Tel. 0603-696-524, 0241356-24-64. 
Silniki ciągnikoweMIZ, 914, 1214, Leyland, 
agregaty prądotwórcze 7, 30, 600 kW, 
agregaty chlodnicze, c:zi;ści ciągnikowe różne. 
Tel. 0504-475-567. 
Sprzedam tunel foliowy 6x30. 
Tel. 046/838-56-74. 
Sprzedam 2 wysokocielne jałówki, 
termin 20.052006, po bardzo dobrych mat
kach. Tel. 046/838-11-74. 
Sprzedam wysokocielna krowę, termin 
wycielenia 15.052006. Tel. 046/838-11-74. 
Sprzedam mieslankę żyta z pszenżytem, 
ok. 15 t Tel. 046/838-11-74. 
Sprzedam masz1 do widlaka 
Teł. 0667-901-220 po 18.00. 
Sprzedam slomc;, okrągłe bele. 
Tel. 046/838-77-71. 
Sprzedam pszenżyto i mieszankę zbożową. 
Tel. 0603-401--075, 0663-884-969. 
Spm:dain jęczmień jary. Teł. 046/837-48-11. 
Sprzedam prasę zwijającą, walcową, 
l 20x 120, stan bdb. Teł. 0600-822-089. 
Sprzedam gęś i 2 ~ i mak: kac:zki 
(11 szluk), dwie wialnie i bukownik. 
Wybołów 72, tel. 046/838-11-24. 
Sprzedam ziemniaki Mila. 
Teł. 046'838-12-26. 
z powodu likwidacji sprzWain krowę 
(lr7llcie wycielenie). Teł. 0696-678-800, 
046/839-67-88. 
Sprzedam ciągnik rolniczy z.etor 6011, 
1982 rok. Teł. 046183~2, 
0602-nó-727 wiec20mn. 
Sprzedam opiyskiwacz spilinowy, taczkowy, 
wbici, marlci Mimrem - stan idealny. 
Tel. 046'837--07-25 po 20.00. 
Sprzedam pług obrotowy Ibis 2+ I, 2003 rok, 
~ (zasyp 3 t). Teł. 0508-363-954. 
Sprzedam jałówkę na chów lub rzeź. 
Nieborów, tel. 046/838-56-89 po 20.00. 
Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy jedno
rzi;dową Mex, Potinger - Rototion 
Teł. 046/838-74-45. 
Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Kocierz.ew Północny 32. 
Sprzedam ciągnik T25, 1982 rok. 
Tel. 0692-575-415, 0241277-39-63. 
Sprzedam kombajn Bolko i ścinacz zielonek. 
Tel. 0604-104-335. 
Sprzedam sianokiszonkę w baltonach. 
Tel. 046/839-73-34. 
Sprzedam basen 350 I. 
Tel. 024128542-98 po 20.00. 
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, radziec
ki. Jacochów 26. Tel. 046/835-20-00. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0606-189-399. 
Sprzedam śrutownik walcowy. 
Tel. 0880-511-791. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-60-50, 0514-963-640. 
Sprzedam C-360, po remoncie, 1979 rok, 
10000 zł i kultywator 10. Tel. 0603-991-236. 
Ładowacz cyklop, stan dobry. 
Tel. 0661-848-399. 
Sprzedam ziemniaki Lord. 
Tel. 046/838-47-66. 
Sprzedam C-330. Tel. 0503-955-221. 
Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 0693-752-498. 
Sprzedam kiszonkę z buraków cukrowych. 
Tel. 0241277-48-96. 
Sprzedam basen na mleko 430 I. 
Tel. 024/277-73-60. 
Sprzedam pszenicę. Tel. 0887--051-729. 
Sprzedam zboie. Tel. 0502-282-752. 
Sprzedam owies. Tel. 0887-043-854. 

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne. Parma 91. Belka polowa do opryskiwacza 8 m. 
Tel. 0667-626-828. Tel. 0504--047-563. 
Sprzedam siano heloty 120xl20, rozrzutnik SprzedamciągnikC-360. Tel.0421719-58-17, 
obornika jednoosiowy, dojarka Alfa Lava, 0608-776-473. 
mieszalnik na mokro 250 l. Zlaków Nowy. Sprzedam wielorak. Tel. 0421719-58-61. 
Tel. 046/838-71-71. Opryskiwacze polowe, sadownicze, 
Sprzedam krowę wysokocielną. belki herbicydowe, inne maszyny 
Tel. 046/838-57-59. I środki ochrony roślin. Dmosin 124. 
Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Niebo- Tel. 046/874-72-88. 
rowa, Tel. 0500--071-877, 046/838-64-79. 
Sprzedam krowę na wycieleniu, 4 cielak. 
Tel. 0660-750-259. 
Sprzedam MF 255, Ursus C385A, 4x4, 
ładowacz Tur do MF, Bizon Record, Z.056. 
Tel. 0501-504-723. 
Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 0698-967471. 
Sprzedam krowę zacieloną. 
Tel. 0461839-60--02. 
Sprzedam przycząię samozbierającą. 
Tel. 0602-339-ó65. 

Sprzedam mieszankę i pszenżyto. 
Tel. 0421719-80-89. 

Spr.tedam przycząię dwukólk« ciągnik.ową, 
gilotynę, betoniarl<ę, spawarkę, szlifierkę, 
wiertarką ze stołem, wiginarkę do rur i stojak 
oraz Poloneza Caro, 1994 rok. 
Tel. 0510-630-898. 

Spmxiam siano. Tel. 0421710-93-45. 
Sprzedam pług 3-skibowy, sadzark« polską, 
rozrzutnik jednoosiowy. Tel. 0887-382-129. 
Ursus 4812, stan bdb. 
Tel. 0421719-63-66 po 20.00. 
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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! 

Sprzedam jęczmień, żyto, owies. 
Tel. 046/838-75-17 wieczorem. 
SprL.Cdam kosiarkę konną na gumowych· 
kolach, krajzegę i lampę oświetleniową 
~Tel. 046/861-12-13 po 20.00. 
Sprzedam opryskiwacz polowy i słomę. 
Tel. 0601-320-604. 
Sprzedam siano, słomę, owies, żyto. 
Tel. 0505-581-431. 
Kupię kombajn buraczany. 
Tel. o5o5-505-ś58. 
Sprzedam ładowacz własnej konstrukcji przy
stosowany do każdego ciągnika z tylu 
(do C-330 możliwość dołączenia z przodu). 
Tel. 0606-678-418. 
Sprzedam MTZ-82 1994 rok, 4x4, stan bdb. 
Tel. 0693-538-486, 046/838-43-29. 
Sprzedam 2 t ziemniaków sadzeniaków Astra. 
Tel. 0663-977-979. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel 046/838-49-51. 
Sprzedam prz.ycząię samozbierającą T -072, 
pług 4-skibowy, 5-skibowy podorywkowy. 
Tel. 0696-363-211, 0605-997-370. 
Sprzedam knma i uprządz na konia 
Tel. 046/838-11-61. 
Sprzedam Bizon Super Z--056, 1989 rok, 
stan bdb, garaWwany. Tel. 0695-608-762. 
Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914. 
Sprzedam baloty z sianokiszonki. 
Tel. 0695-608-762. 
Ciągnik rolnlc:zy Embitrak Mercedes, 
F"lll - maszyna do zbioru ogóltlów 
I po11ildorów - sprzedam. 
Tel. 046/838.a3-14, 0509-208-236. 
Bielarka ciągJłikowa. Teł. 0692-101-989. 
Sprzedam krowy - likwidacja stada; siano 
i słomę w kostkach ze stodoły. 
Dąbkowice Dolne 57. Teł. 0696-906-910. 
Sprmd;im slomę. Malszyce 73. 
Tel.~. 

Sprzedam kis:ronki Lucerna kończyna 
+ trawa; z jabłek; żyta. Tel. 0661-748-287. 
Sprzedam siewkę do nawuzu, stan bdb. 
Teł. 046'861-25-51. 
Sprzedam bale dębowe, nowy aparat wiążą:y 
do prasy niemieclciej K422 z walkiem, oore. 
Teł. 0500-385-907. 
Sprzedam mardiew ~i burac2J<i_ 
Tel 046/838-11-62. 
Siewnik do kukurydzy Becłcer 4-17.ędowy 
z dowwnikiem nawozu, stan bdb- sprz.edam. 
Tel. 0241356-27-60, 0512-444-919. 
Sprzedam z.etor 5211, stan bdb; przetrzą;ar
ko-zgrabiarlci; wycinadci do kiszonek nYżne
go typu; rozsiewacz nawozu Amazone -
Rauh; opryskiwacz 2500 I, 18 m Rau; pług 
:zagonowy 4-skibowy Kwenerland, 5-skibo
wy Grudziądz - import Niemcy. 
Tel. 0241356-27-60, 0512-444-919. 
B=ki ~ ocyri<ow.n; 4(ID(fil) ~ 
siewnik zbożowy Ama:rone 2,5 m - 3 m; 
sortowniki do ziemniaków - sprzedam. 
Tel. 0241356-27-60, 0512-444-919. 
Dmuchawy do złxYża niemiecki - sprz.edam. 
Tel. 0241356-27-60 do 20.00. 
Słoma rolowana, możliwość transportu 
- sprzedam. Tel. 0509-282-300. 
Zgrabiarka Deutz- Far 3 m; 
~ Nymajcr4m-sprzedam. 
Tel. 0241356-27-60 do 20.00. 
Sieczkarnie do kukurydzy jednorzędowe 
Potinger, Menge~ PZ - sprzedam. 
Tel. 0241356-27-60 do 20.00. 
Przyczepa do zielonek Deutz- Far 8 tTandem, 
1989 rok - sprzedam. Tel. 0241356-27-60. 
Agregat uprawowy 5,10 - sprzedam. 
Tel. 0698-417-557. 
l.etor 7211, 1990 rok; talerzówka 3 m 
na kolach; siewnik 3 m; <02Siewacz nawozu 
2-telerz.owy, I OOO I; Cyklop; orkan; 
pług obrotowy 4 + I; wały strunowe 
- sprzedam. Tel. 0605-780-957. 
Sprzedam jałowicę na ocieleniu. 
Nieborów, tel. 046/838-56-27. 
Sprzedam krowę wysokocielną, 
z czwartym clelakiein. Mysłaków 223, 
tel. 046/838-69-97. 
Ford Escort 1.3, 1991 rok-sprzedam: 
Tel. 046/839-60-16, 0604-133-387. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Bobrowniki 159, tel. 046/838-68-43. 
Sprzedam słomę prasowaną. 
Tel. 046/838-99-25. 
Sprzedam prasę kostkę, 1998 rok. 
Tel. 0603-945-983. 
Sprzedam dojarkę Alfa Lava!. 
Tel. 046/838-12-93. 
Sprzedam siano w kostkach i luzem,jęcmlleń 
i żyto. Tel. 0602-875-904, 046/830-32-46. 
C-330, 360, MF, silniki, "'.'Io/ korbowe, pom
py wtryskowe, osie przedme (kpi.) 
,,Rol-Inwest" Bielawy. Tel. 0506-140-584. 
Sprzedam dwie krowy: jedna na wycieleniu 
(16 czeiwca), druga wycielona (kwiecień). 
Likwidacja. Tel. 046/838-59-65. 
Sprzedam jalówkę wysokocielną. 
Nieborów 76. 
Sprzedam 3 t żyta, 15 m siana 
l..owicz., Am1ii Krajowtj 108, tel 046'837-90-54. 
Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kW, 5,5 kW, 
bijakowy IO kW. Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam brony 5, pług 2 Grudziądz, f02Sie
wacz Kos, glebogryzarkę 2 m Grudziądz, 
opielacz do buraków, dojarkę Alfa Lava! 
2-konwiowa, kosiarl<ą hstwową Osę. 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą, słomę. 
Tel. 046/838-78-83. 
Sprzedam słomę belowaną. Nieborów 60 
wiadomość po 17.00 lub w sobotę. 
Zbiór zielonek (żyta, sianokiszonek) 
nową przyczepą samozbierającą Cla
as Quantum 5500 z roto catem, siecz
karniami Claas Jaguar 840, 690. 
Romax, tel. 0604--078.a;4. 
Sprzedam siano. Tel. 046/837-65-72. 
Sprzedam krowę wysokocielną 
(drugi cielak). Tel. 0880-307--004. 
Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-90-76. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/839-63-15. 
Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
mies-zankę, zbiornik 25 tys. I. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-15-38. 
Sprzedam C-360, kabinę nową, 
siewnik Poznaniak, agregat uprawowy. 
Tel. 0663-252-589. 
Sprzedam T-25, C-328. Tel. 0608-354-m. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel.~1-81. 

Sprzedam śrutownik bijakowy. 
Tel. 0503-639-101. 
Sprzedam C-360 3P, 1989 rok 
oraz prasę kosdruj;p[ Sipma, 1995196 rok. 
Teł. 0886-991-615. 
Spm:dainjalówkę na ocieleniu. KDmpina 30. 
Sprzedam śrulownilc na kamieniach; 
wialnię. Tel. 046/830-38-43. 
Sprzedam sadzeniak Winda 
i plug 3-slabowy. Teł. 046/838-79-59. 
Cięcia żyta na kiszonkę. Teł. 0604-463-486. 
Spm:dainglębcis7a3 łapy. Teł. 0608-591-942. 
Sprzedam agregat podorywkowo-ści 
wy. Tel. 0889-861-307. 
Sprzedam koparko-ladowarl<.ą Mikrus 12 TH, 
zawieszaną do ciągnika, prawie nową. 
Teł. 0605-413-277. 
~kosiad<ęmacyjnązFamwolu,malą. 
Tel. 046'838-50-22. 
Sprzedam burak pastewny. 
Teł. 0696-794-219. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Teł. 046'838-49-27. 
Sprzedam dojarkę 2-l<onwiową. 
Tel. 046/838-83-54. 
Oddam gruz za danno, sprzedam.~ 
do siana zawieszaną 4-gwiazdcową; 
aparat płetwowy do rozrzutnika obornika. 
Teł. 046/838-48-47, 0663-126-370. 
Sprzedam kombajn ziomiaczany Anna, 
6000 zł. Tel. 0606-603-215. 
Sprzedam słomę żytnią, belowaną. 
Tel. 046/838-77-83. 
Schładzalnik mleka 330 I - sprzedam. 
Tel. ~17-74, 0605--061-344. 
Sprz.edam ps2micę. Tel. 0602-711-706. 
:zetor 5211, 1988 rok; prasa Z-22411 Sipina, 
1997 rok; =tnik Tandem, do remontu; 
orkan 2 - sprzedam. Tel. 0608-420-169. 
C-330, 1983 rok; prasa zwijająca Sipma, 
2002 rok; owijarka do bel - sprzedam. 
Tel. 0692-601-689. 
Sprzedam ~zgrabiarkę 5. 
Tel. 046/837-14-15. 
Sprzedam basen na mleko 430 I Alfa Lava!. 
Tel. 046/838-77-21. 
Sprzedam żyto, mieszankę, słomę. 
Tel. 046/838-17-64 wieczorem. 
Przyczepę samozaładowczą do bel Sipma, 
1998 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0600-822--089. 
Kuplę nadstawki nad burty do przy
czepy typ T-16911 4t z Cz.amej Bialo
stockiej. Tel. 046/838-46-81. 
Sprzedam dojarkę Alfa Lavat. 
Tel. 046/838-95-39. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu i małe, 
młode pieski. Wyborów 41. 
Sprzedam 2 jalówki po wycieleniu 
i 2 maciorki zaprosione. Tel. 46'838-81-34. 
Sprzedam slomę prasowaną i kamień polny. 
Tel. 0692-971-544. 
Sprzedam jalówkę na wycieleniu. 
Bednary 37, tel. 0601-614-048. 
Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, fabryczny, 
1995 rok, stan bdb. Tel. 0691-666-967. 
Kupię mies-zankf( zboż.ową. 
Tel. 0600421-548. 
Sprzedam siano i trawę na siano, I ha. 
Tel. 046/83845-80. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 0661--054-347. 
Sprzedam C-3(,() 3P, przyczepa wywrotka, 
4 t, 2 tłoki na op. I O, siewnik Poznaniak, 
talerzówkę. Tel. 0503-952-792, 
046/861-60-20 wieczorem. 
Sprzedam ly7.kę przedsiębierną 
do koparld Białoruś. Tel. 0886-814-776. 
Naprawa basenów na mleko. 
Tel. 0603-531-989. 
Ziemniaki - sprzedam. Tel. 0694-981-494. 
Ursus 2812, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0694-759-401. 
Pszenica 15 t - sprzedam. 
Tel. 0609-468-158. 
Jałówka na ocieleniu - sprzedam. 
Wrzeq:ko 94. Tel. 0508-862-947. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-82-57 wi=-orem 

Drewno kominkowe: grab, dąb, brzoza; 
lewar masarski; jałówkę cielną - sprzedam. 
Tel. 0600-252-277. 
~·Tel 0691-707-684. 
Jałówka wysokociclna - sprzedam. 
Stachlew 187, tel. 046/839-61-16. 
Siano i słomę w kostkach - sprzedam. 
Tel. 0668-374-464, 046/838-30-40. 
Dwukółka ciągnikowa - sprzedam. 
Tel. 0696-930-205. 
Opryskiwacz plecakowy z motorem, 
~ Tel.046/838-33-44. 
Sprzedam wspomaganie ukladu kierownicze
go Zetor. Tel. 0692-146-594. 
2 jałówki cielne: 25.05.2006 i 7.062006 
- sprzedam. Tel. 046"838-38-66. 
Sprzedam burak pastewny z kopca. 
Kiernozia, tel 0691-770-662. 
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy 
zawieszany Pilmet Tel. 046/838-49-09. 
Sprzedam kombajn Bizon Z--056, 
ładowacz Cyklop, czeski. Tel. 0600-335-473. 
Sprzedam zlxrii: paszowe. 
Tel. 0241277-70--05. 
Spr.t.edam schladzalnik do mleka 300 ~ 
mało używany Alfa Lava!. 
Tel. 0241285-84-27 od 20.00. 
Sprzedam łubianki nowe, drewniane 
i plastikowe, używane. Tel. 0886-825-610, 
0241277-94-27. 
Sprzedam ciągnik 355; ro7JZUtnik dwuosio
wy; siewnik ~oznaniak, kabinę do C-360. 
Tel. 0693-555-430, 0241277-48-00. 
Sprzedam zlxrii:, mi=mkę, pszmżyto I O t, 
~2 IOO:Je,2pufy,zamażad<ęMoiS222. 
Tel. 0600-266-236. 
Sprzedam jałówki wysokocielne, zboże, 
pmmyto, miesz31lkę. Tel. 0241236-52-58. 
Sprzedam IUl.drabniacz sadowniczy - 3400 2ł; 
siewkę do nawozu 400 I Ama:rone - 1200 2ł; 
siewni zboiDwy Hmt, 3 m, redlice talerzo
we - 3800 2ł; siewnik Fiona, 2,5 m - 2400 2ł; 
<hwchawę do 2baża, 12 m rur- 1450 zł. 
Tel. 0880-885-911. 
Sprzedam krow'< i jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 024277-91-96 wiecwnm. 
Uslugl c:iQclażyta, traw i siitl iUkismi lid 
siecz11am1ą - szybko I tanio. 
Tel CJ696.824-736. 
Sp?;edarn zboże. Teł. 046/838-13-34. 
Sprzedam jęczniień, mieszankę, pszenicę, 
p;:zmżylo - większą ilość dowiozl;. 
Teł. 0661439-560. 

~·Teł. 0503-047-710. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu 
z pod oceny. Teł. 046"838-74-74. 
Kwot,. mleczną sprz.edam. 
Teł. 0421719-58-05 po 20.00. 
Sprzedam przyc:ząię samozbierającą 
,)ugoslowiankę - lir'. Teł. 046/838-25-48. 
Gorczycę oczyszczoną - sprzedam. 
Tel. 0608-539 444. 
Sprzedam owies. Tel. 046/874-61-62. 
Ciągnik S-320, podnośnik, 
wałek pu.eka2nika. Tel 0601-570-937. 
Sprzedam pług 4- i 5-slobowy Atlas zabez
pieczenie na kamienie, kolczatki do pługów, 
dojarlcę Hektor kompletną w ocynku, kulty
wator czternastka grudziądzki, pług cztero
skibowy obrotowy Overo, siewnik Amazo
ne 07 czterometrowy, <02Siewaez nawozów 
1200 kg. Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam sieczkarnię fabrycznie nowe 
do Bizona wągrowieckie standardowe 
lub elektryczne. Tel. 0509--083-222. 
Owies 12 t - sprzedam. Tel. 0421719-55-55, 
0512-307-727. 
Sprzedam słomę w kostkach, opryskiwacz 
polowy 400 I, owies. Tel. 046/874-75-82. 
Sprzedam śrutownik, silnik 7,5 kW, młynek, 
młockarnię na prostą słomę, wialnię, 
okolice Głowna. Tel. 0609-761-724. 
Spmxlam jałówkę na wycieleniu, 
termin 19.062006. Tel. 0513-958-823. 
Sprzedam ciągnik C-362, wer.;ja Export, 
kabina, wspomaganie; kosiarki< rotacyjną 

· do małego remontu. Tel. 0693-441-571. 
Prasę zwijającą i ro7JZl.ltnik 2-osiowy 
- sprzedam. Tel. 0508-364'849. 
~·Tel. 0503-491-575. 
Sprzedam ciągnik C-355. Tel. 513-958-741. 
Sprzedam sadzonkę porzeczki 
czerwonej. Tel. 046/814-14-13. 
Fenna Julianów przyjmuje zamówienie 
na odchowane kurczęta użytkowe. 
Większą ilość dowo7.ę 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, chlodziarl<ę do mleka 
Tel. 046/831-12-87. 
Sprzedam sadzonki porzeczki czar
nej I czerwonej. Tel. ~17-443. 
Borówka amerykańska sadzonki 
- Sprzedam. Tel. 0602-42-71-44. . 
Sprzedam drewno opalowe. 
Tel. 046/838--06-54, 0501-179-357. 
Skup owoców, nawiążę współpracę. 
Tel. 0607-242-247. 
Sprzedam I O ton pszenżyta, Chehnce gmina 
Kowiesy. Tel. 046/831-78-65. 
Sprzedam sadzonkę truskawki Zenga. 
Tel. 0609-942-131. 
Sprzedam2 krowy cielne. Tel 046/81-57--067. 

Sprzedam prasę Z 224/1,97, stan bdb, 
pierwszy wlaściciel. Tel. 0693-698-029. 
Sprzedam dojarką nową, 2-bańkową. 
Tel. 046/831-75-41. 
Sprzedam kombajn zbcrż.owy Sampo 500, 
fiński , stan ban1z.o dobry z rozdrabniaczem 
słomy. Tel. 0692-357-841. 
~ jalówkę na wycieleniu, 
Święte Nowaki. Tel. 046/835-20-04. 
Sprzedam pług obrotowy 3-skibowy, 
produkcji niemieckiej. Tel. 0601-775-632. 
Spm:dambdowaczCyklop. Teł. 0601-775-632. 
Sprzedam Zetor 7211. Tel. 0506-360--053. 
Sprzedam ładowacz Troi~ 1989 rok. 
Tel. 046/832-29-72, 0885-273-271. 
Sprzedam zbiornik do mleka 440 litrów. 
Tel. 046/831-11-52 po 19.00. 
Sprzedam sadz.onki truskawki Zenga. 
Tel. 046/832-29-39. 

ZWIERZĘTA 

Bażanty Tel. 0663-467-569. 
Westy. Teł. 0663-467-569. 
Hodowla owczarlców niemieckich 
- poleca =zeniaki rodowodowe. 
Tel. 046/837-23-33, 0508-174-814. 
Sprzedam smwcerlci miniatury pieprz. i sól. 
Tel. 0697-930-598. 
Sprzedam 4-tygodniowe Bernardyny. 
Tel. 0501-431-992. 
Sprzedam 2-łelniego owczarlra niemieckiego 
oraz 18-miesięcmego amstaffii.. 
Tel. 046/838-64-47. 
Skupię króle. Teł. 0500-296-173. 
Sprzedam Bernardyna, 8-miesiecy, 
suczl<a 3-miesiare. Teł. 0504-010-956. 
Buldog Anaykański, szczenięta - sprzedam. 
Tel 0660429-341, 0660429-317. 
Sprzedam szczeniaki Owczarki niemieckie. 
Tel. 0604-646-674. 
Spm:dain yorki. Tel. 0885-365-246. 
Sprzedam tanio 3-letnią sukę owczarl<a nff>. 
mieclciego, :ze W7ł!lc:.dii na wyjazd do Anglii. 
Teł. 0502-181-050. 
Owczarek. niemiecki, 2-lelnia suka, 
długowłosa, mocniejmj budowy, ładna, 
za<hina- sprzedam. Tel. 046/838-00-75. 
Sprzedam szczeniaki wy7Ja myśliwskiego. 
Teł. 0694-514-370. 
Wyprzedaję króle: olbrzymy belgijskie 
i plamiste. Teł. 0601-750-965 wieczorem 
Wyżły - s:zczenięta- sprz.edam. 
Tel. 0608-637-060. 
Z.amienię 2-roc:mego p;a Owczarka Podha
lańskiego na szczeniaka Bernardyna lub 
Owczarka Niemieckiego. Tel. 0607-09()..232. 
Sprzedam kozy, kózki, mleko. 
Tel. 046/837-11-75. 
Sprzedam konia Fiorda, 2-łetniego. 
Tel. 0693-253--063. 
Sznaucerki miniaturki. Tel. 0241285-25-21 
6 klaczy zaźrebionych i 2 2rebaki - sprz.edam. 
Tel 046/838-88-42 wi=.orem 
Kłacz na oźrebieniu, 15 CZCIWiec - sprzedam. 
Tel 0505-413-209. 
Sprzedam juillka, szczeni«ta. 
Tel. 0421719-91-96, 0607-500-181. 
Sprzedam janmiki szorstkowłose. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609. 
Sznauceiki rodowodowe. Tel. 0606-639--045. 
Sprzedam cocerspaniel angielski, złoty. 
Tel. 0509-38-17-16. 
Sprzedam klacz - kuc 1,5 roku - srokata, 
wzrost ok. 140 cm, bardzo grzeczna. 
Tel. 0504-531-593. 
Sprzedam klacz - kuc 1,5 roku - kasżtanka, 
wzrost 130 cm. Tel. 0504-531-593. 
Przyjmę chętnie szczeniaki, również ró-żne 
- kwidelki (na ctziałkę). Tel. 0506-840-122. 
~· Tel.046'835-34-51. 
Bernardyn, suczka dwuletnia. 
Tel. 0507-199-606. 
York krycie. Tel. 0507-960-946. 
Sprzedam buldogi angielskie. 
Tel. 0507-960-946. 
Spmxlam labradory. Tel. 0512-221-828. 
Sprzedam sukę owczarka niemieckiego, 
9 miesięcy. Tel. 0512-221-828. 
Sprzedam yorló suczki. Tel. 0697-725-858. 
Owczarki niemieckie, tanio sprzedam. 
Tel. 0607-318-187. 
Sprzedam latlerki czarne podpalane. 
Tel. 0605-385--006. 
Kurczęta odchowane. Zapisy - sprzedaż pasz 
Rawa Mazowiecka, Zamkowa Wola 32 A. 
Tel. 0600- 332-799. 
Ferma Julianów - sprzedaż kurcząt odchowa
nych. Tel. 046/81546-36, 0505--027-560. 
Sprzedam owczarlci niemieckie, długowłose. 
Tel. 046/831-12-18. 
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~ KOTLY NA EKOGROSZEK I 

KOTLY MIALOWO-W~GLOW 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wylconuJemy 
l_,,,,acJ• o.o. z 7" VA1 
* bezpłatne kosztorysy I porady techniczne 

IRTHERMO-STAN ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12. tel. (046} 837-83-93 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

TECHNIKA GRZEWCZA G l O W N 0, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

HURTOWNIA PASZ -----
\WJ~~ \\ ~ · S~;4j ~ • premixy 
w~ . ~;mi~ . mączki 

KOCIERZEW POŁUDNIOWi2s I rt!_Zett! . : otręby pszenne 
• sruty soiowe, rzepakowe 

• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: • olej rybny, sojowy 
• doradztwo żywieniowe poniedziałek - okolice Soboty • dodatki zakwaszające 

• wysłodki buraczane 
• układanie dawek pokarmowych wtorek - okolice Złakowa 
• dosta~a towaru do klienta środa - okolice Waliszewa 

• lizawki solne, mineralne 
• inne dodatki paszowe 

• sprzedaż bezpośrednio z samochodu czwartek - okolice Bąkowa 

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

RABEN POLSKA 
o. GRODZISK MAZOWIECKI 

I 

Praca polega na przygotowywaniu 
zestawów promocyjnych 

dla naszych Klientów. 
Praca odbywa się na magazynie. 

Jest to praca czasowa. 
----

Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt pod numerem telefonu: 

(022) 734 7116 

Stryków, ul. Batorego 27, 
tel. (042) 719-94-23, fax (042) 719-94-24 
•usługi transportowe ,,.~~,,.. 
•dostawy betonu D 
• produkcję betonów specjalistycznych 
• elementy prefabrykowane: 

bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

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

i cementu c~~ 

GR~1 ()f) ~t:ł3f)CJ.ACJI 
BURMISTRZ GŁOWNA INFORMUJE. 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Głownie przy ul.Młynarskiej 15, 
został podany do publicznej wiadomości 

do dnia 31 maja 2006 r., 
wykaz lokalu uiytkowego 

stanowiącego własność Gminy Miasta Głowno, 
znajdującego się na parterze budynku 

usytuowanego na nieruchomości 
położonej w Głownie przy ul.Młynarskiej 8 • 

-przeznaczonego do oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 
Dodatkowych informacji o publikowanym wykazie udziela 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu ' 

Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, tel. (0-42) 719-11-42 

nowy KREDYT 
OOTOWKOWY 
• Hipoteczny ( b k J 
• Także dla osób 8 ft OWY 
! ~:~!~r~~h rolników Tel. 0505·4f 8·742 

TANIO 
I PROFESJONALNIE 
l:.OWICZ, ul. Jana Pawia li f 77/f 79 
tel./fax 046/837-52-83, 837-57-50 

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

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

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

PPHU TEKSPODW 
CENTRAU NASIENNA 

Łowicz, ul. Katarzynów 46 
tel. 046) 837-~28, 837-5:1..-98 

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
11 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 TELEFOłłlGPłY PDP NUMJ;.REM , 

(046) 837-65-63 w godz. 7.00-15.00 R_... 
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Sołtys Barbara Wieteska (z lewe1) zaprasza gości, częstowanych lampką szampana, do świetlicy. 
Pierwsi przestąpili próg nowego budynku radny Piotr Zieliński, tuż za nim wójt Sylwester Kubiński. 

Gmina Bielawy 

leśniczówka ma świetlicę 
D wa lata trwała przebudowa garażu na sprzęt 

rolniczy po dawnym SKR w Leśniw.iJwce w gmi
nie Bielawy na świetlicę wiejską. Budowa ruszyła do
kładnie I maja 2004 roku. Mieszkańcy wsi już od cza
sów powojennych cz.ekali na dom ludowy z prawdzi
wego :zdarzenia. Mieszkańcy wsi podkreślali na uro
czystości otwarcia budynku, 5 maja, że powstał on 
dzięki postawie nowej sołtys Barbmy Wieteski. Objęła 
ona urz.ąd sołtysa prawie cztery lata temu i potrafiła 
zjednoczyć dwa odległe od siebie krańce Leśniw.iJwki. 
Po 1 O latach niedomówień, w końcu osiągnięto kompro
mis i zdecydowano się spnedać stary sprzęt po byłym 
Kółku Rolniczym, które przestało fimkcjonować pod 
koniec lat 70. Stary sprzęt sprzedano jako złom użyt
kowy, z cz.ego pozyskano 25 tys. zł. Właśnie dzięki 
tym pieniądzom można było rozpocz.ąć inwestycję. 
Gmina Bielawy dołożyła niewiele - około 2 tys. zł. 

- Budynek tego typu jest na wsi bardzo potrzebrry -
uważa sołtys Barbara Wieteska. Namawiała swoich są
siadów do pracy przy budowie świetlicy. Większość 

Gmina Łowicz 

pracy mieszkańcy wykonali sami. W czynie społecz
nym postawiono zrąb, wylano podłogi, otynkowa
no, pomalowano. Ściany garażu z cienkiej białej ce
gły obudowano pustakiem i docieplono warstwą sty
ropianu. W środku wykonano podwieszany sufit, 
położono też nowy dach. Dzięki pracy społecznej 
powstał budynek z salą bankietową o wymiarach 
13 x 9 m, wraz z kuchnią, spiżarnią oraz toaletą. 
Z własnego drewna sosnowego mieszkańcy wyko
nali również kil.ka ławek. 

Pierwszy raz zostały one wykorzystane właśnie 
podczas uroczystości otwarcia świetlicy, w której wzięło 
udział około 40 mieszkańców wsi. Przecięcia kolorowej 
wstęgi dokonali wspólnie: wójt gminy Bielawy Sylwe
ster Kubiński, sk.arl>nik gminy Teresa Jóźwiak, radny 
Piotr Zieliński oraz sołtys Leśniw.iJwki Barbara Wiete
ska. Uroczysty obiad przygotowały mieszkanki wsi 
pod okiem specjalistki z Ośrodka Doradztwa Rolnicz.e
go Wacławy Wojciechowskiej. 

(eb) i 

Mistrzynie ortografii 1 Wygody i Popowa 
Martyna Gajda ze Szkoly Podstawowej w Wy

godzie oraz Karolina Paprocka z SP w Popo
wie zostały laureatkami pierwszych miejsc 
gminnego konkursu „Mistrz Ortografii", który 
odbył się w piątek 28 kwietnia w SP w Popo
wie. Pierwsza zwyciężyła ·w kategorii uczniów 
klas I - Ili, druga w kategorii uczniów IV - VI. 

W konkursie udział wzięli uczniowie zsz.eściu szkół 
podstawowych gminy Łowicz, młodsi pisali 

dyktando,zaktóremogliuzyskaćmaksymalnie lOpunk
tów, a starsi rozwiązywali, oprócz dyktanda, test 
z podanymi wyrazami, za co mogli w sumie otrzymać 
34 punkty. 

Pozostali zwycięzcy konkursu w pierwsz.ej grupie 
wiekowej to na drugim miejscu: Anna Tomaszkiewicz 

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

IUT!v!:.~! 
oraz NAPRAWY.. 

MECHANICZNE POJAZDOW: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. 0-46 830-30-55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369 

z SP w Niedźwiadzie wspólnie z Anetą Graszką 
z SP w Jamnie, tn.ecie miejsce zajęła Barbara Płacheta. 
W śród starszych uczniów drugie miejsce zajął Zbi
gniew Kazimierski z SP w Bocheniu, a tn.ecie Marta 
Gromek z SP w Popowie. Uczniowie za osiągnięte 
wyniki w konkursie odebrali nagrody na uroczystości 
wpiątek5majawSPwPopowie. (th) 

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

~ 
~ 

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

Tel. (046) 837-59-49, 0503-977-175, 0504-113-116 

•KLEP O"RODNICZVł®~[3ffi(f)JJ[3 w ~~r3ID· = '1 V • ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
ŁOWICZ RELAKS l ·NASIONAWARZYW~ ' • podłoża ogrodnicze • folie o rodnicze ul. Warszawska 38 • aarowłókrnnv • nawozv - Hv~ro - Kemira 
tel. (046) 837-37-79, 0663-491-14.7 

PELARH•I.&. 
• iglaki • byliny • drzewa • krzewy liściaste 
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Kącik Muzyczny 

FORD Z DEMOBILU 
I NIESTONOWANA STONE 
Zanim naszym miasteczkiem wstrząśnie letnia nawałnica muzyczna (oj, będzie się działo!), 

Kubki z elementami ludowy
mi są już do nabycia w ŁOK 
i biurze Informacji Turystycz
nej przy Starym Rynku. 

w Kąciku Muzycznym jeszcze troszkę o filmach. W łowickim kinie kontynuacja kultowego dla wielu „Nagiego 
instynktu". Niżej podpisany postanowił też sprawdzić, w jakiej formie znajduje się dr Jones, 
bo przecież już niedługo na ekranach czwarta część przygód najsławnieszego archeologa. Jak więc widać 
długi weekend minął piszącemu te słowa na rozrywce. Dodajmy, nie najwyższego lotu„. 

Nowe ludowe 
kubki w sprzedaży 

O d około dwóch tygodni Ło
wicki Ośrodek Kultury oraz 
Centrum Informacji Tury

stycznej działające przy Starym 
Rynku 3 sprzedają nowe porcela
nowe kubki, z nadrukiem wziętym 
z księżackiej twórczości ludowej. 
Wydział Promocji i Analiz łowickie
go ratusza zamówił ich ok. 1 OOO 
sztuk. Przypomnijmy, że nie są to 
pierwsze ,,łowickie" kubki. ŁOK 
sprzedaje jeszcze porcelanowe kubki 
w kształcie trójkąta, na których jako 
ilustracja znajduje się fragmentXVII
wiecznej ryciny Brauna przedsta
wiającej trójkątny Nowy Rynek. Do 
niedawna były jeszcze kubki z her
bem Łowicza. Nowe kubki są do 
nabycia w cenie 9 zł. (tb) 

Kreteńskie impresje 
w GOK Bolimów 

W ystawa prac malarskich ar
tysty amatora Zbigniewa 
Roberta Błaszczyka zorga

nizowana zostanie w sobotę 13 maja 
o godzinie 15.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bolimowie. 
Autor prac, które są owocem jego 
podróży na Kretę, jest mieszkań
cem Warszawy, jednak z Bolimo
wem związany jest poprzez swoją 
posiadłość położoną w Huminie 
Mizerce. Obecna wystawa nie jest 
pierwszą, jaką prezentuje w GOK 
Bolimów. 

(wcz) 

W 1992 roku obraz Paula Ver
hoevena „Nagi instynkt'', wy
wołał prawdziwą sensację. Był pro
totypowym i niedoścignionym do 
dzisiaj przykładem nowego, filmo
wego gatunku - thrillera erotyczne
go. Michael Douglas potwierdził 
w nim dominację wśród kinowych 
m~ch amantów lat 90., ale ten film 
to przede wszystkim Sharone 
Stone. Zabójczo zmysłowy, pięk
ny, uwodzicielski blond-wamp stal 
się obiektem uwielbienia brzydszej 
części ludzkiej populacji od Himala
jów po Pacyfik. A słynną scenę prze
słuchania, którą aktorka zagrała po
noć bez bielizny; panowie studio
wali niczym kontrowersję piłkarską 
na mistrzostwach świata .. . Scena
riusz Joe Eszterhasa, choć mało 
wyszukany, miał w sobie sporo kry
minalnego wdzięku, a że między 
parą głównych bohaterów auten
tycznie zaiskrzyło, widzowie byli 
zachwyceni. 

Stone tą rolą wbiła się w kostium 
efektownego ozdobnika, potem bądź 
to powielała role z ,,Nagiego instynk
tu" bądź, chcąc uciec od ,,szuflad
kowego" emploi, szukała zupełnie 
innych scenariuszy. I choć Sharone 
może pochwalić się wysokim IQ, 
reżyserzy zapominali o jej intelek
cie widząc, wprawdzie efektowną, 
ale tylko powłokę. Dlatego przez 
lata konsekwentnie odmawiała po
nownego zagrania CathrineTramelL 
W końcu jednak uległa namowom 
producentów i po raz drugi wcieliła 
się w postać niebezpiecznej autorki 
poczytnych kryminałów. 

Tym razem akcja filmu toczy się 
w Londynie. Powieściopisarka zo
staje oskarżona o zabójstwo swoje
go kochanka, a jej zeznania ma zwe
ryfikować znany psycholog, który 

oczywiście miast zająć się psyche 
swojej podopiecznej, bardziej zain
teresowany jest jej cielesnością. 
Dr Andrew Glass (David Morri
sey) zafascynowany piękną ko
bietąszybko daje sięwciągnać w nie
bezpieczną grę. A kiedy giną osoby 
z jego najbliższego otoczenia, kon
statuje, że ostrzeżenia przed „czarną 
wdową'' nie były li tylko czczym 
~em 
Muszę przyznać, że nastawiony 

byłem do tego filmu niezbyt przy
jaźnie. Bo przede wszystkim każda 
kontynuacja naraża się na niebezpie
czeństwo wtórności i tak naprawdę 
rzadko zdarza się, żeby dorównała 
części pierwszej, a po za tym ,,Nagi 
instynkt l" był sporym wydarze
niem i „dwójka" nakręcona po tylu 
latach, nie mogła mieć szans na po
dobny sukces. I bardzo dobrze, że 
zrozumiał to Michael Caton -Jo
nes, bo nie próbował zrobić kliszy 
filmu sprzed 15 niemal lat, tylko 
osnutą wokół znanej postaci nową 
historię. Wyszedł mu całkiem zgrab
ny kryminał, z nieźle zarysowaną 
intrygą, co nie powinno w końcu tak 
bardzo dziwić, bo reżyser podpisał 
takie tytuły jak „Dochodzenie" 
z Robertem de Niro czy „Chło
pięcy świaf' z tymże i Leonar
dem di Caprio w rolach głównych. 
A jak się do tego ma możliwość 
współpracy z Sharone Stone czy 
znaną z obrazów Viscontiego czy 
Parkera - Char1otte Rampling 
to można mieć nadzieję na ciekawy 
efekt. Pozytywnie zaskoczony, 
spodziewając się raczej straszliwe
go knota pomyślałem, że najlepszą 
muzyczną ilustracją do tego typu 
opowieści byłaby piosenka Budki 
Suflera ,,Nie wierz nigdy kobiecie". 
Ale skąd Angole czy Jankesi mieli-

FABRYKA OKllN PCV 
,....__....._. ........... RUKOSIN 4 
lOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (046) 837-63-53 
KUTNO: UL. REJTANA &, TEL. C024l 254-60-02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

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

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

by znać taki kawał porządnego 
rock'n'rolla .. ? 

A więc druga część ero-thillera 
okazała się nawet mośna Pomyśla
łem przeto, że jeśli już tak dobrze 
idzie weteranom ekranów (mam na
dzieję, że śliczna Sharon się za to 
określenie nie obrazi ... ) obejrzę naj
nowszy projekt z udziałem Harri
sona Forda. Bo, jak wspomnia
łem we wstępie, już za rok premiera 
„Indiany Jones IV" i trzeba się 
mów z panem Fordem zaprzyjaź
nić. Ale jeśli Steven Spielberg 
zrobi film podobny jak jego kolega 
po fachu, niejaki Richard Loncra
ine, to mimo że jesteśmy wraz 
z synem fanami „Poszukiwaczy 
zaginionej arki", złożymy ostre 
veto! „Firewall" bowiem, to 
100 minut żenująco przewidywal
nego, nudnego i bezwartościowego 
kina klasy B. Nie wierzycie? To po
słuchajcie: 

Jack Stanfield to dyrektor pionu 
informatycznej ochrony jednego 
z dużych banków w Seattle. Kom-

www.peugeot.pl 

putery zna jak mało kto, jest przy 
tym zacnym człowiekiem, dobrym 
szefem, no i wspaniałym mężem 
oraz ojcem. Nie dziwi więc fakt, że 
źli ludzie właśnie naszego bohatera 
wybierają ofiarą swojego niecnego 
planu - porywają mu żonę i dwójkę 
dzieci, a okupem ma być 37 milio
nów dolarów przelanych na ich kon
ta! Dla Jacka taki komputerowy sza
cher-macher to żadna filozofia, ale 
chce być lojalny wobec firmy, jed
nocześnie ratując rodzinę. Wymyśli 
więc złoty środek, a w tzw. ,,mię
dzyczasie" zostanie wrobiony 
w morderstwo najlepszego kumpla, 
straci trochę zdrowia i pieniędzy, ale 
oczywiście wszystko zakończy się 
happy endem 
Aż żal patrzeć jak takie tuzy, iko

ny rozrywkowego kina mojej gene
racji, męczą się w tego typu produk
cjach. 60-letni gwiazdor jakoś nie 
potrafi pogodzić się z upływem lat 
i wciąż chciałby się bić z filmowymi 
napastnikami, pięścią rozwiązując 
wszelkie problemy. To już nie Han 

Solo ani nawet nie „ścigany" -czas 
wyczynów atletycznych pana Har
risona minął. Jakiś czas ternu aktor 
zagrał bardzo fajną rolę w bardzo 
miłym filmie Mike· a Nicholsa 
„Pracująca dziewczyna". Może 
to teraz kino dla niego? Sceny walki 
z jego udziałem nie wciągają, a nie
pokoją - czy aby starszemu panu 
nic się nie stało? Czy na pewno brał 
dublera? 

Ale „Firewall" nie uratowałby 
nawet Brad Pitt czy Keanu Re
eves razem wzięci. Zero napięcia, 
slang komputerowy przeszkadza
jący w oglądaniu i kompromitujący 
finał dyskwalifikują ten film. Na 
poziomie jest jedynie ten ,,zły" -
Paul Bełtany - o niegdysiejszej 
seksbombie Virginii Madsen nie 
ma co wspominać. 

Tak więc pełen obaw czekam na 
mojego4. archeologa. Niewietajed
nak, żeby Spielberg zrobił mi to świń
stwo i pogrzebał mit Indiany Jone
sa Nie moż.e nam tego zrobić ... 

Bogusław Bończak 

Peugeot I 07. niezły łobuz. Sprytny, zwinny. a równocześnie 
w pełni bezpieczny i oszczędny. Jego cena budzi taką samą sym
patię jak jego wygląd. Zapraszamy! 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 
'--·---~ 

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. 
Zużycie paliwa: 4, I VI OO km. emisja C02: I 09 glkm. dla silnika I A HDi 54 KM. 

Łódź, Strykowska 131twyjaldzlodDoat.owU> 
salon: 042-617-07-20 pn.-ct 9.1a, sob '9-14 
Nmoohody używane: 042-617-07-19 
serwis: 042-617-07-1'7 po.~ 7-18. aob. 7-15 
holowanie 24h: 0-501 206 307 
-~·~pt ~apgarageOpeugeotoom 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi ()(,()3--06-18-18 
Taxi bagażowe 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- I I 

Unąd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

()(,()5-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urząd Skaibowy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowarzysz.enie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz 16.00-20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
ŁSA,,Pasiac:zek'', Łowicz, ul. $w. Flociana 7 (mUSlia 
na Błoniach), czynny: pn., wt, czw. w godz 16.00-19.00. 

SamopomocowaGrupaAlEtynencka,,Niemamocnych" 
wl.dunach,(siedzibaGOKl.duny)-czw.godz.18.00. 

Gminna Grupa AlEtynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. IO.OO-I I.OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęłoz wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pl 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
lnfonnacja PKP 046-837-63-11 
Informacja o krajowych numerach 118-913 
Informacja o międzynarodowych nwnerach 118-912 
?.egarynka 9226 
R021110wy 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 publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76 
Urząd Miejski: - ul. Mlyoaiska 042-719-11-51 

- ul Dworska 042-719-11-29 
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Um[d Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy 
Straż po7.ama 042-719-10-08; 998 alarmowy 
Zaklad pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 

Bezpłatna ogólnopolska in fonnacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

Bezpłatna informacja gospoda=a o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż po7.ama 998 
Policja 997 
Telefon informacyjno-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia l.drowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-83 7-36-05 
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-IO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwi=ąt: 

ul. Starościńska 5 
ul. Chełmoń5kiego 3 l 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-830-22-86 
tel. 046-838-87-19 

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki l.drowotnej - przyjmowani są w Ambu
latorium Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. l 6-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 

Dzieci objęte opieką medyczną NiepubliC211ych Za
kładów Opieki l.drowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 

Lecznica dla zwierząt: 
- ul Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel 042-719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zaklad energetyczny 042-719-80-10 
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Plzychodnia Rejonowa, ul. Kopemt'ka 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-<:ZW. 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; 
<=I. 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, c:zw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt. i.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

c:zw. 8.00-12.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- urolog: śr. 11.00-13.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 

• Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe; 
• ~" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-830-22-02 
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
Bełchów: pn.-pl 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00 
Botimów, Rynek Kościmzki 

czynna: pn. wt pl 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00 
Outmo: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Glówna: 

czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lyszkowke: czynna: pn.-pl 9.00-16.00, sb. IO.OO-J 4.00 
Kieroolia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pl 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kieroolia, Kośdmzki 6 czynna: pn.-pt. 8.00-17.00 
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pl 8.30-15.00 
N"Jeborów: czynna: pn.-pl 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Pandia św. Ducha: 7.00, 8.30, I O.OO, l l.30, 18.00; 
e Pandia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, l l.15, 12.30, 17.00; 
e Kokiół Sióstr Bernanlynek: 8.00, IO.OO; 
e Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, i i.00, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. I 8.00 msza z liturgią niedzielną 
e Kaplica seminaryjna: I O.OO 
e Parafia pw. Matki Bo7.ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. Leonarda: I O.OO, i l.30 

Wystawy: 
• MU7.eUD1 ludowe rodziny Br7.aa>wskicb w Sro

mowie, czynne w dni powszednie 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 minimum 5 osób. 

• ,,Księżanek portret własny. Kobietll w wycinance 
łowickiej" - wystawa prezentuje wycinanki na co 
dzień „ukryte" w muzealnym magazynie ekspona-

- pulmonolog: pn„ śr„ pt. 8.00-15.00 
- neurolog: pn„ śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw., pl l l.00-13.00 
- okulista: pn„ śr„ pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wl, czw. l l.00-13.00 
- stomatolog: pn 8.00-1825, wt, śr. 8.00-1535; 

czw„ pt 8.00-15.35 
- ortodonta; pn. ł l.00-18.25; wt„ śr. l l.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

Ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34 
NZOZ Medico, ul T8Jllowa 16, tel. 042-719-92-30 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

uL Zgienka 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: po.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul Lowicka 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 17119, 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 9 maja) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,75 2,79 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,85 2,75 

mąka szymanowska 1,99 1,79 1,70 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

chleb 1,09 0,89 0,85 1,20 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki 2,79 0,99 1,05 1,00-1,20 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,99 2,39 1,80 1,5M,OO 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 14,90 15.60 15,60 13,99 

wołowe bez kości 22,99 18,29 18,60 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10.79 10,50 

łopatka bez kości 9,99 12,99 9,20 10,55 10,55 

szynka gotowana 14,99 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 9,00 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,50 5,50 5.59 7.50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 4,99 6,35 5,65 4,40 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

slonlna 3,49 1,99 2,80 3,70 3,70 1,39 

kurczak 4,29 4,99 4,15 6,30 3,99 3,99 5,00 4,49 

filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11.97 12,50 

makrela w na 11,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko tluste w folll 1,39 1,39 1,35 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masloextra 2,19 2,29 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

maslo 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.~ 0,29 0,30 0,27-0,37 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 

8,59 9,80 9,00 9,4U 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

tów. Posłużyły one do opowieści o życiu codzien
nym i świątecznym Księżanek, o świecie w którym 
payszlo im żyć i pracować, o ważnych wyda!7.eniach 
i sprawach życia społecznego i jednostkowego. 
Wystawa czynna do 6 czeiwca. 

• „lhldycja" -wsezonie2006w Skansenie w Mruzy
cach odbywa się Il edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i JJ!ZYbliż.enie sz.eisz.ej publiczności 
zanikających dziedzin rzemiosła i twó=ości ludo
wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibulowych odbywać się 
będą do końca wrze.Wa 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01 

Czwiu1ek. u mąja: 
• godz.18.59 -DKF ,,Bez Nazwy" CINEMA OFF 

„UGÓR". 
Film opowiada o dwóch braciach mieszkających w 

zrujnowanej wsi wraz z.e schorowaną matką. Trudna 
sytuacja finansowa zmusza chlopaków do stopniowe
go wyprzedawania rodzinnego majątku. 

filtek - nje<tńe!a 12-14 maja; 

• godz.17.00- „V jakVendeta" I 
- film scienre-fiction prod USA. ' 
Historia łagodnej, mlodtj kobie- . 

ty o imieniu Evey (Natalie P011man), 
którą z.e śmiertelnie niebezpiecznej 
opresji ratuje zamaskowany śmiałek 
(Hugo Weaving) znany jako „V''. 
Wyjątkowo charyzmatyczny i po-
twOITiie sprawny w sztuce walki i podstępu, V wznieca 
rewolucję. Po dwóch perfekcyjnie zaplanowanych wy
buchach, przejmuje kontrolowane przez rząd częstotli
wości radiowe, nakłaniając rodaków do buntu prze
ciw tyranii i uciskowi. 

• godz. 19.30 - „Wszystko gra" 
- thriller prod USA. 
Chris (Jonathan Rhys Meyers) 

- były tenisista z ambitjami, zarabia 
na życie jako trener w klubie dla zma
nierowanej high-society. Z powo
dzeniem wykOIZ)'Stuje znajomości, 
otwierając sobie drzwi do kariery w 
londyńskim City i do małżeństwa z Chloe, c6rlcą bry
tyjskiego milionera. Atmosfera gęstnieje, gdy znudzo
ny karierowicz poznaje aktorkę Nolę Rice (Scarlett Jo-

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 
czynna: pn.-pl 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.IJO. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. I t.05. Zgierska 27 

pl. 12.05. Zgierska 27 

sob. 13.05. lowicka 38 

ndz. 14.05. lowicka 38 

pa. 15.05. Łowicka 38 

wt. 1'.05. Łowicka 38 

tel. 042-719-24-84 

tel. 042-719-24-84 

tel. 042-719-21-31 

tel. 042-719-21-31 

tel. 042-719-21-31 

tel. 042-719-21-31 

śr. 17.05. Łowicka 38 tel. 042-719-21-31 
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: 
idz.14.15. Stryków, ul. E. Plater 2 tel. 042-719-80-41 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

Kino w Głownie 
ul. Kopernika 37, teł. 046-710-72-26 

Sobotl! - njed7ie!a. 13-14 maja: 
•godz. 12.00-,,Epokalodowcowa2: Odwilż"-film 

prod. USA. 

w Głownie i Strykowie 

2,90 2,90 2,80 2,69 
1,80 1,80 1,65 1,90 

1,10-1,80 1,90 1,30 1,10 
1,20 1,10 1,05 1,00 
1,00 1,30 1,50 
10,00 
16,50 

13,10-16,50 
10,00 
18,50 18,00 

8,00 7,70 
5,90-9,30 8,70 
8,00-11,00 10,30 

6,50 6,00 

3,90-4,80 4,50 
2,00 
4,90 6,30 
12,00 11,30 11,00 
12,00 12,20 12,00 
1,70 1,30 1,50 1,50 
2,50 3,10 1,95 2,65 
2,60 2,85 3,20 2,65 

1,60-2,80 1,75 1,70 1,70 
4,50 4,80 3,49 3,00 

0,20-0,36 0,35 0,29 0,35 
9,00 9,00 8,95 8,50 

11.05.2006 r. 

hansson) - zmysłową i seksowną narzeczoną swojego 
szwagra 

PonjeWiąlrk. IS !lilij&: kino nieczynne 

Wtorek. - środa. lt>-17 !l!l!ja: 
• godz. 17.00 - „ V jakVendda" - film science-fiction 

prod. USA. 
• godz. 19.30 - „ Wszystko gra" -thriller prod USA. 

KRONIKA 
WYPADKÓW 
MILmNYCH 

ś{u[Jy: 
- Agnieszka Banaszkiewicz 

i Dominik Czeczko oboje z Łowicza 
- Marta Podrażka z Łowicza 

i Krzysztof Kawalczuk z Warszawy 

urotizińj si(.: 
CÓRECZKI 
- państwu Kępkom z Lasocina 
- państwu Beczek z Boczek 
- państwu Miazkom z Sokołowa Towarzystwo 
- państwu Gaciom z.e Skowrody 
- państwu Boguszom z Łowicza 
- państwu Garstkom z Wejść 

SYNKOWIE 
- państwu Mrozowiczom z Łowicza 
- państwu Kowalikom z Gągolina 
- państwu Guzkom z Mystkowic 

BLIŻNIĘTA SYNKOWIE 
- państwu Polakom z Łowicza 

e SKARB ROLNIKA • 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZ· 

KIM ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 5.05.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papiyka żółta 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
sałata 
seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
koperek 
natka pietruszki 
szczypior 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

glówka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
szt. 
kg 

pęczek 
pęczek 

kg 
0,91 

główka 
pęczek 
pęczek 
pęczek 

3,50 
5,00 
1,00 
0,60 
0,60 
1,60 
2,00 
1,70 
2,20 
4,00 

10,00 
9,00 
4,00 
3,50 
6,50 
0,60 
1,20 
3,50 
1,00 
1,60 
1,00 

22,50 
1,10 
1,00 
1,00 
1,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 1.05.2006 r.) 

Żywiec w!epnowy: 
• Różyce: 3, 1 O ztn<g+VAT 
• Maslkl: 3,20 ztn<g+VAT 
• Klemozla: 3,00 zb'kg+VAT 
• Domaniewice: 3,00 zb'kg+VAT 
• Zlewanlce: 3,00 :z.Ukg+VAT 

Żywiec; wołowy: 

• Róiyce: byki 4,90 zb'kg+VAT; 
krowy 3,50 ztn<g+VAT; jalóY.-ki 4,00 ztn<g+VAT; 

• Maslkl: krowy 3,50 ztn<g+VAT; 
byki 5,00 zi'kg+VAT; jalóY.-ki 4,00 zi'kg+VAT; 

• Klemozla: krowy 3,50 zUkg+VAT; 
byki 4,80 zi'kg+VAT; jalóY.-ki 3,50-3,80 zi'kg+VAT. 

• Domaniewice: krowy 3,50 zi'kg+VAT; 
byki 5,00 zi'kg+VAT; jalóY.-ki 3,80 zi'kg+VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 9.05.2006 r.) 

• fryzjer, • szwaczka, • pracownik do pracy w 
gospodarstwie rolnym, • pracownik biurowy-staż, 
• osoba po technikum spożywczym, • pomoc 
kuchenna/sprzedawca • doręczyciel/sprzedaw
ca, • montażysta podłóg i drzwi, • handlowiec, 
• kierowca C+E ze świadectwem kwalifikacji 
• mechanik samochodowy, • diagnosta samo
chodowy, • operator myjni, • pracownik do pra
cy w malej gastronomii, • pizzermen, • mecha
nik maszyn rolniczych, • oparator kopar1«>-łado
war1<i • handlowiec • pomocnik murarza • elek-
tryk, ~ WÓ7J<l:Nły, • Pracownil< produkcji (~ 
zna), • specjalista ds. reklamy-staż, • pracownik 
informacji turystycznej-staż, • sprzedawca • 
pakovłacz-foomwacz. • osoba do obsługi klien
ta w dziale wędlin, • brukarz, • projektant budow
lany, • pomocnik budowlany przy układaniu 
kostki, • lektor/pracownik ogłoszeń, • admini
strator-staż 

PUP nie udziela tadnycb infoąnacji telefonicznie. 
ZainlerrlscWarli ptbszen~ o l«>nfald bsoblsly. 
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Sport szkolny- Powiatowe IMS w mini piłce ręcznej dziewcząt 

ZNOWU OBRONltY TYTUt 
OKRĘG POŁUDMOWY: 
Domaniewice, 31 marca. Trzy ze

społy rywalizowały w okręgu południo
wym, a najlepsze okazały się uczennice SP 
Nieborów. 
~ SP Nieborów - SP Łyszkowice 

10:7, SP Skaratki - SP Łyszkowice 4:4, SP 
Skaratki - SP Nieborów 2:6. 
I. SP Nieborów 2 4 16-9 
2. SP Łyszkowice 2 1 11-14 
l. SP Skaratki 2 1 6-10 

Triumfatorkami zawodów okazały się za
wodniczki Szkoły Podstawowej w Niebo
rowie: Katarzyna Romanowska i Agata Pac
ler - Kamila Pach (4), Kinga Bińczak (2), 
Aleksandra Kwil (2), Monika Kunikowska 
(1), Ilona Domińczak, Katarzyna Ambro
ziak, Weronika Tomaszewska, Magdalena 
Pacłer, Malwina Pacler, Anna Szymańska i 
Ewelina Rosak - nauczyciel w-f Robert 
Chojnowski. 
OKRĘG ŁOWICKI: 
Łowicz, 10 kwietnia. Aż trzy z czte

rech ekip rywalizujących w mistrzostwach 
Łowicza w mini piłce ręcznej dziewcząt 
awansowały do turnieju finałowego w ra
mach PIMS, a w dalszym etapie obok 
„Czwórki" zagrały reprezentantki SP 3 (na
uczycielka w-fMagdalena Kłosińska) i 
SP 7 (nauczyciel w-f Stefan Staszew
ski). 

• SP 4 Łowicz- SP 7 Łowicz 9:2 (4:2); 
br.: Milena Mitek 5, Paulina Talarowska 3 i 
Ada Olejniczak -Natalia Felczyńska i Kata
rzyna Kowalczyk. 

• SP 3 Łowicz - SP 1 Łowicz 8:2 (3:2); 
br.: Michalina Bura 5 i Sylwia Adamas 3 -
Sylwia Panek i Patrycja Haczykowska. 

•SP 4Łowicz-SP1Łowicz10:0 (5:0); 
br.: Milena Mitek 5, Ada Olejniczak 3, Pau
lina Talarowska i Monika Zimna 

•SP 3 Łowicz - SP 7 Łowicz 8:0 (4:0); 
br.: Sylwia Adamas 5 i Michalina Bura 3. 

• SP 3 Łowicz - SP 4 Łowicz 5:7 (2:3); 
br.: Michalina Bura 5 - Milena Mitek 7. 

• SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:4 (0:3); 
br.: Natalia Felczyńska 2, PatryGja Wróbel i 
Katarzyna Kowalczyk. 
I. SP 4 Łowicz 3 6 26-7 
2. SP 3 Łowicz 3 4 21-9 
3. SP 7 Łowicz 3 2 6-17 
4. SP I Łowicz 3 O 2-22 

W zwycięskiej drużynie Szkoły Podsta
wowej nr 4 w Łowiczu wystąpiły: Marze-

Szczypiornistki z „Czwórki" znowu najlepsze w powiecie łowickim. 

na Osowska i Martyna Dziedzic - Milena 
Mitek(l 7. bramek w turnieju), Paulina Tala
rowska ( 4), Ada Olejniczak ( 4), Monika Zim
na (I), Agata Janicka, MajaPodrażka, Kinga 
Doroba, Joanna Brandt i Natalia Woźniak -
nauczycielew-fBeata Kucińska i Paweł 
Doliński. 
OKRĘG ZACHODM: 
Bielawy, 19 kwietnia. Tylko dwie dru

żyny zgłosiły się do rywalizacji w okręgu 
zachodnim, a awans do finałów PIMS wy
walczyły gospodynie tej imprezy - uczen
nice Szkoły Podstawowej w Bielawach. 

•SP Bielawy- SP Popów 11:3 (5:1); 
br.: Anna Wiśniewska 6 i Martyna Pastu
siak5. 
1. Sl> Bielawy 2 4 16-9 
2. SP Łyszkowice 2 I I ł-14 
3. SP Skaratki 2 I 6-10 

W zwycięskim zespole Szkoły Podsta
wowej w Bielawach grały: Anna Wiśniew
ska (6), Martyna Pastusiak (5), Karolina 
Bagnowska, Łucja Jaros, Agnieszka Stań
czyk, Paulina Polak, Aleksandra Mikołaj
czyk, Patrycja Kurczak, Julita Kołodziej
ska i Katarzyna Kret - nauczycielka w-f 
Małgorzata Janikowska. 
OKRĘG PÓŁNOCNY: 
~SP Błędów - SP Kiernozia 3:4, 

SP Błędów - SP Kocierzew 5: 13, SP Kocie

3. SP Bł1tdów 2 O 8-17 
Najlepsze w okręgu północnym okazał 

się uczennice Szkoły Podstawowej w Ko
cierzewie: Karolina Maciejewska, Agniesz
ka Siekiera, Gabriela Kamińska, Monika Sie
kiera, Iwona Walczak, Marzena Kukieła, 
Marta Piekacz, Monika Milczarek i Małgo
rzata Skrzynecka - nauczycielka w-f 
Agnieszka Pikulska. 

POWIATOWE IMS: 
Łowicz, 20 kwietnia. Po raz kolejny 

,,szczypiornistki" z SP 4 Łowicz obroniły 
mistrzowski tytuł zwyciężając w finałach 
Powiatowych Igizysk Młodzieży Szkolnej 
w mini piłce ręcznej dziewcząt 

GrnpaA: 
• SP Kocierzew - SP Nieborów 3:6 

(2:2); br.: Karolina Maciejewska 2 i Agniesz
ka Siekiera - Kamila Pach 2, Monika Biń
czak 2, Kinga Bińczak i Malwina Pacler. 

• SP 3 Łowicz - SP Kocierzew 9:0 
(6:0); br.: MichalinaBura4, SylwiaAdamas 
4 i Magdalena Brzozowska. 

• SP 3 Łowicz-SP Nieborów 3:5 (0:3); 
br.: Michalina Bura 3 - Kamila Pach 3, Mo
nika Kunikowska i Malwina Pacler. 

Grupa B: 
• SP 4 Łowicz - SP Bielawy 5:1 (1:0); 

br.: Milena Mitek 4 i Maja Podrażka- Mar
tyna Pastusiak. 

• SP 7 Łowicz - SP Bielawy 4:6 (2:4); rzew - SP Kiernozia 4:3. 
I. SP Kocierzew 2 4 17-8 br.:MagdalenaJagura3iKatarzynaKowal-
2. SP Kiernozia 2 2 7-7 czyk-Martyna Pastusiak 4 i Anna Wiśniew

ska. 
• SP4ł.-Owicz-SP7Lowicz 11:3 (6:1); 

Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna 
w sztafetowych biegach przełajowych 

br.: Milena Mitek 6, Paulina Talarowska 3, 
Maja Podrażka i Monika Zimna - Magdale
na Jagura 3. 

Mecze półfinałowe: 

Po dwie na reionowe 
• SP Nieborów - SP Bielawy 4:3 (2:2); 

br.: Aleksandra Kwil 3 i Monika Bińczak -
Karolina Bagnowska. 

• SP 3 Łowicz - SP 4 Łowicz 2:7 (1 :3); 

Łowicz, 24 kwietnia. Tylko trzy szta
fety dziewcząt i pięć chłopców wystarto-. 
wało w rozgrywanych na łowickich Bło
niach zawodach w ramach Powiatowej Li
cealiady Szkolnej w sztafetowych biegach 
przełajowych, a awans do zawodów rejo
nowych wywalczyły po dwie najlepsze 
drużyny. 

• DZIEWCZĘTA: 
I.I LO Łowicz 23,1 O 
2. II LO Łowicz 23,54 
3. ZSP 2 Łowicz 23,45 

Tegoroczne mistrzostwa w ramach PLS 
zakończyły się pewnym zwycięstwem 
uczennic 1 Liceum Ogólnokształcącego im. 
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, a w mi
strzowskiej sztafecie wystartowały: Edyta 
Antosik, Kinga Grochowska, Marta Lato
szewska, Karolina Kowalska, Natalia Mia
zek, Paulina Kucharska, Karolina Łukaw
ska, Dorota Matuszak, Anna Markowska, 
Elżbieta Dratwa, Marta Skuza, Agata Bul
ska. Weronika Waracka i Monika Rudzka -
nauczyciele w-f Tomasz Piasecki i Ja
rosław Woźniak. 

br.: Sylwia Adamas i Michalina Bura -Mile
ka, Joanna Piórkowska, Małgorzata Klim- naMitek2,PaulinaTalarowska2,MajaPod
kiewicz, Justyna Płacheta, Katarzyna Ry- rażka, Ada Olejniczak i Monika Zimna. 
barczyk, Julia Kwiatkowska, Wioletta Wa- Mecz 0 3. miejsce: 
cławiak i Martyna Kosiorek - nauczycielka • SP 3 Łowicz_ SP Bielawy 7:4 (4:3); 
w-f Magdalena Ochmańska. br.: Michalina Bura 3, Sylwia Adamas 3 i 
•CHŁOPCY: 

I. I LO Łowicz 29,33 Klaudia Chojecka - Martyna Pastusiak 2, 
2. ZSP Zduńska Dąbrowa 29,42 Karolina Bagnowska i Anna Wiśniewska. 
3. ZSP I Łowicz 30,47 Mecz o I. miejsce: 
4. II LO Łowicz 3l,38 •SP4ł.-Owicz-SPNieborów7:5(3:1); 
5. ZSL Zduny 34.39 br.: Milena Mitek 3, MajaPodrażka 3 i Ada 

w sztafecie repr=ntującej I LO Łowicz Olejniczak - Kamila Pach 3, Monika Biń
wystartowali: Michał Anasik, Rafał Wró- czak i Monika Kunikowska. 
bel, Łukasz Łebski, Damian Markus, Mi- 1 SP 4 Łowicz 4 8 30-11 
chał Wójcik, KrzysztofSzachogłuchowicz, 2. SP Nieborów 4 6 20-16 
Tomasz Dylik, Michał Zabost, Łukasz 3. SP 3 Łowicz 4 6 6-17 
Kwiatkowski, Bolesław Mostowski, Grze- 4. SP Bielawy 4 2 14-20 
gorz Fcliga, Michał Trzoska, Adrian Kubi- 5. SP 7 Łowicz 2 O 7-17 
ca, Przemysław l.abost i Marcin Kotarski - SP Kocierzew 2 O 3-15 
nauczyciele w-f Tomasz Piasecki i Ja- Tytuł mistrzow~ki obroniły reprezentant-
rosław Woźniak. ki Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu, a 

Natomiast Zespół Szkół Ponadgimna- w zespole tym grały: Marzena Osowska i 
zjalnych w Zduńskiej Dąbrowie reprezen- Martyna Dziedzic - Milena Mitek ( 15. bra
towali: Wiktor Surma, Emil Pawlina, Michał mek w turnieju), Maja Podrażka ( 6), Paulina 
Gromek, Tomasz Gasik, Karol Dziedziela, Talarowska (5), Monika Zimna (2), Ada 
Michał Sobański, Sylwester Michalak, Mar- Olejniczak (2), Agata Janicka, Kinga Doro
cin Puszewkiewicz, Marek Guzek, Jan ba, Joanna Brandt i Natalia Wo:źniak - na
Znyk, Karol Kutkowski, Michał Dylik i uczyciele w-f Beata Kucińska i Paweł 

Sport szkolny- RIMS w mini piłce ręcznej dziewcząt 

Można było awansować 
Rawa Mazowiecka, 24 kwietnia. 

Uczennice SP 4 w Łowiczu wywalczyły 
drugie miejsce w Rejonowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 
dziewcząt. Łowiczanki miały zresztą 
ogromną szansę nawet na zwycięstwo, ale 
niestety z walki o awans na zawody woje
wódzkie wykluczyła je seria kolejnych kon
tuzji podstawowych zawodniczek ... 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• SP Biała Rawska - SP 5 Skiernie

wice 15:4 (7:0) 
• SP 4 Łowicz - SP Kowiesy 8: 1 (3:0); 

br.: Milena Mitek 4, Maja Podrażka 2, Mo
nika Zimna i Kinga Doroba 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• SP 5 Skierniewice - SP Kowiesy 8:6 

(4:4, 6:6) 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
• SP Biała Rawska - SP 4 Łowicz 9:5 

(5:3); br.: Milena Mitek 3, Kinga Doroba i 
Monika Zimna 
I. SP Biała Rawska 2 4 24-9 
2.SP4Lowicz 2 2 13-10 
3. SP 5 Skierniewice 2 2 12-21 
4. SP Kowiesy 2 O 7-16 

W reprezentacji Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Łowiczu wystąpiły: Marzena 
Osowska - Milena Mitek (7), Monika 
Zimna (2), Maja Podrażka (2), Kinga 
Doroba (2), Paulina Talarowska, Agata 
Janicka, Joanna Brandt, Magdalena Szew
czyk i Natalia Woźniak - nauczyciele 
w-f Beata Kucińska i Paweł Doliń
ski. 

(p) 

Zarówno ucznnice, jak i uczniowie SP 4 Łowicz wywalczyli w Rawie Mazo
wieckiej drugie miejsca. 

Sport szkolny - RIMS w mini piłce ręcznej chłopców 

Przegrali w finale 
Rawa Mazowiecka, 24 kwietnia. 

Cztery drużyny zagrały w Rejonowych 
Igizyskach Młodzieży Szkolnej w mini pił
ce ręcznej chłopców, a reprezentujący po
wiat łowicki uczniowie SP 4 po pewnym 
zwycięstwie z rywalami ze Skierniewic mi
nimalnie przegrali z ekipą z Białej Rawskiej. 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• SP 4 Łowicz - SP 5 Skierniewice 

16:7 (11:2); br.: Piotr Pawłowski 6, Konrad 
Grenda 5, Hubert Marszałek 2, Tomasz To
maszkiewicz 2 i Łukasz Wójcik. 

• SP Biała Rawska - SP Kowiesy 11:5 
(4:4) 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• SP 5 Skierniewice - SP Kowiesy 

10:14 (6:4, 8:8) 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
• SP Biała Rawska - SP 4 Łowicz 

14:12 (7:5); br.: Hubert Marszałek 5, Kon
rad Grenda 4 i Piotr Pawłowski 3. 
I. SP Biała Rawska 2 4 25-17 
2. SP 4 Łowicz 2 2 28-21 
3. SP Kowiesy 2 2 19-21 
4. SP 5 Skierniewice 2 O 17-30 

W drużynie Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Łowiczu grali: Daniel Rokicki - Piotr Paw
łowski (9), Konrad Grenda (9), Hubert Mar
szałek (7), Tomasz Tomaszkiewicz (2), 
Łukasz Wójcik (1), Patryk Walędziak, Ma
ciej Koper, Jarosław Różycki i Piotr Ptasiń
ski - nauczyciele w-f Artur Balik i Paweł 
Doliński. 

(p) 

Sport szkolny - Rejonowa Licealiada Szkolna 
w sztafetowych biegach przełajowych 

Awans dziewcząt z I LO 
Rawa Mazowiecka, 27 kwietnia. • CHŁOPCY: 

Nad rawskim Zalewem Tatar rozgrywana I. LO Rawa Mazowiecka 36:50,08 
byłaRejonowaLicealiadaSzkolnawsztafe- 2. LO Skierniewice 38:27,05 
towych biegach przełajowych, a awans fi- 3. ZSP Zduńska Dąbrowa 38:59,26 
nałów wojewódzkich z naszych ekip wy- 4. I LO Lowicz 39:34,42 
walczyła jedynie ekipa dziewcząt z I LO 5. ZSP 3 Skierniewice 40: 12,09 
Łowicz. Zawody te odbędą się 12 maja o 6. ZSCiE Rawa Mazowiecka 40:49,88 
godz. IO.OO w OW l.acisze w Konopnicy. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie 

• DZIEWCZĘTA: ZSP Zduńska Dąbrowa: Wiktor Surma, Emil 
I. LO Rawa Mazowiecka 32:47,3~ Pawlina, Micha! Gromek, Tomasz Gasik, 
2. I LO Lowicz 33: 12,26 Karol Dziedziela, Michał Sobański, Sylwe-
3. ZSP Rawa Mazowiecka 33:13 ,20 ster Michalak, Marcin Puszewkiewicz, 
4. ZSP 2 Łowicz 33:57,17 Marek Guzek, Jan Znyk, Karol Kutkow-
5. LO Skierniewice 34:12,09 ski,MichałDylikiKamilKoza-nauczyciel 
6. ZSSO Skierniewice 34: 19,02 w-f Adam Stępniak. 

Reprezentantki I LO Łowicz pobiegły w W sztafecie reprezentującej I LO Łowicz 
składzie: Edyta Antosik, Kinga Grochow- wystartowali: Rafał Wróbel, Łukasz Łeb
ska, Marta Latoszewska, Karolina Kowal- ski, Damian Markus, KrzysztofSzachogłu
ska, Natalia Miazek, Paulina Kucharska, chowicz, Tomasz Dylik, Michał Zabost, 
Dorota Matuszak, Anna Markowska, El?;- Łukasz Kwiatkowski, Michał Trzoska, 
bieta Dratwa, Weronika Waracka, Monika Przemysław Zabost, Kamil Kwiatkowski i· 
Rudzka i EwaKępka-nauczyciel w-f Prze- Bolesław Mostowski-nauczyciel w-fPrze-

Wicemistrzyniami powiatu łowickiego 
zostały zawodniczki z II LO Łowicz: Joan
na Woźniak, Anna Szymajda, Marta Gajda, 
&iyta Tomaszkiewicz, Agnieszka Kaźmier-
cizillc;'A'.;...;.fe,śzkilJ(W. .• . ·~,;; J>"1'lfoł Rutlnic~· 

lii'u .~~ -~~ij. ~ ·". ..... _ . - - -

Kamil Koza - nauczyciel w-f Adam Stęp- Doliński. 

rpiak. . , ~. , ·c · )(j _ (p), .~(:i ·'•"' 
-----------~-------~ 

<, .? -l--~-.~~~:~~~~~~~'~ ~'- ~ '-..=:~:~~y~wPopławski. · ~,:.~ 
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ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W ŁOWICZU 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro) 

NA WYŁONIENIE WYKONAWCY REMONTU 
sali zajęć dzieci oraz modernizacji przylegającej do niej łazienki 

w Przedszkolu Nr 1 ul. Ułańska 1 w Łowiczu 
1. Zamawiający: Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu jako jednostka organizacyjna Qednostka budżetowa) 

Gminy Miasto Łowicz z adresem ul. 3-go Maja 4, 99-400 Łowicz. 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro. 
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Łowiczu 

ul. 3-go Maja 4. Specyfikacja jest udostępniana nieodpłatnie. 
4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali zajęć dzieci oraz modernizacji 

przylegającej do niej łazienki w Przedszkolu Nr 1 ul. Ułańska 1 w Łowiczu 
Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 
- wymianę płyt gipsowo-kartonowych sufitu 
- wymianę stolarki okiennej 
- zeiwanie tapet, częściową wymianę płyt gik ścian, malowanie ścian i sufitów 
- wymianę opraw oświetleniowych 
- założenie płytek glazury i terakoty w łazience 
- wymiana urządzeń sanitarnych w łazience 
-wykonanie kabin w. c. w łazience 
Dokładny opis prac do wykonania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składanią ofert wańantowych. 
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.07.2006 • 31.07.2006. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r: Nr 19 poz. 177) 
wykonawca powinien: 
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
- posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wymienionych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 
Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest: 
- złożenie w wymaganym terminie jednej kompletnej, pisemnej oferty. 

Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nie 
wszystkich kryteriów określonych powyżej na zasadzie ,spełnia/nie spełnia' (na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów), tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie wymienione warunki pod rygorem 
odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy. 
8. Wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do dnia 26.05.2006 r. do godz. 9:00 wnieść wadium 

w wysokości: 400 zł (zł słownie: czterysta) w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Kryteńa oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 85 pkt. 
- długość okresu gwarancji - 15 pkt. 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
- Oferty należy składać w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4 

do dnia 26.05.2006 r. do godz. 9:00. 
- Otwarcie ofert w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4 

dnia 26.05.2006 r. o godz. 10:00. 
11. Termin związania ofertą: Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30 dni 

związania zlożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert. R-697 

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W ŁOWICZU 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro) 

NA WYŁONIENIE WYKONAWCY REMONTU 
pokrycia dachu w Przedszkolu Nr 4 ul. Sikorskiego 2 w Łowiczu 

1. Zamawiający: Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu jako jednostka organizacyjna Oednostka budżetowa) 
Gminy Miasto Łowicz z adresem ul. 3-go Maja 4, 99400 Łowicz. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro. 
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Łowiczu 

ul. 3-go Maja 4. Specyfikacja jest udostępniana nieodpłatnie. · 
4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu nad pomieszczeniami 

kuchni w Przedszkolu Nr 4 ul. Sikorskiego 2 w Łowiczu 
Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 
- demontaż starej blachy oraz rynien i rur spustowych 
- wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych 
- ułożenie izolacji z mat wełny mineralnej oraz izolacji parochronnej. 
- założenie łat oraz blachy trapezowej i wykonanie obróbek blacharskich 
- zalożenie rynien i rur spustowych 
-wymiana instalacji odgromowej 
- uszczelnienie i malowanie wywietrzaków dachowych 
Dokładny opis prac do wykonania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.07.2006 • 31.07.2006 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01 .2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) 
wykonawca powinien: 
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
- posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wymienionych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 
Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest: ' 
- złożenie w wymaganym terminie jednej kompletnej, pisemnej oferty. 
Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nie 
wszystkich kryteriów określonych powyżej na zasadzie ,spełnia/nie spełnia' (na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów), tzn. każdy z wykonawców musi spełniać wszystkie wymienione warunki pod rygorem 
odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy. 

8. Wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do dnia 25.05.2006 r. do godz. 9:00 wnieść wadium 
w wysokości: 400 zł (zł słownie: czterysta) w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 85 pkt. 
- długość okresu gwarancji - 15 pkt. 

1 O. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
- Oferty należy składać w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4 

do dnia 25.05.2006 r. do godz. 9:00. 
- Otwarcie ofert w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4 

dnia 25.05.2006 r. o godz. 10:00. 
11. Termin związania ofertą: Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30 dni 

związania złożoną ofertą, liczony od-terminu składania ofert . 
..... ~...,...,....,...,...,...,...,...,...,...,...,...,.'!"""l'...,..,....,_,....,...,..., ..... ..,....,...,.,...,_....,--...,._...,...,.R.~~~ , 
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11.05.2006 r. nowi ł.OWICZANIN 

F.IAT Cinquecento 700 stalowy metalik 

FIAT Marea Weekend 1,6 SX 1997 stalowy metalik 120 ooo 13 700 

FIAT Panda 1,1 Active 2005 niebieski 3 ooo 5 26500 

FIAT Panda 1,1 Actual 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 26000 

FIAT Panda 1, 1 Active 2004 cytrynowy 10 ooo 5 22700 

FIAT Seicento 11 OO UWAGI: immobilizer 1999 wiśnia metalik 136 800 3 9000 
FIAT Seicento 900 UWAGI: immobirizer 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: autoalarm, centralny zamek, I właściciel, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

Citroen AX UWAGI: instalatja gazowa 1995 wiśnia metalik 117 800 3 5200 
POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 96000 4 3 500 
TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 267000 3 3500 

VW Garbus 1,6 1977 stalowy metalik 120 OOO 2 3 500 
FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 150 OOO 2+1 10 900 
-1.000 kg ladowności, długa skrzynia ładunkowa z VAT 

./ PRlY JMUJEMY SAMOCHODY Ut.YwANE DO KOMISU ./ ODKUPUJEMY SAMOCHODY UŻYWANE 

./ Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 
INFORMACJE: tel. O 601 283 421, 046 837 95 16, 046 837 37 10 ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
~ ex Z PCV I ALUMINIUM 

montaz transport serwis ~~-f'ł 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! l""-

Maurzyce 48 te1. (o-46) 839-11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R·9 

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

m n w edukacji dorosłych 

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

ZAPRASZA NA KURSY: 
).> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
li> 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), 
li> 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. 
lnfonnujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-ao 

FIRMA TERBU O" BUDOWLANA „ 
Wiesław Łon, tel. 0608-197-961 

Teresew 44, 99-412 Kiernozia 
POLECAMY • 

kompleksowe "1konywame 
ZBIORNIKOW I Pl YT 
GNOJOWYCH ~: ~~om~3 

JU~ OTWARTY NOWY 

SKl:AD 
Firma AGRO-BUD oferuje Państwu 

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

+ W~GIEL kostka, orzech, miały 
+ EKO-GROSZEK workowany 
+oraz NAWOZY 
a wszystko to w bardzo 
atrakcyjnych cenach !!! Te/. 046 830·22·SS 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

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

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IMO
ŁOWICZ 
ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 R56 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

Cil©ITl©[b ćiJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 

.../ Załatwiamy całkowitą dokumentację. • ~ 
. ..,/ UD I LAMY GWARANCJI. Mt4 ' • e,;.mall: agrol.._hn@wp.pl ~. ~ •. „-~ 
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Piłka nożna - 20. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 
• PELIKAN Lowicz - LKS Łódź 2:2 

(0:1) 
1: 1 - Konrad Bolimowski (60), 2:2 - Pa

tryk Demidowicz (77) 
Pelikan: Karmelita - Surma, Płuciennik, 

Demidowicr., Doroba - Dziedzieła ( 46 Szy
majda), Janikowski, Jędrachowicz, Boli
mowski - Zimecki, Gajewski (75 Patos), 

Bednary, 7 maja. Kto z kibiców chciał 
obejrzeć w niedzielę mecz juniorów star
szych Pelikana, musiał jechać na boisko do 
Bednar. Oczywiście chętnych nie było. 
Mlll"llwa na Starzyńskiego jest tak piękna, 
że szkoda, aby po niej deptali juniorzy z 
Łowicza. A może działacze chcieli pokazać 
graczom z Łodzi piękno ziemi łowickiej i 
zaproponowali im wycieczkę do Bednar? 
To pytanie trudno zrozumieć i trudno na nie 
:znaleź.ć logiczną odpowiedź. 
Mało brakowało, by boisko w Bedna

rach okazało się szczęśliwe. Łowiczanie 
strzelili tam aż cztery bramki, ale wynik był 
remisowy. A to dlatego, że dwie z nich to 
bramki samobójcze. Pierwsza padła w 25. 
minucie, kiedy to dość niefortunnie interwe
niował Wiktor Sunna i piłka po jego no
dze wpadła do siatki. Jednak to nie podła
mało łowiczan i walczyli bardz.o dzielnie. 

Podopieczni trenera Leszka Sowiń
skiego bardz.ochcieli wyrównać i udało się 
to w 60. minucie. Sędzia podyktował rzut 
wolny pośredni z siedmiu metrów i tu przy-

Patryk Demidowowicz (w środku) strzelił ŁKS bramkę na 2:2. szkoda, że wcze
śniej trafił także do własnej bramki ... 

tomnie zachował się Maciej Jędracho- nie skierował piłkę do siatki. Na szczęśćcie 
wicz, który zaskoczyhywali. Szybko podał zrehabilitował się w 77. minucie, kiedy to w 
do Konrada Bolimowskiego, a ten nie zamieszaniu bramkowym był na miejscu i z 
miał kłopotów z umieszczeniem piłki w bliskiejodległościzdobyłbramkędającąPe
pustej bramce. Po chwili mów pecha mieli likanowi remis i ostatecznie jeden punkt w 
biało-zieloni. Głowa inteiweniował pod spotkaniu z ŁKS. 
bramką Pabyk Demidowicz i niefortun- 'Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów, miodzików i orlików 

Pelikaniątka wygrały wysoko 
LIGA OKRĘGOWAJUNJORÓWSI'AR

szycH: 
20. kolejka: Start ZJaków Borowy-Dar 

Placencja 2:2, Pogoń Bełchów - GLKS 
Wolucza3:0(w.o.),RawkaBolimów-Or
lęta Cielądz 1:1, Sierakowianka Sierako
wice - Maz.ovia Rawa Mazowiecka 1:21, 
Czarni Bednary - Widok Skierniewice 
2:3, Unia Skierniewice - Jutrzenka Mokra 
Prawa 11: 1. Pauza: Astra Zduny. 
l. Mazovia Rawa Maz. 17 47 122-15 
2. Widok Skierniewice 17 42 57-28 
3. Pogoń Bełchów 18 39 57-33 
4. Unia Skierniewice 18 35 75-24 
5. Czarni Bednary 17 28 37-46 
6. Orlęta Cielądz 18 28 56-52 
7.AstraZduny 17 23 22-31 
8. Dar Placencja 16 20 39-40 
9. Start Złaków Borowy 17 16 30-48 

10. Rawka Bolimów 17 14 25-74 
11. Jutrzenka Mokra Pr. 17 13 27-66 
12. Sierakowianka 18 13 25-7(} 
13. GLKS Wołucza 17 7 23-67 

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW 
MŁODszycH: 

13. kolejka: Widok Skierniewice- GLKS 
RZD ż.ełazna 3:0 (w.o.), Sokół Regnów -
Olimpia Chąśno 3:0 (w.o.), Torpedo Ce
linów - Naprzód Jamno 0:3 (w.o.), GKS 
Głuchów- Pogoń Godzianów 3:1. 
I. Widok Skierniewice 11 29 54-3 
2. Sokół Regnów 11 22 56-18 
3. Olimpia Chąśno li 20 26-15 
4. Pogoń Godzianów 11 17 19-11 
5. Naprzód Jamno 11 16 28-24 
6. GKS Głuchów 11 16 28-33 
7. GLKS RZD Żelazna 11 4 10-55 
8. Torpedo Celinów 11 I 8-70 

IJGA OKRĘGOWA „DEYNY": 
Zaległa 11. kolejka: Lakto7.a Łyszkowi

ce - Unia Skierniewice 0:3, Macovia Ma-

ków- Widok Skiemiewice0:9. Pauza: Zryw 
Wygoda. 15. kolrjka: Laktoza Lysrlrowi
ce-'Zzyw Wygoda3:0, UniaSkierniewice
Macovia Maków 14:0. Pauza: Widok Skier
niewice. 
l. Unia Skierniewice 12 36 84-6 
2. Widok Skierniewice 12 23 43-28 
3. Macovia Maków 12 19 23-46 
4. Zryw Wygoda 12 7 9-51 
5. Laktoza Lyszkowice 12 3 11-39 

KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI
CZA: 

Zaległa 11. kolrjka: Olimpia Niedźwia
da - Fenix Boczki 1:1, Juvenia Wysokie
nice - Vagat Domaniewice 3:0. Pauza: 
Start ZJaków Borowy. 15. kolejka: Olim
pia Niedźwiada - Start Złaków Borowy 
2:4, Fenix Boczki - Juvenia Wysokieni
ce 1:2. Pauza: Vagat Domaniewice. 
I. Vagat Domaniewice 12 25 47-22 
2. Fenix Boczki 12 22 38-23 
3. Juvenia Wysokienice 12 21 34-27 
4. Olimpia Niedźwiada 12 15 27-27 
5. Start Złaków Borowy 12 6 12-59 

LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ": 
11. kolejka: Sierakowianka Sierakowice

Jutrzenka Drzewce 0:3 (w.o.), Czarni Bed
nary - Widok Skierniewice 0:2, Macovia 
Maków - Białka Biała Rawska 2:4. Pauza: 
Unia Skierniewice. 
1. Białka Biała Rawska 9 27 46-7 
2. Unia Skierniewice 9 21 65-13 
3. Widok Skierniewice 10 18 49-16 
4. Jutrzenka Drzewce lO 18 38-31 
5. Czarni Bednary 9 9 18-45 
6. Macovia Maków 9 6 22-38 
7. Sierakowianka 10 O 2-90 

KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO: 
•PELIKAN Łowicz-OLIMPIA Chą

śno 9:0; br.: Piotr Gawrysiak 2, Mateusz 
Krysiak 2, Konrad Kosiorek 2, Paweł Janus, 

Patryk Pomianowski i Patryk Nieradka 
Pelikan: Kołasiewicz-Wardziak{40 Brzo

zowski), Pomianowski, Kantorek (48 Dyn
gus), Nieradka - Plichta, Gawrysiak, Kry
siak, Janus (40 Wojciechowski)- Kosiorek, 
Domińczak (431 ~ki). 

Kolejne wysokie zwycięstwo zespołu 
trenera Jarosława Rachubińskiego, 
który nie miał większych kłopotów z pro
wadzonymi przez trenera Witolda Łona 
graczami Olimpii Chąśno. 

11. kolejka: Żak Godzianów - Astra 
Zduny 7:1, Laktoza Łyszkowice - Olim
pia Paprotnia 8:0, Pelikan Łowicz-Olim
pia Chąśno 9:0, Widok Skierniewice - Ma
zovia Rawa Mazowiecka 0:4. Pauza: Unia 
Skierniewice. 
1. Pelikan Łowicz 11 31 91-5 
2. Unia Skierniewice 9 22 59-12 
3. Olimpia Chąśno U 16 22-52 
4.MazoviaRawaMaz. 11 15 21-36 
5. Widok Skierniewice Il 14 19-44 
6. Żak Godzianów 9 13 17-25 
7.AstraZduny 10 4 13-47 
8. Laktoza Łyszkowice 10 4 13-34 

KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW: 
• PELIKAN Lowicz - UNIA I Skier

niewice 12:0 (7:0); br: Rafał Sołtysiak 4 (1, 
1O,22 i 33), Bartłomiej Skoneczny 3 {14, 20, 
52), Albert Lepieszka 2 (27, 46), Przemy
sław Kaczor (11), Mateusz Kapica (56) i 
Achian Wyszogrodzki (58). 

Pelikan: Burzykowski (31 Znajewski) -
Łukawski (26 Wyszogrodzki), Olko, Gaw
ryjałek (31 Kapica) - Bryła (31 Sikora), 
Tkacz, Kaczor (28 Goszczycki), Skonecz
ny - Lepieszka (48 Woźniak), Pochwała, 
Sołtysiak (49 Gala). 

Podopieczni trenera Roberta Wilka nie 
mieli najmniejszych problemów z pokona
niem Unii I. Kierownik łowickiej chużyny -
KrzysztofOlkotakpodsumowałtenmecz: 
Ładne i skladne akcje oraz dobrze »ykony
wane stałe .fragmenty gry. Pelikan po raz 
kolejny dwucyfrowa . .. 

11. kolejka: Mazovia I Rawa Mazowiec
ka - Widok Il Skierniewice 5:0, Mazovia Il 
Rawa Mazowiecka - Unia 11 Skierniewice 
0:25, Start Złaków Borowy - Widok I 
Skierniewice 0:0, Pelikan Łowicz - Unia 
I Skierniewice 12:0. (p) 
1. Unia li Skierniewice 10 28 101-2 
2. Pelikan Łowicz 11 28 91-4 
3. Widok I Skierniewice 11 20 2 7-15 
4, Mazovia 1 Rawa Maz. 1 l 15 23-46 
5. Unia I Skierniewice 1 1 13 18-53 
6. Start Zlaków Borowy IO 13 29-20 
11 Widok Il Skierniewice 11 9 22-38 

· • 8. Mazovia łI Rawa Maz. • "I I \I 1-134 

Piłka nożna - 19. kolejka ligi juniorów starszych 

Cenne zwycięstwo z GKS 
• PELIKAN Lowicz - GKS Bełcha

tów l :O (0:0) 
1:0-Konrad Bolimowski (73 kamy). 
Pelikan: Karmelita - Surma, Płuciennik, 

Demidowicr., Doroba - Dziedzieła (75 Pa
tos), Janikowski (85 Ar1ur Wolski), Jędra
chowicr., Bolimowski - Zimecki (65 Szy
majda), Gajewski. 
Łowicz, 29 kwietnia. Juniorzy starsi 

Pelikana po raz kolejny potwierdzili, że 
grają w kratkę. W 18. kolejce przegrali z 
ostatnim z.espołem ligi, a w kolejnym poje-

dynku potrafili stawić cz.oła czwartej eki
pie z tabeli.Trener Leszek Sowiński mógł 
być zadowolony ze swoich podopiecznych. 
Po dobrym meczu juniorzy wygrali 1 :O i 
zdobyli potrzebne punkty do utrzymania 
się w lidze. Decydującą bramkę o zwycię
stwie zdobył w. 73. minucie Konrad Boli
mowski z rzutu karnego. ,)edenastkę'' dla 
łowiczan wypracował Kamil Szymajda, 
który ograł obrońców i bramkarza a jego strzał 
na bramkę został obroniony ręką. 

'Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - 20. kolejka ligi juniorów starszych 

Rozbici przez Widzew 
•WIDZEWŁódź-PELIKANŁowicz 

6:1 (1:0) 
5: 1 - Wiktor Surma (77). 
Pelikan: Karmelita - Sunna, Płuciennik, 

Demidowicz (15 Lepieszka), Doroba- Dzie
dziela (75 Patos), Janikowski, Jędrachowicr., 
Bolimowski - Zimecki (65 Szymajda), Ga-
jewski. . 

Koluszki, 3 maja. Mecz wyjazdowy z 
Widzewem juniorzy starsi Pelikana zagrali 
w Koluszkach i nie był to dla nich ~!i
wy stadion. Podopieczni trenera Leszeka 
Sowińskiego chyba nieco przestraszyli 
się renomowanego rywala, sz.czególnie w 
chugiej połowie. 

Pierwsza połowa była bardzo dobra w 
wykonaniu łowiczan. Praktycznie mieli 

przewagę i powinni zdobyć w niej trzy 
gole. 

Niestety, nie udało się. W 43. minucie Pe
likan stracił „bramkę do szatni", która pod
cięła skrzydła ptakom. I to była bramka sa
mobójcza. Jakby tego było mało w 38. se-
kundzie drugiej części gry łowiczanie tracą 
druga bramkę i już było po zespole. Jak to 
mówią trenerzy - posypało się. 

Gospodarz.e szybko zdobyli jeszcze trzy 
gole i prowadzili 5:0. Honorową bramkę 
dla Pelikana zdobył w 77. minucie Wiktor 
Sunna, który głową celnie strzelił sparo
wana piłkę przez bramkarza, po stnale z 
rzutu wolnego Konrada Bolimowskie
go. 

'Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - 19.ko/ejka ligi juniorów młodszych 

Z liderem bez szans 
• PELIKAN Lowicz - GKS Bełcha

tów 0:6 (0:2) 
Pelikan: Rusek - Stępień, Janikowski, 

Zabost, Szczypiński - Patos ( 41 Wawrzy
niecki), Szymajda (65 Piechowski), Gro
chowski, Domińczak (56 Konrad Wolski) -
Wróbe~ Artur Wolski 
Łowicz, 29 kwietnia. Juniorzy młodsi 

Pelikana nie mieli najmniejszych szans w 
pojedynku z liderem z Bełchatowa W skła
dzie chużyny pojawiła się istotna zmiana. 
Bramkami Macieja Malarskiego zastą-

pił miejsce między słupkami Jarosław Ru
sek, który jest drugim bramkarzem w ekipie 
rocznika 1991. 

W pierwszej połowie biało-zieloni nawet 
dzielnie walczyli i stracili tylko dwie bram
ki. Niestety, goście dołożyli po przerwie 
jeszcze cztery gole, w tym trzy padły po 
rzutach karnych. 

Zatem łowiczanie przegrali 0:6 i można 
powiedzieć, że był to ,,najniższy wymiar 
kary''. 

Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - 20.kolejka ligi juniorów młodszych 

Widzew nie toki straszny 
•WIDZEWŁódź-PELIKANLowicz 

1:0 (1:0) 
Pelikan: Rusek - Stępień, Janikowski, 

Zabost, Szczypiński - Patos ( 41 Wawrzy
niecki), Szymajda (65 Piechowski), Gro
chowski, Domińczak (56 Konrad Wolski) -
Wróbe~ Ar1ur Wolski. 
Wiśniowa. Góra, 2 maja. Nie wystra

szyli się znanej piłkarskiej marki i powal
czyli w pojedynku z Widzewem juniorzy 
młodsi Pelikana. Do szczecią zabrakło jed-

nak choćby punktu w tym meczu. A było to 
w zasięgu łowiczan. 

W pierwszej połowie podopieczni trene
ra Leszka Sowińskiego zagrali lekko prze
straszeni, ale szybko opanowali t,ę sytuacje. 
Jednak remisu nie udało się utrzymać do 
przerwy. Widzewiacy zdobyli prowadze
nie w 35. minucie i nie oddali go do końco
wego gwizdka. Zatem łowiczanie zaliczyli 
kolejny występ bez punktów. 

'Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - 21.kolejka ligi juniorów młodszych 

Polegli jui w pierwszej połowie 
• PELIKAN Lowicz - LKS Łódź 0:7 jedna bramkę. Podopieczni Leszka Sowiń-

(0:5) skiego od 36. minuty musieli zagrać w dzie-
Pelikan: Piechowski - Stępień, Grochow- sięciu. To swoją srogościąpopisał się sędzia, 

ski, Jankowski, Szczypiński - Patos (41 który zupełnie niepotrzebnie ukarał w ten 
Bończak), Szymajda (35 Zabost), Waw- Sposób bramkarza. 
rzyniecki, Wolski Konrad ( 60 Domińczak) Jarek Rusek w sytuacji jeden na jeden 
- Wróbel ( 60 Piechowski, Artur Wolski. wyszedł do napastnika i metr za polem kar-

Bednary, 7 maja. Mecz PelikanazŁKS nym interweniował ręką, za co musiał opu
w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych ścić boisko. Jego miejsce w bramce zastąpił 
miał jednostronny przebieg. Goście atako- TomaszZabost,którydokońcapojedyn
wali, a młode ptaki broniły się i czasami wy- ku został pokonany tylko dwa razy, w tym 
chodziły z kontrą. · raz z rzutu karnego. Oczywiście to zasługa 

W pierwszej połowie biało-zieloni szyb- całej drużyny, która w drugiej połowie, mimo, 
ko stracili bramki. W 11. minucie było już że grała w dziesięciu, to spisywała się dużo 
0:1aw18. 0:4. . lepiej, 

Do przeiwy łowicz.anie stracili jeszcze - 'Zbigniew ŁaziAfki 
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PIJARSKA PONOWNIE NAJLEPSZA 
• Dziewą&ta - rocznik 1994: 

I. Katarzyna Więcław (SP 7) 19, 72 
2. Agata Bieniek (SP I) 21,00 
3. Dominika Cicha! (Pijarska) 21,25 
4. Maja Nowogórska (SP I) 21,88 
5. Aleksandra Perzyna (SP 4) 22,09 
Rekord mistrzostw ustanowi/a w 2002 

roku Justyna Gardener (SP 1), która 
uzyskola czas 16,78 s. 

• Cbl!p:y - roą.nik 1994: 
I. Hubert Sobieszek (Pijarska) 19,74 
2. Michał Bursa (Pijarska) 20, 77 
3. Lukasz Łaziński (SP 7) 21,80 
4. Adam Burzykowski (Pijarska) 21,82 
5. Tomasz Nych (SP 2) 22,37 
Rekordmistrzostw~w 2004roku 

Rafał Rogowski (SP 7), który uzyskał czas 
17,99 s. 

• DDewc:Wa - rocznik 1993: 
I. Marcelina Waligórska (Pijarska) 18,67 
2. Aleksandra Polak (SP 3) 19,83 
3. DominikaBraszka(SP I) 20,70 
4. Patrycja Mrożewska (SP 2) 20,97 
5. Patrycja Wróbel (SP 7) 21,13 
Rekord mistrzostw ustanowiła w 2003 

roku Justyna Gardener (SP 1), która uzy
skała czas 16,44 s. 

• Chłopcy - rocznik 1993: 
1. Maciej Muras (SP 2) 16,95 
2. Patryk Walędziak (SP 4) 18,64 
3. Piotr Antosik (SP 2) 19,00 
4. Kajetan Mosiński (SP 2) I 9,!l4 
5. Michael Konarskj (SP !) 20,52 
Nowy rekord mistrzostw należy do Ma

cieja Murasa (SP 2 Łowicz), który w eli
minacjach uzyskał czas 16, 74 s. 

Na skoku startowym można dużo zyskać lub stracić ... 

DOWOLNY - 25 M-
• Dziewą&ta - rocznik 1996 i młod-
~ 

I. Weronika Rondoś (SP I) 19,41 
2. Katarzyna Nych (SP 2) 20,44 
3. Aleksandra Dobrzyńska (SP 7) 24,45 
4. Agata Markowska (SP I) 32,89 
Nowy rekord mistrzostw ustanowiła 

Weronika Rondoś (SP 1), która roku uzy
skała= 19,41 s. 

• Cbłf>!>CY - rocmik 1996 i młodsi: 
1. Paweł Piorun (Pijarska) 17,97 
2. KrzysztofRondos (SP I) l'l,03 
3.P1otrPiorun SPl) 21,13 

4. Szymon Fijałkowski (SP I) 21,41 
5. Konrad Salamon (SP I) 23,75 
Rekord mistrzostw należy od 2005 roku 

do Patryka Rondosia (SP 1), który uzy
skał czas 17,09 s. 

• Dziewą&ta - rocznik 1995: 
1. Marcelina Kciuk (SP 4) 21,69 
2. Magdalena Muras (SP 2) 21, 74 
3. Oliwia Gala (Pijarska) 21,86 
4. Julia Bryla (SP 3) 22, 16 
5. Malwina Juchniewicz (SP 2) 25,53 
Rekord mistrzostw należy do Justyny 

Gardener (SP 1). która w 2001 roku uzy
skała czas 15,29 s. 

Sport szkolny - Powiatowe IMS w mini piłce ręcznej chłopców 

Pewny triumf „Czwórki" 
OKRĘG POŁUDNJOWY: 
Domaniewice, 31 man:a. Awans do 

finału powiatowego wywalczyła z okręgu 
poluchriowego ekipa SP Nieborów. 
~ SP Nieborów - SP Łyszkowice 

10:7, SP Skaratki - SP Łyszkowice 4:4, SP 
Skaratki - SP Nieborów 2:6. 
I. SP Nieborów 
2. SP Łyszkowice 
3. SP Skaratki 

2 4 16-9 
2 I 11-14 
2 I 6-10 

Pacler, Anna Szymańska i Ewelina Ro
salc - nauczyciel w-fRobert Chojnow
ski. 
OKRĘG ŁOWICKI: 
Łowicz, 11 kwietnia. Mistrzostwa 

Łowicza w mini piłce ręcznej chłopców za
kończyły się pewnym zwycięstwem eki
py łowickiej Czwórki, a awans do finału 
powiatowego wywalczyły także ekipy SP 
7Łowicz(nauczycielw-fZbigniewtaziń-

Mistrzami powiatu łowickiego zostali uczniowie SP 4 Łowicz. 

Triumfatorkami zawodów okazały się 
zawodniczki Szkoły Podstawowej w 
Nieborowie: Katarzyna Romanowska i 
Agata Pacler - Kamila Pach (4), Kinga 
Bińczalc (2), Aleksandra Kwil (2), Mo
nika Kunikowska (1 ), Ilona Domińczalc, 
Katarzyna Ambroziak, Weronika Toma
szewska, Magdalena Pacler, Malwina 

ski) i SP 1 Łowicz (nauczyciel w-fRobert 
Graczyk). 

• SP 4 Łowicz - SP 1 Łowicz 
9:2 (6:1); br.: Hubert Marszałek 3, 
Piotr Pawłowski 2, Konrad Grenda 2, 
Łukasz Wójcik i Tomasz Tomaszkiewicz 
- Mateusz Wasialc i Patryk Pomianow
ski. 

• SP 3 Łowicz - SP 7 Łowicz 4:6 (3:4); 
br.: Damian Kosiorek 3 i Maciej Marciniak
Kamil Makar 2, Damian Janik 2, Pattyk Pę
dziejewski i Łukasz Klimcz.ak. 

•SP 3 Łowicz- SP 1Łowicz1:4 (0:0); 
br.: Maciej Marciniak - Mateusz Anyszka, 
Pattyk Pomianowski, Piotr Ruśny i Mate
usz Wasiak. 

• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 10:4 
(6:1); br.: Piotr Pawłowski 4, Konrad Gren
da 4, Łukasz Wójcik i Hubert Marszałek -
Łukasz Klimcz.ak 2, Konrad Kwiatkowski i 
Kamil Makar. 

• SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 7:10 
(1:4); br.: Mateusz Wasialc 5, Patryk Po
mianowski i Piotr Ruśny - Tomasz L'.abost 
3, Kamil Makar 3, Łukasz Klimczak 2, Da
mian Janik i Konrad Kwiatkowski. 

• SP 3 Łowicz - SP 4 Łowicz 5:15 (1:7); 
br.: Maciej Marciniak 2, Damian Ko.si.orek, 
Achian Kostyła i Grzegorz Czubak - Piotr 
Pawłowski 6, Konrad Grenda 4, Hubert 
Marszałek 3 i Tomasz Tomaszkiewicz 2. 
I. SP 4 Łowicz 3 6 34-11 
2. SP 7 Łowicz 3 4 20-21 
3. SP I Łowicz 3 2 13-20 
4. SP 3 Łowicz 3 O 10-25 

W zwycięskiej drużynie Szkoły Podsta
wowej nr 4 w Łowiczu grali: Daniel Rokicki 
-Piotr Pawłowski (12), Konrad Grenda (10), 
Hubert Marszałek (7), Tomasz Tomaszkie
wicz (3), Łukasz Wójcik (2), Patryk Walę
dziak, Maciej Koper, Jarosław Różycki i 
Błażej Różycki - nauczyciele w-f Artur 
Balik i Paweł Doliński. 
OKRĘG ZACHODNI: 
Bielawy, 19 kwietnia. Najlepsz.ą chu

żyną w okręgu zachodniri:t okaz.ała się ekipa 
SP Bielawy. 

• SP Niedźwiada - SP Popów 5:4 (2:2, 
4:4); br.: Daniel Organiścialc 3, Kamil Pełka 
i Mateusz Kosiorek. 

• SP Bielawy - SP Niedźwiada 16:11 
(7:4); br.: Daniel Organiściak 6, Kamil Pełka 
2, Mateusz Kosiorek 2 i Piotr Lis. 

• ChłoJ>CY - rocznik 1995: 
I. Jan Jabłoński (Pijarska) 18,54 
2. Adam Wilczyński (SP 2) 19,01 
3. Łukasz Wysocki (SP I) 20,13 
4. Mariusz Dudziński (SP 4) 21,14 
5. Marcel Stańczyk (Pijarska) 21,27 
Rekord mistrzostw należy do Krzyszto

fa Urbanka (SP 4), który w 2001 roku~ 
skal czas 16, 70 s. 

• Dliewa&.ta - nąnik 1994: 
I. Katarzyna Więcław (SP 7) 18,34 
2. Dominika Cicha! (Pijarska) 18,91 
3. Joanna Wielemborek (SP 2) 19, 70 
4. Aleksandra Lesiak (SP 3) 20,58 
5. Alicja Pytkowska (SP 4) 28,64 
Rekord mistrzostw należy do Justyny 

Gardener (SP 1), która w 2002 roku~ 
skala czas 13,48 s. 

• Cbloj)cy - roąnik 1994: 
I. Hubert Sobieszek (Pijarska) 16,70 
2. Marcel Ołubek (SP 7) 17, 19 
3. Piotr Podsędek (SP 3) 18,01 
4. Micha Bursa (Pijarska) 18,40 
5. Mateusz Koza (SP 4) 18,50 
Rekord mistrzostw należy od 2004 roku 

do Dawida Pietrzaka (SP 2), który~ 
skał czas 15,43 s. 

• Dziewezda - rocznik 1993: 
I. Aleksandra Polak (SP 1) 17,70 
2. Marcelina Waligórska (Pijarska) 18,03 
3. Aneta Pełka (SP 4) 19,01 
4. Patrycja Mrożewska (SP 2) 19,21 
5. Ąleksandra Gąsecka (Pijarska) 19,90 
Rekord mistrzostw należy od 2003 ro/a1 

do Justyny Gardener (SP 1). która uzy
skola czas 13,81 s. 

Uczniowie nCzwórki" okazali się naj
skuteczniejsi. 

I. SP Bielawy I 2 16-11 
2. SP Niedźwiada 2 2 I 5-19 
3. SP Popów I o 4-5 

Triwnfatorami zawodów wstali ucznio
wie Szkoły Podstawowej w Bielawy: Kon
rad Knapiński, Hubert Talarowski, Marcin 
Kurczak, Pnem.yslaw Lenczewski, Piotr Le
wandowski, Karol Rybus, Jakub Trupinda, 
Bartosz Balcerski, Mateusz Michalak, Da
mian Polalc i Damian Rusek - nauczyciel 
w-f Piotr Kociak. 
OKRĘG PÓŁNOCNY: 
~ SP Błędów - SP Kiernozia 11 :5, 

SP Kiernozia- SP Kocierzew 4:4, SP Kocie
=w - SP Błędów 5:9. 
I. SP Błędów 2 4 20-1 O 
2. SP Kocierzew 2 I 9- 13 
3. SP Kiernozia 2 I 9-15 

Zwycięz.cami rywalizacji w okręgu pół
nocnym zostali uczniowie Szkoły Podsta
wowej w Błędowie: Dawid Gtzelak., Ceza
ry Płuska, Dominik Kępka, Jakub Rojek, 
Piotr Pachowski, Tomasz Gajda, Achian 
Szwarocki, Krystian Matuszewski, Dawid 
Gtzelak i Tomasz Workowski - nauczyciel 
w-fKonrad ŚCibor. 
FINAŁPIMS: 
Łowicz, 21 kwietnia. z.decydowanie 

tytuł mistnów powiatu łowickiego w mini 
piłce ręcznej chłopców wywalczyli gracze 
łowickiej Czwórki, którzy reprezentowali 
Ziemię Łowicką w z.awodach rejonowych. 

Grupa A: 
• SP 7 Łowicz - SP Bielawy 6:6 (3:3); 

br.: Konrad Kwiatkowski 2, Łukasz Klim-

nowy WWICZANIN 

• ChłQPcy - rocmik 1993: 
I. Maciej Muras (SP 2) 14, I O 
2. Piotr Antosik (SP 2) 14,62 
3. Patryk Walędziak (SP 4) 14,74 
4. Eryk Golan (SP 1) 19,01 
5. Michael Konarski (SP I) 19,76 
Nowy rekord mistrzostw ustanowił 

Maciej Muras (SP 2), który uzyskał czas 
14,JOs. 

DOWOLNY - 50 M-
• I>ziewą&ta - kląsa otwarta: 

I. Marcelina Waligórska (Pijarska) 38,90 
2. Aleksandra Polak (SP I) 39,41 
3. Katarzyna Więcław (SP 7) 41,27 
4. Dominika Cicha) (Pijarska) 42,20 
5. Aneta Pełka (SP 4) 44,84 
Rekord mistrwstw należy od 2003 roku 

do Justyny Gardener (SP 1), która 
uzyskał czas 30,22 s. 

• ChlQpcy - kim otwarta: 
1. Maciej Muras (SP 2) 31,81 
2. Piotr Antosik (SP 2) 32,87 
3. Patryk Walędziak (SP 4) 34,14 
4. Hubert Sobieszek (Pijarska) 36, 79 
5. Kajetan Mosiński (SP 2) 38, 75 
Rekord mistrzostw w 2005 roku~ 

Bartłomiej Perzyna (SP 4), który dwie 
długości basenu pokonał w 31,28 s. 

KLASYFIKACJA 
ZESPOŁOWA: 

W klasyfikacji zespołowej puchar 
bunnistr2aŁowicza-Ryszarda Budzalka 
zdobyła po raz kolejny ekipa Pijarskiej 
Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w 
Łowiczu, natomiast kolejne miejsca na 
podium zajęły zespoły „Dwójki" i 
„Czwórki". 

I. Pijarska SP KP Łowicz (1) 57 
53 2. SP 2 Łowicz (2) 

3. SP 4 Łowicz (3) 
4. SP 7 Łowicz (4) 
5 SP 3 Łowicz (6) 
6. SP I Łowicz (5) 

29 
27 
20 
19 

Paweł A. Doliński 

czak 2, Damian Janik i Damian Zabost -
Damian Polalc 5 i Konrad Knapiński. 

• SP 7 Łowicz - SP mędów 9:5 (6:1); 
br.: Damian Janik 3, Damian L'.abost 3, Łu
kasz Klimczak 2 i Konrad Kwiatkowski -
Cezary Płuska 4 i Dawid Grzelak. 

• SP Bielawy - SP Błędów 8:4 (3:2); 
br.: Damian Polalc 3, Konrad Knapiński 2, 
Piotr Lewandowski 2 i Pizemyslaw Len
cz.ewski - Dawid Gtzełak 3 i Piotr Pachow
ski. 

Grupa B: 
• SP 4 Łowicz - SP Nieborów 12:4 

(6:1); br.: Piotr Pawłowski 6, Tomasz To
maszkiewicz 3, Hubert Marsz.ałek 2 i Kon
rad Grenda - Mateusz Sobolewski 2, Mar
cin Nowicki i Marcin Donaj. 

•SP 4 Łowicz-SP 1Lowicz12:4 (8:2); 
br.: Piotr Pawłowski 6, Hubert Marszałek 3, 
Maciej Koper 2 i Konrad Grenda - Mateusz 
Anyszka 2, Eryk Golan i Patryk Pomia
nowski. 

•SP 1 Łowicz-SP Nieborów 3:5 (2:4); 
br.: Bartłomiej Kwasek 2 i Mateusz Wasiak 
- Dominik Pacler 2, Marcin Donaj 2 i Mate
usz Sobolewski. 

Mecz o 3. miejsce 
•SPBielawy-SPNieborów10:9(5:5); 

br.: Damian Polalc 4, Konrad Knapiński 3, 
Marcin Kurcz.ak 2 i Piotr Lewandowski -
Dominik Pacler 5, Marcin Nowicki 2, Ma
teusz Sobolewski i Marcin Donaj. 

Mecz o I. miejsce: 
• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 12:6 

(4:3); br.: Piotr Pawłowski 7, Hubert Mar
szfilek 2, Maciej Koper 2 i Konrad Grenda -
Łukasz Klimczak 3, Konrad Kwiatkowski 
2 i Damian Janik. 
l.SP4Łowicz 3 6 36-14 
2.SP7Łowicz 3 3 21-23 
3. SP Bielawy 3 5 24-19 
4. SP Nieborów 3 2 18-25 
5. SP I Łowicz 2 O 7-17 

SP Błędów 2 O 9-20 
W zwycięskiej drużynie Szkoły Podsta

wowej nr4 w Łowiczu grali: Daniel Rokicki 
- Piotr Pawłowski (19), Hubert Marszałek 
(7), Konrad Grenda (3), Tomasz Tomasz
kiewicz (3), Łukasz Wójcik, Pattyk Walę
dziak, Maciej Koper, Jarosław Różycki i 
Piotr Ptasiński - nauczyciele w-f Artur Ba
lik i Paweł Doliński. (p) 
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Piłka nożna - 28. kolejki IV ligi , , , Piłka nożna - 23. i 24. kolejka li/ ligi 

T eroz wyjazd do Mławy MtODOSC GORĄ Sytuacja Pelikana w tabeli ID ligi wydaje 
się być stabilna, ale na pewno przydałoby 
się wygrać w Mławie z MKS (ten mecz już 
wnajbliż.sz.ąsobotę-13majaogodz.17.00). 

• MZKS Kozienice - PELIKAN 
Łowicz 2:0 (2:0); br.: Sztobryn (11) i Koło
dziejczyk (21 ). • PELIKANJil..owicz-WARfAima

losl)n 3:0 (2:0) 
l :0-Paweł Kutkowski (12), 2:0-Grz.egOIZ 

Cipiń.ski (21), 3:0- Paweł Kutkowski (62). 
Pelikan: J~jewski - Knera, Brzóz.ka, 

Cid:ifil, Burzykowski (80 Uibanek) - Mikul
ski (46 Grzegorek), Gór.;ki (20 Pnemyslaw 
Plichta), Michał Plichta, Cipiński (75 Golis) -
Kosioo:k, Kutkowski . 

w 23. kolejce m ligi padło 18. bramek 
(średnia na mecz-2,57), a w 24. kolejce- 24. 
(średnia na mecz - 3,43). Łącznie w 166. 
mecm:h tego sezonu padło 430. goli (śred
nia na mecz - 2,59). 

21. kolejka m ligi: 
•LEGIAIIWarsmwa-GOSSOSTAL 

Głowno 1:2 (1:0); br.: Paluchowski (4) -
Chalas (65 samobójC7.a) i Kamiński (75). 

• MKS Mława - ZNICZ Pruszków 
0:2 (0:0); be: Rybaczuk (73) i WJ.Śniewski (83). 

•UNIA Skierniewice- MAZOWSZE 
Grójec 2:1 (0:0); br.: Skoczylas (67) i Do
pierała (78 karny)- Centkowski (61). 

Pauza: RUCH Wysokie M87.0wieckie. 
24. kolejka m ligi: 
•MAZOWSZE Grójec - MZKS Ko

zienice 1:3 (0:0); br.: Samczyk (84) - Sere
mak 3 (50, 55 i 86). 

• GOSSO-STALGłowno-DOLCAN 
Ząbki 1:1 (0:1); br.: Komorowski (13) -
Brodecki (90+3). 

• RUCH Wysokie Mazowieckie -
MKS Mława 3:2 (0:0); br.: Gołębiewski 
(58), Jakusz.ewski (70) i Janusiński (77) -
Melchinkiewicz (53) i Sieja (90). 

Łowicz, 7 maja To był Wd:iny mecz dla 
podopiecznych trenera Grzegorza Maj
chrzaka. Tylko zwycięstwo z sąsiadami 
z tabeli dawało jego chużynie szam: na utrzy
manie w N łidz.e. sął łowiczanie do mec.zn 
przysląpili skoocmtrowani, z ogromną wolą 
zwycięltwa. I już w 12 minucie lmdzo ładna 
iOOywilualnaaktjanaj~naplauPawla 
Kutkowskiego. Olrzymał podanie w pole 
kame,zwiódłdwócholx00ców,2SZ!Xlłdośrod
ka i mocno uderzył w lewyrogbramkicywala. 
Bramkarz bernidny i łowiczanie prowadzą. 
Potem nadal p-zewagę mieli miejsoowi. Gra
Cl.e Warty choć JXUbowaii kootr to byli sku
recmie rozbijani pLrd defi:mywę ,paków". 
w 21. minucie lewą stroną pomknął Gae
gorz ~. JI7l271rił sOOie futbolówkę 
napawąoogęihuknąłwOOenko ! Piękny gol 
uspokoił grę ga;podaizy, ktirzy kootrolowali 
boiskowewydarzaiia. w~ odsbiieMariusz 
JędrzejwlSki dwukrotnie musiał inlawe
niować - raz po am:j wmllre 2'Japał pewnie 
pilkęadrugimtazmlz~broniłsllzał 
glowąznaJbliisz.tj odlegbli:i. 

Grzegorz Cipiński popisał się bardzo efektownym trafieniem. 

• HURTAP:.CÓRNIK Lęayca - KS 
Paradyż 1:2 (1:1); br.: Hodetko 28- Roba
S?.ek (43) i Pielrnlk (90+3). 

•LKSLom7.a-JEZIORAKDawa3:1 
(1:0); br.: Truszkowski (27), Lesisz (75) i 
Bałecki (90)- Trafiuski (90 kamy}. 

•DOI.CAN Ząbki-WIGRY~ 

•WIGRY Suwałk\- LKS Lom7.a 0:2 
(0:1); br.: Adamski (35 kamy) i Bałecki (90). 
•JEZIORAKDawa-GORNIK~

ca 2:0 (0:0); br.: Wróbel (65) i Madej (90). 
•ZNICZ Pruszków-LEGIA Il War

~wa 3:2 (1:0); br.: Ślifirczyk 2 (18 i 58) i 
Tomczyk (88)-Skrzypczik (63) i Karwan (90). 

• KS Paradyż - UNIA Skierniewice 
4:0 (0:0); br.: Robaszek (54), Pielrnlk (60), 
Ryfu;ki (82) i Rzeczycki (86). W drugitjpołowiemkxl:zjgracz:zLowic:za 

nadalmielipr.zewagę,azq>ływwic:zasustwa
rzali ooraz~:zagrożeoiew ,;vcsmre'' 
w.uty. DobrzegtąkierowałPrza1iek Plch
ta, walczył Michał Plchła. w 62. minucie 
skbilaakcjaPelikana. Marcel Kosiorekdo 
,,Heńka" Plicbl.y, tm podaje jeszcze na pawą 
slimę, slrzałłowicmnina~,aledo 
O<bitej piłki najwyżej wyskoczył Kulkmwki 
i głową, po raz tm:ci pokonaje bramkarza 
z Imałoszyna. Ten gol pu.esądził już kto 

w tym mec:zu zwycięży, ale gospodam: nie 
pasowali. Dużo było akcji oslazydlają:ych, 
kilka razy dobizewłą:zyłsięAndm!i Gae
gorek choć jego dlHodkowania były mało 
precyzyjne. W końcówce spotkanie niepo
tm:OOie się :zacS!Zyk>, a ofiaiągry fuul m)gł 
być MichałBlzózka brulalnie„wycil(ty''tuż 
irz.ed końcowym gwiz.dkiem. Na ~ 
naszemlstqxrowinicsięnieslaklimógłwraz 
z koiąłmń świc(tować trzy pmkty. 

Bogu.sław Bończak 

ki 1:0 (0:0); be.: Stańczyk: (78). Pauza: PELIKAN Lowkz. (p) 

Piłka nożna - 27. kolejki IV ligi 

Powtórka z Sieradza 3. Dolcan Ząbki (14) 
4. Hurtap-Oómik (IO) 

22 21 19-38 
21 20 20-25 
21 17 13-30 

S-6-1 I IO 12 12·14 12 9 7-24 
5-5-11 10 Il 11-12 Il 9 9-13 
4-S-12 li 12 9-15 10 s 4-15 • STAL Niewiadów - PELIKAN Jl 

Lowia 2:0 (1:0) 
1 :O -Michał Nowacki (30), 2:0 - Bark& 

Urbańczyk (88). 
Pelikan: J~jewski - Knera, Brzóz.ka, 

Cichal (60 Burzykowski), Łukasz Olaczek 
- Mikulski (60 Kacprowsla), Górski, Mi
chał Plichta, Grz.egorek(75 Golis)-Ługow
ski (75 Przyżycki), Kutkowski 

Niewiadów, 3 maja. To był niemal iiien
o/lZllY mecz jak kilka dni temu w Sieradzu. 
.Oiów straciliśmy gola w pierwszej połowie 
gdzieś po pól godzinie, a potem w końcówce. 
.Oiów w drugiej połowie mieliśmy przewagę 
i znów „frajersko" tracimy wszystkie punk-

~-mówiłniecorozgayczooytmuGrze
gorz Majchrzak. I trudno się naw.emu 
szkoleniowcowi dziwić. Walka o uttzyma
nie wchodzi w decydującą faz.ę i każdy stta
cony punkt może być tym decydującym 
o „być lub nie być" łowickich rezerw 
w N lidz.e. Pierwsza połowa to dość wy
równany mecz z lekką przewagą gospoda
rzy. W 30. minucie akcja Stali, zagranie 
w pole karne Pelikana, błąd w kiyciu Łuka
sza Olaczka i Michał Nowacki ładnym 
udea.eniem nie daje S"ZllIIS Mariuszowi Ję
drzejewskiemu. Łowiczanieslarali się od
powiedzieć, ale nie stworzyli klarownych 
okazji bramkowych. z.a to drugiej połowie, 

Piłka nożna - 23. kolejka Klasy 'Okręgowej 

W derbach iednak Czarni 
• POGOŃ Bełchów - CZARNI Bed

nary 2:3 (1:2); br.: Łukasz Plichta (41) i 
Piotr Bombała (72) - Jarosław Plichta (12), 
Daniel Grzywacz (33) i Pisarek (90). 

• ORZEL Nieborów - MACOVIA 
Maków 2:1 (1:1); br.: Piotr Skoneczny (5) i 
Patryk Woźniak (66)-Gędek (40). 

• GLKS Woluaa-ASTRAZduny0:2 
(0:1); br.: Mariusz Ochmański (13) i Toma
szewski (65 karny). 
•ORLĘTA Oelądz-OLIMPIA Chą

śno 5:3 (3:0); br.: Ostałski 2 (2 i 80), Jaku
bowski (23 karny), Stefaniak (37) i Królak 
(89) - Wiśniewski (58), Tomasz Rembow
ski (65) i Dariusz Reczulski (83). 

• SOKÓL Regnów - SIERAKO
WIANKA Sierakowice2:1 (1:0); br.: Ku
bicki (14) i Kozłowski (63)-Sakowski (52). 

• GKS Głuchów - WIDOK Skiernie
wice 0:5 (0:2); br.: Górczyński (20), Ra-

czyński (45), Budek (50), Adam Bombała 
(75) i Okruch (81). 

• BIALKA Biała Rawska - MAZO
VIARawa Mazowiecka 0:0 

Pauza: LAKTOZA Lys7.kowice. (p) 
!. Mazovia Rawa Maz. (I) 20 53 96-9 
2. Widok Skierniewice (2) 20 50 72- 13 
3. Białka Biała Rawska (6) 19 36 32-22 
4. GKS Głuchów (3) 20 36 43-30 
5. Pogoń Bełchów (4) 20 36 53-36 
6. Astra Zduny (5) 19 35 64-39 
7. Czarni Bednary (7) 20 34 42-32 
8. Macovia Maków (8) 19 27 34-32 
9. Sokół Regnów (9) 20 22 28-38 

10. Laktoza Łyszkowice (IO) 19 19 30-60 
11. Orlęta Cielądz (li) W 19 32-62 
12. Orzeł Nieborów (12) 19 17 33-42 
13. GLKS Wołucza (14) 19 14 24-66 
14. Olimpia Chąśno (13) 20 13 33-68 
15. Sierakowianka (15) 20 9 23-90 

rhk ze str. 32 

Na dobre i na .złe 
I populamy ,,Mumia" dołączył do swo- meczu Sztobl)'ll, który wybił futbolówkę z 

ich bardziej doświadczonych kolegów, któ- linii bramkowej. Mecz zakończył stnał w 
rzy nie potrafili celnie kopnąć z 11 metrów. popizeczkę Gawlika, który był niewątpli
Robert Stawiarski wyczuł intencję strz.el- wie najjaśniejszym ptm.ktem łowickiego te
ca, rzucił się w prawy róg i ręką odbił piłkę. amu. 
To już czwarte „wapno" z.aprzepaszczone Teraz odpoczywamy. Pauza z powodu 
przez ,,Ptaki"! A przecież na treningach ten wycofimia się z rozgrywek Radomska przy
stały fragment gry wychodzi łowiczanom darzyłanamsięwjaknajodpowiedniejszym 
bez zarzutu czyli problem tkwi w psychi- momencie. Tneba odpocz.ąć, odbudować 
ce ... Pelikan gola nie zdobył, ale nie rezy- formę i do Mławy pojechać po zwycięstwo. 

, gnował. W.Sł. rrńnucie bardzo bliski trafie- Jesacz~ tylko.sześó,.kołejeki.- ~.baraż! , ( 
ni~~łGawlik_: ~o~eri~~~owałll?_~- ~ r I<.•.;. ·~ ·~-- "B'ó[!Uś~-~~ 

analogicznie jakwpopa.edniej kolejce, osią
gnęli pnewagę i stwarzali okazje. Najlepszą 
miał ... stoper ,,Plaków'' - Michał Brzóz
ka, prz.esunięty w drugiej odsłonie przez 
trenera do pmxłu. Ale i jemu nie udało się 
pokonać golkipera z Niewiadowa, Dariu
sza Slowińskiego. Takichproblemównie 
mieli gracz.e Stali. Na 120sekundpmxlkoń
cem spotkania wprowadzony na końców
kę Bartosz Urbańczyk ustala wynik me
czu. Teraz prz.ed naszymi rezerwami naj
ważniejszekolejki ,,prawdy". Jeśli nadal drugi 
Pelikan chce grać w N lidze, musi je po pro
stu wygrać. 

Bogusław Bończ.ak 

Piłka nożna - klasa A 

Witonio druga 
Kolejne efektowne zwycięstwo z.espołu 

trenera Jarosława Rachubińskiego. · 
Witonia OsiekpokonałaAgromęKutno Wa
liszew aż 7: I, a bramki strz.elili: Mariusz 
Trakul 4, Krzysztof Papuga 2 i Bogusz. 

19. kolejka: Juvenia Wysokienice -
Wrtonia Osiek 1:1, Zryw Wygoda - Po
goń Godzianów 0:3, Vagat Domaniewice 
- Jutrzenka Mokra Prawa 2:0, Fenix 
Boczki - Olympic Słupia 1:0, Unia II 
Skierniewice - Muscador Wola PękoS?.eW
ska 7: 1, Jutnenka Drzewce - Torpedo Celi
nów4:0, AgromaKutno WaliS7.eW-Man
chatan Nowy Kawęczyn 0:3. 

20. kolejka: Witonia Osiek - Agroma 
Kutno Wa.lis7.ew 7:1, Manchatan Nowy 
Kawęczyn - Jutnenka Drzewce 0:7, Tor
pedo Celinów - Unia II Skierniewice I :4, 
Muscador Wola Pękoszewska - Fenix 

5. MKS Mława (IS) 

Piłka noż'?a - 27. i 28. kolejka IV ligi 

Teraz Pelikan z Sokołem 
Już w na.Jb~ sobotę- 13 maja o godz. 

17.00 w Aleksandrowie Łódzkim ekipa re
rerw Pelikana zagra z Sokołem-Sygułą. 

W 27. kolejce N ligi padło 15. bramek 
(średnia na mecz- 1,67) i w 28. kolejce 20 . 
(średnia na mecz - 2,22). Łącznie w tym 
sezonie w 234. meci.ach zanotowano 614. 
goli (średnia na mecz - 2,62). 

27. kolejka IV ligi: 
• GKS Il Bełchatów - WARTA Sie

radz 3:0 (1:0); br.: Michalak (23), Nowak 
(63) i Łuczywek (90). 

• OMEGA Kle87A7.Ów - CONCOR
DIA Piotrków TrybunaJski 1:0 (0:0); br.: 
Mikołajczyk (50). 

• WLÓKNIARZ Pabianice - PO
GOŃ-EKOLOGZduńska Wola 0:1 (0:1); 
br.: Dominik Kosuń (13). 
•ORZELParz.ęczew-WLÓKNIARZ 

Konstantynów Lódzki 1:0 (0:0); br.: Po
szeptowicz (75). 

•STARfł.OOź-LKSJił.OOź0:2(0:1); 
br.: Michał Szymczak ( 41) i Ambroż {68). 

• KKS Koluszki - MKP Z.gierz 1:0 
(0:0); br.: Rybarczyk (90). 

• SOKÓL-SYGULA Aleksandrów 
Lódzki - LKS Bałucz 1:0 (1:0); br.: Pie
przyk (10). 

•WARTA Działoszyn-WOY Opocz
no 0:3 (0:1); br.: Marcin Smma (35), Jura 

(67) i Marcin Koćmin (83). 
• STAL Niewiadów - PELIKAN Il 

Lowicz2:0(1:0); br.: MichałNowacki(32) 
i Urbańczyk (86). 

28. kolejki IV ligi: 
•WARTA Sieradz - STAL Niewia

dów 2:0 (0:0); br.: Marlciewicz (55) i Mar
cin Kobierski (67). 

• WOY Opocmo - SOKÓL-SYGU
LAAleksandrówł..ódzki6:1 (4:0); br.: Jura 
2(5 i 75), MarcinSunna(17),Machniewski 
2 (37 i 43) i Pęcz.ek (67)- Ratajczyk (72). 

• LKS Bałucz - KKS Koluszki 0:1 
(0:0); br.: Gajek(90). 

•MKP Z.gierz - STARf LQdź 0:0 
• LKS Il ł.OOź - ORZEL Parzęczew 

1:0 (0:0); br.: Kwaśniak (85). 
•WLÓKNIARZKonstantynówŁód7r 

ki - WŁÓKNIARZ Pabianice 1:0 (0:0); 
br.: Smakowski (80). 
•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 

-OMEGAKleS7A7.Ów 1:1 (0:0); br.: Kaleta 
(69) - Grzywiński (64). 

•CONCORDIA Piotrków Trybunal
ski - GKS Il Bełchatów 2:1 (0:2); br.: 
M.Wiśniewski (90)-Łuczywek (13) i Mro
wiec (36). 

•PELIKANJILowicz-WARfADzia
łoszyn 3:0 (2:0); br.: Paweł Kutkowski 2 
(12 i 62) i Grzegorz Cipiński (21 ). (p) 

Boczki3:0(w.o.),OlympicSłupia-Vagat 1. WłókniarzKonstantynów(2)27 55 39-21 16-7-4 14 36 21-7 13 19 18-14 
Domaniewice 1:1, Jutrzenka Mokra 2. Concordia Piotrków (1) 27 54 62-30 17·3·7 14 33 37-16 13 21 25-14 
Prawa-ZrywWygoda4:2,PogońGodzja- 3. Omega Kleszczów (3) 27 53 48-25 16-5-6 14 34 34-12 13 19 14-13 
nów-Juvenia Wysokienice3:3. (p) 4. WOY Opoczno (4) 27 SO 47-21 14·8·5 13 30 32·9 14 20 15·1Z 
f. Unia li Skieniiewice (1) 19 49100-34 5. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (5) 27 47 46-35 13-8-6 14 29 29-14 13 18 17·21 
2.Witonia0siek(2) 19 37 54-34 6.SokółAleksandrów(7) 27 42 34·29· 11·9-7 13 22 20-12 14 20 14-lt 
3.JutrzenkaDrze.wce(3) 19 37 51-27 7. WartaSietadz(8) 27 41 34-23 11-8-8 14 26 23-10 13 15 11-13 , 
4. Jutrzenka Mokra Prawa (4) 19 34 50-37 8. LKS Bałucz (6) 27 40 44-26 11-7-9 13 24 24-11 14 ł7 20-15 
S. Pogoń Godzianów (5) 19 32 56-38 9. GKS Il Bełchatów (10) 27 36 38-43 10-6-11 14 21 26-21 13 15 12-22 
6. Juvenia Wysokienice (6) 19 30 37-34 10. Włókniarz Pabianice (9) 27 35 29-29 10-5-12 14 25 12-4 13 JO 17-25 
7.MuskadorWolaPęk.(7) 192950-53 ll.KKSKoluszki(l4) 27 33 39-41 9-6-12 13 24 25-1414914-27 
8.TorpedoCelinów(8) 19 25 36-45 2.Sta!Niewiadów(ll) 27 32 28-43 8-8-11 13 20 20-22 14 12 8-21 
9. Olympic Słupia (9) 19 24 33-32 J3. MKP Zgierz (12) 27 30 29-37 6-12-9 l3 18 I0-13 14 12 19-24 

10. Manchatan N. Kaw. (IO) 19 21 41-58 14. Orzeł Parzęczew (13) 27 30 2.7-36 8-6-13 14 27 22-10 13 3 5-26 
11.ZrywWygoda(ll) 191731-56 15.ŁKSHŁódź(l7) 26 2819.-47 8-4-14 13 24 19-10 13 410-37' 
12. Fenlx Boczki (12) 19 17 26-58 16. Pelikan Il Lowkz (IS} 27 27 24-46 8-3-16 13 21 17-12 14 4 7-34 
tl . .A.gmna.M'411iszew,(J3) e .J9,14 26-591. ' 7A'art&..Dmł&SZflh(l6-}. ' U1,<2J ~~~~·„, c&.5-JS, .t.1..17 11-23./1'3 A • .t.„ 1-'l.1 
14.~J.:~!!o~arutwl~e'(ł~)'·~-'\3'"30Ą6-• ·l~."Stllrt1t~l!~l(i8}' '"'': ' 27-~ ~m;6~·N ~"6-f-9· 'l'.3• ::r 0-iJ f4~'-f„f0-~l 
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Piłka nożna - 23. kolejka Ili ligi 

NA DOBRE I NA ZtE 
•MZKSKozieoice-PELIKANŁowkz podmawneigłupie. Toprzykre,żedruży-

2:0 (2:0) na która przez 8 (I) miesięcy nie prze-
ł :O - Marcin Sztobryn (11 ), 2:0 - Euge- grała teraz od swoich kibiców słyszy 

niusz Kołodziejczyk (22). same inwektywy! Kryzysmusiałprzyjść 
Kozienice: Stawiarski - Czap Jarski, Koło- i całe szcr.ę,5cie, re teraz łowicz.ax)ie odpoczną 

dziejczyk, Misztal, Molendowski - Sobie- trochę od murawy. Przed nimi niezwykle 
ska,Zają:zkowski,Strąg,Godlewski(78Kłos) wycz.erpują:y finisz i walka o baraż. Tylko, 
- Seremak, Sztobryn (85 Doliński). · żeby mieli wsparcie wśród swoich fanów, 

Pelikan: Romanowski 4 - Goryszewski 3, będących z drużyną na dobre i na złe! W 
Czebniak 4, Styszko 3, Znyk 3 - Gawlik 4, piłce nożnej nie zawsze się wyf!!'YW'd czy się 
Jóźwiak 3 Serocki 3 (72 Kosiorek), Wysro- komuś podoba czy nie. To tyle. 
grodzki 3 - Kowalczyk 2, Wtllc 4. . Do-Kozienic Pelikan jechał w nie najlep-

Sędziował: Mrowiec (Katowice). z.ółte szych hmnorach Strata punktów w ostatniej 
kaI1ki: Molendowski, Sztobryn, Kołodziej- minucie meczu z Unią i towdośćkontrower
czyk (Kozienice) oraz Styszko i Gorysz.ew- syjnychokolicznościachodcisnęlaswojepięt
ski (Pelikan). Widzów: 1 OOO. no na psycłńce piłkalzy. Nasi graC7.e z.dają 

Kozienice, 3 maja. Trudny sezon, me- sobie sprawę, re te dwa „ocr.ka" mogą być 
cze co tJ:zy dni powochtją, re graC7.e wicelide- bardz.o istotne w ogólnym rozrachunku a w 
ra przeżywają kryzys. Nie ma wą1pliwości, dodatku stało się to na własnym obiekcie z 
re podopieczni Jacka Cyzio są 2'Ill<p.eni i odwiecmym, lokalnym rywalem. Chcieli 
s1ąd remis z Unią i porażka w Kozienicach. szybko zapomnieć o ni~ym meczu 
Niewid:zężadnychinnychratjonalnychprze- derbowym i pokonać Kozienice. Tymcza
slanek słabszych wyników drużyn, a wsze!- sem ... Tymczasem rywal wcale nie pu.e
kie oskarżeniaomniejszezaangażowanie bia- straszył się faworyta mad BZUl)' i nie padł 
ło - zielonych w mecz derbowy czy ostatni prz.ed nim na trawę. Kozieniczanie twanio 
wyjazdowy w Kozienicach uważam za be-z- walczyli o tJ:zy punkty, a re uderzyli celnie 

Maciej Wyszogrodzki (z pHką) także nie wykorzystał ,jedenastkl'. .. 

dwa razy na bramkę Roberta Romanow
skiego i stnelili dwa, dodajmy prz.epiękne, 
gole to tylko im się chwali. 

Miejscowi szybko ustawili sobie świą
teczny mecz Już 11. minucie akcja lewym 
skrzydłem, wyłorenie piłki na dwudziesty 
metr, gdzie na piłkę nabiegał Marcin Szlo.. 
bryn inxxn:udemnieląh!iewokiwkułram
ki Romanowskiego. Kapi1alnetrafieniedoda
ło jesz.cze skrzydeł gospodarz.om. Łowicza
nie nie potrafili w pierwszej połowie zapro
ponować niczego sensownego w ofensywie. 
z.a to miejscowi w 22. minucie cieszyli się z 
podwyższenia prowadzenia. Faul około 22. 
metrów od bramki gośc~ a Eugeniusz K~ 
łodziejczykprawdopodobniedługonieude
rzy chugi raz piłki w ten sposób- futbolówka 
odbila się od poprz.eczki, murawy i wpadła 
do siatki! Do końca pierwszej połowy nie
wiele zmieniło się na placu gry. Pelikan mo

. kautowany dwoma ciosami nie potrafił sku
tecznie odpowiedzieć. 

I dopiero przerwa i spotkanie z trenerem 
podziałało na łowickich graczy, bo ponownie 
jak w pojedynku z Unią, druga odsłona to
czyła się pod dyktando wicelidera. Bardz.o 
szybko mogliśmy zdobyć gola kontaktowe
go. W 47. minucie Sztobryn faulował w polu 
karnym Piotra Gawlika. Arl>iter wskazał 
na jedenastkę a do piłki podszedł Maciej Wy
szogrodzki. Do nutów karnych~
ni byli Gawliki Kamil Goryszewski Tenpielw
szy był faukJwany, drugi nie czul się pewnie, 
więc~naocąbyłostatecznieMaciekWy
szogroctzki - mówił po meczu trener Cyzio. 

dok na sfl: 31 

O meau po meczu: 
TrenerJacekCyzio:Tobyłslabymecz 

w naszym wykonaniu, najsłabszy w tym 
sezonie. Spodziewałem się re taki kryzys 
przyjdzie, tak jak dopadł inne <hużyny. Na 
szcr.ę,5cie ta porażka wcale nie oddaliła nas od 
chugiego, premiowanego barażem miejsca. 
Gubią punkty rywale, grają ,,pod nas". Bę
dziemy się starali to wykorzystać. Tylko 
musimy czuć, re kibice są z nami. Bo z tym 
je& różnie. . . BoB 

Judo - Mistrzostwa Makroregionu Miodzików 

Wygrał wszystkie walki 
Skierniewice, 6 maja. W rozgrywa

nych w Skierniewicach Mistrz.ostwach Ma
kroregionu Młodzików wystartowało tnech 
młodych judoków z MKS ilyw Łowicz, a 
najlepiej z podopiecmych trenerki Iwony 
Grzegory wypadł tym =n Piotr Pod
leśny, który w kategorii do 42 kg wygrał 
swoje wszystkie walki i jednocześnie zwy
ciężył w tych zawodach 

Natomiast zarówno Krystian Piekacz 
w wadze do 38 kg i.Karol Iwanowski-do 

46 kg pnegrali swoje pierwsze walki i od
padli z turniejlL Mimo to trenerlca była z ich 
postawy zadowolona: Były to jednak ich do
piero pierw=~ w tej kategorii wie
kowej mimo tego i tak banko dobrze mpre
zentawali się na tle starszych przeciwników. 
Jch niezły tegoroczny start rokuje duże na
dzieje na dobre wyniki w przyszłym roku. 

Warszawa, 6 maja. Tego samego dnia 
w stolicy odbyły się również Mistrz.ostwa 
Warszawy Dzieci, a wystartowało tam aż 

jedenaścioro młodych adeptów naszej łowic
kiej sekcji. Wśróddziewczątchugiemiejsce 
w wadze do 30 kg wywalczyła Magdale
na Gejo, a piąte miejsca zajęły: w kategorii 
do 33 kg- Dominika Wojszcz, do 36 kg
Paulina Wielemborek oraz do 40kg Mi
lena Juchniewicz i Ada Maślarz. Na
tomiast wśród chłopców: w wadze do 30kg 
tneci był Arkadiusz Lis, a piaty w kate
gorii do 42 kg- Damian Duri<a. 

(p) 

11.05 .2006 r. now WWICZANIN 

Start do stylu grzbietowego także może być bardzo widowiskowy. 

Pływanie - VI Indywidualne Mistrzostwa Łowicza 
Szkól Podstawowych 

Piiarska ponownie 
nailepsza 

Łowicz, 27 kwietnia. Już po raz szi>
sty nauczyciele wychowania fizycmego ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu: Ma
rzena Pawlak, Iwona Górska, Robert 
Graczyk i Artur Rożniata byli organiza
torami Indywidualnych Mistrzostw Łowi
cza Szkół Podstawowych w pływaniu. W 
tym roku najlepszym zawodnikiem mi
strz.ostw okazał się Maciej Muras (SP 2), 
który nie dość, re odniósł tJ:zy indywidualne 
zwycięstwa, ale ustanowił także dwa nowe 
rekordy misttz.ostw. Warto także odnotować 
tych młodych pływaków, którzy dwukrot
nie triumfowali: Marcelina Kciuk (SP 4), 
Jan Jabłoński (Pijarska), Katarzyna 
Więcław (SP 7), Hubert Sobieszek (Pi
jarska) i Marcelina Waligórska (Pijarska). 

Trzeci tego dnia rekord mistrzostw pobi
ła Weronika Rondoś (SP 1 ), która okaza
ła się triwnfatoiką wśród żaczek. 

GRZBIET - 25 M 
• Dziewą&ta - rocznik 1995: 

I. Marcelina Kciuk (SP 4) 22,21 
2. Patrycja Mitręga (SP 7) 22,62 
3. Anna Gejda (SP 7) 24,90 
4. Magdalena Muras (SP 2) 25,03 
5. Milena Plichta (SP 4) 27,66 
Rekord mistrzostw należy do Justyny 

Gardener (SP 1), która w 2001 roku uzy
skała czas 18,89 s. 

• Cbkp:y - rocmik 1995: 
I. Jan Jabłoński (Pijarska) 21,71 
l Adam Wilczyńsl'.i (SP 2) 22,16 
3. O kar Paliwoda (SP I) 23.84 
4. Lukasz Kosierek (SP 4) 24,82 
S. Marcel Stańczyk (Pijarska) 25,32 
RekordmistrUJstwustanawiłw2004roku 

Patryk Walędziak (SP 4), który uzyskał 
czas 18,28 s. 

dok. na str. 30 

Piłka nożna - klasa B 

Kopernik Kiernozio liderem 
16. koleika: Dar Placencja- Start Złaków 

Borowy 0:4, Victoria z.abostów - Kopernik 
Kiernozia 2:4, RTS Gągolin - Rawka Boli
mów2:4, Vict.oriaBielawy-MeblomaxZiel
kowice 3:0 (w.o.), Naprzód Jamno - Olim
pia Niedźwiada 3:0 (w.o.). Pauza: Macovia 
II Maków. 
I. Kopernik Kiernozia (2) 
2. Dar Placencja (1) 
3. Rawka Bolimów (4) 
4. Naprzód Jamno (3) 
5. Victoria Zabostów ( 5) 
6. Start Złaków Borowy (6) 

14 3645-10 
15 35 54-17 
14 33 45-19 
15 28 38-26 
15 22 33-39 
14 2226-21 

7. Maco via II Maków (7) 14 18 23-40 
8. Victoria Bielawy (8) 15 13 21-41 
9 . RTSGągolin(9) 15 1019-48 

10. MeblomaxZielkowice(IO) 14 9 18-37 
11. Olimpia Niedźwiada (li) 15 9 18-42 

W 17. kolejce klasy B w niedzielę 14 maja 
zagrają: godz. 11.00: Rawka Bolimów-Vic
toria Zabostów, godz. 14.00: Macovia II 
Maków-VictoriaBielawy,godz.15.00:Na
przódJamno-Dar Placencja,Kopernik Kier
nozia - Start Złaków Borowy. Meblomax 
Zielkowice - RTS Gągolin 0:3 (w.o.). 

(p) 

Łowicki informator sportowy ·Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach od 11 do 17 maja 2006 r. 

Piątek, 12 maja: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. JanaPawła3; finał Powiat.owej Gimnazja
dy Szkolna w mini piłce nożnej dziewcząt; 

• 10.30 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła 3; Rejonowa Li
cealiada Szkolna w tenisie stołowym; 

• 18.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, uJ. Starzyńskiego 618; spotkanie or
ganizacyjne Klubu Kibica KS ,,Pelikan"; 

Sobota. 13 maja: 
• 10.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul. Stmzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej ligi 
okręgowej „Górskiego": Pelikan Łowicz -
Widok Skierniewice; 

ISSN1231-479X 
1 9 > 

, . 
9 771231 479064 •• >. 

r-1(czwartek - Niedziela 
,... 11-14.05.2006r. 

Przysłowie ludowe o pogodzie: 
• 12.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, „JEŚLI CIEPŁO W MAJU, WS.lYSTKO ROŚNIE JAK W GAJU". 

ul. Stmzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej wo- • SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtować będzie obszar 
jewódzk:iej ligi ,,Michałowicza": Pelikan podwyższonego ciśnienia, w ciepłej i suchej masie powietrza. 
Łowicz -ŁKS Łódź; 

e 14.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, • CZWARTEK - PIĄTEK: 
ul. Starzyńskiego 618; meczpiłki nożnej wo- Słonecznie, zachmurzenie małe do umiarkowanego, bez opadów 

20/24 

20/24 
o 

Płońsk 

jewódzk:iej ligi ,,Michałowicza": Pelikan oraz bardzo ciepło. Widzialność umiarkowana do dobrej, 
Łowicz_ ŁKS Łódź; rano lokalnie zamglenia. Wiatr północno-zachodni i zachodni, Go; nin n+ 20( 24 

• 10 00 h 1 rt OSiR 2 Temp. max w dzień: + 20°C do + 23°C. Sochaczew 

N.Dwór 
Maz. 

Niedziela. 14 maja: słaby do umiarkowanego. s- ' 201 24 ,... 

· - a a spo owa nr Temp. min w nocy: + 12°c do+ 8°C. Kutno 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej woje- / ,... z,,. O 

20
, 24 

wódzkiej ligi koszykówki żaków; • SOBOTA - NIEDZIELA: ~ 20, 2 O 
Poniedziałek. 15 maja: Słonecznie oraz bardzo ciepło, w niedzielę ŁOWICZ 

e 9.30 _ stadion OSiR w Łowiczu, zachmurzy się oraz występować będą przelotne 20124 
ul. Jana Pawła 3; Rejonowa Gimnazjada opady deszczu oraz lokalnie burze. Widzialność 0 ,... Żyrardów ".; 

Szkolna w mini piłce nożnei dziew,..,.,t· umiarkowana do dobrej, rano zamglenia. Wiatr z kierunków ,,,. Skierniewice 20/ 24 -§ 
, ~~ Zgierz E 

Środa. l7 maja: zachodnich, słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy. 20/ 24 ~ a, 
• 9.00 _ stadion OSiR w Łowiczu, Temp. max w dzień: + 22°C do+ 24°C. !!! 

ul.JanaPawła3;eliminacjePowiatowej Li- Temp. min w nocy: + 11°c do+ 7°C. .tj 

cealiady Szkolnej w piłce nożnej; • PONIEDZIAŁEK ·ŚRODA: ~ 
• 17.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, Słonecznie oraz ciepło, lokalnie przelotne opady deszczu !il 

ul. Starzyńskiego6/8;meczNligipiłkinoż- lub burze. Widzialność umiarkowana do dobrej, rano zamglenia. •PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: ! 
1 nej:PelikanIIŁowicz-ConcordiaPiottków Wiatr z. kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Warunki biometeorologiczne korzystne. 12 

TryblUlalski; (p) _ lee.np. max w dzień: + 19°C do+ 22°C. Temp. min w nocy: -1; 10°C do+ 6°C . • Dobra sprawność psyctiofizyczna. ~ 
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