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Zaostrzył się stroik 
w łowickim szpitalu 

N ie :zmieniły nicz.ego wtorkowe nądo
we obietnice dotyczące podwyżek 
dla lekarzy. Łowicki szpital nadal 

strajkuje. Od poniedziałku do lekarzy dołą
czyły pielęgniarki, które do niedawna pro
wadziły jedynie akcję protestacyjną. Jak 
mówi ordynator oddziału dziecięcego łowic
kiego szpitala Waldemar Grabowski, wła
ściwie ż.ądania strajkujących lekarzy nie zo
stały spełnione, tak więc strajk trwa nadal. 
Ile czasu, lekarzowi trudno jest powiedzieć. 
W szpitalu wciąż przyjmowane są zatem 
tylko przypadki zagrażające życiu. Strajk 
pielęgniarek, jak mówi nam DorotaŁaz.ęcka, 
przewodnicząca związku zawodowego, 
przyjął taki kształt, iż obsługiwane sąpi:zez 
nie przypadki ciężkie, natomiast pielęgniar
ki nie wypełniają dokumentów oraz nie 
wykonują zadań pielęgnacyjnych, które 
może wykonać rodzina chorego. (wcz) 

Pszaoły narobiły 
problemów szóstoklasistom 

W yniki sprawdzianu, któcy ucznio
wie klas VI pisali 4 kwietnia sąjuż 
znane. Tegoroczny test, oparty 

o teksty i zadania dotyczące życia pszczół, 
wypadł znacznie słabiej niż test w2005 roku, 
jednak nauczyciele podkreślają, że co roku 
jest inny poziom trudności, a zadania roz
wiązują inne dzieci. Pamiętając o tym, że 
średnia nie jest jedynym wynikiem, który 
określa pracę szkoły, podobnie jak w latach 
ubiegłych publikujemy te wyniki wraz 
z opiniami dyrektorów w obszernym mate
riale zamieszczonym na stronach 12 i 13. 

Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższą 
średnią w tym roku uzyskali uczniowie Szko
ły Podstawowej w Zielkowicach, a szkołę 
pijarską w Łowiczu, mającą najwyższą śred
nią spośród szkół miejskich, wyprzedziły 
jeszcze także inne małe, wiejskie szkoły -
w Mastkach, Bobrownikach i Oszkowicach. 

Święto Rodziny . 
no 60-lecie Wiosenki 

P. od hasłem Święta Rodziny odbędą się 
obchody 60-lecia przedszkola „Wio
senka" z osiedla Górki w Łowiczu. 

Rodzinny festyn odbywał się będzie 
w muszli koncertowej na Błoniach w naj
bliższą sobotę 27 maja od godziny IO.OO. 
Podobnie jak w ubiegłych latach organizato
rzy zapraszają wszystkie dzieci - nie tylko 
tez przedszkola Przewidziane są liczne kon
kursy z nagrodami, loteria fantowa, gcy 
i zabawy dla·dzieci. 

organizuje:~ wesela do 100 zł~ poprawiny do 30 zł 
~ komunie do 70 zł ~ bankiety do 70 zł 
~ imprnzy oł<olicznościowe do 70 zł 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ut. Główna 5 .-JK.tll!>."~u 
Tel. (Cl-46) 838-3M8, M07-ł30-234 

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

• 
Trzeci człowiek 
w hierarchii kościelnej 
diecezji łowickiej, były 
kanclerz kurii a ostatnio 
wikariusz generalny, 
62-letni ks. prałat 
Franciszek Augustyński 
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zniknął bez śladu w minioną środę 17 maja. 
Do chwili obecnej oficjalnie nikt 
z kręgów kościelnych nie wie gdzie 
może się on znajdować i nie podaje 
przyczyn jego nagłego zniknięcia. 
Z dobrze poinformowanego źródła 
wiemy jednak, że uciekł z kraju, 
a przyczyną tego są prawdopodobnie 
długi hazardowe, w jakie popadł 
w ostatnim czasie i kłopoty 
z wierzycielami. Parafianie są 
w szoku, niektórzy mówią 
jednak, że zniknięcie probos 
wyjdzie parafii na dobre. ' 

P roboszcz zniknął w środę 17 maja Jak 
nieofitjalnie się dowiedzieliśmy, zanie

pokojeni wikariusze i księża z kurii próbo
wali wielokrotnie dodzwonić się na jego ko
mórkę - bez rezultatu. W końcu jeden z wi
karych otrzymał od niego trzy wiadomości 
sms. W pierwszym proboszcz napisał, że 
wyjechał i go nie będzie i by się z nim nie 
kontaktować, !:>o to bezcelowe, w drugim, 
że wszystkie obowiązki związane z pro
wadzeniem uroczystości kościelnych 
w parafii przejmuje - rzekomo - tymczaso
wo ks. bp. Alojzy Orszulik, w trzecim po
lecił, by odebrać jego samochód z parkingu 
pod portem lotniczym na Okęciu. Samo
chód Volkswagen Passat wstał przyprowa
dwny, stoi obecnie w garażu. W poniedzia
łek 22 maja jeden z księży pytanych przez 
nas o to, co się stało z proboszczem powie
dział nam, że jest na urlopie a sprawa jest 
rozwojowa ... Resztct zbył uśmiechem. Inny 
odpowiadał lakonicznym -Nie wiem. 

Kuria diecezji łowickiej pytana przez nas 
o to, co się stało z proboszczem, nie chciała 
nam udzielić żadnych informacji, z.aslaniając 

się tym, że wydane wstanie w tej sprawie 
oficjalne stanowisko. Stanowisko jakie do 
nas dotarło we wtorek 23 maja jest jednak 
tylko lakonicmą informacją dla księży osa
mowolnym opuszczeniu przez probosz
cza parafii i o tym, że w sobotę 20 maja 
wstał on pozbawiony przez władze diece
zji piastowanych w stanowisk. Oprócz tego 
dowiedzieliśmy się także, że niebawem na 
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jego miejsce pojawi się w parafii nowy ks~ 
Nanasze wielokrotne próby uzyskania kon
kretnych odpowiedzi na pytania związane 
z proboszczem uzyskiwaliśmy odpowiedź 
odmowną. Podobnie zostali potraktowani 

dziennikarze telewizji TVN, z którymi nikt 
z urzędników kurialnych nie chciał w tej 
sprawie rozmawiać. Stąd też nie wiemy na 
przykład do chwili obecnej, dlaczego księża 
nie powiadomili policji o zniknięciu pro
boszcza. We wtorek 23 maja rzecznik pra
sowy łowickiej komendy Leszek Okoń po
wiedział nam, że takiego zgłoszenia nie 
odebrano i nie toczy się w tej sprawie 
żadne postępowanie wyjaśniające. Skąd 

pewność władz kościelnych, że probosz
czowi nic się nie stało? Mógł przecież 
zostać np. porwany, dla zmylenia sms-y 
mogli wysłać sprawcy. To i kilka innych 
pytań, kluczowych dla wyjaśnienia spra
wy, zostało złożonych przez NŁ w kurii. 
Do środy czekaliśmy na odpowiedź, 

mimo że od zniknictcia księdza minął ty
dzień. W środę poinformowano nas, że 
odpowiedzi nie będzie ... 

lasa w lednym r9ku 
Od dłuższego czasu dochodziły do nas 

informacjeotym,rewparafiiŚwiC(tegoDucha 
w Łowiczu dzieją się niepokojące rzeczy. 
Chodziło przede wszystkim o gospodarkę 
finansami. -Nigdy nie słyszałam by proboszcz. 
infomzował nas, ile pieniędzy zebrała para
fia. w czasie kolędy, ile w ciągu miesiąca 
w czasie ms~ A tak jest robione w innych 
parafia.eh-powiedziała nam jedna z parafia
nek. 

- Kasa, tylko kasa. To prawda, że wszyst
ko przeliczał na pieniądze, a w parafii ich 
inkasowaniem za różne uroczystości zajmo
wał się wyłącznie on -opowiada jedna z osób 
blisko związanych z parafią. - Wikariusze 
nie mieli z tym nic wspólnego, oni w parafii 
od lat byli od czarnej roboty. Wiem, bo si{ 
skarżyli. 

dok nastr. 4 

Pociągiem no spotkanie z papieżem 
W czasie wizyty w Warszawie 

papieża Benedykta XVI • 26 maja 
·pociągi Spółki Koleje Mazowiec
kie będą ·kursowały jak w dzień 
powszedni. 

Z Łowiczanie było przewidzianych do
datkowych pociągów specjalnych, 
ale jak nas zapewniono pod telefo

nem infonnacyjnym, mają być doczepiane 
do pociągów dodatkowe, nawet podwójne, 
składy wagonów. 

Do Krakowa natomiast będzie można 
dostać się specjalnymi pociągami pospiesz
nymi z Kutna wuchomionymi w dniach 26 
i 27 maja Pociągi te normalnie kursują tylko 
w sezonie letnim, zostały uruchomione spe
cjalnie z okazji pielgrzymki. Pociągi te od
jeżdżają z Kutna o następujących godzi
nach: 21.15; 21.53 i 23.35. Kursują przez 
4czycę, Zgier:; Łódź. 

Oprócz tego PKP Intercity przygoto
wało specjalny bilet - Bilet Pielgrzyma. To 
bilet dla wszystkich osób udających się na 
papieską mszę. Dzięki niemu można od
być podróż do Warszawy albo Krakowa 
w jedną lub obie strony za 50"/o ceny nor
malnego biletu dowolnym pociągiem PKP 
Intercity (InterCity, Express, Tanie Linie 
Kolejowe) w wagonach 1 lub 2 klasy. Wa
runkiem jest tylko posiadanie ważnej karty 
wstępu na papieską Mszę Świętą. Bilet 
Pielgrzyma ważny jest w pociągach: do 
Wars"Z;Jwy - w dniu 25 maja od godziny 
12:00 i w dniu 26 maja, z Warszawy -
w dniu 26 maja, do Krakowa - w dniu 27 
maja od godziny 12:00 i w dniu 28 maja, 
z Krakowa - w dniu 28 maja Do biletu 
należy wykupić miejscówkę. 

O szczegóły dotyczące rozkładu jazdy 
można pytać pod numerem telefonu 046/ 
837-63-11. (mak) 
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sannikach ślubujący na sztandar otrzymany chilę wcześniej od Rady Rodziców. 

Chopin patronem 
szkoły w Sannikach 
- Teraz już wiemy gdzie jest na

sze miejsce, głośno powiemy: Cho
pin patron nasz - to słowa hymnu 
Szkoły Podstawowej w Sannikach, 
który został po raz pierwszy wyko
nany w minioną sobotę 20 maja, 
w czasie uroczystości nadania 
szkole imienia Fryderyka Chopina, 
który jest nieoderwalnie związany 
z historią Sannik. Hymn ułożył były 
szkolny katecheta i wikariusz pa
rafii w Sannikach ks. Radosław 
Sawicki. 

· s zkola, przygotowywała się do nadania 
imienia od kilku lat, patron został wy

brany zdecydowaną więkswścią głosów 
wreferendum,któreprzeprowadrono wśród 
rodziców i uczniów. Nie dziwi to: Chopin 
był w Sannikach w czasie wakacji w 1828 
roku jako gość ziemiańskiej rodziny PruS11l-

. ków - serdecznych przyjaciół rodziny Cho
pinów. Ważnym elementem pizygotowań 
do uroczystości było pizygotowanie sztan
daru szkoły. Zajęła się tym Rada Rodziców, 
sztandar kosztował 6,5 tys. zł. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele p.w. Świętej Trójcy 
w Sannikach, ćelebrowałjąordynariusz die
cezji łowickiej, ks. bp. Andrzej Dziuba On 
także dokonał poświęcenia sztandaru. Po 
przejściu do szkoły został on przekaz.any 
dyrektorowi Jerzemu Jabłońskiemu, który 
z kolei wręczył go pocztowi sztandarowe
mu uczniów szkoły. Wcześniej pu.ewodni
czący Rady Gminy Tadeusz Sobieraj od
czyt!l:uchwałęradynadającąimię, a sam akt 
nadania odczytała wójt Maria Fudala. Po 

'Bili za l O złotych 

wręczeniu sztandaru dyrektor szkoły wy
czytał z listy nazwiska uczniów - ptz.ed.st&
wicieli wszystkich klas s;zkoły, którzy zło
żyli na niego ślubowanie. DyrektorpłaOOwki 

dziękował za pizybyciena uroczystości m.in 
byłemu redaktorowi pisma ,,Rolnik Polsla"'' 
Włodzllnierzowi Chećko, którego działania 
pizyczyniły się do rozwoju zainteresowania 
w Sannikach pOOacią Chopina. Na sali nie 
zabrakło także dyrektora generalnego Towa
izystwa im. Fryderyka Chopina Antooiego 
Grudzińskiego, jak i dyrektooi Narodowego 
Imtytutu Fryderyka Otopina w W=wie 
Ryszarda Zimaka 

P o dyrektorze ~ zabrała wójt gminy 
Sanniki Maria Fudala- Dekoracje wi

szące na ścianach wstały przygotowane na 
XV M~ Konkurs Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Gdy byłam na sali 
w czasie jednego z kancertów i patrzyłam na 
nie, przyszkJ mi do glm.ly, by kiedyś trafiły 
one do nas. Udało się, przywieźliśmy je 

kronika .~ 
.policyjna· 
" 

• 17 maja po gcxlzinie 15 na ulicy Zduń
skiej w Łowiczu niemanf sprawcy, wykmzy
stując uchylone okno do kabiny samochodu 
ciężarowego marlci Star, ukradli z wnętrz.a 
saszetkę z pieniędzmi, dowodem rejestracyj
nym samochodu i dowodem osobistym kie
rowcy. Strat.ę w wysokości około 500 zł po
niósł Krzysztof L. z powiatu zgierskiego. 

• 17 maja na ulicy Bolimowskiej w Łowi
czu niemani sprawcy ukradli cztery kołpaki 
o wartości około 240 zł od samochodu marki 
Toyota Yaris na szkodę Piotra P. z Krakowa 

• 18 maja policja otrzymała zgłoszenie 
znisz.czenia folii na trzech tunelach z ogór
kami na szkodę Tomasza B. z Popowa Szko
dę wyceniono na około 500 zł. 

• 18 maja policja otrzymała zgłoszenie 
wybicia szyby na terenie posesji przy ulicy 
Poch=ej, do cz.ego miało dojść w okresie 
od 5 do 18 maja Wybitą szybę Anna S. wy
ceniła na około 1 OO zł. 

• 18 maja w sklepie Duet przy ulicy Gmin
nej w Łyszkowicach na kradzieży-sklepowej 
towarów o łącznej wartości około 120 zło
tych zatrzymana z.ostała 45-letnia Halina S. 

i uświetniają one naszą uroczystość. -Deko
racje zostały przekazane gminie, po uroczy
stościach znajdą się w pałacu w Sannikach. 

Goście i.abierają;:y głoo gratulowali wybo
ru patrona, każ.dy z nich wręczył też dy

rektm>wi szkoły droOOy Jit7.W1: albumy fo
tograficzne i kolekcje płyt CD z muzyką Ox>
pina, które łęlą wykoizystywane oo pqxila
iyzacji wśród uc:zniów pcx>taci patroaa. Spo
tkanie w sali ginma.styc:azj zakończył wy
stęp artystyczny, w tańcu zaprezentował się 
Z.espół Regiooalny ,,sannila"'' dnałający pzy 
Gminnym Ośrodku Kultury, a w śpiewie 
i recytacji dzieci i młodzież m:oJ:y. Pćriniej 
~gaicie udali sięnazwiedzaniewy
slaw poświęconych Fryderykowi Chopino
wi pzygotow.mych JI7.fZ uczniów m:oły. 

Po tej części uroczystości bicą;y w niej 
udział goście i młodzież przeszli ze szkoły 
do z.espo!u Palacowo-Paikowego w Sanni
kach, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem 
Fryderyka Chopina. (th) 

mopomoc Chłopska papierosy i karty telefo
nicme o łącznej wartości około 60 zł. 

• 19 maja na ulicy B=Hiskiej w Łyszko
wicach doszło do pożaru na terenie ni=iesz
kałej posesji należ,ącej do Ireny M z Łodzi. 
Spaleniu uległa stodoła oraz nadpalony został 
dach na budynku gospodarczym. Straty osza
cowano na około 20 tysięcy zł. 

• 19 maja w Mysłakowie w gminie Niebo
rów J.lieznani sprawcy ukradli 32 sztuki rusz
towań typu „warszawskiego", które stały przy 
budynku Ochotnicuj Straży Pożarnej. Szko
dę w wysokości około 2 tysięcy zł poniósł 
Urząd Gminy w Nieborowie. 

• 19 maja na ulicy Targowej w Łyszkowi
cach nieznani sprawcy włamali się do maga
zynu z napojami, z którego skradli w:i;ł, z.grae. 
wek piwa. Straty - łącznie z uszkodzonymi 
drzwiami - oszacowano na około 300 zł. 

• 19 maja około godziny 12.20 nieznany 
sprawca, grożąc 16-letniemu młodzieńcowi, 

zażądał oddania telefonu komórlcowego mar
ki Nokia Zamieraenia nie :rrealizował z uwagi 
na ucieczkę młodzieńca. 

• 19 maja na ulicy Dworcowej w Łowiczu 
23-letni Michał K. z Łowicza podczas legity
mowania go przez patrol Służby Ochrony Kolei 
posłużył się sfułsz,owaną legitymacją szkolną. 

• 20 maja w sklepie ,,Rokicki" przy ulicy 
3 Maja w Łowiczu nieznany sprawca wyko
rzystując nieuwagę personelu, ukradł 20 kart 
doładowujących do telefonów komórlcowych 
o łącznej wartości około 600 zł. 

25.05.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Żyrandol spadł w katedrze 
Jeden z sześciu żyrandoli oświe

tlających nawy boczne łowickiej 
katedry spadł na .posadz~ę pod
czas poniedziałkowej mszy św. 
wieczornej, odprawianej w 2. rocz
nicę ingresu bp. Andrzeja Dziuby. 

N a ~e nikomu nic się nie stało. 
Mało tego- uszkodzeniu nie uległy ani 

żyrando~ ani nawet żarówki. Znajduj'ący się 
około 3 metrów nad posadzką żyrandol, 
w lewej nawie bocznej, między amboną 
a kaplicą Najświętszego Sakramentu, zawie
szony był na stalowej linie, wymienianej 

SP Popów 

około°10 łat temu. Nie wiadomo, czy linka, 
która pękła narażona była kiedyś na działa
nie wody, czy miała jakąś wadę fabryczną 
łub była gorszej jakości. Proboszcz parafii 
katedralnej ks. Wiesław Skonieczny mówi, 
że przerwała się z powodu korozj~ ale miej
sce procesu korozji nie było jednak widocz
ne, bo zasłaniała je tulajka - To są rzeczy 
bardzo trwale, które rzadJw się sprawdza -
przyznaje. 

Poniedziałkowe zdarzenie spowodowa
ło przegląd wszystkich pozostałych lin. 
2:adnaznichnie stwau.azagrożeniadla osób 
odwiedzających bazylikę. · (mw~ 

Miniprezentocie klas 
F estyn rodzinny, na który zaproszeni 

są mieszkańcy całego obwodu szkol
nego podstawówki w Popowie, odbę

dzie się za tydzień, w czwartek 1 czawca 
na placu pizy Szkole Podstawowej w Po
powie w gminie Łowicz. Podobny festyn 
odbywa się co roku, zwykle w Dzień Dziec
ka Tym raz.em oprócz wspólnego grillowa
nia i biesiadowania pizy potrawach pizy-

gotowanych przez rodziców dzieci ze szko
ły w Popowie, przewidziane są minipre
zentacje pizygotowane przez każdą z klas. 
Spotkanie zaplanowane jest w godzinach 
przedpołudniowych - już od godziny 8.30 
do około 13.00. W pizypadku niepogody 
spotkanie zostanie przeniesione -Oo po
mieszczeń szkoły. 

(mak) 

~nia Dąbrowska 
i Hoppysod no Juwenaliach 

„ 
Wokalistka pop Ania 
Dąbrowska oraz grający 
melodyjnego rocka 
z elementami reggae i punka 
zespól Happysad będą · 
gwiazdami tegorocznych 
Juwenaliów 2006 
organizowanych w dniach 
1 - 2 czerwca. 

grupa Freeks pre:t.entująca melodyjnego roc-; 

ka Gwiaz.c!apieiwszegodniaAniaDąbrow
ska zagra o 22.30. Od 24.00 do 2.00 trwać 
będzie dyskoteka na Błoniach. 
Wpiątek2czerwcaod 16.00do ló.45 

trwać będzie koncert hip-hopowej grupy 
F.mblematzeSkianiewic. Od 17.00do 17.45 
grał będzie z.espół Skra z zaplZY.jaźnionej 
z ,,Mazowiecką" Szkoły Głównej Gospo-! 
darstwa Wiejskiego 2 WaISZaW)', któiY to 
zespół specjalizuje się w melodyjnym !"OC' 

ku. Koncert finalisty praeglądu z.espołów 

S ~program.Juwenaliów,które rockowychbędzietrwałod 18.00do 19.00. 
odbywać się będą na muszli koncer- Od 19.30 do 2030 zagra jeden :ż bąrdziej 
towej na Błoniach przedstawia się znanych na polskiej scenie doom'death me-' 

następująco: talowych zespołów - Camal.. 
Czwartek 1czerwca:16.00-18.00- Od21.00do2430scenęopanuje,niepo 

pierwsza CH;f;ć konkursu łowickich zespo- l'llZ pierwszy ~w ŁowiC211, kuho-' 
łów rockowych, 18.00-19.00 uroczyste ~w n.iektórych kręgach metalowej mło
otwarx;ie Juwenaliów OOłZ występ Uczel- dziefy soul metalowy Hunter. Gwiazda 
nianego Z.espolu FolkJorystyc:zne Maso- wieczmi- grupa Hawysad, zagra od 23.00 
via. Od 19.00do 20JO odbywać się będt.ie do 0.30. ~od 0.30 do 2.00 zmwu 
druga~ łwnkursu łowickich zapolów ~dyskoteka na Błoniach. 
~~ch,od21.00do22.00i:agrąlódzka ____ --~--- - (~) 

wego, ukradli z wnętrza butle z tlenem do spa
wania, reduktor gazowy i inne narzędzia 
o łącznej wartości około 6 tysięcy zł na szko
dę fumy Edmac z Sochaczewa. 

•W nocy z 20 na 21 maja nieznany spraw
ca, kopiąc nogami karoserię samochodu mar
ki Honda Civic zaparkowanego przy ulicy Mo
stowej w Łowiczu, doprowadził do jej uszko
dzenia i strat w wysokości około 1 tysiąca 
złotych na szkodę Mari= W. 

na szkodę Piotra S. 

• 23 maja około godziny 12 nieznani 
sprawcy ukradli zaparlcowany przy targowi
sku ll!iejskim przy ulicy Sikorskiego w Łowi
czu samochód osobowy marlci Cinquecento 
o wartości około 6 tys. zł na szkodę F.dwarda 
G. z powiatu łowickiego. 

• 23 maja w Brodnyrn Towarzystwie sa
mobójstwo poprzez powieszenie się na stry
ćhu pomieszczenia gospodarczego popełnił 

• 21 maja z terenu ujęcia wody przy ulicy 54-letni Tadeusz L. 
Blich w Łowiczu nieznani sprawcy skradli 1 O 
rur stalowych na szkodę ZUK w Łowiczu. 

• 22 maja na ulicy P<YZDańskiej w Łowiczu 
policjanci z sekcji ruchu drogowego zatnymali 
34-letniego Jacka N. z Mińska Mazowieckie
go, kt6I)' prowadził samochód ciężarowy mar
ki Mercedes z nacz.epą pomimo orzecz.onego 
pnez sąd prawomocnego wyroku z.akazujące
go prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

• 22 maja na Starym Rynku w Łowiczu 
nieznani sprawcy wybili szyby w oknach przy
chodni lekarskiej na szkodę ZOZ w Łowiczu. 

• 22 maja w Orenicach w gminie Bielawy 
z niewiadomych przyczyn doszło do pożaru 
w budynku mieszkalnym, podczas którego 
nadpaleniu uległa wersalka, sufka, radiood
biornik i okopceniu uległy ściany mieszkania 

• 22 maja na targowisku w Łowiczu niezna
ni sprawcy, wykorzystując nieuwagę Piotra W 
z Łowicz.a, ukradli na jego szkodę saszetkę 
z dokumentami osobistymi oraz kartą banko
matową o łącznej wartości około 100 zł. 

D wóch młodzieńców z Łowicza, zna
nych policji również z innych wy
bryków chuligańskich - Piotr B. oraz 

Ariel K. - zaż.ądało w biały dzień, około 
południa, w centrum Łowicza - na ulicy 1·1 
Listopada- od 18-letniej Bożeny S. dziesię
ciu złotych. Dziewczyna nie chciała im dać 
pienit{<lzy, więc zaczęli ją okładać rękoma 
po twarzy. Policję wezwał na miejsce przy
padkowy świadek zdarzenia W chwili za
mykania tego numeru Nowego Łowiczani
na nie było jeszcze wiadomo jakie sankcje 
zostaną zastosowane wobec napastników -
bo udało się ich 7Jltrzymać. (mak) 

• 18 maja w Domaniewicach nie7.nany • 21 maja w Gągolinie z.achodnim w grni- • 22 maja na ulicy Szerokie Pole w Doma-
sprawca wykorzystując nieuwagę sprzedaw- nie Kocierzew nieznani sprawcy, po wy- niewicach nieznani spraw~ ukradli psa rasy 
cy ukradł ze sklepu Gminnej Spółdzielni Sa- pchnięciu~ do pomieszczenia warsztato- Syberian Husky o wartości około 900 złotych 

• W okresie od 18 maja policja 7.atrzy
mała następujących nietrzeźwych kierow
ców i rowerzystów: 18 maja: 39-letniego 
Jacka R. na rowerze na ulicy Łęczyckiej 
w Łowi= (0,54 rngldm3 alkoholu), 19 maja 
44-letniego Jerzego T. na rowerze w Złako
wie Borowym w gminie Zduny (1,27 mg! 
dm1), 20 maja: 47-letniego Włodzimierza 
W. z Radomia w samochodzie cięż.i.rowym 
marki Mercedes na ulicy Poznańskiej 
w Łowiczu (0,64 mgidm3), 30-letniego Mi
chała D. na rowerze w Walewicach w gminie 
Bielawy (2 mgldm3

), 23-letniego Mirosława 
E. na rowerze na ulicy Papieskiej w Łowiczu 
(0,76 mgidm3

), 21 maja: 46-letniego Marka 
P. na rowerze w Rulicach w gminie Bielawy 
(0,72 mgldm3

), 49-letniego Józefa P. na ro
werze w Bielawach {l,03 mgldm3), 25-let
niego Daniela A. w Toyocie na Błoniach 
w Łowiczu (0,45 mgldm3), 42-letniego Ro
berta B w Cinquecento w Ka=nicach (0,91 
mgidm3

), 22 maja 27-letniego Mariana W. 
w Fordzie B>coit na ul. Malszyce w ŁowiCZll 
(0,44 mgldm3). 

-- ' 
..I ' ' - ... J 
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Kroni~ opracował nadkom. Leszek Okoń, 
Sekcja Prewencji KPP w /.Qwiczu 
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Do wypadku przed światłami na ul. Poznańskiej doszło w środę, 24 maja, przed godz. 8. 

I 

KARAMBOL "A .DWOJCE. 
Sześć pojazdów - trzy 
ciężarówki, dostawczy 
Mercedes i dwa pojazdy 
osobowe - uczestniczyło 
w bardzo groźnie 
wyglądającym 

karambolu, do którego 
doszło wczoraj, 24 maja 
około godz. 7.40 

-na „dwójce" w Łowiczu. 

dające uszkodzenia kabin samochodów cię
żarowych - Mercedesa kierowanego przez 
43-letniego Leona Ś. z Leszna i Volvo kiero
wanego przez 42-letniego Andrzeja L. ze 
Starej Kiszewy na Pomorzu. Pierwsza z cię
żarówek uderzyła w Toyotę kierowaną 
przez 52-letniego Adama S. z Łowicza, ten 
z kolei w Mercedesa Sprintera.kierowanego 
przez 58-letniego Kazimierza B. z Siedlec 
i Forda &carta kierowanego przez Ewę S. 
z Łowicza. Wszyscy ucz.estnicy tego wy-
padku byli trz.eźwi. . 

D ostawczy Mercedes został wypchnięty 
nad Forda &carta i Toyotę. Aż trudno 

uwierzyć, że nikt nie odniósł obrażeń zagra
żających życiu, ale z miejsca wypadku do 
Slpitala przewiezione zostały aż cztery oso
by - trzej kierowcy ciężarówek i pasażerka 
Mercedesa Sprintera. W szpitalu zatrzyma
ni zostali Krzysztof Z. i Leon Ś„ pozostali 
krótko po zdarzeniu wypisali się na własne 
ż.ądanie. 

bo właśnie dla pojaz.dów jadących prosto 
ul. Poznańską zapaliło się 'Zielone świa
tło. - Całe szczęście, że się światła zmieni
ły. bo TIR stojący przede mną zdążył odje
chać. Gdyby stal przede mną, już bym nie 
żyła - powiedziała Ewa L. z Forda. Wio
zła 18-letnią córkę do szkoły. Gdy Mer
cedes uderzył w dach ich samochodu, cór
ka z przerażenia zaczęła krzyczeć. - Obie 
byłyśmy przerażone. ale sama nie wiem 
dlaczego nie krzyczałam. Dopiero po 
wszystkim zaczęłam się trząść - mówi 
kobieta. 

K ierowca Mercedesa opowiada zaś, jak 
górą wydostawał się z kabiny i po

magał wydostać się swojej pasażerce. 
Z koła pojazdu pomogli jej zejść straża
cy. W jego samochodzie uszkodzony 
został zbiornik paliwa, które wyciekało 
na jezdnię. 

Z powodu wypadku ruch na trasie 
nr 2 całkowicie zamknięty był do 
godz. 9.30, a wahadłowo odbywał się 
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Sobol gotowy do drogi 
23 letni łowiczanin Kamil Sobol 

odlicza już dni do rozpoczęcia ka
jakowej pielgrzymki dookQła Półwy
spu Apenińskiego z Wenecji do 
Watykanu, w hołdzie Janowi Paw
łowi li. 

K arnil wystartuje spod pomnika papie
ża na łowickim Starym Rynku 
11 czerwca. Przed wxjaz.dem biskup 

senior Alojzy Orszulik, który objął honoro
wy patronat nad pielgnymką, poświęci jego 
kajak i spa.ęt. Z.araz po tym Kamil wyru
szy z Łowicza do Włoch. Start z Wenecji 
zaplanowany jest na 14 czerwca, czyli do
kładnie w siódmą roc:micęwizyty JanaPąw
ła II w Łowiczu. W Wenecji wypłynie na 
otwarte morze, na którym czeka go 3 tys. 
kilometrów podróży, pokonanie tego dy
stansu zajmie mu ok 4 miesięcy. Dystans 

li Łowicki Maraton Rockowy 

jaki pokona jest trzy razy dłuższy niż ten, 
który pokonał w 2004 roku, spływając Wisłą 
do Bałtyku. 

Kamil wrócił kilka dni temu z wxjazdu 
aklimatyzacyjnego do Wenecji, gdzie testo-
wał sprzęt. Jest zadowolony, bo kajak zdał 
egzamin, jest stabilny. Dobrze dawał sobie 
radę także na większych fulach. 

Kamilowi dobrze układają się kontakty 
z włoską Polonią. Po pierwszych kontak
tach, w miesięczniku przez nią wydawa
nym już ukazał się pierwszy artykuł o wy
prawie. Kamil zachęca łowiczan do modli
twy w jego intencji, a także do duchowego 
współuczestnictwa w pielgrzymce, jaką bę
dzie odbywał w hołdzie największemu 
z Polaków. O Kamilu można dowiedzieć się 
więcej z uruchomionej niedawno strony In
ternetowej poświęconej pielgrzymce 
www.lowickipielgrzym.tc.pl (tb) 

Siedem zespołów iui iest 
Siedem zespołów zgłosiło się do tej 
pory do li edycji Łowickiego Mara
tonu Rockowego, który ma odbyć 
się w czwartek 1 czerwca na musz
li koncertowej na łowickich Bło
niach. 

B ędzie to jednocześnie pierwszy dzień 
Juwenaliów studenckich. W marato
nie mogą wziąć udział zespoły dzia

łające w Łowiczu i najbliższej okolicy. Lau-

reat tej edycji wystąpi drugiego dnia stu
denckiej imprezy. Dotychczas zgłosiły się 
następujące zespoły: TUMBLEWEED, C
CZTERY, PARANOJA, ECLIPSE 
EXIREME, OPCJA TEGO TYPU, Dl
SPEL CROWD i ASPIRINE. Lista jednak 
nie jest jeszcze zamknięta. Szczegółowych 
informacji udzielą koordynujący maraton 
rockowy z ramienia Łowickiego Ośrodka 
Kultury Jarosław Michalski, telefon dO WK 
046/837-40-01. (mak) 

Z relacji uczestników wypadku wynika, 
że wszystkie pojazdy jechały w stro

nę Poznania i zatrzymały się na czetwo
nyrn świetle na skrzyżowaniu ul. Pomań
skiej z ul. Armii Krajowej. Prawdopodobnie 
sprawcą wypadku był 44--letni Kizysztof 
Z. z Zambrowa - kierowca Scanii, ostatniej 
z jadących ciężarówek, który nie wyhamo
wał i uderzył w stojące pojazdy. W efekcie 
siła uderzenia spowodowała groźnie wygłą-

Prawdopodobnie niewiele brakowało, 
aby w karambolu uczestniczyło więcej 
pojazdów. Kilka z nich ruszyło już, 

do godz. 11.30. Bardzo udany był Dzień Księżaka zorganizowany w czwartek 18 maja 

Pamięci łowickich 
harcerzy i harcerek 

a kamieniu wznoszono wielkie bu- przez Andrzeja Małkowskiego rozkazu po
dowle. Gdy kamieniarz dobrze p<r wołującego w 1911 roku pierwszą drużynę 
pracuje,powstająpomniki, bo kamień skautową w Polsce, wpisuje się w ogólno

tosymbolwierności, ttzymaniasiętychwar- polskie uroczystości 95-lecia istnienia har-
tości, na laóre sięprzynekio. Ale z kamienia cerstwa w Polsce. 
buduje się też barykady. Głaz ten symbolizu- W uroczystościach, które rozpoczęły się 
je to wszystko, co pnez lata swojego istnie- mszą świętą celebrowanąprzez ks. Wiesła
nia wypracowało harcerstwo, także łowie- waSkoniecznegowłowickiejkatedrze,udział 

kie, które ma piękne tradycje. Bierzcie z nie- wzięła ponad setka harcerzy z ZHP, także 
go przykład, bądźcie tak twardzi jak ten głaz najmłodszych - zuchów, wielu instruktorów 
- powiedział w czasie uroczystości odsło- i instruktorek Była delegacja z zaprzyjaż
nięcia pamiątkowego głazu poświęconego nionego hufca w Głownie, delegacje organi
łowickim harcerzom i harcerkom przewod- zacji Szarych Szeregów z prezesem oddzia
niczący Rady Miejskiej w Łowiczu, histo- łu łódzkiego Jerzym Miecznikowskim na 
ryk Kizysztof Kaliński. Uroczystość od- czele. Były także poczty sztandarowe ło
byla się w miniony poniedziałek 22 maja na wickich szkół, których uczniowie są człon
w Pasażu Grabskiego. Jak zaznaczył obec- karni harcerstwa Był tiik:że wicemarszałek 
ny na niej zastępca naczelnika Komendy sejmu Wojciech Olejniczak, władze powia-

(mwk) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu, Szczegóły na str. 5. 

„G.ł~ W.lnu. ~Wiex.~-. w.~ ,W~ ____ •••• _ ~ Jr.WJ' .ogię.ń. ~P./ąJ7ał .P~cf. fl.OJ!1.!Jif.SfW1-D.9.ivti-'t.«~.'JY'!! J..O~i..f'iif'!!Jla.Icerzom w czasie woczystości jego 
stość ta, odbywając się w roc:micę wydania dok na str. 4 odsłonięcia 22 m'!ja. 



4 

dok zestr. J 

P robosz.cz nie lubił wikariuszy z nad
mierną inicjatywą, którzy chcieli robić 

coś poz.ii swoimi zwykłymi obowiązkami. 
Tacy nawet jeśli byli lubiani prz.ez wiernych, 
szybko znikali. W tym kontekście moż
na podać np. nazwisko ks. Krzysztofa 
Wasiaka, organizatora prężnie działającej 
kilka lat temu parafialnej „Grupy z Ma
ryją'', która zainicjowała działalność świe
tlicy dla dzieci, wystawiała sztuki teatral
ne. Świetlicę prowadziło potem parafial
ne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolic
kich, jednak rozpadło się pod koniec mi
nionego roku, jego prezes Jan Mada
nowski powiedział nam wtedy, że po 
pierwszym zaangażowapiu sporej grupy 
parafian zaczęło ich ubywać - aż zostało 
tylko kilka osób - nie potrafił powiedzieć 
dlaczego się rozpadło. 

Świetlicę przejęło Ż początkiem 2006 
roku diecezjalne Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. Świetlica jednak w ostatnich 
latach nie dostawała z parafii praktycz
nie żadnej pomocy, korzystała tylko 
z pomieszczeń do niej nalei.ących. Pro
boszcz traktował świetlicę zawsze jak 
piąte koło u wozu i bronił się wszelkimi 
możliwymi sposobami przed jakimkol-

wiek jej finansowaniem, choć ta działa 
przy' parafii i uczęszczają do niej dzieci 
z parafii. Otwarcie nie pozwalał dzieciom 
ze świetlicy stanąć np. ze stroikami gdy 
te chciały je sprzedać mpwiąc, że ludzie 
będą wtedy wydawać pieniądze na stro
iki, zamiast kłaść na tacy, a pieniądze są 
potrzebne na remont świątyni. 

Kościół w roku minionym obchodził 
600-lecie istnienia, od kilku lat remonto
wano jego wnętrze, co roku oddawano do 
konserwacji ołtarze. Proboszcz obracał 
dużymi kwotami pieniędzy. I co chwila 
zwracał się do wiernych o pomoc finan
sową. Konserwacja ołtarza głównego 
kosztowała przeszło 200 tys. zł. W tej 
chwili od ponad roku w konserwacji po
zostaje ołtarz św. Rocha. Jego odnowie
nie miało kosztować 120 tys. zł, ale pro
boszcz wzywał kilka miesięcy po odda
niu go do naprawy o kolejne datki, bo 
koszty rzekomo nagle wzrosły i będą 
znacznie wyższe. Ile pieniędzy koszto
wały podejmowane remonty, parafianie 
nie dowiedzieli się nigdy, bo nie przed
stawiono im nigdy żadnych rachunków. 

Teraz kuria diecezjalna nie chce podać, 
w jakim stanie zostawił proboszcz pa-

Pożyczał do ostatniej chwili 
że chciałby pożyczyć większą kwotę 
na pilne potrzeby kościoła. Mówił, że 
to nie chodzi o datki, chociat takie 
tet by przyjął, tylko o pożyczenie. Nie 
bylem zainteresowany, więc nią okre
ślał kwoty. 

- U nas był w ubiegłym roku, latem 
- wspomina mieszkanka Dąbkowic 

Nawa główna kościoła, po lewej stro
nie ołtarz św. Rocha, od roku pozosta
jący w konserwacji, tak jak i ambona. 

rafialną kasę. Czy prawdą jest, że wy
jeżdżając ogołocił ją? 

Nie udzielając odpowiedzi kuria daje 
też pożywkę pogłoskom, jakoby ksiądz 
miał syna, którego utrzymywał. Takie 
przypuszczenie pojawiło się w ,,Faktach" 
- kuria się doń nie odniosła. 

Sprawy duszpasterskie i finansowe 
parafii kontroluje ksiądz dziekan, w przy
padku tej parafii, należącej do dekanatu 
św. Ducha, dziekanem od niedawna jest 
ks. Jacek Grzywacz, proboszcz z Chru
ślina. Kontrola dziekańska odbywa się 
zwykle. jakiś czas po Wielkanocy - na 
przełomie maja i czerwca. Parafia Św. 
Ducha nie miała jeszcze w tym roku owej 
kontroli. 

25 .05.2006 r. 

' W sprawy finansowe może też być 
wprowadzona rada ekonomiczna i rada 
duszpasterska - o ile takie organy istnieją 
w parafii. Przy Św. Duchu nie istniały. 

Sposób gospodarowania pieniędzmi 
przez ks. AugustyńSkiego budził zastrze
żenia parafian. Kontrowersje wywołał np. 
zakup drogiego samochodu na początku 
ubiegłego roku, ponieważ w tym samym 
czasie prowadzona była wspomniana re
nowacja jednego z bocznych ołtarzy. 
„ Czy samochód ten nie był zbyt drogi?" -
pytalinierazparafianiewro2m0wachznami. 
Mówili też o wyjątkowo drogich telefonach 
komód.owych, jakie miał w zwyczaju ku
pować ich duszpasterz. To irytowało, bo 
w tym samym czasie ks. Augustyński sy
gnalizował np. problemy z zapłaceniem ra
chunku za wodę. 

Jednocześnie sympatycy ks. Augu
styńskiego podkreślająjego zaangażOwa
nie w renowację kościoła czy w uporząd
kowanie terenu nalei.ącego do parafii. 

Hazard? 
- Jak go wbaczy/am, to cofaęłam sUt, to 

była bardzo niezręczna sytuacja, nie wiedzia
łam co zrobić. St.al przy automacie do gry 
i grai- opowiada o swoim spotkaniu z pro
boszczem parafii Świętego Ducha Francisz
kiem AugustyJ)OOm w kasynie przy Silver 
Screen w Łodzi dwa-trzy lata temu jedna 
z jego parafianek, która prosiła o zachowa
nie anonimowości - illam probos= bar
dw dobrze i nie pomyliłabym go z nikim 
innym. Byłam w szoku, zatkało mnie. Cok 
lam się jednak, bo on zna taki.e mnie, nie 
chciałam by mnie wbaczył. - Proboszcz był 
ubrany w garnitur, wyglądał racr,tj na za
dbanego biznesmena niż księdza 

Od jeszcze innej osoby dowiadujemy się 
- Pasja ksi.ędza probos= do hazardu była 
doslwnaleznana przynajmniej kilku osobom 
z jego najbliższego otoczenia, znano taki.e 
jego różne problemy, które wynikały z tej 
pasji, były to problemy finansowe. Zresztą to 
nie była pasja - to był nałóg. Wiele osób 
wskazuje kościęlnego Jana Madanowski<:>
go, od wielu lat zaufaną osobę ks. Francisz
ka Augustyńskiego jako tego, który wiele 
wie na temat poczynań proboszcza, nie tył-

Gmina Kocierzew 

ŁOWICZANIN 

ko tych w parafii, ale także poza nią. Ten 
jednak odmówił nam udzielenia jakichkoł
wiek infonnacji. 

Inna osoba opowiada - "fijjauiy w sobot
ni wieczór do kasyn w Łodzi lub Warszawie 
to była u niego nnrma. Organiści nie znali 
dnia ani godziny, gdy proboszczowi.zachce 
sięjechać do kasyna pograć. Byli i tacy, któ
rzy tego nie wytrzymali i odeszli. Bo mieć 
rodzinę i być pod groźbą utraty pracy zmu
szanym do nocnych wyjazdów do kasyn, 
potem czekania pr= kilka godzin pod nimi 
na parkingu i odwożenia księdza nad ra
nem do domu - to jednak za dużo. 

,;za dużo" było dla wielu ósób. Parafia 
Św. Ducha charakteryz.owała się tym, że 
rotacja organistów i zachrystianów była 
w niej duża. Parafianie dostraega.łi probl<:>
my. W połowie lat dziewięćdziesiątych gru
pa wiernych występowała do biskupa 
o zmianę proboszcza - bez skutku. 

Tomasz Bart.os, 
Mirosława Wolska Kobierecka 

lekcewałe11le ludzi 
żałosne jest postępowanie władz die" 

cezji w sprawie.księdza Augustyńskiego. 
Mimo, że proboszcz zniknął tydzień 
temu, nie możemy uzyskać odpowiedzi 
na podstawowe pytania, choć część od
powiedzi jest wzędnikom kurii z pewno
ścią doskonale znana. Kanclerz kuri~ ks. 
Stanisław Plichta powiedział nam w śrcr 
dę, że decyzja, iż informacje nie będą 
udzielane, nie zależy od niego. Oznaczać 
to może tylko jedno: że jest to decyzja 
biskupa Andrzeja Dziuby. Decyzja fatal~ 
na, bo lekceważąca ludzi. W podobny: 
sposób jak Nowy Łowiczanin została 
potraktowana ekipa telewizji TVN · 
z dziennikarką nie chciał rozmawiać ża
den z pytanych urzędrulców kurii - ten 
pokaz arogancji widziało we wtorek wie
czorem w Faktach pół Polski. Telewidza.: 
wie dowiedzieli się np. od ekonoma die
cezji łowickiej, że.„ jest ładna pogoda. 

Tymczasem jest to sprawa, o której 
wierni mają prawo wiedzieć jak najwie(-1 
cej, W niewielu parafiach troskę o gospo-: 
darowanie finansami dzielą z probosz
czemrady parafialne. Gdy ichnie ma, cała 
odpowiedzialność spada na księdza. Od
powiedzialność ogromna - bo nie chodzi 
o prywatne pieniądze proboszcza. Cho
dzi o ofiary wiernych. O ów „wdo"(i 
grosz", który Chrystus tak docenił. Lu
dzie, którzy wrzucają swoje pieniążki do 
skarbony mają prawo wiedzieć, czy ZQ-< 

stały one wydane na chwałę Boi.ą - czy 
przepuszczone w kasynie. 

Wojciech Waligórski 

B ył u mnie ksiądz Augustyński 
tak z półtora tygodnia temu 
i chciał potyczyć pieniądze, 

ale nie dałem, bo akurat nie miałem 
takiej motliwości. U mnie był tylko 
raz; ale sąsiad mówił, te u nich to już 
ze cztery razy był pożyczać„. Ostat
nio tet ... - powiedział nam mieszka
niec Pilaszkowa należącego do para
fii św. Ducha - Powiedziałem, żeby 
poszedł do banku, jak trzeba poży
czyć, a on mi na to, że bank nie uzna
je parafii jako podmiotu, któremu 
można pożyczfJĆ pieniądze. Bank nie 
uznaje, aja mam uznawać? 

- Zawitał też do nas - mówi inny 
mieszkaniec Ptlaszkowa, przedsię
biorca. - Mote to był wtorek, może 
środa w ubiegłym tygodniu. Przyje
chał na posesję i rozmawiał. Mówił, 

Gómych. - Chciał wtedy pożyczyć 40 
tysięcy. Spytałam na jakie to potrze
by nagle są potrzebne takie pienią
dze, a on odparł, że będzie ołtarz na
prawiał i na prace porządkowe. Mówił, 
że będzie z procentami oddawał- jak 
w banku. Odparłam, że sama jestem 
zakredytowana i nie mam wolnych 
pieniędzy, więc nie naciskał. Może 
bym i zrozumiała, jakby była na przy
kład potrzeba naprawienia dachu, ale 
ołtarz mógł poczekać. Miałam nosa. 

Dwór w Boczkach na sprzedai· 
Próbę zbycia zabytkowego tamtejszemu sołectwu, ale rada sołecka nie 
dworu w Boczkach użytkowała go i nie prowadziła tam żad-

nych prac. Degradacja dworu i parku postę
W gminie Kocierzew wraz puje.Dwórwchwiliobecnejkwalifikujesię 
z parkiem, który również dogenerałnegoremontu.Pielęgnacjiwyma-
wpisany jest do rejestru gateżpark,wktórymznajdujesięl27drzew, 
zabytków, podjęła gmina zktórychkilkanaściekwalifikujesiędousu-

dok ze str. 3 Kocierzew Południowy. nięcia Gminie zależy na znalezieniu nowe-

P am i ę ci łowickich harcerzy i harcerek p rzetargustnynieograniczonynasprze- ~0te~~s~::~7:~=~::::~ 
daż tej nieruchomości odbędzie się 14 ży, na co wyraziła zgodę rada sołecka. Ta 

O dsłonięty głaz., ·J.ak nam powiedział zbierane wśród okolicznych rolników. sama rada nie zgodziła się na zbycie go za 
czerwca, cena wywoławcza wynosi 92.920 łowickiarchitektJarosławŚmigiera, Krzyż zaś będzie wnieszczony w kręgu, ,,symboliczną złotówkę", dlatego urucho-
zł. Dwór usytuowany jest na działce o po-J.est~..1,..;~ wio1r~~o założ.enia prze- którego nawierzchnia zostanie wykonana mionoproceduręprzetargową, podczas któ-

"'"<"'"t '<"""""5 wierzchni 8.900 m2 ,jego powierzchnia użyt-
strzennego, które3'ak zapewnił nas zastępca także z polnych kamieni. Dookoła tego krę- _, rei m.in. nieruchomość została wyceniona. 

kowa wynosi 340 m2, kubatura 2.320 ur. " 
komendanta łowickiego ZHP Michał Kor- gu zostaną wkopane pnie, na których hę- W chwili obecnej zamieszkuje w nim jedna J ak dowiedzieliśmy się w skiemiewic-

ojciec malarza Józefa Chełmońskiego, któ
ry pełnił też obowiązki wójta. Kolejnymi 
gospodarzami dworu i parku byli Ciachow
ski, Rutkowski, Chrzanowski -ojciec mar
szałka Sejmu fil RP Wiesława Chrzanow
skiego. Ten ostatni odwiedził swoje rodzin
ne strony w 1992 roku. Zapewniał wów
czas, że nie będzie podejmować starań 
o odzyskanie tego majątku i słowa dotrzy
mał. 

P ark w Boczkach jest starszy od dwo
ru, bo powstawał w latach 1885-

1890, dwór w 1930roku. Choć dwór wy
budowany został już po śmierci Józefa 
Chełmońskiego, to jednak stoi on w miej
scu, gdzie malarz przyszedł na świat, co 
nadaje temu miejscu szczególną wartość 
historyczną. 

Czy budynek ten i okalający go park 
znajdą nowego właściciela? Sekretarz gmi
ny Zbigniew .żaczek mówi, że kilka osób 
pytało o obiekt. Czy byli oni poważnie 
zainteresowani parkiem i pałacem - okaże 

decki będzie stopniowo powstawać. Przed dziemożnausiąść.Całośćmamiećodniesi<:>- osoba_ emerytowana pracownica szkoły, kim oddziale biura Wojewódzkiego 
uroczystością wykonane zostało przed gła- nie do harcerskiej tradycji spotykania się która w nim niegdyś funkcjonowała. Szkoła Konserwatora Z.abytków, majątek w Bocz
zem okrągłe palenisko, w którym, tak jak przy ognisku. Kamień i pnie wpisane będą w Boczkach początkowo była samodzielną kach należał do jednego z większych mająt
w poniedziałek w czasie harcerskich uro- w ten sam okrąg, by podkreślić, że w cizi- placówką, a przez ostatnie łata- filią Szkoły kówna terenie Księstwa Łowickiego i liczył 
czystości, będzie mógł zapłonąć żywy pło- siejszym harcerskim kręgu obecna jest tra- Podstawowej w Łaguszewie. 425 mórg. Po przejściu zarazy, w l 47Q roku 
mień. Palenisko wybrukowane granitową dycja 90 lat łowickiego ZHP. Wcześniej gmina nie szukała nabywcy, prymas Jan Łaski przekazał majątek swoj<:>
kostką będzie stanowiło centralny element Z,apomnikiemzostanąposadzoneozdob- ponieważ budynki wszystkich dawnych mu ówcz.esnemu piekarzowi. W XIX wi<:>
harcerskiego krzyża, który zostanie wokół ne drzewa iglaste, które zasłonią mur parafii szkół przejęły sołectwa. Formalnie dwór ku zarządcami tych dóbr byli Paweł Szmi~ 
ni~Q. zbu<ioW<IUY 1-WluY~ lcavń~„ k!óre • cyuj1;lWt9W. .k$90'. yie_kqtpJ;!OllU~ ~i.~ 9;l·. w Boczkach był kilka łat temu przekaŻ.any giersk:i, nlistępnie Józef Adani Chełmoński; . • (mwk) . 
w tej chwili są przez łowickich harcerzy łością. (tb) L-----------------------;-------~---;-;------~ 

się po praetargu. 

' ' 
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1070 zło.tych lepsza droga do Nieborowa 
na organizację Dnia Dziecka 
Udany „Dzień Księżaka" w SP 4 

Aukcja prac dziecięcych - jeden 
z elementów Dnia Księżaka w Szko
le Podstawowej nr 4 w Łowiczu, 
przebiegała w tak gorącej abnos
ferze, iż w trakcie wybijania jednej 
z kwot pękł młotek, a jego fragment 
poszybował na środ~k sali gimna
stycznej. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. 

L icytacja,którąztakimzaangażowaniem prowadzili chłopcy z klasy Vlc, była 
tylko jedną zwieluatraktji ,,Dnia Księ

żaka" - uroczystości upamiętniającej pierw
sz.ą wzmiankę o Łowiczu z 1136 roku, któ
ra to uroczystość odbyła się w „czwórce" 
w czwartek 18 maja 

Pcxbas spotkania goście obejrzeć mogli 
min. uczniowską prezentację multimedial
nąpod tytułem ,,Łowicz-moja mała Ojczy
ma". WDoiuKsiężakaniemogłozab~ 
też pięknych, recytowanych przez uczniów 
wierszy. Dominowały utwory łowickiego 
twórcy, lekarza-poety, Zbigniewa Kost17.e
wy. - Osobisty, ciepły charakter utworów 
sprawil 'Że poczuliśmy się jakby w innym 
świecie, więc tę część programu śmiało mo
i.emy nazwać liryczną - uważają uczennice 
Paulina Talarowska i Aleksandra Dolińska. 

Następnie przysz.edł czas na oczekiwa
ne prz.ez wszystkich ,,Łowickie wesele". 
Trzeciokłasiśc~ ubrani w kolorowe wehria
ki, od razu wzbudzili sympatię widowni. 
Uczniom, należącym do szkolnego zespołu 
„Tęcza", prowadzonym i przygotowywa
nym przez Annę Pietrych, nie tylko udało 
się ,,rozhuśtać" widownię, ale nauczyć tań
czyć ,,klapoka". 

Na zakończenie czekała wszystkich jesz
cze jednaatrakcja-wspomnianaauktja prac 
dziecięcych, wśród których znala:z.ły się fo. 
wickie ptjzai:e, kartki pocztowe oraz zdję
cia pm:dstawiające obchody Bożego Ciała 
w Łowiczu. Można było również nabyć 
smakołyki przygotowane przez mamy, bab
cie oraz ciocie i wycinanki wykonane przez 
·„trz.eciaków". 

Wtrakcieauktjipanowałanaprawdęgoią

ca atmosfera. Aplauz stawał się głośniejszy 
z minuty na minutę, a ooiągnął szczyt, kiedy 
pani Skrzypifuka ogłosiła wyniki licytacji. 
Pcxbas Dnia Księżaka udało zebrać tysiąc 
siedemdziesiąt złotych Pieniądze te z.ostaną 
pneznaczone na organizatję w szkole Dnia 
Dziecka. Atraktjirnabyć wiele, ale to niespo
dzianka Czwartkową uroczystość przygo
towałynauczyciełkiAnnaŚniegula,AnnaPie
trych i Małgorzata Dolińska. (wcz) 

Znacznej poprawie ma ulec jesz
cze w tym roku nawierzchnia drogi 
z Łowicza do Nieborowa. W środę 
7 czerwca mają być otwarte oferty 
przetargowe na modernizację dal
szej części ulicy Bolimowskiej 
w Łowiczu - drogi krajowej nr 70 -
aż do Nieborowa. 

N ie na całym tym odcinku droga zosta
nie jednak przebudowana łącznie 

z wymianą podbudowy - jak to było na 
remontowanym niedawno odcinku ulicy 
Bolimowskiej i Warsz.awskiej w Łowiczu. 
Standard drogi jednakulegnie:znacmemu po
lepszeniu. 

Zakres robót przewiduje całkowite od
tworzenie nawienchni wraz z podbudową 
drogi na odcinku od miejsca, w którym skoń
czyła się odbudowa ulicy Warszawskiej, do 
Arkadii. Na pozostałym odcinku przewi
dziana jest natomiast odnowa nawienchni 
drogi (frezowanie oraz ułoZenie podwójnej 
warstwy nowego asfaltu) wraz ze wzmoc
nieniem krawędzi jezdni poprzez odtwo
rzenie dwustronnepełnej konstruk.cji (z uzu
pełnieniem podbudowy) o szerokości 
0,8 metra, odtworzenienawienchni chodni
ków, odnowa nawienchni zjazdów do go
spodarstw indywidualnych i zjazdów pu
blicznych, odtworzenie, uzupehrienie i upo
rządkowanie poboczy. Oprócz tego prze
widziane jest zorganiwwanie zatok autobu
sowych oraz ponowne odtworzenie 
i oczyS?.CZellie przydrożnych rowów - bez-

Reżyser Krzysztof Miklas (w środku) i dyrektor szkół pijarskich w Łowiczu Przemysław Jabłoński (z prawej) 
podczas kręcenia zdjęć. 

Miklas kręci film o piiarach 
Zdjęcia w Rzymie, Warszawie, Krakowie i Łowiczu 

W miniony piątek 19 maja gościła Wcześniej KrzysztofMiklas był z ekipą 
w Łowiczu kilkuosobowa ekipa Te- w Rzymie, gdzie podążał śladami założy

łewizji Polonia, kręcąca dokumentalny film ciela zakonu, Józefa Kalasancjusza. Ten 
o historii pijarów w Polsce i o ich obecnej wśzechstronnie wykształcony Hiszpan, 
pracy z młodzieżą. Pomysłodawcą, scena- przybywając w 1592 roku do Wiecznego 
rzystą i reżyserem jest Krzysztof Miklas, Miasta, miał 35 lat i wszelkie widoki na zro
szef redaktji sportowej TV Polonia, pisz.ą- hienie kariery w kościelnych uu.ędach. Za
cy także felietony dla Nowego Łowiczani- miast tego, napatrzywszy się na niedolę 
na. Operatorzy kręcili w szkole pijarskiej ubogich dzieci z Zatybrza, postanowił oto
materiał do ttzeciej części filmu, która poka- czyć je opieką i dać im możliwość kształce
ztrje trzy z kilku współc~ych szkół pi- nia. Taki był początek szkół pijarskich i po
jarskich w Polsce: renomowane Liceum Ogól- czątek bezpłatnego szkolnictwa publiczne
nokształcące w Krakowie, nawiązującą do · go w ogóle - i taka będzie treść pierwszej 
dawnego Cołlegiwn Nobiliwn placówkę części filmu. Krótko potem, na prośbę króla 
w Warszawie i szkoły pijarskie w Łowiczu Władysława IY, pijarzy przybyli do Polski, 
-podstawówkę, gimnazjwn i działające od gdzieodegralipotemogromnąrolęwkształ-
września licewn ogólnokształcące. ceniu elit próbujących doprowadzić do od-
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nowy państwa. O tym traktować będzie 
c:zJi,ć druga telewiajnej produkcji. 

C'Zf:j,ć czwarta to już Parafiada- organiw
wana przez pijarów od 12 lat masowa impre
za sportowa dla dzieci z Polski i ze środo
wisk polonijnych Jej pomysłodawcą i orga
nizatorem jest o. Józef Joniec, on też będzie 
narratorem. tej części filmu. Obraz w całości 
pokazany zostanie w niedzielę 2 lipca o godz. 
12.15 na antenie TV Polonia, która ma patro
nat medialny nad Parafiadą. Tegodniakołejna 
Parafiada rozpocznie się w Warszawie, gdzie 
od lat jest rozgrywana. Krzysztof Miklas 
chciałby jednak, żeby w przyszłości organi
zować te sympatyczne, gromadzące setki 
młodzieży zawody także w innych ośrod
kach pijarskich -w tym w Łowiczu. . (wal) 
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pOOrednio po zakończonych robotach. Po
prawione zostanie oznakowanie poziome 
i pionowe drogi. 

Ponadto przebudowany całkowicie zo
stanie nieduży most na rzece Zwierzyniec 
są,<>iadujący ze skrzyżowaniem z ulicą Ar
kadyjską oraz poprowadzone pod drogą 
przepusty. Most ma zostać poszerzony 
o ponad metr oraz wydzielone na nim do
datkowo zostaną obustronne przejścia dla 
pieszych. 

Inwestytja ma być zakończona do 30 li
stopada 2006. W tym czasie moina się spo
dziewać na drodze~ kierunku Skierniewic 
utrudnień w ruchu. Odcinkami prędkość 
będzie ograniczonado40 km/godz. oraz bę
dzie wprowadzony będzie ruch wahadło-

wy wspomagany tymczasową sygnaliza
cją świetlną. 

Inwestorem modernizacji jest łódzki od
dział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Według kosztorysu inwestor
skiegopracezwiązaneztąmodemizacjąmają 

kosztować łącznie kilkanaście milionów zło
tych Na razie dyrekcja nie określa konkret
nie kosztów, czekając na rozstrzygnięcie 
przetargu nieograniczonego. 

Prace będą kontynuacją wykonanego 
w ubiegłym roku generalnego remontu skrzy
żowania ulicy Bolimowskiej z Warszawską 
oraz trwającej jeszcze przebudowy ulicy 
Warszawskiej, co z kole~było be-zpośrednią 
kontynuacją pobudowania nowego mostu 
w ulicy Warszawskiej. (mak) 

SP 3 czciło swego patrona 

D zień Patrona obchodziła 18 maja 
Szkoła Podstaw.owa nr 3 w Łowi-. 
czu. Data jest nieprzypadkowa -

18 maja to bowiem dzień wudzin papieża 
Jana Pawła II, który jest patronem „TróJlci". 
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele 
i uczniowie całego zespołu szkół. Wszak 
gimnazjaliści także kończyli tę szkołę. 
Mszy świętej, która odprawiona została 
w. kościele pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, przewodniczył ksiądz Wiesław 
Frelek. Po niej głos zabrał dyrektor szko-

Gmina Łowicz 

ły Wacław Witwicki, następnie przedsta
wiciele pocztu sztandarowego udali się 
pod pomnik Ojca Świętego, aby złożyć 
wiązankę kwiatów. 

W montażu słowno - muzycznym, przy
gotowanym przez nauczycieli Monikę Wil
koszewską, Agatę Bruc i Piotra Miazka, 
uczniowie przypomnieli naukę i przesłanie, 
jakie przez cały czas trwania pontyfikatu 
prz.ekazywał z.arówno dzieciom, jak i doro
słym Jan Paweł II. 

(wa) 

Konkurs polonistyczny 
rozstrzygnięty 

Z bigniew Kazimierski ze Szkoły Pod
stawowej w Bocheniu, Justyna Wró
bel ze szkoły w Jamnie i Marta Gro

mek ze szkoły w Popowie zajęli pierwsze 
trzy miejsca w gminnym konkursie polo
nistycznym dla klas piątych i szóstych, 
który został rozstrzygnięty w czwartek 
18 maja w szkole w Niedżwiadzie w gmi
nie Łowicz. Oprócz nich wyróżniony 
został też Hubert Ścibor ze szkoły w Nie
dżwiadzie, a w konkursie uczestniczyło 
12 dzieci z PÓpowa, Bochenia, Jamna 
i Niedżwiady. 

Uczestnicy konkursu pisali 90-minut<}. 
wy test przygotowany przez cztery na
uczycielki języka polskiego, które zasiadały 
w jury: Mirosławę Kasprzyk z SP Popów, 
Agnieszkę Gratys z SP Nieborów, Beatę 
Brzozowską z SP Jamno i Agnieszkę.Waw
rzyniak z SP Niedźwiada W teście znalazły 
się między innymi pytania z gramatyki, 
kultury języka, frazeologii, ortografii itp. 

-------- REKLAMA -

FABRYKA 
OKIEN 

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

fax 837 47 98 -----..r'f 

Ponadto uczniowie musieli wykazać się :zna
jomością słownictwa związanego z teatrem 
i wyodrębnić je spośród sformułowań zwią
zanych np. ze sztuką cyrle.ową. Ciekawym 
zadaniem było te'Ż opisanie wymyślonej hi
storii szkolnej i opatrzenie jej zachęcającym 
do lektury tytułem. 
Każdy z uczestników konkursu otrzy

mał na pamiątkę tomik poezji Tadeusza 
Różewicza, laureaci równieoż inne książki. 

(mak) 

--- --- - - REKLAMA -

do 9 lipca abonam!"nt GRATIS!!! · 
przy montażu stojak GRATIS!!! 

R~R1:T 
lOWICZ, Browarna 12c, tel. (046) 837-45-07 

sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.wifllUlll_,_,~..JI ............... ~ .Mm1.,.._<' J 

3·komorowy SOFTLINE 
5·komorowy PERFECTLINE 
• Szyba k=1, 1 z ciepłą ramką 
• Okucia Winkhaus 
• Mikrowentylacja gratis 
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie, 

skrzydle, słupku 
• Bezpłatne pomiary i t~ansport okien do Klienta !'..~···· z 
• Profesjonalny montaz ~ I , ,. 

>K
. i , : \ 1435 

I \ • 1435 I / il\ 'i I 111435 ~~ 
/ V ~I 85 - 1465 499,-

1155 595,- 1165 
' 

„ ' „ (, I ·.,. Lr " l ,... \• 'I IJ '' J " 

„ 
' 
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NAWET ŚWINIAKI PO 150 KG 
Czarnoksięznik na Dzień · 
Dziecka w Domaniewicach . , 

SĄ WYRZUCA-NE DO PRZYDROZNYCH ROWOW G ~y Ośrodek · Kultury w Doma
nie'Jicach przygotował spektakl dla 
najmłodszych mieszkańców gminy 

z okazji ich święta. Aktorzy scen łódzkich 
wystawią 31 maja o 11.00 przedstawienie 
„Czarnoksiężnik z krainy Oz:'. Obejrzą je 
uczniowie szkół podstawowych. Zaprosze
nie skierowane jestrównież do dzieci nie cho
dzących jeszcze, albo już, do podstawówki. 

Około 15 ton śmieci 
zebrali przy drogach 
powiatowych pracownicy 
Powiatowego Zarządu Dróg 
podczas dokonanego 
w ostatnim czasie 
wiosennego sprzątania. 

-T radycyjnie zanąd dróg dokonuje tlkie-
go sprzątania trzy, a w niektórych mitj

scach cztery razy w roku - najczęściej na 
wiosnę, latem i jesienią.Obecnie sprzątane 
były tereny przy drogach Nieborów-Kom
pina-Ruszki, Łowicz-Wejsce i Łowicz-Ko
cierzew. Jak słyszymy w Powiatowym Za-

nądzie Dróg, ilość śmieci jaka znajduje się ctj padlinie? Jak mówi zastępca dyrektora 
przy drogach to po prostu skandal. Trafia Powiatowego 2:arządu Dróg Stanisław Woj
się dosłownie wszystko, często popakowa- da, nie każdy z jego pracowników może pra
ne już w wielkie wory czy puPła Martwe cować przy tego typu akcjach, niektórym po 
psy czy koty nie są rzadkością, to jednak nie prostu nie wytrzymują żołądki. 
dziwi, gdyż mogły zostać przejechane przez Inną sprawąjest pojawiająca się w ostat
jadące drogą auta. Inna sprawa, że podczas nim czasie duża liczba wyrzucanego przy 
teg6rocznych porządków natknięto się na- drodze, pokruszonego eternitu, który jak 
wet na martwego 100-kilograrnowego świ- wiemy zawiera azbest i który według norm 
niaka. Nie po raz pierwszy zresztą - przed unijnych winien być składowany w specjal
rokiem pod Kocierzewem pracownicy wy- ny sposób. Nie dość, że zanąd dróg musi to 
dobyli z przydrożnego rowu świniaka 1~0- wszystko zebrać, to jeszcze placi za składo
kilogramowego. Gdyby można było z równą wanie śmieci na wysypisku. W pracach tych 
łatWością przyłapać innego rodzaju świnię, na szczęście wspomagają drogowców po
kiedy wyrzuca przy drodze swoje śmieci... szczególnegminy,naprzykładNieborówczy 

Jak bowiem inacztj określić llXlŻnaludzi, któ- · Zduny. Szczególnie pomocny jest radny po
rzy skazają innych na babranie się w cuchną- wiatowy Stanisław Felczyński, na co dzień 

Barwna kwiatowa wystawa 

O .d25majamo:żnapodziwiaćwGrnin
nym Ośrodku Kultury w Domanie
wicach wystawę kwiatów wykona

nych z bibuły przez Janinę Zuchorx. Autor
ka barwnych prac pochodzi z Kadzielina 
w gminie Głowno. Od kilkudziesięciu lat 
oprócz bibułkarstwa para się także haftem 
Często reprezentuje gminę Głowno na róż
nego typu wystawach, od 3 lat prezentuje 
swoje wyrobynaJannarkuŁowickim. Przez 
wiele lat związana była z Ośrodkiem Upo
wszechniania Kultury najpierw w Woli 
Zbrożkowej, a pó:żniej w Bronisławowie. 

Elewacja remizy OSP Mysłaków 

nadzorujący inwestycje w llrn(dzie gminy 
w Łyszkowicach. Zawsze służy pomocą 
i pracownikami. Ma to duże znaczenie, gdyż 
na terenie gminy, przy drodze powiatowej 
Głowno-Kalenice, przy skręcie do kopalni 
surowców mineralnych Sylex, wtamttjszym 
lasku istnieje dzikie wysypisko, które sprzą
tać trzeba nawet cztery razy w roku. 

Czy można coś z całą tą sprawą zrobić? 
Pracownicy zruządu dróg mają w swoim za
wiadowaniu 560 kilometrów dróg. Problem 
jest z objechaniem tego, a co dopiero z pilno
waniem, tym bardzitj, że śmieci porzucane 
sąprzy drogach wpó:żnych godzinach. Moż
na tylko apelować do zdrowego rozsądku 
i kultury osobistej ludzi - co drogowcy za 
naszym pośrednictwem czynią (wcz) 

Święto rodziny w szkole 

P o raz pierwszy 1 czerwca na terenie 
z.espołu Szkółw Waliszewie odbędzie 

. się Dzień Rodziny. Jest to pomysł na 
połączenie uroczystości z okazji Dnia Mat
ki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca przypadają
cego ostatniego dnia szkoły. Całodnioweświ~ 
towanie pozwoli spędzić wszystkim czas 
w gronie rodzinny, a jednocześnie zintegro
wać się społeczności szkolnej. Nie zabraknie 
gier, zabaw, konkursów oraz grillowania 

Dni lasu w Bielawach 
1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka. nizacja o tematyce ekologicznej. Na temat 

W tym dniu ustanowiono również ,,Dni La.su ochrony przyrody i pielęgnacji lasów mó
i Zadrzewień". To bardzo ważny dzień dla wili będą leśnicy oraz dyrektor wydziału 
miłośnikówprzyrody,ekologów,myśliwych ochrony środowiska starostwa powiatowe
a sz.czególnie dla le.5ników. Uczcić go posta- go w Łowiczu Ryszard Deluga Rozstrzy
nowili, po raz pierwszy w histońi szkoły, gniętych zostanie kilka konkursów, ro.in. na 
także nauczyciele i uczniowie Gimnazjum fraszkę o lesie, z wiedzy o lesie, las po ro
w Bielawach. Przygotowana została insce- syjsku, las po angielsku i in. (eb) 

Kto 1organi1uie festyn w Chąśnie? 

Jednym z elementów programu prozdrowotnego realizowanego w Gim
nazjum w Zdunach było spotkanie z zawodową kosmetyczką Agnieszką 
Jarzębską z Salonu Kamea w Łowiczu (druga z prawej). Odpowiadała ona 
na pytania dziewcząt dotyczące m.in. utrzymania zdrowej cery. 

Z akończyły sięjuż prace wewnątrz re
mizy OSP w Mysłakowie. Po grun
townym odnowieniu wnętrz strażni

cy, pracownicy gminnej brygady remonto
wo-budowlantj tynkująobecnieelewatję bu
dynku. W planach jest jeszcze wykonanie 
metalowego ogrodzenia dla tej jednostki. 
Wykonane zostaną także bramy dla OSP 
Kornpina i ogrodzenie dla wzędu gminy. 

G minaChąśnoposzukujeosóbchętnych do zorganizowania 13 sierpnia 'lWy
czajowego festynu wakacyjnego w Chąśnie. 
- Chcemy zbadać rynek. MO'Że zgłoszą się 
jacyś chętni - mówi wójt gminy Roman Ła
ziński. - Organizacja tego typu imprez jest 
bardzo pracochłonna. 

W ubiegłych latach organizacjągminnego 
festynu zajmował się przede ·wszystkim 
Gminny Ośrodek Kultury, wspomagany 
przez Urząd Gminy. Poszukiwanie osób 
oferujących posz.czególne usługi postano
wiono zastąpić poszukiwaniami jednej oso-

by, która podjęłaby się organizacji całości 
imprezy. W grę wchodzi przygotowanie 
obsługi muzycznej, konferansjerki, zabez
pieczenie sceny i drewnianej podłogi, na któ
rej w ubiegłych latach tańce trwały do białe
go rana, ponadto atrakcji kulturalnych i re
kreacji (konkursy, wesołe miasteczko itp.), 
obsługi gastronomicznej oraz ochrony-irn
prezy. Na przeprowadzenie imprezy gmi
nazagwarantowała w budżecie okołó 1 O tys. 
zł. Oferty przyjmowane będą do 25 maja 
w Urzędzie Gminy. 

' 

~imnazium w Zdunach 1 myślą o zdrowiu (eh) 

„Trzymaj formę" -to nazwa reali
zowanego w Gimnazjum w Zdunach 
programu zdrowotnego. 

W 2003 roku gimnazj~ otrzymało 
. tytuł „Szkoły z klasą , przyznawa

ny przez Gazetę Wyborczą i Fundację Cen
trum Edukacji Obywatelskiej. Wśród pla
cówek, którym przyznano tiki tytuł loso
wo wyłoniono 160 szkół, które mogły ubie
gać się u organizatorów o grant Gimnazjum 
wZdunachznalazłosięwśródnich.Nauczy

cielki wychowaiiia fizycznego Aleksandra 
Mostowska, biologii Renata Kubiak i peda
gog szkolny Beata Wójcik napisały w ciągu 
dwóch dni projekt, który zyskał akceptację 

a na jego realizację placówka otrzymala 1,5 
tysiąca złotych. 

Gmina Łyszkowice 

Choć kwQta nie jest oszałamiająca, to 
w szkole od marca tego roku dzieje się bar
dzo dużo. Uczniowie biorą udział w kon
kursach międzyklasowych, turniejach 
sportowych, zajęciach muzyczno-rucho
wych, zajęciach na temat diet, zasad zdro
wego odżywiania. Uczniowie uczestni
czyli także w spotkaniu z kos~etyczką, 
przed nimi jeszcze spotkanie z fryzjerem, 
ratoWnikami PCK i furmaceutą. Dodatko
wo w soboty odbywają się zajęcia aerobiku. 
Wszystko to po godzinach lekcyjnych 
·i dobrowolnie. 

Wodociąg do· _Trzcianki z Teresina 
Około 350-metrowy wodociąg do zaled

wie trzech gospodarstw w Trzciancę 
w gminie Łyszkowice zostanie poprowa
dzony z Teresina - mitjscowości w sąsied
niej grńinieDmosin. Robotymajązostaćprze
prowadzone jeszcze przed tegorocznymi 
wakacjami i wykonająjepracownicy zatrud
nieni w łyszkowickiej gminnej brygadzie re
montowo-budowlanej. W budżecie przewi
dziano na ten cel około 7 tysięcy złotych. 

(tb) Millej więcej tyle mają bowiem kosztować 

JU~ OTWARTY MOWY , 

SKUD 
NA UJJCY SKUDO J 

Firma AGRO•BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegly, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł tódź 

materiały (rury i złączki) niezbędne do wy
konania wodociągu i „wpięcia'' go do istnie
jącego i użytkowanego od kilku lat wodocią
gu od strony Teresina - Robota ta jest sto
sunlwwo prosta i nie potrzeba układać rur 
o dużych przekrojach. Dlatego ~konamy 
ją silami naszych pracowników z brygady 
i pracowników interwencyjnych, po zala.t
pieniu materia/ów-powiedziałnam pracow
nik gminy odpowiedzialny za realizację in
westycji Stanisław Fel~. 

Cztery gospodarstwa w Trzciance jtiż 
wcześniej pobierały wodę z wodociągu 
w tymże Teresinie, teraz dołączą do nich 
trzy kolejne. Podłączenie gospodarstw do 
wodociągu spoza gminy jest w tym przy
padku, ze względu na odległość do wodocią
gu należącego do gminy Łyszkowice, zde
cydowanie mniej kosztowne. Na tę okolicz
ność pomiędzy gminami spisane zostanie 
stosowne porozumienie. 

(mak) 

BRAMY 
H6RMANN 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

+ W~GIEL kostka, orzech, mialy 

+ EKO-GROSZEK workowany 

+orazNAWOlY / 
a wszystko to w bardzo 

SALETRA 
.SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne rti 
•węgiel "~"'~o· 
• miał "~" ~i 

Oferujemy również: f(O'MfORfA 
O bramy garażowe El.fGANCJ 
O bramy przemysłowe I 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
.o automatyka do bram przesuwnych 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 

BlfłRBfi Piłllf'Nell. 
Łowicz, ul Krakowska l, tel. 830 07 69, 505 006 331 ~ 

atrakcyinych cenach !!! Te/. 046 830-22-55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwa SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
orazMATERIA~Y BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ 

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

•koks . st\\-z.~:11 
• groszek EKO "~ ~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R-735 

i dwuskrzydłowych 
D drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe . 

· TOP COMFORT i TOP PRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO io KM)· GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 ~ 
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304 ~ 
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MOKRE AGRO SHOW 
170 wystawców z całej 
Polski i trzech 
z zagranicy: Niemiec, 
Austrii i Słowacji, 
prezentowało w miniony 
weekend 20 - 21 maja, 
sprzęt rolniczy na piątej 
już wystawie Zielone 
Agro Show, które odbyło 
się tym razem 
w Walewicach. 

N a powierz.chni ponad 1,5 ha można 
było zobaczyć wszystko to, co w go

spodarstwie rolniczym jest potrzebne, od 
elektrycznego pastucha, urządzenia do ma

sażu krów, nawozów, ciągników, ospnętu, 
pizyczep :zbierających, po kombajny i siecz
karnie. Prz.ez dwa wystawowe dni przez 
Agro Show przewinęło się ponad 20 tysię
cy osób, których nie zniechęciły przelotne 
deszcze i bmze, które w tym CZJ1Sie przeta
cr.ały się nad wystawą, 

-Pewnie, że przydałby się w gospodar
stwie, ale marzenia dobra rzecz, jest ty/Iw 
pytanie czy mnie na to stać-powiedział nam 
Marian Bogusz, rolnik z gminy z.duny, tro
chę zły, że wyrwaliśmy go z zapatrzenia 
w jeden z ciągników umanej amerykańskiej 
marlci John Deere. Tak jak większ.ość rolni
ków, przybył w miniony weekend wraz 
z rodziną, by obejrz.eć wystawę spn:ętlJ rol
nicz.ego. Inny rolnik Piotr Wysocki z Bo-

Dlaczego 
••z konkursu? 

W pogoni za sensacją można nawet 
z najprostszej sprawy zrobić poważny 
problem. „( ... ) w roku wyborczym robi to 
szcz.ególnie ( ... )" pan redaktor Waligórski 
licząc na to, że „( ... ) z pewnością wywoła 
to spekulacje, nie tylko w środowisku na
uczycielskim." 

Prz.edłużanie kadencji dotychćz.asowym 
dyrektorom szkół jest praktyką nonna1ną, 
przewidzianirpnez prawo nie jako wyją
tek, ale jako możliwość i stosowaną wcale 
nie rzadko. Gdy w roku ubiegłym prudhi
ż.onaz.oslalakadmcjadyrektoral'aeds2kola 

nr 5, jakoś nikt nie robił z tego powodu 
problemu. Nie jest naszą winą, że kadencja 
trzech dyrektorów szkół upływanie w roku 
2005, ani w 2007, ale właśnie w 2006. Czy 
dlatego,żejesttorokwyborczymamytrak

tować tych dyrektorów inaczej niż dyrek
tora Przedszkola nr 5? Zastosowaliśmy te 
same kryteńa, które z.adecydowały o try
bie postępowania w przypadku dyrektora 
przedszkola i to zaważyło na tym, że za
proponowaliśmy powierzenie pehiienia 
funkcji dyrektora na kolejną kadencję bez 
przeprowadzenia konkursów również 
w tych przypadkach. 

Pan redaktor pisze: ,,Rezygnacja z kon
kun;u sugeruje, że bwmistrz woli zacho
wać na stanowiskach te, a nie inne osoby 
z jakichś innych wzglę_dów". A ja odpowia
dam. że bmmistra „( ... ) woli 7.llChować na 

Pastuch elektryczny dla zwierząt z osprzętem wzbudzał duże zaintereso
wanie wśród rolników. 

czek na potrzeby swego 26 ha gospodar- rynku. Przyjechał przede wszystkim na 
stwa musi dokonać zakupów i wystawa stała pokaz sprzętu. - Najciekawsze to zobaczyć 
się dla niego dobrą okazją do zońentowania jak ten sprzęt sprawuje się na polu - mówi. 
się w sprzęcie jaki jest obecnie dostępny na - Bo tu na ~tawie to one ty/Jw ładnie ~ 

stanowiskach te, a nie inne osoby( ... )", po
nieważ sprawdziły się w czasie pełnienia 
funkcji i są bardw dobrymi dyrektorami, 
natomiast proszę, żeby pan redaktor nie su
gerował czytelnikom, że dzieją sięjakieś nie
określone „( ... ) inne względy(„.)". 

Na koniec chciałbym zauważyć, że np. 
wielu dyrektorom szkół -powiatowych 
(wroku2004dyrektorowiZSPnr3, w roku 
2000 i 2005 dyrektorowi ZSP nr 1, w roku 
1996 i 2001 dyrektorowiZSPnr4, w roku 
2002 dyrektorowi Poradni Psychologiczno
Pedagogicmej} powierzano sprawowanie 
funktji na kolejną kadencję bez praeprowa
dzania konkursów i nie w:zhudzało to tylu 
emocji. 

Zpowaianiem 
Maciej Mońka 

=tępca burmistrza 

Od redakcji: Pan burmistrz nie pisze 
całej prawdy. Od roku 1998 aż do dziś, 
w sześciu na osiem przypadków, w któ
rych trzeba było z.adecydować komu po
wierzyć kierownicze stanowisko oświato
we na kolejną kadencję, a nie trzeba było 
przeprowadzać konkursu, ratusz jednalC 
konkurs przeprowadził. Przypadek przed
szkola nr 5 jest jednym z tych dwóch, 
w których zdecydoWlUlO się go nie organi
rowat,_ W drugim także chodziło o przed
szkole. Teraz waga sprawy jest dużo więk
sza - clxxlzi aż o trzy duże szkoły. 

Najważniejsze jest jednak to, iż prze
konanie burmistrza o tym, że akurat ci 
dyrektorzy sprawdzili się, że są dobrymi 
dyrektorami - niekoniecznie trzeba po
dzielać. W przypadku konkursu coś do 
powiedzenia na ten temat mieliby nie tyl
ko burmistrz, ale i rodzice, i grono peda
gogiczne, i związkowcy, i kuratorium. Na 
tym polega wyt.<;zość konkursu nad róz
wiązaniem forsowanym przez burmi
strza. Powtórzmy: bardzo dobry dyrek
tor na pewno konkurs wygra. 

No i ciekawe, od kiedy starostwo jest dla 
ratusza wz.orem wszelkich cnót? Jakaż zgod
ność: i jeden urząd, i chugi chce teraz lu
dziom oszczęd2.ać emocji. .. 

Wojciech Waligórski 

To oczernia 
normalnych kl•lc6w 

W nawiązaniu do felietonu pana Krzysz
tofa Miklasa, opublikowanego w numerze 
20 bieżącego roku chciałbym skorygować 
pewne zakłamania, które pojawiły się 
w tekście. 
Uważam, że uogólnieniem jest stwier

dzenie, iż na stadion Legii w sobotnie po
południe ciągnęły „watahy'' łobuzów. Na 
stadion ciągnęły rz.esze owszem, ale lobi
ców chcących obejrz.eć wspaniałe widowi
sko, zarówno na boisku, jaki na trybunach. 

Pan Miklas, którego bardzo cenię zarów
no jako komentatora sportowego, jak i czło
wieka, trochę się,,zagalopował''tymstwier
dzeniem. Pan Krzysztof Miklas, który 
przyznał, że był na stadionie Legii w 2002 
roku powinien wiedzieć, że chuligani i łobu
zy to problem w Wan>z.awie, ale nie na sta
dionie, który należy do najbezpieczniej
szych w Polsce. 

Z.achowanie częilci osób, których śmiało 
można nazwać bandytami, zasługuje na po
tępienie i odpowiednią karę. Jednocz.eśnie 

nie można stawiać w jednym rzędzie 
wszystkich lobiców Legii, na co pan Mi
kW sobie p<YZWO!ił. Dodatkowo przedsta
wieniespikerana stadionieLegii (Wojciecha 
Hadaja - przyp. autor) jako sz.owinistycz
nego, odebrałem jako próbę przypodoba
nia się częilci łowickich lobiców, z których 
większ.ość to kibice Widz.ewa 

Myślę, że tekst miał w założeniu przed
stawić po części problem chuligaństwa 
w naszym kraju, a także podać możliwe 
rozwiązania. Jednakże oczernił on jedynie 
normalnych kibiców, twmz.ących wspaniały 
doping i oprawy na meczach Legii, do któ
rych ja także należę: Ponadto ten tytuł felie
tonu. .. bez komentarza Od małego uczono 
mnie, że każde państwo ma stolicę!!! 

P.S. Nadmienię, iż jestem studentem na 
dwóch uczelniach państwowych i nie uwa
żam siebie za chuligana tylko z powodu, że 
jestem sympatykiem Legii. 

Łukasz T. 
(IUIZWisk{J do wiadomości redakcjij 

ODDZIAŁ W ŁOWICZU 
ul. Nowy Rynek 30 
tel. (046) 837-82·25 

(046) 837-89-41 
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g'4fiają. Niestety, z pokazami organizato
rzy mieli kłopot, bo przelotne opady desz
czu sprawiły, że lucerna, którą koszono, była 
zbyt mokra, dlatego musiano przesuwać 
godziny pokazów. Gdy jednak już do poka
zów doszło spotkały się one z dużym zain
teresowaniem. Gospodarstwo w Walewi
cacn przeznaczyło ponad 18 ha lucerny na 
potrzeby pokazowych koszeń. 

S przęt, jaki zobaczyli rolnicy zrobił na 
nich duże wrażenie. -T~ już nie jest to 

co kilka lat temu. Teraz w kabinach cią
gników standardem jest klimatyzacja, 
w niektórych pełna automatyka. Widać, 

że postęp idzie bardzo szybka do przodu -
oceniał pan Andrzej Kamiński z gminy 
Domaniewice. 

-Panie, ja takiego szerokiego pola nie 
mami - mówił jeden z rolników do przed
stawiciela sprzętu fumy Claas, stojąc przed 
największą z prezentowanych na wysta
wie samojezdnycli kosiarek - Coguar 1400. 
Olbrzym, o kołach dorównujących wyso
kością rosłemu mężczyźnie, mocy silnika 
480 KM, mogący ciąć na szerokości aż 
14 metrów, z obrotową, klimatyzowaną 
i ogrzewaną kabiną wyposażoną w kompu
ter pokładowy, był jedną z większych atlllk
tjiAgro Show. 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 
przy Zakładzie Energetycznym 
.Łowicz. ul. Mostowa 30 
tel. (046) 830-14-90 
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Od 25 kwietnia trwa przed 
Sądem Okręgowym 

w Skierniewicach proces 
w sprawie pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym 
mieszkańca Łodzi Tomasza 
M. i pobicia dwóch innych 
mieszkańców Łodzi 

- Krzysztofa R. i Mariusza 
Sz., w czasie festynu 
w Bielawach, 14 sierpnia 
ubiegłego roku. 

G łównym osk:arżonym jest Sławomir A. 
(47 lat), jemu stawiany jest zarzut 

spowodowania śmierci. Pozostali oskarżeni 
to Kazimierz B. (49 lat),jego syn Artur B. 
(23 lata) orazKizysztofB. (28 lat). Wszyst
kim grozi kara pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat. 

Oskarżeni przyznali, że w czasie fe
stynu pili alkohol, niepijącym był tylko 
prowadzący samochód Krzysztof B. 
W siedli do auta w celu odwiezienia Kazi
mierza B. do domu w Zdunach. Musieli 
przejechać przez tłum ludzi. Jechali po
woli, trąbili, aż znalazła się przed nimi 
grupa z Łodzi: Krzysztof i Anna R., 
Mariusz Sz., Jadwiga K. oraz Agnieszka 
i Tomasz M. Oni także byli pod wpły
wem alkoholu. Gdy samochód mijał tę 
grupę, ktoś uderzył w dach samochodu. 
W następstwie tego doszło do bójki, 
w czasie której Tomasz M. uderzony, 
upadł na ziemię uderzając głową o asfalt, 
w wyniku czego zmarł. Oskarżeni przy
znali się, że używali wulgaryzmów i czyn
nie uczestniczyli w zajściu, ale żaden 
z nich nie przyznaje się, by uderzył lub 
widział kto uderzył Tomasza M. 

Przez emocie 
źle zeznałem 

- Chcę oświadczyć, że nie widziałem jak 
A. uderzyłwtwarzzmarlego, widziałem tyl
ko, że była tam grupa ludzi, m.in. A„ były 
tam t,eż kobiety, była szarpanina i to wszy.st
ko. - od takiego oświadczenia osk:arżonego 
KamnieizaB. rozpoczęły sięreznaniaoskar
żonych. To zeznanie całkowicie odmienne 
od tych, które złożył w czasie prz.esłuchań 
na łowickiej politj~ a potem w prokuratu
rzę. 

W czasie rozprawy odczytano więc 
jego wcześniejsze zeznania Wska~ 

zywał on w nich bez najmniejszej wą)pli
wości, że Sławomir A. uderzył w twarz 
zmarłego. Zarówno prokurator, jak i pełno
mocnik rodziny ofiary mecenas Paweł 
Kruczykowski oraz sędzia prowadzący 
sprawę Rysz.rud Lebioda zwrócili prz.esłu
chiwanemu uwagę, że w swoich wcześniej
szych zeznaniach nie miał żadnych wą)pli
wości i obfitują one w wiele szcz.egółów zaj
ścia, co świadczy, że w czasie zeznań Kazi
mierz B. wiedział co mówi. Co wi({Ct:j, w
znania te pokrywały się z tymi, jakie złoży
ła druga strona, łącznie z podaniem Sławo
mira A. jako osoby, która zadała zmarłemu 
cios. Odpowiadając na pytanie sądu o przy
czyny tej zgodności, oskarżony odpowie
dział, że jest to zbieg okolicmośc~ którego 
nie potrafi wytłumaczyć. Twierdzi teraz., że 
we wcześniejszych prz.esłucbaniach się po
mylił. 

by, nerwy 
i wyrazy ubolewania 

Kilkuminutowym nerwowym płaczem, 
zareagował główny oskarżony w sprawie 
Sławomir A., na pytanie obrońcy, czy jego 

rodzina miała problemy po tym, jak został 
osadzony w areszcie jako podejrzany ospo
wodowanie śmierci Tomasza M. - Cór
ki musiały przerwai: studia'- odpowiOOział 

płacząc. 
Sławomir A. nie przyznał się do sta

wianego mu zarzutu spowodowania 
śrnierći Tomasza M. Nie potwierdził, że 
to on go uderzył, choć potwierdził, że 
brał udział w zajściu. Jego wersja wyda
rzeń mówi o tym, że nie mógł uderzyć 
zmarłego, gdyż skoncentrowany był na 
innym mężczyźnie Marcinie Sz., który 
był w grupie, która uniemożliwiła prze
jazd samochodu. Według oskarżonego, 
Mariusz Sz. uderzył go, gdy tylko otwo
rzył drzwi od samochód. A. przewrócił 
się, ale po chwili rzucił się w stronę na
pastnika, dopadł go i zadał mu cios. Gdy 
A. odwrócił się od Mariusza Sz., ten miał 
się jeszcze na niego rzucić i zadać mu cios 
w plecy, wtedy A. zauważył, że przed sa
mochodem na asfulcie leży człowiek, z ust 
którego wydobywa się jakiś płyn. 

Sławomir A. udzielał w sądzie odpo
wiedzi na pytania w sposób pokrywają
cy się z zeznaniami złożonymi przezeń 
na policji i w prokuraturze, zgodność ich 
potwierdził po ich odczytaniu. 

Naikrócei zeznawali 
młodzi 

-Nie widziałem, kto uderzył mężczyznę, 
który zmarł - odpowiedział na pytanie sądu 
Artur B . .Zeznał także, że ,,zajęty" był 
w tym czasie innym mężczyzną, Krzysz
tofem R - Ten którego uderzyłem, dostał 
w nos, była k1mv, ale on uderzył mojego ojca 
-powiOOział. Kierowca samochodu Krzysz
tof B., jedyny trzeźwy z całej czwórki, też 
twierdzi, że nie widział, kto uderzył To~ 
sza M. 

Starostwo kupiło sadzonki dla szkół 

S adzonki drzew zakupił dla szlfłł ponadgimna
zjalnych z naszego terenu wydział środowiska 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu. I, li i Ili łowickie 

licea ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimna
zjalnych na Blichu i łowicki Specjalny Ośrodek Szkolno -
~howawczy otJzymaly ponad 500 szt sadzonek, które 
kosztowały 6 tys. z/otych. Pieniąfize na ten cel pozyskane 
zostały w połowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środOwiska i w połowie z PCYWiatowego Funduszu Ochrony 
środowiska. Sadzonki zakupione zostały z PJaotpqi 

w Rogowie, która to miejscowość znana jest ze swojego 
arboretum, czyli ogrodu dendrologicznego. Szkoły 
odwiedził też dyrektor Ryszard Deluga, aby sprawdzić 
jakie drzewa nadawać się będą na określony teren. 
Poszczególne placówki już uporały się z posadzeniem 
tak dużej ilości drzew. Dla przykładu w li LO, czyli 
popularnym ,,Medyku" prace 'trwały cztery dni - począw
szy od 9 maja. Tytko w tej jednej placówce uczniowie 
posadzili 282 drzewka: świerki, tuje, sosny, graby, ale 
także klony palmowe. 

Nie miała siły 
przewrócić go na bok 

Agnieszka M., żona zmarłego Tomasza 
M. powiOOziała przed sądem, że jej mąż nie 
pił wtedy alkoholu, ponieważ miał prowa
dzić samochód. Pamięta, że idąc drogą cała 
kilkuosobowa grupa porozdzielała się. Ona 
była z pmxlu razem z Mariusz.em Sz., mąż 
był ok. 5 m z tyłu. Nie słyszała klaksonu 
samochodu, którym jechali oskarżeni, ani 
uderzenia w dach, które dało początek zda
rzeniu. W pewnym momencie Mariusz Sz. 
odłączył się od niej i poszedł do Krzysztofa 
R Wtedy nadjechał samochód, po chwili 
zobaczyła, że wokół niego zacz.ęło się zbie
gowisko. Zobaczyła jak przed idącym 
w stronę zbiegowiska mężem stanął Kazi
mierz B., który rozkładał ramiona, tak jakby 
chciał przegrodzić mu drogę. Wtedy musiała 
się odwrócić, ze względu na samochód nad
jeżdz.ąjący z naprzeciwka Gdy ponownie 
spojrzała w stronę męża, zobaczyła, jak ten 
upadał na ziemię, nie widziała jedrułk kto 
zadał cios. 

G dy znalazła się przy nim okazało się, 
że ten się dusi i kaszle. - Chciałam ob

rócić męża na bok, ale był zbyt ciężki i gdy 
próbowałam, bezwładnie odwracał się z per 
wrotem. Wulzialam, że coś jest nie tak, miał 
sine uszy, zaczęłam /azyczeć - OpE>wiadała 

sądowi. Chciała, by ktoś z tłumu jaki ich 
otaczał zadzwonił po pogotowie, ale jak 
twierdzi, nie było reakcji. 

Była przy niej wówczas Anna R Poczu
ła w pewnym momencie, że ma kogoś 
z tyłu, wtedy klękający obok niej Krzysz
tofR wykonał ruch w kierunku tego kogoś, 
jakby chciał go odepchnąć i powiOOział -
„Spier. .. eh. .. ?,obacz co.zrobiłeś!" - cytuje. 
Krzysztof R otrzymał w odpowiedzi cios 
pi~ w nos. Wspomniała jednak., że w=
śniej słyszała słowa tej postaci „ O Boże, co 
się stało?". 

W czasie okazań po zdarzeniu wskazała 
na Sławomira A., w czasie rozprawy po
nownie na niego -jako na osobę, która ude
rzyła Krzysztofa R 

Chciał tylko zapytać 
· dlaczego? 

Jednym z poszkodowanych podczas fe
stynu w Bielawach był również Mariusz S., 

25.05.2006 r. 
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mieszkaniec Łodzi, który składał zeznania 
na kolejnej rozprawie - 15 maja. Wracali 
z festynu środkiem dro~ on szedł z przodu 
grupy, z córką Pauliną. Kiedy usłyszał bli" 
sko siebie podniesione głosy i krzyki od
wrócił się, zobaczył, że Krzysztof R ma 
zakrwawioną twarz. Stał w ·grupie obcych 
ludzi koło jakiegoś samochodu. Następnie 
zauważył drugiego kolegę upadającego na 
wznak na ulicę. -Nie widziałem calego mo
mentu, jak Tomasz M upada, tylko ostatni 
fragment- ruch ciała po asfalcie - zeznawał 
na rozprawie. Był wówczas oddalony od 
niego o około l Om. Zauważył, że oskarżo
ny Sławomir A. odchodzi od leżącego w kie
runku samochodu. PodszecR do niego i za
pytał: Co ty żeś zrobił? Jesteś zadowolony 
z siebie? Dalszego ciągu zdarzeń nie pamię
ta, ponieważ otrzymał cios do Sławomira A. 
w twarz i stracił przytomność. 

Po jej odzyskaniu zauważył, że Tomasz 
M. nadal leżał na ulicy, a jakaś kobieta pro
wadziła reanimację. 

Jłiepotrzebne uderzenie 
Kolejnym prz.esłuchiwanym świadkiem 

był Krzysztof R, również poszkodowany 
w sprawie. To on wraz z żoną zaprosił przy
jaciół do Bielaw. Państwo R mieszkają na 
stałe w Łodzi, ale przyjeżdżaj~ do Bielaw 
do rodziny Anny R Wracając z festynu, po 
tym, jak uszli 50 - 60 metrów, zaliąbił na 
nich samochód. Niemal wszyscy zeszli na 
prawą stronę drogi, tylko Krzysztof R. 
:zsz.edłna lewą.-SamochM dojechaldo mnie, 
ale cały czas trq/Jil Gdy prawie si.ę ze mną 
zrówna~ odwróciłem się i puknąłem ręką 
w dach. Zapytałem, dlaczego trq/Ji, skoro 
już zeszliśmy z drogi - relatjonował. Wtedy 
pojazd zatrzymał się i wysiadło z niego czte
rech mężczyzn, każ<ły przez swoje drzwi. 
Z lewej strony z tylnego siedzenia wysiadł 
Artur B., z prawej strony z tyłu - Sławomir 
A, z prawej strony z pmxlu- Kazimierz B. 
zaś zza kierownicy - KrzysztofB. Krzysz
tofR. stał po lewej stronie samochodu, spo
śród wysiadających rozpoznał Sławomira 
A. Kierowca wulgarnie krzyczał na KIZysz
tofa R. - „ '.ljl k .. „ ja cię oduczę walić w sa
mochód". Później podbiegł do niego Artur 
B. i uderzył pi~ w nos. 

Po ciosie Krzysztof R. zatoczył się do 
tyłu. 

dok na str. 15 

SZtandar zostanie bez zmian 
_ SP Łaguszew przed uroczystością nadania imienia 

Ł 
owiczanka, a nad nią dwa lecące bocia
ny - tak już niedługo wyglądać będzie 
logo Szkoły Podstawowej w Łagusze

wie. Niedawno rozstrzygnięty konkurs na 
·logo jest tylko jednym z elementów przy
gotowań do nadania szkole imienia, która to 
uroczystość planowana jest na połowę wrze
śnia 

Szkoła otrzymać ma imię Józefa Cheł
mońskiego - taką decyzję, zgodnie z prośbą 
władz placówki, podjęła 27 kwietnia Rada 
Gminy Kocierzew. Stąd właśnie w nagro
dzonym logo bociany, nawiązujące do twór
czości malarza Łowiczanka symbolizować 
ma nasz region. Autorami i pomysłodawca
mi pracy są uczniowie Sylwia Kucharska 
i Dominik Borkowski. 

Szkoła posiada już także szarfę ze swoją 
nazwą i imieniem patrona Szarfa przypina
na będzie do drzewca sztandaru placówki. 
Dlaczego patron nie będzie figurował na 
sztandarze? Szkoła w Łaguszewie posiada 
bowiem najstarszy chyba w naszym po
wiecie sztandar szkolny, pochodzący jesz
~ z roku 1936. Co prawda.na tkaniJ:iieJest 

•' . 

miejsce na wyszycie imienia patrona, grze
chem byłoby dziś jednak ingerowanie w stan 
tego zabytku. Ustalono zatem, iż sztandar 
zaopatrzony zostanie w czerwoną szarfę 
ze złotymi literami. 

Szkoła pozyskała także portret Józefa 
Chełmońskiego. Obraz wisiał od zawsze 
w dworlru Chełmońskich w Boczkach, gdZie 
istniała jakieś czas temu, dziś zlikwidowa
na, szkoła podstawowa Dyrektor SP Adam 
Kucharaki mówi o obrazie autoportret, jed
nak przyznaje, że nie wiadomo, czy obraz 
namalował sarn Chełmoński, gdyż nie figu
ruje na nim żaden podpis. - Bylem w Bocz
kach, pytałem starszych ludzi i dowiedzia
łem się, że w okresie międzywojennym prze
bywa/ tam jakiś malarz i on miał namal<>
wać ten portret. Klo to jednak był, dziś nikt 
nie potrafi powiedzieć- opowiada o swoich 
dociekaniach dyrektor. 

Portret poddany został ostatnio renowa
tji, obecnie dyrektor oddał go do oprawienia 
Zawiśnie w szkole, obok gabloty z zabyt
kowym sztandarem. 

. ' ' (wcz) 
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Gmina Nieborów 

Pan Kazimierz 
ICIZYSZ10f·~ MIKLAS (f ~ ' 

SPOZA \
KADRU ' B~DZIE ZERÓWKA W DZIERZGÓWKU 

Z marł Kazimierz Górski i w ostatni 
wtorek była to pierwsza wiado
mość wszystkich serwisów infor

macyjnych. Umierał w bólach, cierpiał 
na raka. Miał 85 lat Poznałem go ponad 
trzydzieści lat temu, gdy zacząłem praar 
wać w branży dziennikarskiej. Bardzo 
przypominał mi w wielu zachowaniach mo
jego ojca, ale nic chyba nie bylo w tym 
dziwnego, bo należeli przecież do tego sa
mego pokolenia Kolumbów. Wojenne i oku
pacyjne losy układały się temu pokoleniu 
bardzo różnie i na pewno trzeba było mieć 
trochę szczęścia, żeby te lata przeżyć. 
A były. to dla ich pokolenia z jednej strony 
lata najwspanialsze, bo który okres w życiu 
może być piękniejszy od tego, kiedy się ma 
dwadzieścia lat, a z drugiej strony lata naj
bardziej koszmarne, ze względu na za
grożenia, jakie niosła okupacja niemiecka, 
a we Lwowie, gdzie urodził się i wy
chował Pan Kazimierz, także sowiecka. 
Radził więc sobie, jak mógł i żeby nie 
zostać wysianym, jak tysiące Polaków, 
na Sybir grał w piłkę w sowieckich dru
żynach: Spartaku i Dynamie, co niektó
rzy potem mu wypominali. Ale gdy tylko 
nadarzyła się okazja, żeby zabrać się 
z Wojskiem Polskim i walczyć z Niemca
mi, nie zastanawiał się ani chwili. Dotarł 
z armią do War;;zawy i w niej już pozo
stał. Można by powiedzieć, że na za
wsze, ale miał też drugą, można by rzec 
.rezerwową", ojczyznę - Grecję. Najwięk

sze sukcesy trenerskie osiągnął najpierw 
w Polsce, a potem wlaśnie pod Akropo
lem, gdzie bodaj pięć razy prowadził CZD

łowe kluby do tytułu mistrzowskiego. 

B ywał też Pan Kazimierz w Łowi
czu, głównie dzięki staraniom Wrr 
jciecha Urbanka. Spotykał się z ki

bicami, a w nieborowskim palaaJ, w biblicr 
tece pijał kawę opowiadając przy tym róż
ne dyktelyjki. Nie było zresztą w całej hi
storii polskiego sportu drugiego czlowieka, 
którego postać obroslaby taką legendą, 
tyloma sytuacyjnymi dowcipami. Swiad
czylo to o jego niepospolitej inteligencji, po
czuciu humoru, niezwyklej umiejętności 
natychmiastowej celnej riposty. Kiedy inni 
trenerzy kombinowali, jakby tu ze swojej 
piłkarskiej erudycji uczynić wiedzę tajemną, 

• on tłumaczył, że Mbol to bardzo prosta 

gra, że nie ma sensu uprawiać zbędnej 
filozofii, że cała sprawa polega ledwie 
na tym, by w meczu strzelić o jednego gola 
więcej niż przeciwnik. Tym się różnił od szefa 
.banku informacji" w swej słynnej repre
zentacji, Jacka Gmocha, który robił w tam
tych czasach wszystko, by wygryżć Gór
skiego. I to się mu udało, ale nie udało mu się 
zająć w następnych mistrzostwach świa
ta lepszego miejsca, choć w ogólnej ocenie 
był to zespół najlepszy w historii polskiego 
Mbolu. Zespół, który mógł sięgnąć po tytuł 
mistrza świata. Ze wszystkimi graczami 
ze ~mej drużyny z WM'74, a dodatkowo 
z Lubańskim, który nie grał w Niemczech 
ze względu na ciężką kontuzję i Bońkiem, 
który zaczynał być gwiazdą światowego . 
formatu. 

P ana Kazimierza poznałem dzięki 
innemu lwowiakowi, Zbigniewowi 
Olesiukowi, który uczył mnie w prak

tyce zawodu dziennikarza. A do Olesiuka 
przychodzili różni ludzie. Wśród nich Pan 
Kazimierz i Jerzy Janicki. Nic dziwnego, 
że Olesiuk miał wyłączność na wiele szcze
gółów z życia reprezentacji. Podczas mi
strzostw świata pisał zza biurka przy 
Wspólnej w Warszawie .korespondencje 
od specjalnego wysłannika do Niemiec, 
Wiesława Zalesińskiego", a czytelnicy za
stanawiali się, kto zacz ten Zalesiński 
i skąd ma takie informacje, jakich inni nie 
są w stanie zdobyć. To były ich lwow
skie tajemnice. Kilkanaście lat temu mia
łem okazję siedzieć obok Pana Kazimie
rza, jego żony Marii, syna Darka i synrr 
wej na weselu jednego z kolegów .po 
piórze", wielce zaprzyjażnionego z ro
dziną Górskich. Po jakichś dwóch godzi
naCh kolega, wówczas już znany dzien
nikarz prasowy, przechodził obok nas ze 
swą oblubienicą. - Panowie, wpadnę do 
was za chwilę, przecież musimy się na
pić - rzucił pan młody, co spotkało się 
z natychmiastową reakcją pani młodej: - Ni
gdzie nie będziesz wpadał - oświadczyła 
energicznie, a Pan Kazimierz na to z cha
rakterystycznym dla siebie spokojem: 
- W piłce to się nazywa agresywne krycie! 
O mało nie pospadaliśmy z krzeseł. Taki był 
właśnie Pan Kazimierz. Gdy odchodzą tacy, 
jak on, nie ma racji bytu powiedzenie, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. 

L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Zapewniam wszystkich zainte
resowanych, że od 1 września kla
sa zerowa funkcjonować będzie 
w Szkole Podstawowej w Dzierz
gówku- mówi wójt gminy Nieborów 
Andrzej Werle, ucinając tym sa
mym różne dywagacje i krążące po 
gminie plotki, jakoby rada gminy tej 
kadencji czyniła nadal zakusy na tę 
zerówkę. 

S prawa istnienia, bądź przeniesienia 7.e-

rówki do przedszkola w Bełchowie 
omawiana była na sesji rady gminy Niebo
rów 29 marca, o czym pisaliśmy w NŁ, 
powraca jednak na łamy gaz.ety :za sprawą 
listu do nasz.ej redakcj~ pod którym podpi
sały się Mariola Jóźwiak:owska, Aneta Z.a
gawa, Wiesława Strojna i Elżbieta Domiń
czak. Panie sąpizedstawicielkami rodziców 
dzieci sreścioletnich. 

Od września działać będzie nowo pobu
dowanepu.edsz.kole i świetlica środowisko
wa w Bełchowie Osiedlu. Będzie tam też 

funkcjonować zerówka. Klasa ?.e10wa ist
nieje i będzie istnieć także ptzy Si.kole Pod
stawowej w Bełchowie Wsi. Natomiast pod
czas sesji rozważano możliwość przenie
sienia do nowo powstałego pu.edsz.kola re
rówki z Dzierzgówka. Spotkało się to z pro
testem rodziców dzieci, które zasilić mają tę 
zerówkę od I wu.eśnia Na wspomniantj 
sesji radni 5 głosami przy 8 wstrzymują
cych się i bez ża!biego głosu sprzeciwu z.cle
cydowali, iż zerówka w Dzierzgówku ist
nieć będzie w najbliższym rok.u szkolnym 
Postawili jednak wanmek, iż musi być do 
niej co najmniej 1 O chętnych dzieci. 

W liście rodzice piszą, iż 21 marca do 
zerówki w Dzierzgówk.u :zapisanych już 
było 1 O dzieci, a rada gminy z.ostała o tym 

poinformowana, tak więc niezrozumiałym 
jest stwierdzenie wójta - ,jeśli dzieci będzie 
mniej, a sprawdz.ę to na początku WI7.eśnia, 
przeniesiemy je". 

Polski Związek Motorowy .,. 
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDOW : 

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 • 

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów • ciągników rolniczych 
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OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO 
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ORGANIZUJE KURS NA PRAWO JAZDY kat. 89 C, C+E 
ZATRUDNIMY diagnostę samochodowego, KONTAKT: 0509-234-152 ~ 

Jak wyjaśnia wójt Anch.ej Werle, istot
nie rada była poinformowana o już istnieją
cym dziesięcioosobowym naborze. Wyar
tykułowane wątpliwości dotyczyły natrr 
miast sytuatji jeśli na 1 września okaz.ałoby 
się, iżczę,5ć osób jednak się wycofała i dzieci 
będzie mniej niż 10. Taka sytuacja jest moż
liwa, do końca 2005 rok.u na liście chętnych 
:znajdowało się 13 dzieci, troje z nich z cza
sem się wycofało. - Zapewniam, że w pro
jektach organizacyjnych zarówno placówki 
w Dzierzgówku,jak i w Bełchowie zapisane 
są klasy ze.rowe. Jeśli rodzice sąpewni tego, 
że ich dzieci mają uczęszczać do Dzierzgów
ka, mogą być spokojni. Przy dziesięciooso
boi-rym naborze zerówka przez najbliższy 
rok będzie fankcjonować - mówi wójt 

C zego wiec obawiają się rodzice? Marirr 
la Jóźwiak:owska nie ma zaufania do 

urzędu gminy. Uważa, że większość spraw 
związanych zz.erówką w Dzierzgówk.u pro
wadz.ona była :za plecami rodziców. Wójt 
nie rozumie skąd takie odczucia - Jeśli ta 
pani ma jakiekolwiek wąJpliwościprzede 

Gmina Bielawy 

wszystkim powinna przyjść z nimi do mnie -
uważa Andrzej Werłe. 

P onadto wójt deklaiuje, iż nie ma zna
cz.enia, czy nabór ten 'wykonany w

stanie :za sprawą dzieci :z,.gminy Nieborów, 
czyteżczęściowozPolesiawgminieŁyszkcr 

wice. Duża bowiem c::nfi; dzieci zasilających 
mówkę to wlaśnie uczniowie z Polesia, któ
rzy swój obwód mają w Stachlewie,jednak z 
uwagi na tradycję i dogodnąodległOOć, od za
WSZJ! posylani są do Dziengówka. 

- Dla nas te dzieci nie są żadnym proble
mem -zapewnia wójt -Mają moralne i histo
ryczne prawo chodzić do naszych szkół i trze
ba się cies:z).ł, że chcą do nich chodzić- doda
je. O tym, iż zerówka w Dzierzgówku po-· 
wstanie, :zapewnia nas także dyrektor tam

tejsrej podstawówki Bolesław Kowalski. 
- Od początku stałem na stanowisku, iż nale
ży ją utrzymać, takie jest bowiem społeczne 
zapotrzebowanie. Obecnie zapisanych jest 
12 dzieci i obaw nie ma.. CzWoro to ucznio
wie z Dzierzgówka, reszta z Polesia - mówi. 

(wc:z) 

Żywność dla noibiednieiszych 
29 kwietnia kierownik Gminnego Ośrod

ka Pomocy Społecmej w Bielawach, Teresa 
Kociak ponowiła apel do sołtysów o der 
starczenie list rodzin potrzebujących wspar
cia w postaci żywności. Sołtysi złożyli tyl
ko kilka tego typu list, brakuje z.decydowa
nej większości z nich. W sporz.ądzaniu list 
i ro7.dzielaniu żywności poszcz.ególnym ro
dzinom pomagali w latach popnednich pra
cownicy GOPS z Bielaw, w tym rok.u po
stanowiono włączyć do akcji również soł
tysów, jako osoby najlepiej wrientowane 
w sytuatji poszcz.ególnych rodzin na wsi. 

Podobnie jak w Jatach ubiegłych Stowa
rzysz.enie Rozwoju Wsi Waliszew i okolic 

otrzymało sporo żywności z fundacji Bank 
Żywności w Łodzi, w ramach unijnego pro
gramu obdarowywania żywnością najbied
niejszych mieszkańców Unii Ewupejskiej. 
Stowanysz.enie z Walisz.ewa w ubiegłym 
roku otrzymało 6 ton żywności: makaronu, 
mleka w proszku oraz ryżu - W tym rok.u 
ponowiło wniosek, który również został po
zytywnie ro:zpatrzony - i tym razem darów 
będzie aż 31 ton. Transporty żywności do

cierały będą do Walisz.ewa raz na kwartał. 

W latach popIZednich pomocą objętych w
stało ponad I OO rodzin, czyli około 600 osób 
mieszkających na terenie gmin Bielawy oraz 
Głowno. (eb) 

Już od 54990 zł 
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C zego boi się prezes SKR w Piotrowi
cach? Dlaczego nie chce wyjaśnić nam 

tej sprawy publicznie na sesji Rady Gminy? 
mdocznie ma coś do ukrycia- :zarzucał pod
czas ostatniej sesji tego organu radny gminy 
Bielawy Krzysztof Chlebny. C~ radnych 
oraz sołtysów chce poznać z.asady podzia
łu pieniędzy uzyskanych re sprzedaży sie
dzi.by Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pio
trowicach, którymi kierowały się władze 
spółdzielni, niegdyś obejmującej calągminę. 
Większ.ość radnych i sołtysów dopominała 
się o należne rolnikom pieniądze podkreśla
jąc, że kółka rolnie'ZJ! istniały poc7ątkowo 
niemal w każdej wsf. Sołtysi ocrekiwali, że 
każ.de sołectwo otrzyma w związku -z tym 
jaką,5 swnępieniędzy z tytułu likwidacji spół
dzielni. - Ludziom należy się iriformacja, 
przecież od wszystkich szły pieniqflze na spół
dzielnię, któręj założycielami były kółka rol
nicze- mówił sołtys Z.dzisław Ciołek re Sta
rych Orenic. 

Sprzedał iedynym 
wyiściem 

Już niemal rok minął od momentu kiedy 
fumaFkowinkupilaJX!lacw Piottowicachwraz 
z prawie 2,5 ha utwardzonym placem Stalo 
się to możliwe dzięki dcpuwadzeniu do koń
ca kilkuletnich zabiegów w celu przejęcia na 
~ majątku spółdzielni, dzieriawiooo
go cioty~ od SlGnbu Pań5twa, po byłym 
Państwowym Ośrodku Maszynowym 

SKR wstała wystawiona na sprzedaż, 
gdyż od kilku lat praktycznie nie było zain
teresowania świadcwnymi przez spółdziel
nię usługami rolniczymi, prz.ede wszystkim 
wynajmem sprzętu do prac polowych. -
Z roku na rok było coraz gorzej. SKR miała 
dwa lwmhajny oraz pracowników a na wsi 
rolnicy mieli 20 prywatnych lwmhajnów -
wyjaśnia prezes SKR Irena Białas. Od oko
ło 2002 roku spółdzielnia była czynna od 
kwietnia do niedługo po zakończ.eniu żniw. 
Po sprzedaży bazy SKR w Piotrowicach 
spłaciła wszystkie należności podatkowe na 
rzecz gminy Bielawy wynoszące ponad 
50 tysięcy złotych. 

Podzielili 
przedstawiciele 

Oprócz nalewości na rz.ecz gminy, z pie
niędzy pozyskanych re sprzedaży uregu
lowane wstały zaległości w stosunku do 
innych instytucji, m.in. zakładu energetycz
nego, za zaległe odprawy, wywóz nieczy
stości. W międzyczasie wykonywano nie
zbędne bieżące remonty zarówno w bazie, 

, Prezes SKR Piotrowice Irena Białas broni podjętych decyzji o podziale pieniędzy 

Tu była siedziba SKR - a będzie Ekowin. 

jak i blokach mieszkalnych będących jesz
C'ZJ! na stanie majątkowym spółdzielni. Po
zostałe pieniądze podzieliło w cz.erwcu ubie
głego roku Walne Zgromadzenie Prredsta
wicieli. Obecnie w skład Rady Nadzor=j, 
również organu decyzyjnego SKR wchodzą: 
prrewodnicząca Anna Sobczak z Borówka, 
Mieczysław Kubiak z Chruślina, Jóref Cie
sielkiewicz z Walewic, Jan Rychlik z Rulic 
i Edward Sut z Gaju. 

W związku z tym, że kółka rolnicre ist
niejące w gminie Bielawy nie uzupełniły 
w 2001 rQlai wpisów w Krajowym Rrjestxze 
Sądowym zgodnie z wymogami. wchoctzą;ej 

wiejskim, a zatem jednostkom OSP oraz 
Kołom Gospodyń Wiejskich. Jednak nawet 
te organizacje nie we wszystkich wsiach 
działają. Po dyskusji zdecydowano sięprz.e
znaczyć l O tys. zł na dokońcrenie budowy 
strażnicy, która będzie siedzibą OSP i KGW 
w Chruślinie, 5 tys. zł dla OSP w Biela
wach oraz po 3 tys. zł dla OSP Janinów 
i Oszkowice. Największą kwotę otrzy
.mała straż w Cłnµślinie, gdyż się buduje, 
jednostka w Bielawach jest dużą i prężnie 
działającą, stąd 5 tys. zł, zaś dwie pozostałe 
to jednostki mniejsre, dlatego po 3 tys. zł. 

I 

Po 1 tys. zł przekazano ponadto na KGW 
w Borówku oraz Bielawach oraz 1,5 tys. 
zł na bardzo aktywnie działające koło 
w Oszkowicach. Ponadto dla Szkoły 
Podstawowej w Gaju Wojewodzy zaku
piono kosiarkę spalinową oraz 2 biurka pod 
komputer, z uwagi na wieloletnią współpra
cępomie<dzy SKR a szkołą SKR wspadrów
nici pogorzelców z Soboty Wojdówki, 
~ Wiechno, którym kupiono kuchnię 
gaz.ową wraz z butlą. - Przy podziale środ
ków kierowaliśmy się JXJtnebami po.=
gó/nych jednostek, gdyż wielkośd udziałów 
były niewielkie i nie przeJdadaly się nawklody, 
jakie poczyniły kółka rolnicze w fazie twone
nia spół.dzielni - wyjaśnia prezes Białas. 

SKR ieszcze istnieie 
Spółdzielnia w Piotrowicach została po

stawiona w stan likwidacji, ale jeszcre ist
nieje. Własnością SKR pozostają nadal dwa 
pięciorodzinne bloki oraz dwa domki dwu
rodzinne w Piotrowicach. -Co miesiąc mmny 
jakieś obciążenia z tego tytułu. Tym bardziej, 
że spółdzielnia chce sprzedać mieszkania 
lokatorom -mówi prezes. Pieniądze sąjesz= potrzebne na bieżące opłaty oraz na 
przeprowadzenie procedury sprzedaży lo
kali. Obecnie przygotowywana jest doku
mentacja do sprzedaży. Lokatorzy, gdy 
wykupią mieszkania, założą wspólnotę 
mieszkaniową, Prawdopodobnie większ.ość 
z nich zdecyduje się na kupno mieszkań, 
pozostałych władze SKR będą starali się do 
tego kroku prrekonać. Dopiero po wyzby
ciu się majątku, S(CR zosłanie zamknięta. 

Prezes przypuszcza, że Walne Zebranie 
Przedstawicieli dochody ze sprzedaży 
mieszkań również przeznaczy na potrzeby 
lokalnej społeczności. Na chwilę obecną nie 
wiadomo jeszcre, ile tych pieniędzy będzie. 

Irena Białas służy wszystkim zaintere
sowanym· wsrelkirni dodatkowymi infor
macjami w siedzibie spółdzielni. - Ja nie 
muszę się tlumatzyć przed Radą Gminy, gdyż 
spółdzielnia ma swoją Radę Nadzorczą_, 
Komisję Rewizyjną oraz Walne Zgromadze
nie. 'Zasiadają w tych organiJch mieszkańcy 
poszczególnych wsi, do których również 
można zgłosić się w celu wyjaśnienia mot;y
wów takich, a nie innych decyefi-mówi pre
zes spółdzielni. 

Zamiast zgliszczy 
• działalność 

Irena Białas jest dumna z tego, że po kilku 
latach udało jej się zdobyć tytuł własności 
gnmtów bazy w Piotrowicach, dzięki cze
mu dziś teren ten nie zarasta chwastami. -
Wokóljesttyleruin, wktórychwmarłożycie. : 
Nam się udało: zamiast spółdzielni będzie 
dziaJaJa firma prywatna, ale również świad
cząca usługi dla rolnictwa - mówi prezeska 
W ubiegłym tygodniu fuma Ekowin uru
chomiła biuro. Zakończyły się remonty po
mieszczeń biurowych w pałacu, ale trwają 
j~ w magazynach. Niebawem centrum 
usług dla rolników w Piotrowicach ruszy 
pełnąparą. Ekowin prowadzi podobne cen
tra pod Olsztynem, Katowicami oraz 
w Woli Kalkowej niedaleko Bedlna. 

(eb) 

wówczas nowtj ustawy o Krajowym Reje- l"'-------------------------------------
strzeSądowym,niemająobecniepodstawdo O k 
działania Nie mają kont bankowych, nume- zień Brytyjs i w Popowie 
rów NlP ani REGON. W skladSKR w BieJa..· 
wach z siedzibą w Piotrowicach wchodziły p rzygotowana przez uczniów 
na&ępującekółkarolnicre: Chruślin, Bielawy, prezentacja multimedialna 
Gaj,Rulice,Borówek,ł.azin,Oszkowice, W&- o Wielkiej Brytanii oraz 
lisz.ewStary,WalisrewDwOOikiorazJaninów. o korzyściach płynących ze 
Uchwalą WalnegoZgromadz.eniaPrzed51awi- znajomości języka angielskiego 
cieli z 1991 roku, od SKRodlą;zyłsięz.akład zainaugurowała kolejny, VII Festyn 
Usług Mechanizacyjnych i Transportu Rolni- Europejski w Gimnazjum 
cregowLeśniczówce.Utwommowtejwsi w Popowie w gminie Łowicz. Warto 
odrębne kółko, nie należące już do spółdziel- dodać, że od ponad roku uczniowie 
ni, które przejęło sprzęt po zakładzie i obsłu- korespondują z uczniami podobnej 
giwało nim teren przekształconego zakładu, placówki na Malcie. Korespondencja 
czyli wsie: Walewice, Sobota, Sobocka Wieś, ·-głównie internetowa, prowadzona 
Zakrzew, Przezwiska. Dlatego też tego tere- jest właśnie w języku angielskim. 
nu nie brano pod uwagę przy dzieleniu pie- Bezpośrednio po prezentacji 
niędzy re sprzedaży bazy w Piotrowicach. uczniowie wystąpili 

Przedstawiciele spółdzielni doszli do w ·wypożyczonych z teatrów 
wniosku, że pieniądze należy przekazać je- strojach w inscenizacji .Rycerzy 
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• LEADER PRICE 

Oferujemy pracę dla: 

PRACOWNIKÓW . 
Stryków, ul. Batorego 27, 

tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 
• usługi transportowe I 
• dostawy betonu D I 

• zbrojarza • betoniarza 
• cieślę • spawacza 

Sp. z o.o. w Sklemiewicach 

zleci firmom wykonanie 
pra~ murarskich 

i tynkarskich 
w Nadarzynie 
koło War zawy. 

Telefon kontaktowy: 
0603 765 341 •···· 
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• montera konstrukcji stalowych 
ROBOTY W KRAJU I ZAGRANICĄ 
Kontakt: (046) 837-55-28, 0608-398-786 ~ 

SKUP ZŁ-OMU 
~stalowego 
- żeliwnego 
- kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM/(\ ŁOWICZ V ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 R'54 

'-1„ ., " •. - '„ # • ..·'... ... ' „" „ .. 
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MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• zaangażowanie i motywatja do pracy 
• aktualna książeczka do celów epidemiologicznych sanitarnych 
• uprawnienia na wózki widłowe mile widziane 
Oferujemy: 
• zatrudnienie na pełen etat w warunkach umowy o pracę 
• stalą, pewną pracę gwarantującą rozwój 

wraz z rozwojem firmy 
• szkolenie dające uprawnienia do obsługi wózków widłowych 
• atrakcyjny system wynagrodzeń uzależniony 

od wyników pracy 

Magazyn Centralny Leader Price 
Sosnowiec 15 A, 95-010 STRYKÓW 

tel. 42/714.28.10 lub 21 
e-mail: strkierownik@leaderprice.pl 
e-mail : strkierzm@leaderprice.pl R-

733 

., ' .•. ' 1, • 

• produkcję betonów specjalistycznych 
• elementy prefabrykowane: 

bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

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

i cementu c~~ 

GR-11 ()() ~l:t;()CJAC.11 

ZŁOMOWANIE . 
. POJAZDOW 
ZAŚWIADCZENIA NA MIEJSCU 
SKUP AUT możliwość odbioru 

Stac·a Demontażu Po"azdów 
~--- ~~ ..... 
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- ŚREDNIA ZDOBMCH PUNKTÓW DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KWY VI W DANEJ SZKOLE 
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Tegoroczny sprawdzian dla uczniów 
kończących naukę w szkołach 
podstawowych wypadł znacznie słabiej 
niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też 
aż tak widocznie „przetasowały" się 
szkoły, których uczniowie napisali test 
najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze 
cztery wyniki mają szkoły ~iejskie. 

sik, 39 punktów Sara Wojda, 37 punktów 
Joanna Pawłowska i Mateusz Więcek, 
36 punktów Aneta Wojciechowska. Dyrek
tor szkoły wynikiem jest usatysfakcjono
wana. Test był trudniejszy niż w roku ubie
głym, a jednak uczniowie wypracowali śred
nią powyżej średniej w województwie. 
Analiza wyników w poszczególnych kom
petencjach wykazuje też wysokie umiejęt
ności uczniów w każ.dej z nich. 

• Szkoła Podstawowa nr 3 - średnia 
szkoły26,3, test pisało 74 uczniów. 40punk
tów zdobyli Michalina Kołaczek 
i Klaudyna Szkup, 39 punktów Jakub Da
łek i Natalia Rutkowska, 37 punktów Emil 
Głowacki i ŁukaszPłuska. Koltjnepięćosób 
uzyskało 36 punktów. Dyrektor Wacław 
Witwicki uważa, iż wynik mógł być lepszy, 
należy jednak zauważyć, że przy tak dużej 
liczbie uczniów - 3 klasy, czt;f;ć z nich zani
żyła ogólną średnią. 

P rzed szkołę pijarską z Łowicza wy
sunęły się szkoły podstawowe w Ziel

kowicach w gminieLowicz(32,55 pkt), Mast
kach w gminie Chąśno (29,87 pkt), 
w Bobrownikach w gminie Nieborów (29,81 
pkt) i w Oszkowicach w gminie Bielawy 
(29,08 pkt). Szkoła pijarska uzyskała śred
nią 29,03 pkt, za nią są SP w Laguszewie 
w gminie Kocierzew· (28,46 pkt) i SP 

· w Błędowie w gminie Chąśno (28,43 pkt). 
Wśród szkół miejskich, podległych ratusro
wi, przetasowania są nie mniejsz.e, bo naj
wyższą średnią lizyskała SP 4 - (27,46 pkt), 
za niąjest SP 1 (27,16 pkt), potem kolejno 
SP 7 (26,33 pkt), SP 3 (26,30pkt) i SP 2 
(25,81 pkt) . • 

Średnia w województwie łódzkim wy
niosła 25,16 pkt i była nieco niższa niż 
w powiecie łowickim- 25,32 (maksymalna 
ilość punktów do zdobycie wynosi 40). 
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym było 
to odpowiednio 29,58 i 30,04, ale test 
z 2005 roku uznany był za dość łatwy, 
zarówno w porównaniu do testu z 2004 
roku,jak i tegorocznym. Nauczyciele uwa
żają, że tematyka - test poświęcony był 
pszczołom - była dla dzieci wyjątkowo 
trudna Zadania były rozbudowane i trze
ba było się w nie dobrze wczytać. W efek
cie wielu uczniom zabrakło czasu, co prze
łożyło się na końcowy wynik. 

Najmniej problemów było z czytaniem 
i pisaniem. W całym ~ojewództwie średnia 
za czytanie wyniosła 7,71 pkt, a w powie
cie łowickim 7,83 pkt, podczas gdy można 
było zdobyć za nie 1 O pkt Również 1 O pkt 
było do zdobycia za pisanie, przeciętny 
uczeń w woj. w łódzkim zdobył 6,60 pkt, w 
powiecie łowickim 6,08 pkt. Nieco słabiej 
wypadło rozumowanie - średnio w woje
wództwie 4,40 pkt, a w naszym powiecie 
4,79 pkt na 8 pkt możliwych oraz korzy
stanie z informacji - 2,47 pkt w wojewódz
twie, 2,49 pkt w powiecie na 4 pkt jakie 
były do zdobycia Najwięcej problemów było 
z wykorzystaniem wiedzy w praktyce, za 
co można było uzyskać 8 pkt, a uzyskano 

średnio 3,93 pkt w województwie 
i 4,13 pkt w powiecie. 

Maksymalnąuczbę 40 punktów zdoby
ło ośmioro uczniów, ieh nazwiSka wyrnie-_ 
niamy przy omawianiu wyników szkół, 
w któiycłr się uczą. 

Wyniki sprawdzianu wstały udostępnio
ne szkołom we wtorek 16 maja w internecie. 
W formie pisemnej do szkół wyniki wysła
ne będą tylko w formie zaświadczeń dla 
uczniów. Dokładne dane dotyczące każdej 
szkoły nie sąjeszcze ogólnie dostępne, dla
tego opisując poniżej wyniki korzystaliśmy 
z informacji uzyskanych przez dyrektorów 
szkół. W tym roku po raz pieiwszy prawie 
nie było z tym problemów, co z satysfakcją 
odnotowujemy. Pisząc „prawie" winni je
steśmynaszym czytelnikom małe wyjaśnie
nie - podania wyników odmówili nam dy
rektorzy szkół podstawowych w Nie
dźwiadzie, Wygodzie i Popowie w gminie 
Łowicz oraz w SP w Łyszkowicach. Z po
wodu braku internetu w szkołach nie mogli 
nam ich podać dyrektorzy szkół w Huminie 
i w K~cach w gminie Bolimów. Jak się 
dowiedzieliśmy w OKE w Łodzi, dane 
·z każdej szkoły będą we wrześniu ogólnie 
dostępne poprzez internet, wtedy powtór
nie na naszych łamach opublikujemy wyni
ki wszystkich szkół. 

Miasto towicz 

• Szkoła Podstawowa nr 4 - szkoła 
uzyskała średnią 27,46. Test pisało w niej aż 
92 uczniów. 40 punktów uzyskała Paulina 
Talarowska, 39 punktów Magdalena Pyt
kowska, 38 punktów Maciej Koper, Moni
ka Igielska, Anna Guzek, 37 punktów Ad
ńan Ryszard Wardziak, Dawid Krystian 
Piekacz i Joanna Michalska. P.O. dyrektora 
szkoły Wiesława Skrzypińska jest bardzo 
zadowolona z osiągniętęgo wyniku, tym 
bardziej, iż wielu uczniów indywidualnie 
wypracowało bardzo wysokie wyniki. Taki 
sukces, jak mówi, jest szkole bardzo po
tnebny w kontekście ostatnich wydarzeń 
jakie w niej mialy miejsce. 

• Szkoła Podstawowa nr 7 - Nic 
nas nie zaskoczyło, wyniki sprawdzianu p<r 
kryły się z ocenami, jakie mają uczniowie -
mówi zadowolona z wyników sprawdzia
nu w klasach VI Maria Wojtylak, dyrektor 
.zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjny
mi. Średnia szkoły to 26,33 pkt W jej oce
nie dobry wynik, jaki uzyskali uczniowie 
jest wynikiem możliwości tych dzieci, a nie 
tylko odzwierciedleniem pracy nauczycieli. 

Najlepiej test napisała Katarzyna Wię
cław, uczennica klasy Vla, która zdobyła 
39 pkt, Lukasz Łaziński z VIb - 38 pkt 

• Szkoła Podstawowa nr 1 - spraw- · i Kamil Makar z VIb - 37 pkt Po 35 pkt 
dzian pisało 80 uczniów, którzy uzyskali zdobyli: Olga Rokicka z Vlb, Aleksandra Ty
średnią 27 ,16 pkt. Najwięcej punktów zdo- bura z Vlb, Mateusz Wojciechowski z Vlb. 
byli: 38 pkt Michał Kostrzewa, 37 pkt - • Pijarska Szkoła Podstawowa -
Patryk Kosenda, po 36 pkt Filip Górski, średnia szkoły to 29,03. Test pisało w niej 
Klaudia Modrzejewska, Milena Płacheta, 28 uczniów. Najwięcej punktów - 39, zdo
Gabriela Jeż i Lukasz Skumial. Szkoła, jak były Marcelina Waligórska, Maciej 
nam powiedziano, jest zadowolona z osią- Szychowski, Justyna Kolos, Aleksan
gniętego przez uczniów wyniku. dra Gąsecka, 38 punktów zdobył Jakub 
•Szkoła Podstawowa nr 2 - średnia Podrażka, 3 7 punktów Piotr Malejka, 

wynosi w tej szkole 25,81. Test pisały 36punktówSylwiaWiśniewskaiKaro!Ma-
53 osoby. 40 punktów zdobył Piotr Anto- tuszak. Dyrektor Przemysław Jabłoński 

(do zdobyda było 40 pkt) 

średnia w województwie łódzkim • 25, 16 

mówi, iż osiągnięty w tym roku wynik nie 
satysfakcjonuje szkoły. - Zwykle gdy wynik 
jest słabszy, mówi się o mniej zdolnych 
uczniach,jajednaknie chciałbym tego robić. 
Po proshi wynik zmobilizuje nas do dęiszej 
pracy w przyszłym roku - dodaje. 

Gmina Bielawy 
• Szkoła Podstawowa w Biela

wach - sprawdzian pisało 31 uczniów, któ
rzy osiągnęli średnią 22,12 pkt Największą 
ilość punktów uzyskali: po 36 pkt - Mar
cin Kurczak i Iza Plewka, 35 pkt - Ma
rysia ŻUChowska, 34 pkt- Ola Mikołajczyk. 
Dyrektorka szkoły Wiesława Kotecka po
wiedział nam, że średnia szkoły jest średnia 
i adekwatna do możliwości uczniów. 
•Szkoła Podstawowa w Gaju Wo
~ - sprawdzian pisało 14 uczniów, 
osiągnęli oni średnią 25,21 pkt Największą 
ilość punktów uzyskali uczniowie: po 39 pkt 
- Weronika Dziedziela i Paulina Woje
woda, 36 pkt Anna Fabjańska. Dyrektoika 
szkoły Małgorzatażelazkiewiczpowiedziała 
nam, że jest zadowolona z osiągniętej śred
niej, zwlasz.cza z wyników 39 pkt 

• Szkoła Podstawowa w Oszko
wicach - sprawdzian pisało 1 O _uczniów, 
którzy uzyskali średnią 29,08 pkt. Naj
większą ilość punktów uzyskali uczniowie: 
39 pkt Dominika Witkowska oraz 
po 36 pkt Paulina Błaszczyk i Robert Mi
chalak. Dyrektorka szkoły Elżbieta Czubat
ka powiedziała nam, że jest bardzo zadowo
lona z.e średniej,jest ona wyższa niż w roku 
minionym, ale też, jak podkreśliła, klasa, któ
ra w tym roku pisała sprawdzian, składa się 
z uczniów, których stać było na jeszcze lep
szy wynik. 

• Szkoła Podstawowa w Sobocie 
- sprawdzian pisało 11 uczniów, którzy osią
gnęli średnią 19 pkt. Najlepszy wynik 
w sprawdzianie uzyskała Beata Kołaczyk 
-24 pkt. -Nie jesteśmy zachwyceni wynikiem 
jaki uzyskali uczniowie, ale też nie spodzie
waliśmy się rewelacji. ff.jmikjest adekwatny 
do uzyskiwanych przez uczniów wyników 
we wcześniejszych testach, jak i do ocenjakie 
otrzymywali w trakcie całego roku szkolne
go - powiedział nam dyrektor szkoły Bar
bara Pawlaczyk 

• Szkoła Podstawowa w Starym 
Waliszewie -sprawdzian pisało.5 uczniów 
osiągnęli oni średnią - 24 pkt Największą 
ilość ptmktów uzyskali uczniowie: 35 pkt -
Agata Benedykczak, 30 pkt - Karolina 
Golan. Dyrektorka szkoły Iwona Bartosie
wicz powiedziała nam, że wynik w tym 
roku jest niższy niż rok temu (30,22 pkt), 
ale nie jest zaskoczeniem 

I 

Gmina Bolimów 
• SP Bolimów - średnia szkoły 24,49. 

Test pisało 37 ucmiów. Najlepsza była 
Marta Hyziak - 38 punktów, Krystian Pta
siński uzyskał 37 punktów, a Bartłomiej 
Paprocki oraz Konrad Norowski - 36. Dy
rektor Aleksandra Kołosowska ocenia, że 
w dalszym ciągu uczniowie jej szkoły test 
klas szóstych piszą dobrze, mimo iż w tym 
roku byli wśród szóstoklasistów uczniowie 
z opiniami z poradni: - Te.St pisały dwie kla
.sy, jedr.a z nich osifłgnęła fllJPrawdę dobrą 
średnią 26, 15 - mówi dyrektorka 

Gmina Chąśno 
• Szkoła Podstawowa w Mast

kach - sprawdzian pisało w tym roku 15 
uczniów,, którzy osiągnęli średnią29,87 pkt 
Dyrektorka szkoły Anna Dzięgielewska 
podkrclliła, że aż 9 uczniów uzyskało wy
nils: przekraczający 30 punktów. Najwięcej, 
40 pkt zdobył Tomasz Okraska, 38 pkt 
Marta Kosiorek, a po 36 pkt Milena Lus 
i Karolina Koza Dyrektorka jest zadowolo
na, średnia jest dość wysoka i jest miłym 
zaskoczeniem - Ale to nie oznacz.a, że nie 
stać nas na lepsze wyniki, do ktfJrych będzie
my w przyszłości d4f;yć - powiedziała. 
•Szkoła Podstawowa w Błędowie 

-sprawdzianpisało21 uczniów,średniajaką 
uzyskali to28,43 pkt NajwyższąilośćpWlk
tów uzyskali: 40 pkt - Syłwia Serwach, 
po 39 pkt Beata Ciesielska i Małgorzata 
Szwarocka. Dyrektor szkoły Zbigniew 
Mostowski powiedział, że z wyniku jest 
bardzo zadowolony, bo większość prac uzy
skała wysokie oceny. Najniższy wynik jaki 
uzyskano to 6 pkt - Uczniowie z tej klasy 
=należeli do dobrych, ma to potwier
dzenie w ich nauce. 

Gmina Domaniewice 
• SP Domaniewice - ·test pisało 

30 ucztiiów z dwóch klas szóstych. Lącznit: 
uzyskali oni 70Tpunktów, co daje im śred
nią 23,6 pkt Spora różnica widoczna jest 
w wynikach testu międz.y klasą ,,a" a klasą 
„b". Piętnaścioro uczniów klasy Vla uzy
skało 390 pkt; co daje im średnią 26,0. Naj
lepiej testwtej klasienapiSali: Konrad Sa
łuda~ 37 pkt, Justyna Kujawiak - 35 pkt, 
Kamil .żabczyński - 30. Najsłabszy wynik 
to 13 pkt 

Klasa VIb uzyskała 317 pkt, co daje śred
nią 21 ,13 pkt. Najlepiej test napisał Mate
usz Budzeń - 36 pkt, pozostali uczniowie 
mieli poniżej 30 pkt, najsłabszy wynik to 
10 pkt 
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Dyrektor Stanisława Felczyńska mówi, 
że choć wyniki sprawdzianu są adekwatne 
do ocen, to po raz pierwszy w tej szkole 
riikt nie uzyskał maksymalnej liczby punk
tów. -Spodziewaliśmy się~owyniku, 
ale dzieciom zabraldo czasu. - Gdy zbliżał 
się koniec czasu i sarna miała okaŻję ogłosić 
uczniom, że z.ostało im tylko 5 minut C7.aSU, 

widziała, że nawet dobrzy uczniowie byli 
tak zaskoczeni, że mieli przerażenie 
woczach,niektóizynawetlzy.Niktnieskoń
czył testu prz.ed czasem, a w poprz.ednich 
latach :zdarzało się to ~-

• SP Skaratki - średnia uzyskana przez 
18 uczniów Szkoły Podstawowej w Skarat
kach wyniosła 26,55 pkt, ale nie jest to wy
nik ostateczny. Sprawdzianu z powodu 
choroby nie pisał bowiem jedendobiyuczeń. 
Test jednak go nie ominie, będzie go pisał 
w czerwcu, a wynik jaki uzyska zostanie 
uwzględniony przy ostatecznych wynikach, 
podanych do wiadomości we wrześniu. 
Spośród piszących sprawdzian najlepiej 
wypadli: Martyna Kucińska - 37 pkt, 
Magdalena Sałek - 35 pkt, Monika Gejo 
-35 pkt 

Dyrektor szkoły Bogumiła Spychała 
mówi, że ogólny rezultat nie jest może wiel
kim powodem do sz.cz.ęścia, ale porównanie 
go do średniej województw i powiatu daje 
powody do satysfilkcji. Zauważyła też nie
typową prawidłowość w szkole w Skarat
kach: trudniejsze sprawdziany wypadają 
lepiej niż łatwe. 

Gmina Kiernozie 

- Każdy chciałby mieć lepszy wynik, ale 
skoro tak jest w całym kraju, to cieszmy 
się z tego, co mamy - mówi dyrektor Mi
rosława Haczykowska. 

• SP Łaguszew - najlepszy wynik, 
34 punkty uzyskało dwoje uczniów - To
masz Haczykowski i Rafał Pietrzak. 
Szkoła Podstawowa w Łaguszewieuzyskała 
średnią 28,46 pkt. Sprawdzian pisało 
13 uczniów, najsłabszy wynik to 15 pkt, ale 
jest też uczennica, która zdobyła maksy
malną ilość 40 punktów -Agnieszka Kraw
czyk Inne dobre wyniki: Magdalena Gład
ka - 36 pkt, Karolina OkraSka - 35 pkt, Pa
trycja Wojda - 34 pkt 

Dyrektor Adam Kucharski z dumą pod
kreśla, że 7 uczniówzdobyło ponad 30 punk
tów, a nie była to klasa wyjątkowo mocna, 
ale raczej średnia, przeciętna. -Jesteśmy bar
dzo w.dowaleni, bo nie wypadło źle. Spraw
dzian był trudny, co pokazuje też świnia kra
jowa, a uczniowie poradzili sobie. 

Gmina towic.i 
• SP Bocheń - dobrym wynikiem 

mogą pochwalić się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Bocheniu w gminie 
Łowicz. W tym roku średnia w tej szkole 
wyniosła 27,71 punktów. - U nas co roku 
sprawdzian "'.)'pada bardzo ładnie. Jeste
śmy zadowoleni z "'.)'niku. Całoroczna 
praca z dziećmi w naszej szkole przynio
sła efekty - powiedziała nam dyrektorka 
bocheńskiej szkoły Renata Masztano
wicz. W tym roku najlepiej spośród czter
nastu uczniów z tej szkoły sprawdzian 

• W Szkole Podstawowej w Kier- napisał Marek Gajda - zdobył 39 punk
nozi sprawdzian pisało 47 uczniów dwóch tów na 40 możliwych. O jeden punkt 
klas szóstych. Arkusz standardowy pisało mniej zdobył Michał Bryk, trzecie rniej-
45 uczniów, dwoje dzieci pisało arlrusze spe- sce w szkole zajął z 36 punktami Zbi
cjalne - dla słabo słysz.ących i dla uczniów gniew Kazimierski. 

~oły ~jalnej. ~onadto j~en ~kia- • Szkoła Podstawowa w Dąbko
s~ ~~ny o pół godziny czas wicach Dolnych • najwyższe oceny -
pisama testu, IDIIDO to uzyskał tylko 4 pkt, · 34 punkty - Marta Płacheta i Sylwia 
które wpłynęły na końcową średnią szkoły Doroba. - Biorąc pod uwagę wkład pra
- 24,87 pkt cy nauczycieli i uczniów w przygotowanie 

Najlepszy wynik, 37 punktów uzyskali się do sprawdzianu (pięć próbnych spraw
- Dawid Kobierecki z klasy Vla i Da- dzianów i dodatkowe zajęcia przez cały 
mian Krystecki z klasy Vlb. Po 35 punk- rok) to wynik jest przeciętny- uważa dy
tów ·uzyskali: Anna Natalia Baranowska rektor Jacek Stelmaszewski. - Natomiast 
z klasy Vla, Magdalena Wańtuchowicz zadowoleni jesteśmy z poprll"'.J' dwóch 
z Via i F.dyta Rogalska z VI a umiejętności uczniowskich, które do tej 

• Szkoła Podstawowa w Kocie
rzewie„ Sprawdzian był trudny, nie udało 
się też uniknąć stresu - mówi Krystyna Pa
stwa, dyrektorka Zespołu Szkół w Kocie
rz.ewie. W ro:zmowie z nami nie ukrywa, że 
nie jest zadowolona z wyników sprawdzia
nu. Sprawdzian pisało 53 uczniów z dwóch 
klas szóstych, średnia szkoły wyniosła 
24,80. Nieco lepsze wyniki osiągnęli ucznio
wie klasy VI a, słabsze Vlb. 

Najwięcej - 38 punktów zdobył Kamil 
MadanowskizklasyVlb,niezływynikmają 

też Magda Jabłońska z Via- 36pkti Gabrie
la Kamińska z Via - 35 pkt 

• Szkoła Podstawowa w Gągoli
nie Południowym uzyskała średnią 
26,5 pkt, a test pisało sześcioro uczniów. 

pory wypadały najsłabiej- to znaczy umie
jętności "'.)'korzystania wiedzy w praktyce 
oraz umiejętności rozumowania. Obydwie 
wypadły powyżej średniej wojewódzkiej. 
Osiągnięty "'.)'nik średniej dokładnie taki 
jak w województwie łódzkim (25, 16) jest 
według mnie dobry, gdyi. w klasie tej są 
też słabi uczniowie, którzy znacznie zani
żyli średnią. W każdym razie "'.)'niki są 
dobrym matenałem do dalszej pracy nad 
sprmydzianem zewnętrznym, a szczegól
nie do stworzenia programu naprawcze
go, szczególnie w zakresie pisania i czyta-
nia ze zrozumieniem. 

• SP Jamno - czternastu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Jamnie w gminie 
Łowicz uzyskało średnią 23,64 pkt. - W na
szej szlwlew poprzednich latach bywało tak, 
że Z"'.)'kie ponad polowa uczniów uzyskiwa
ła średniąponad 30 punktów, a 2-3 ~oby 
średnią szlwlną zaniżały. 1jlmczasem w tym 

roku tylko jeden uczeń zdobył 33 punkty ... 
Dlatego średnia całej klasy nie jest "'.J'SO

ka - powiedziała nam dyrektorka ze szko
ły w Jamnie Janina Markowska. W Jam
nie najlepiej sprawdzian napisała Pauli
na Pełka. 

• Z wyników tegorocznego sprawdzia
nu nie jestteż zadowolona dyrektorka Szko
ły Podstawowej w Niedźwiadzie. -Nie 
mamy się w tym roku czym chwalić: .. - po
wiedziała nam dyrektorka Alicja Kocbuch -
i wyników nie podała. 

• Sprawdzian kiepsko wypadł też 
w sikole w Wygodzie. 

• SP Zielkowice - bardzo dobiym wy
nikiem - najlepszym w powiecie -mogąpo
chwalić się uczniowie ze Szkoły Podstawo
wej w Zielkowicach- 32,55 punktu. -Jeste
śmy zadowolen~ ale dzisiaj nie mamy czasu 
zajmować się "'.)'nikami ze sprawdzianu. 
Mamy teraz na głowie przygotowania do 
sobotniego nadania szkole imienia Marii 
KonopnickUef ... - powiedziała nam we wto
rek 23 maja dyrektorka SP Zielkowice Bo
żena Słomskai po chwili spytała:-Jakspraw
dzian wypadł w innych szkołach? - Od na
szego reportera dowiedziała się, że uzyskali 
najlepszy wynik w powiecie. - To my bę
dziemy na pierwszym miejscu? Najlepiej ze 
wszystkich szkól? Tym bardziej jestem za
dowolona i dumna z naszych uczniów. 

Tegoroczna sz.óstaklasa z Zielkowic była 
klasą bardzo dobrą, uczniowie przykładali 
się do pracy. W szkole w Zielkowicach 
sprawdzian napisało w tym roku 18 dzieci. 
Najsłabszy wynik, uzyskany przez ucznia 
z orzeczoną dysleksją, to 27 punktów -
a więc więcej niż średnia niejednej szkoły. 
Zdecydowana większ.ość uczniów jednak 
napisała sprawdzian bardzo dobize. Michał 
Zarzycki zdobył 38 punktów, po 37 punk
tów zdobyli: Joanna -Antosik, Marta Pizy
życka i Monika Szymanik. 

Gmina tyszkowlce 

w szkole to dzieci z orzeczeniami, które pi
sały sprawdzian w wydłużonym czasie. 

Gmina Nieborów 
• SP Bednary- Szkoła osiągnęła śred

nią 23,55. Test pisało 29 uczniów. Najlepsi 
byli: Magdalena Miąsek 37 punktów, 
Łukasz Matuszczyk - 35 punktów, Ka
rolina Duranowska i Klaudia Cicha! - 34 
punkty oraz Karolina Zagórska i Milena 
Dałek 33 punkty i Przemysław Dziuda -
31 punktów. Cała reszta uczniów. zdoby
ła powyżej 20 punktów. Dyrektor szko
ły mówi, iż wynikiem jest zawiedziona. 
Zwraca uwagę na to, iż niektórzy ucznio
wie-nie wytrzymali stresu, komuś brakło 
czasu, natomiast spora grupa uczniów 
potraktowała test zbyt lekko, wielu na 
przykład nie przychodziło na organizo
wane w szkole zajęcia dodatkowe. 

• SP Bełchów - średnia szkoły wyno
si 25,8. Test pisało 15 osób. Najlepszy wy
nik - 39 punktów miała Paulina Podwój
ci. Przepaść między jej wynikiem a kolej
nymi najlepszymi jest bardzo duża. Kolejne 
osoby osiągnęły 33 i 32 punkty. Komentu
jąc wynik dyrektor szkoły Lucyna Wojenka 
mówi, iż tegoroczna klasa sz.ósta jest bardzo 
,nierówna - są osoby, które dzięki pracy 
i systematyczności mają wyniki, sąjednak 
i uczniowie, którym na tych wynikach nie-
zbyt zależy. · 

• SP Bobrowniki - szkoła osiągnęła 
średnią29,81. Test pisało 11 uczniów. Naj
lepsi uczniowie to zdobywczyni 39 punk
tów Ewelina Adamka, 38 punktów 
Agnieszka Szwed i 36 punktów Ewa Szy
mańska. Dyrektor szkoły mówi, że wynik 
jest bardzo dobiy, ale i tegoroczna klasa, to 
uczniowie zdolni. Dla szkołynie jest jednak 
najważniejsza wysokość samej średniej, ani 
miejsce pośród innych placówek, ale to iż 
test potwierdził codzienną pracę i wyniki 
osiągane przez uczniów oraz że wykazał 
wysokie umiejętności uczniów we wszyst-

• SP Kalenice - Sprawdzian pisało kicl'l kompetencjach. 
w tym roku u nas tylko 1 O uczniów, uzyskali •SP Dziefzgówek-średnia w tej szko
średnią 26,22, wtymmamydwóchdyslekJ.y- le wynosi 25,30. Test pisało 33 uczniów. 
kVw.Jesteśmymdowolenizwyniku, chociaż Najlepszy wynik osiągnęli Paweł Bober 
w ubiegłym roku był lepszy - powiedziała i Damian Karbowiak - 37 pkt Kolejni 
nam dyrektorka SP Kalenice Bożena Mil- dÓbrzy uczniowie zdobyli 35, 34, 33 punk
czarek Najwięcej punktów - 38 - zdobyła ty. Jak mówi dyrektor Bolesław Kowalski, 
Martyna Zielińska, 34 punkty zdobyła wynik jest słabszy od tego osiągniętego 
Karolina Strugińska. w roku poprz.ednim, jednak uczniowie dali 

• SP Seligów • w tym roku w Seligo- z siebie wszystko. Klasa była słabsza od tej 
wie sprawdzian pisało 11 uczniów, uzyska- prz.ed rokiem i dyrektor jest zadowolony 

li średnią27,30. Najlepiej sprawdzian napi- ~=~~u=~e włożyli w wypra
sali: 37 punktów - Magdalena Wilk, 
36 punktów - fuemysław Wilk, 34 punk- •SP Mysłaków-średniaszkoły21;27. 
ty Olga Krystianik - Jesteśmy w.dowaleni, Test pisało 11 osób. Najlepszy wynik osią
chociaż mogło być lepiej - uważa dyrektor gnęła Kamila Galas-38 punktów, 31 punk
Henryka Kocemba. tów uzyskał Tomasz Zimny. Kolejny wy-

• SP Stachlew • średnia uzyskana nik to już 28 punktów. Dyrektorka szkoły 
przez uczniów tej szkoły- 25,84. Najwięcej StafaniaZielakmówi, że co roku szkoła pla-

punktów _ 36 _ zdob ł Damian Redek. _ so~_się w czołówce, jednak tegoroczny 
~ był wynik Jest naprawdę słaby. Zwraca uwagę 

Tegoroczny sprawdzian pechO"'.)' dla . , .akirni. ~-i tym ku 
. koły, . . dw . ,] b h na UCZlllOW, ZJ l"~J"""O w ro 

naszej sz , pomewaz 01e uo ryc · · , Sąto · · slab" 11 osób 
uczniów rodzice przywieźli z temperaturą pracowac. . ~o"'.1e I, 1:111 , . 
wolwlicach 39 stopni, byli przeziębieni. Tern- tak _naprawdę liczyc moma było Jedynie na 
peraturę miał między innymi Damian, który dwie osoby. 
ulobył u nas największą liczbę punktów - • SP Nieborów - średnia osiągnięta 
powiedziała nam dyrektorka ze Stachlewa P= szkołę 23,94. Test pisało 19 uczniów. 
Ewa Karwowska. Oprócz tego 4 osoby Najlepsza była.Malwina Pacler, która 

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1 
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zdobyła 40 punktów na 40 możliwych do 
zdobycia 36 punktów zdobyli Damian Ma
terek i Małgo17.ata Łazarska. Kolejna osoba 
zdobyła 33 punkty. Dyrektor Marz.ena Ma
langiev,icz mówi, iż wynik mógł być duż.o 
lepszy, jednak istnieje duży przedział mię
dzy uczniami zdolnymi a tymi słabszymi. 
Kilkoro uczniów jest w klasie naprawdę sła
bych, oni również ciężko pracowali na swój 
wynik, jednak w ogólnej klasyfikacji zani
żyło to średnią. 

Gmina Sanniki 
• SP Brzezia - średnia uzyskana 

przez 14 uczniów kończących naukę 
w Szkole Podstawowej w Brzezi w gmi
nie Sanniki wyniosła 21,40 pkt. Dyrek
tor szkoły Jolanta Mikołajczyk przyzna
je, że wynik jest słaby, ale na miarę moż
liwości dzieci. Największą ilość punktów 
uzyskali Emil Sobiecki i Katarzyna 
Marciniak. 

•SP Osmolin -średnia uzyskanapm:z 
12uczniówwynosi26,08pkt,aleje<hlaosoba 
nie pisała testu z przyczyn losowych. Naj
więcej punktów zdobyły Aleksandra 
Grochowska - 37 pkt, Marlena Kowal
czyk - 35 pkt, Adrianna Znyk - 34 pkt 

• SP Sanniki - w Szkole Podstawowej 
w Sannikach test pisało 78 uczniów trzech 
klas szóstych, dwoje z nich miało arkusz dla 
uczniów szkoły specjalnej. Średnia uzyska
na pm:z 76 osób, które pisały standardowy 
arkusz Al wynosi 23,05 pkt Najwięcej 
punktów uzyskał Adam Kubus z klasy 
V1b - 38 punktów. Rafuł Ambroziak z klasy 
Via i Martyna Dutkiewicz z klasy V1b -
zdobyli po 37 pkt 

Dyrektor Jerzy Jabłoński przyznaje, że 
wyniki go zawiodły, choć nie odbiera tego 
jako klęski, chciałby, aby były lepsze. Śred
nia gminy Sanniki wyniosła 23,19, powiatu 
gostynińskiego - 23,80. 

Gmina Zduny 
• Szkoła Podstawowa w Bąkowie 

- sprawdzian pisało 23 uczniów, osiągnęli 
oniśrednią23,68pkt. Największą ilość punk
tów uzyskali: 33 pkt - Dominik Bandos, 
po 31 pkt: Monika Guzek i Justyna Wój
cik Dyrektor szkoły Jan Znyk powiedział 
nam, że uczniowie po sprawdzianie byli 
zadowoleni bo uznali, że nie był trudny. 
Wyniki pokazały jednak, że nie do końca 
mieli rację. W ubiegłym roku uczniowie uzy
skali średnią 31,33 pkt 

• Szkoła Podstawowa w Zdu
nach - sprawdzian pisało 44 uczniów 
w dwóch klasach, średnia szkoły to 
24,71 pkt. Najwyższą liczbę punktów 
uzyskali: 37 pkt-Aleksandra Bogusz, 
po 35 pkt: Dawid Wiecz.orek i Filip War
da, natomiast 33 pkt uzyskało aż 
7 uczniów. Dyrektorka szkoły Małgorzata 
Kubiak powiedziała nam, że ze średniej 
szkoły zadowolona nie jest, podkreśliła, 
że wśród uczniów są bardz.o duże różni
ce w opanowaniu materiału. 

~i wypowiedzi zbierali: 
Mirosława Wolska-Kobierecka, 

Tomasz Bart.os, Marcin Kucharski, 
Wojciech Czubatka 

ECOlłłERM Sp. z o.o. ogłasza dla pełnoletnich osób fizycznych 
przetarg nieograniczony 

na pierwszeństwo zawarcia umowy 
o ustanowienie spółdzielczego 

własnościowego prawa do mieszkania do swojego oddziału 

Dl.A PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Promocja 
• CEMENT • WAPNO 

• PUSTAKI MAX 
• INNE MATERIAŁY BUDOWLANE 
STRYKÓW, ul. Rolnicza 6A, tel. (042) 719-93-63 
GŁOWNO, ul. Kolejowa 5, tel. (042) 719-49-89 
www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl 

os. Tkaczew bi. 3 m n parter 
o pow. uiftkowej 38,51 m2 

f8den pek61 z kuc1mlą, przadpok6J, łazienka I WC 
./ Wkład budowlany ustalony na podstawie operatu 
· szacunkowego wynosi 43.320,00 zł. 
./ Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2006 r. 

o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni. 
./ Szczegółowych informacji w tej sprawie oraz warunki 

przetargowe można uzyskać w biurze Spółdzielni 
(pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerem 
(046) 837-38-76 wew. 15. 

./ Osoby nabywające mieszkanie w spółdzielni 
nie wnoszą opłaty notarialnej i skarbowej. R-m 

w GRODZISKU MAZOWIECKIM 

PRACOWNIKÓW 
MAGAZYNOWYCH 

Praca na 1/2 etatu!!! 
Praca w godzinach 5-9 rano 

NIE WYMAGAMY UPRAWNIEŃ NA WÓZKI WIDł.OWE 
Zainteresowane osoby proszone są 
o kontakt pod numerem telefonu: 

(022) 734-71-16 lub (022) 734-72-60 . 

Brenda itstalacyjla 
Praca w lowia1, SkienieWicadt IR lodzi 
tel./fax (046) 837·52-83, (046) 837·57·50 

biuro@ecotherm.com. R·l 

Tel .. 0603-953-048, 0513-529-864 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

PSYCHIATRA 
Eltblełli Bolanowska- środy w godz. 13-16 
SPĘCJAUSTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold ~dl- codziennie w godz. 8-10 

(1CH2 i.16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

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

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

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA ClłORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz "*°8 -co drut wtorek w godz. 16-18 

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

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

dr n. mel!-, SPECJALISTA CHIRUłGll OGótMEJ I ONKOLOGICŹNEJ 
Adam Rogowskl-TylmM- piątki w f,odz. 16-19 

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

/ 

KOMPUTEROWE 
BADA-NIE 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-762 

Specjallstyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA 
FENC-BIELECliA. 

Przyjecia: 
• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1 PJ 
• wtorek, czwartek: 900.1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 " 

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 

lowioz. os. Noakowskie30 1/ł9 
wtorki, piątki 1600 -18 

Głowno, ul. WJ9lańslcll9' 8 (za Szpitaleml 

poniedziałki 900-11 00
, czwartł<i 1500-1700 

'- Tel. 0-602-276-728 R-70 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

PIOTR CZYŻ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

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, (046J 837-59-30 
www.leczenie-kregos(upa.pl ff.721 

DYPLOMOWflrtY MISTIU 

OPTYK 
Krzysztof Szymczak 

REfiLIZOJE RECEPTY 
ZE Zrt lżl<fł z tł.F. z. 

POLECA SZKŁA Z fiNTYREFLEKSEM 
IDEALNE PRZED KOMPUTEREM I ZA KIEROWNICf! 

Dl.fi STfltYQI KLIENTÓW - lłfłllflT Set/o 
Łowicz, ul. KURKOWA 3 

(vis a vis DOM ROLN/CZ'f, obole LOTTO) 
ZAPRASZAMY R-41 

IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 

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

ZAPRASZA NA ZABIEGI 
terapll manualnej, 

refteksoterapll l laseroterapll 
• zwalczymy ból pleców I kręgosłupa, głowy, slawów, rwy kulszowej, 

barkowej, k011onków. 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 

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 I'"' 

Gabinet Lekarski 

WIEStA W 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) 

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGoWE 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

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

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

R.J89 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00.19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 

MASAż LECZNICZV NA FOTELU MASWĄCYM - GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NOG, BÓLE GŁOWY R-s 

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 

I ODTRUCIA POALKOHOLOWE I BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNIC1WA 

I GINEKOLOGU 
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 

GABINET lARYNGOLOGlaNY 
. dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

Łowia, Plac Koński Targ 7 
wtorki 1430-1600, tel. 0·608-239-777 

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, miodzie:;!:, dorosll 

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

>~ CHOROBY SERCA, . 
U>~ TĘTNIC I ŻYŁ O: 13 Specjalista Kardiochirurg 

ii° c1r mect. MIROSŁAW BITNER c( o Adiunkt Kllnlcl Kardlochlnlrgll AM lódt Im. sterflnga 

N ii PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 
.... ŁOWICZ, os. Noakowsklego 3/39 R-719 

ŁOWICZ, ul. ARMII KRAJOWEJ 2 :i: 
Łukasz Kawcz ński, tel. 0691-705-314 

. ORTOrotJA KOOSULTACJE 
LH\ STOA. l:OllOB PA\ltt 

w gabinecie dr Martyniaka 
Łowicz, ul. 3 Maja 2111, tel. (0-46) 837-44-12,iii 
0501-707-969, 0602-243-836 w godz. 14-16 

~mia 

I~'JJ!JL 
DH „PanOl'llma• - róg Nowego Rynku i Koziej 
QEEfil!,!f; te/. ~968-537 
" najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych'~~!# 
" dekoracje pojazdów, sali weselnej I stołów 
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·GABINET 
REHABILITACJI 

mgr rehab. Halina i Michał Sadowscy 
Głowno, ul. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96 
• LASER. MASAŻ I TERAPIA MtUAlNA 

I LE~ZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA 
• d sko at1a • rwa kulszowa • bole stawow • sz i i barków 

SPrZedaż al1Ykułów medYczrwcb 
• materace i poduszki przeciwodl~owe 
• laski, kule_. ,trójnogi·, balk~iki, ciśnieniomierze 
• pasy stab1hzu1ące, stormine. przepuklinowe _ 
• stabilizatOI)' stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• Pod~ i materace gorczycowe, gryczane 
• leczmcze produkty magnetyczne: pasy, poduszki skarpety 
• skarpety:rajstopy przeciwżytakowe ' 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

CZVNNE: PON.-PT. 10-18, SOB. 10-13 

specjalista 

PULMONOLOG 

DANUTA GRYCZVNSKA 
czwartek 13.00 - 14.30 

Eowicz, ul. D3uga 14 
Tel. 0-601-260-660,--(046) 837-45-41 ~ 

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU 

zatrudni 
• LEKARZA (na część etatu) 
• LEKARZA • DENTYSTĘ 
WARUNKI: • wiek do 35 lat (preferencja) 
• wykształcenie wyższe medyczne 

(lekarz ogólny lub ze specjalizacją) 
• uregulowany stosunek do służby wojskowej 
• dobry stan zdrowia • niekaralność 
• obywatelstwo polskie 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT: 
Zakład Kamy w Łowiczu, ul. Wiejska 3, tel. (046) 83().97-11 

lub 83().97-10 (kadry), fax (046) 83().97-05 R·T79 

CENTRUM ODCHUDZANIA 
I ODŻYWIANIA w Łowiczu 

ogłasza nabór 
na konsultantów 
Zgłoszenia: 0510-083-833 · 

~~~~~~IA 
c=::c OFERUJEPAŃSTWU 

ff-=n • studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelna łączone na uszczelkt 
· - łączone na zapraw9 

c==t==IJ • stropy terlva 
~ •kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukow'\ 

O •bloczki betonowe 
• pustaki zasypow• 
•nadproża 

O •galanterię betonową 
99-<łOO Łowicz, ul. Ka liska 103, 

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

Internet: http://www.wlnkhaus.com.pVslb 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 ! 

MIAlES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPł.ATHE 
• ~ie o~aleś od~~odowania z OC sprawcy DOJAZD 
· Jako zadosćuczymema, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 
ZGlOS SllC Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
't które wydanyły się do 10 lat wstecz 

(046) 857-7().94, kom. 0604-693·723 ~ 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 
, 

JO ZE FA DĄBROWSKA. U 925·2005) 
J ózefaDąbrowska urodziła się w 17 sierp

nia 1925 roku w Kiernozi jako młodsza 
z dwóch córek Józefa i Zofii Wróblów. Jej 
rodzice prowadzili niewie~e gospodarstwo 
w SU(powie, jec4Jak od początku wiadomo 
było, ż.e odziedziczy je starsza siootra pani 
Józefy. Młodsza co prawda pomagała cały 
czas w pracach na roli, jednak rodzice my
śleli dla niej o innej jeszcze przyszłości. A ż.e 
dziewczyna umiała sprawnie machać igłą, 
jeździlazatemnanauk:ę do Żychlina, do tam
tejszego krawca, który miał wielu takich 
uczniów i uczennic. Nie było łatwo z dotar
ciem do tej miejscowości. Czasem dziew
czynęzawoziłtam funnankąojciec, gdymiał 

w Żychlinie jakiś interes, częściej jednak 
wychodziła po prostu na drogę licz,ąc, że 
zabierze się z jakimś gospodarzem - Rodzi
na wychodziła z założenia, że nawet jeśli 
mama znajdzie męża na wsi i osiądzie 
w końcu na jakimś gospodarstwie, to praco
wać na roli będzie wniala, a krawiectwo za
wsze sięjej przyda- opowiada pani Wanda
cótkazmarłej . 

Stało sięjednak inaczej. Dziewczyna po
znała w Żychlinie swojego pizyszłego męża 
- Witolda Dąbrowskiego. On 1akże pocho
dził z podżychliń.skiej wioski i on 1akże miał 
starszego brata, który jak się wtedy wyda
wałoodziedziczyrodzicielskie gospodarstwo. 

Pobrali się w 1944 roku. Z tego małżeń
stwa urodziły im się dwie córlci Lidia i Wan
da. Ciężkie czasy okupacji małżonkowie 
przetrwali wracając na wieś - trochę u te
ściów, trochę u rodziców. Na wsi łatwitj było 
przetrwać, łatwiej się wyżywić itd Część 
gospodarstwa rodziców męża pani Józefy 
została wtedy nawet im zapisana, na stałe 
na wsi jednak nie pozostali. Po wojnie za
mieszkali w Żychlinie. Przez pierwsze lata 
pani Józefa trochę szyła, z czasem zajmując 
sięjuż jednak tylko domem. Jtj mąż praco
wał w gminnej spółdzielni - najpierw jako 
magazynier a potem na różnych innych sta
nowiskach, prowadząc na przykład sklep 
ż.elazny itd Zmarł w rokil 1992. 

Ponadto malżonkowieuprawiali zapisaną 
im przez teściów ziemię. Był to dodatkowy 
dochód Najczęścitj uprawiali cebulę. Z cza
sem gdy zdrowie zaczęło szwankować, zie
mię dzierżawił od nich brat pana Witolda 

W wychowaniu dzieci obydwoje mał
ż.onkowie stawiali od początku na 

wykształcenie. Obydwie córki mają matu
rę, starsza Lidia, dziś mieszkająca w War
szawie, skończyła SGGW. Młodsza miesz
ka w Płocku. Również wnuki były przez 
babcię motywowane do nauki. Podczas wa
kacyjnej bytności u dziadków miały obo
wiązek pokazywania świadectw szkolnych 

i za dobre wyniki, nagradzane były słodko
ściami i drobnym kieszonkowym. 

P asjąpani Józefy była geografia, w zna
czeniu wiadomości o innych krajach 

i ludach. Niewykształcona przecież kobieta 
miałafenomenalnąpamię_ć, znała nazwy kra
jów i ich stolice o jakich przeciętny człowiek 
nie miał pojęcia Jak wspominają córki, za
częło się od pomocy im w lekcjach, kiedy 
jeszcze były małe, potem pizyszły telewi
zyjne programy edukacyjne, które zajmują
ca się domem kobieta miała okazję w wol
nych chwilach oglądać. Szczególnie kiedy 
została sama i miała duW wolnego czasu. 

Do końca, kiedy była w odwiedzinach 
u którejś z córek, prosiła aby włączyć jej . 
National Geografie lub Discovery. U sie
bie tych programów nie miała. Bardzo 
lubiła też przepytywać z tej dziedziny 
swoje wnuki. 

Całe życie kobieta cieszyła się dobrym 
zdrowiem, jednak w ostatnich latach zaczę
ła uskarżać się na bóle żołądka. Długo nie 
wiedziano skąd się one biorą W końcu trafi
ła do szpitala Wróciła co prawda po kilku 
tygodniach do domu,jednakpo.krótkirn cza
sie nastąpiło pogorszenie. Ponownie zabra
no ją do szpitala w Kutnie, skąd niestety już 
nie wróciła Zmarła I I lipca 2005 roku. 

(wcz) 

dok ze str. 8 

Kto z nich zabił? 
Z obaczył, ż.e w jego kierunku idą dwaj 

koledzy. Do Tomasza M. podbiegł 
Sławomir A i uderzył go w głowę. 

Tomasz M. upadł na wznak i nie mszał się. 
Ktoś lozyczał, aby wezwać pogotowie, bo 
Tomasz M. robi się siny na twarzy. Krzysz
tofR podszedł więc do leżącego na jezclni 
kolegi i pizykucnął w jego nogach. Obok 
pojawiłasięjegoż.onaAnnaRŻonależące
go -AgnieszkaM przytrzymywała mu gło
wę. Do Tomasz M. podeszła pielęgniarka 
i zaczęła reanimację. 

Gdy Krzysztof R podniósł głowę, zo
baczył stojącego Sławomira A Powiedział 
do niego: ,,z.obacz coś najlepszego zrobił!". 

Zaprzeczył jakoby używał pizy tym wul
garnych słów. Sławomir A., jak wynika 
zrelatji poszkodowanego, uderzył go z góry 
pięścią w nos, na tyle mocno, ż.e w następ
stwie uderzenia poszkodowanemu założo
no 3 szwy na nosie. - KJoś z thunu krzycza~ 
żeby już nam dali spokój i przestali bić -
opowiada Krzysztof R. Wtedy oskarżeni 
wsiedli do samochodu, a KrzysztofR kazał 
ż.onie spisać numery samochodu w razie, 
gdyby chcieli odjechać. Sławomir A. siedział 
w samochodzie na tylnym siedzeniu, pod
szedł do niego Mariusz Sz. i również otrzy
mał cios w głowę. -Było to może po 3 minu
tach od momentu, ki.edy ja dostałem- zezna
wał. Mariusz Sz. upadł koło samochodu, 
tak, ż.e głowę miał pod samochodem. Krzysz
tofR ponownie zapytał Sławomira A., czy 
cieszy się, ż.e dwaj jego koledzy leżą na zie-

mi nieprzytomni. Uważ.a, że tylko krzyki 
gapiów uratowały go prz.ed kolejnym ude
rzeniem. 

Kiedy przyjechała policja z Bielaw .AI1ur 
B. podszedł do niego i powiedział: Przecież 
wiesz, żeja tylkociebiepier. .. , a tego twojego 
kolegę to A. 

Zemdlało, 
gdy zobaczyło worek 

Anna R widziała,jakjtj mąż uderza ręką 
w dach auta i jak .AI1ur B. uderzył jej męża 
w nos. Ruszyła do mężczyzn, bo bała się, 
ż.e wyniknie bójka Mariusz Sz. oraz To
masz M.szli za nią, byli nieco bliż.ej samo
chodu. Gdy .z.aczęla iść w kierunku męża, 
zastąpiła drogę Sławomirowi A. Mówiła, 
ż.eby mężczyźni nie bili się, ż.eby odjechali, 
bo wszyscy ,,są wypici", a pizy okazji fe
stynu „wszyscy chodzą ijeżdżąjak chcą". 
Sławomir A. chwycił ją za nadgarstki i ode
pcłmął. Następnie zamierzył się na Toma
sza M. Nie widziała jak zadawał cios, ale jej 
zdaniem - jak go wymierzył, to musiał za
dać. Po sekundzie jej kolega upadłna wznak 
na asfalt Do Tomasza M podbiegła żona -
Agnieszka, która wezwała pogotowie. 
W czasie oczekiwania na pogotowie .AI1ur 
B. mówił do jtj męża, żeby ten pamiętał, ż.e 
on nie uderzył Tomasza M Po przyjeżdzie 
pogotowia i stwierdzeniu zgonu Tomasza 
M, Anna W. na widok czarnego wmka do 
przykrycia zwłok zemdlała. 

Nie doli rody pomóc 
Podczas rozprawy zeznawali także 

udzielający pomocy: współprowadząca re
animację TomaszaM., Barbara K. i inna pie
lęgniarka, która 1akże go reanimowała Mał
gorzata O. Ich zeznania nie wniosły nic do 
ustalenia, kto uderzył Tomasza M. 

Obserwatorko 
Bezstronnym świadkiem tragicznych 

wydarzeń, które rozegrały się 14 sierpnia 
ubiegłego roku, była Anna W. mieszkają
ca od 6 lat w WarSz.awie, ale mająca rodzi
nę w Bielawach. Przyjechała tego dnia 
z narzeczonym do rodziców, którzy byli 
na festynie. Widziała, że ktoś z idących 
rzeczywiście uderzył ręką w dach samo
chodu. Wówczas wybiegło z niego czte
rech mężczyzn. Słychać było podniesio
ne głosy i widać przepychankę, zadawa
ne były ciosy. - Widziałam uderzenia„ 
ale nie wiem kto kogo uderzał - mówiła 

w sądzie. Mężczyźni kłócili się, a kobie
ty próbowały załagodzić sytuację. Anna 
W. nie widziała momentu upadku Toma
sza M., gdyż w tym czasie rozmawiała 
przez telefon z policją. Sytuacja wyglą
dała na tyle groźnie, że postanowiła we
zwać policję, dzwoniąc pod alarmowy nu
merl 12. 

Proces trwa. 
Eliza Błaszczyk, Tomasz Bartos 

dok zestr. 7 

Mokre Agro Show 
N iewielu rolników z.decydowałoby się 

jednak na jego zakup, bo przy takich 
gabarytach musiefiby posiadać ponad 
!OO-hektarowe uprawy. Największe zain
teresowanie było traktorami i osprzętem . 
Duż.e zainteresowanie zanotowali przedsta
wicielemarki JohnDeere, Zetor, Ursus, Far
mer, którzy pokazywali bardzo duży wy
bórzarównociągnikówrolniczych,jaki urnt 
dzeń do prac polowych. Niektórzy z nich 
zanotowali nawet deklaratje kupna sprzętu. 

obecne było tajcie stoisko Mazowieckiego 
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w 
Łowiczu, Ola\;gowtj Spółdzielni Mleczar
skiej w Łowiczu i kilku innych. 

Wystawi.e towarzyszyły seminaria do
tyczące pozyskiwania przez rolników środ
ków z unijnej kasy, odbył się 1akże konkurs 
wiedzy dla szkół rolniczych. Wzięło w nim 
udział pię_ć drużyn z tyluż placówek. Pierw
sze mitjsce zajęła szkoła rolnicza w Piątku, 
drugie w Bratoszewicach, trzecie łowicki 
Blich. 

Arkuszewska przyznała nam, że o ile 
w pierwszy dzień wystawę odwiedziło 
stosunkowo niewiele osób, to jednak nie
dziela okazała się dużo lepsza, do godz. 
11.30 jak oceniła, targi odwiedziło 15 tys. 
osób. 

Kolejne Agro Show odbędzie się w przy
szłym roku. c~ którzy chcieliby wcześniej 
obtjrzeć sprzęt rolniczy, będą mieli okazję 
ku temu na jesieni, gdy od 22 do 25 wneśnia 
w Bednarach pod Poznaniem odbędzie się 
największa w Polsce stacjonarna wystawa 
rolnicza. 

15 

ODESZLI OD NAS (8.05-22.05.2006 r.) t 8 maja: Zuzanna Kopania, I. 78,,Głowno; 11 maja: z.dzisław Czubak, I. 55, 
Złaków Kościelny; Wacław Łuczak, I. 92, Głowno; Wacława Subielak, 1. 82, Głowno; 
12 maja: Halina Baibara PiestIZeniewicz, 1. 62, Głowno; 13 maja: Marta Skoneczma, 
1. 21,PawełSkowrońsk:i, 1. 21; HelenaMaślej, I. 81 , Łowicz; 14 maja: JózefKaczma
rek:, I. 81, Wola Lubiankowska; Jerzy Mrzygłód, I. 71, Rogóźno; 15 maja: Marian 
Kołaczek, I. 53, .Karsznice Małe; Henryk Tomaszewski, I. 82, Gągolin Zachodni; Jan 
Bomba, I. 68, Placencja; 16 maja: Krzysztof Grzyb, I. 42, Łódź; Ryszard Siejka, 1. 65; 
18 maja: Jan Świdrowski, Maurzyce; 19 maja: Stanisław Gąsecki, I. 78; 20 maja: 
Grażyna Kąjawska, I. 46; 22 maja: Tadeusz Kaźmierski, I. 55, Władysława Wysoka, 
I. 85; Tadeusz Błaż.ej Walicki, 1. 58, Głowno; .ZO:fia JC(di7.ejczak, 1. 75, Smolice; 

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

Rodzinie KAŻMIERSKICH 
z powodu śmierci 

• 
M~ZA i OJCA 

składają 
koleżanki i koledzy 

R-787 
z firmy Gumitex Poli-Farm 

DZIĘKUJEMY WSZVSTKIM BLISKIM, 
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 

którzy razem z nami pożegnali 
naszego kochanego MĘŻA i OJCA 

. Ś.P. 

RYSZARDA SIEJK~ 
R·7811 

żona i syn 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko" 
ks. Jan Twardowski 

Rodzinom i Bliskim 
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

MARTY SKONECZNEJ 
• I , 

PAWU SKOWRONSKIEGO 
R-m 

składają 
słuchacze, Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna i pracownicy 

Zaocznego Uceum Ogólnokształcącego ZOZ w Łowiczu 

H. SKRZIDLEWSKA 
lij 3 ;i i14 i :ł*i • f:,1 :1 •t1B I t1•1!i•i•ll 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarłych do chłodni 
• przęwozy międzynarodowe 

Łyszkowice 

Przedstawienia i Dzień Motki 

M ini przedstawienia teatralne będąpo
kazywali uczniowie szkół podsta
wowych z gminy Łyszkowice dziś, 

w czwartek o godzinie 9.00, w Gminnym 
Ośrodku Kultmy w Łyszkowicach. Każ.da 
szkoła będzie przedstawiała pizygotowane 
przezsiebie.krótkiescenki.Imprezamamieć 

Wśród wystawców można było dostrzec 
1akże łowickich dystrybutorów i producen
tów sprzętu jak np. Agroplus z Łowicza, 

Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych Renata (tb} charakter kultmowo-integracyjny dla mło-

dzieży i będzie jednocz.eśniepróbągeneralną 
przed Dniem Matki, który ma odbyć się 
w piątek 26 maja o godzinie 10.00. Przygo
towaniem niespodzianek dla mam zajmuje 
się młodzież szkolna Będzie również przy
gotowany pocz,ęstunek. Organizatorzy za
praszają wszystkie matki ze swoimi dzieć
nu. . (mak) 

• 
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Bl!KUP !iNIOR W DWOCH OD!tONICH 
Uczniowie Ognisko zogrorą dlo morn 

O koło 30 młodych muzyków 
i.aprez.entuje się w niedzielę 
28 maja na koncercie 

w Łowickim Ośrodku Kultury 
z okazji Dnia Matki. Wszyscy 
ucz.ęszczają na zajęcia w Społecz
nym Ognisku MuzyC2I1ym działa
jącym przy Łowickim Towarzy
stwie MuzyC2I1ym im M Zieleń

skiego. W cz.asie koncertu usłyszeć 

będzie można repertuar złożony 
z bardzo różnych utworów, klasy
fikowanych jako muzyka poważna 
jak i popularna. Usłyszymy 

wszystkie instrumenty, na któ~ch 
uczą się grać dzieci - czyli skrzypce, 
akordeon, gitarę, fortepian i keybo
ard. Koncert rwpoczyna się o godz. 
17, wejście na salęjest bezplatne. 

Od minionego tygodnia dostępna jest na rynku księgarskim biografia łowickiego 
biskupa seniora Al()jzego Orszulika. 

Ładnie wydaną książkę 

w twardej oprawie z mnó
stwem ciekawych zdjęć ku
pić można już za 16,50 zło
tych w łowickiej księgarni 
diecezjalnej. 

A utorką książki jest Jolanta Ko
sińska, jest to jej praca dyplo

mowa napisana w :zakładzie Wie
dzy o Dawnej Książ.ce WydijałuHi
storycZ!lego Uniwersytetu War
sz.awskiego. Praca wydana została 
staraniem Łowickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. -KsiqpzBiskup jest 
horwrawym członkiem ŁTPN. Po
świ{ciliśmy jego osobie pierwszy tom 
„Rocznik/Jw łowickich" i jesteśmy 
zaszczyceni, że mogliśmy jako To
warzystwo uczestniczyć również 
w tym p~u - mówi pre
zes Ł lPN Tadeusz .żaczek 

(tb) 

PCK kwestuie oo stołówkę 
450 złotych tldało się zebrać do 7 

puszek grupie ponad 20 wolonta
riuszy łowickiego oddziału Polskie
go Czerwonego KIZyża z Gimna
zjum nr 1 w czasie pierwszej majo
wej zbiórki, we wtorek 16 maja Do 
końca maja planowane są kolejne 
zbiórki. 

MBP 

PieniąPze zostaną wykoizystane 
na zabezpieczenie składników do 
posiłków na stołówce dla ubogich 
prowadzonej przez łowicki PCK 
przy ul. 3 Maja w Łowiczu. 
450 złotych to około200porcji obia
dowych, które starczą na trzy dni. 

(tb) 

Wystawo o słownych Łowiczanach 
-Praca nad redakcją takiej książ

ki jest ciężka i s=ególnie odpowie
dzialtia - mówi z kolei Agnieszka 
Pawłowska-Kaljnowska, członkini 

stowarzyswlia i nauczycielka w II 
LiceumOgólnokształcą::ym w Łowi
cz.u, która podjęła wysiłek mxlago
wania biografii. - Jijmaga od redak
roro skrupulatności i~rawdunia 
wielu infonnocji. 1}m banlziej, że 
osoba, której ona doóCZJI, ma możli
imść ocenienia naszej pracy. Ale -
i tu nie będę skromna - ksiąiJm bar-

Biografia biskupa seniora dostępna jest już w księgami diecezjalnej. 

Drugi raz przesunięty zo
stał termin otwarcia w Miej
skiej Bibliotece Publicznej 
w Łowiczu wystawy nawią
zującej do niedawno opubli· 
kowanej książki o sławnych 
ludziach związanych z Łowi
czem, zatytułowanej „Gdy 
Polak w Polaku jest Orzeł. 
RzeCz o sławnych Łowicza
nach". 

otwarcie wystawy cŻ.ekało będzie 
do momentu wydrukowania publi
kacji, co może ~ić na przclo
mie czerwca i lipca lub dopiero na 
początku września. 

- Organizując ~ chcemy 
przybliżyć mieszkańcom naszego 
miasta wizerunki oraz życiorysy 
sławnych ludzi. których nazwiskami 
nazwane wstały ulice, żeby każdy 
wiedział, co zrobili dla Łowicza -
mówi dyrektor Pakulska. Książ
kę, która stała się przyczynkiem 
do wystawy, po raz pierwszy za
prezentowano publicznie na sesji 
Rady Miejskiej 26 stycznia. Wy
dawcą pozycji jest Wydział Pro
mocji Urzędu Miejskiego. Przed
stawiono w niej sylwetki 37 osób: 
sławnych łowiczanach, honoro
wych obywateli miasta i patronów 
łowickich ulic. 

d:zo mi ~podoba- dodaje redaktor
ka. 

Biografia liczy 165 stron, na któ
rych poznajemy całe życie pierw
szego biskupa łowickiego. Biografia 
doprowadzona została niemal do 
obecnej chwili - ostatnia zamiesz
czona w niej fotografia ukazuje 

łowickiego biskupa z papieżem &
neczyktem XVI. Okrojonę zostały 
natomiast informacje dotyc;zą;-,e ob
rad Okrągłego Stołu. Stało się tak 
z jednej pnyczyny - w tym samym 
czasie na l)'llku księgarskim ukazała 
się książka biskupa Orszulika pod 
tytułem „Czas pnełomu. Notatki 

liczna łowicka ekipa 
na Seim Dzieci i Mlodzieiy 
. Sześcioro posłów na Xll 
Zjazd Sejmu Dzieci i Młodzieży 
wytypowanych zostało spo
śród uczniów szkół powiatu 
łowickiego. Z całego woje
wództwa łódzkiego w obra
dach udział weźmie bzydzie
ścioro posłów, z terenu obję
tego nadzorem skierniewic
kiej delegatury Kuratorium 
Oświaty, czyli. z powiatów 
skierniewickiego, łowickiego 
i rawskiego będzie ich dzie
więcioro. 

A ż sześcioro z nich pochodzi 
z naszego terenu i są to: Edyta 

Wolny i Mateusz Laska z Gimna
zjum nr 3 w Łowiczu, Julia Rogow
ska-Tylman z I Liceum Ogólno
kształcącego im. Józefu Chełmoń-

skiego, Angelika Łuczywek z Gim
nazjum w Zdunach'Nowych, Mar
ta Kosiorek z Gimnazjum w Popo
Wie i Ewelina Marz.ee z Gimnazjum 
w Kocierzewie Połuilniowym. 

Szczególnie wyróżnione zostały 
Edyta Wolny z Gimnazjum m 3 
w Łowiczu i Ewelina Marzec z 
Gimnazjum w Kocierzewie. Prace, 
które pisały, aby zakwalifikować się 
jako posłowie do sejmu, okazały się 
aż tak dobre, że w sobotę 13 marca 
dziewcz.ęta wzięły udział w sejmo
wych obradach komisji tematycz
nych Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
Ewelina zasiadała w komisji pierw
szej, obradującej na temat ekologii 
w polityce i gospodarce, Edyta 
w komisji drugiej, zajmltjącej się te
matem „człowiek w zgodzie z natu
rą". Nietrudno się domyśleć, że 

avante® 

Debiut roku 2005 

oczekuj i wymagaj więcej ••• 

• 

w tym roku młodzieżowy sejm, któ
ry zbiera się 1 czerwca, zajmował 
się będzie ekologią - temat obrad 
,,Ekologia - wybór przyszłości." 

Obrady odbywają się w Warsz.a
wie, w gmachu Sejmu, z zachowa
niem procedur obowiązujących do
rosłych posłów. Co roku ńa obrady 
jeżdżą też młodzi obserwatorzy. 
W tym roku,jak mówi koordynator 
akcji z ramienia skierniewickiego 
kuratorium oświaty Jan Hubert, 
w nagrodę za uczestnictwo w akcj~ 
z naszego terenu pojedzie aż 35 
osób, które pnyglądać się będą mo
głyobradomzmiejscnagalerii. Dzie
sięć osób pojedzie z, Gimnazjum 
w Bolimowie, piętnaście z Gimna
zjum w Popowie, pięć z łowickiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego. (~) 

z romi6w z władzami PRL w la
tach 1981-1989". Ta ostatnia książ
ka kosztuje 55 złotych i również 
można ją kupić w łowickiej księgar
ni diecezjalnej. -Obydwie pozycje~ 
dawniaeświetniesi{ nawzajem uzu
pełniają - uwai.a Pawłowska-Kali
nowska. (~) 

Można ~ru~owo( ~rote 

M iejska Biblioteka Publiczna 
na osiedlu Bratkowice ofe
ruje usługi w zakresie dru

kowania prac zaliczeniowych. Wy
starczy przyjść z pracą nagraną na 
dyskietce. Cena:zazwyczaj uzgadnia
na jest indywidualnie w zależności 
odfixmypracy. Ceny ramowe to 0,30 
zł za stronę cz.amo-bialą oraz 0,50 zł 
- za kolorową. PI7.ed ClfI'Wcowymi 
obronami już ~e osób chu
kowałotu swojedziela (eb) 

P owodem takiej decyzji jest 
przygotowywanie wydaw
nictwazbierającego i systema

tyzującego wszystkie pozycje 
książkowe dotyczące miasta, a dl>
stępne w bibliotece. - Prezentacja 
samych portretów sławnych łowi
czan to za mało jak na wystawę. 
Chcemy, aby wiedza o tych posta
ciach był ~iana, głównie przez 
uczniów, sfiłd przygotowujemy pu
blikację, gdzie szukać tych infonna
cji - wyjaśnia dyrek1or MBP Mag
dalena Pakulska. Okazało się, że 
publikacji jest zdecydowanie więcl!j 
niż początkowo pnypuszczan'.o 
a i drukarnie mają zarezerwowane 
już pnedwakacyjne teoniny. Z.atem 

Na wystawie będzie można oglą
dać zdjęcia oraz zapoznać się 
z krótkimi notami biografiC2I1ymi 
min.:JózefuChebnońskiego,kardy

nała Józefu Glempa, Władysława 
Grabskiego, Jana Pawia II, błogosła
wionej Bolesławy Lament 

(eb) 

FABRYKA OKllN. PCV 
...................... auKOSIN4 

lOllCZ: llDWY RYllEK 29, TEL. CD4&l 837·&3·53 
KUTNI: Ul. REJTANA 6, TEL. C024l 254·60·02 
3-komorowy SOFTLINE; 5-komorowy PERFEKTLINE 

•Szyby k 1,0 ~· 1435 
• Kolorowe 5-komorowe okna 

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

Zapraszamy w godz. 7 .00·18.00, soboty 7 .00~1&.00 

9 
Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwaflfikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-lelnia tradycja 

= nr w edukatji dorosłych 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11 

ZAPWZA NA KURSY: 
l> kierowców przewożących l!:Jliary niebezpieczne (ADR), 
l> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 
(klasa 2 i 3), 

l> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

l> operatorów stacji LPG, 
l> kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
l> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
.l> pracownik magazynu, 
}> transpOrt zwierząt. 
}> palaczy c.o., 
l> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
l> obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
l> drwali - operatorów pUarek, 
l> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z„ 

wykładowców na kursach, 
l> dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
l> krawiec - szwacz, 
l> bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
l> wikliniarstwa, 
l> kadry, place, rozliczenia z ZUS 

wraz z obsługą komputerów, 
l> księgowości komputerowej, 
l> obsługi komputerów - zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
l> obsługi kas fiskalnych, 
l> higieny - minimum sanitarnego, 
l> bhp (szkolenia okresowe) 

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż Istnieje moillwość poktyda kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy -po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-«> 

Syndyk masy upadlości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie 

OGŁASZA SPRZEDAŻ 
z wolnej ręki nw. n1chomoścl: 
• narzędzia i przynądy 

(w szczególności stolarskie) 
• farby • lakiery • bejce • kleje • wyroby różne 
• materiały i wyroby różne 

w szczególności stolarskie 
(tarcice, okleiny, płyty, blaty, zawiasy, 
tarcze ścierne, wyroby metalowe i inne), 

• maszyny i urządzenia stolarskie 
• maszyny ł urządzenia sprężarkowni i kotłowni, 
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 
• sprzęt biurowy i komputerowy. 
../ ~awione na sprzedai ruchomości moina oglądać 
„ i nabyć w siedzibie spóllci w Osmolinie 

w godz. 11.<XJ..15.00(tel. 024277-62-44, 277-63-90). 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 
NAJNIŻSZA CENA 

Cil©ITl©lb CiJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 

~LOVATO::::!~ 
.azllAPRAWY 

mCllMICZIE ..,.-Iw: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników · 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 

poleca: AUTO NAPRAWA iii. ..it. IMRSC S'IREmSIO 
9MOOŁowiu, ul. Btowama 12 
Tel. 0-46 a.30-55, 0-46 837-41-51 (dom}. .Q.50f.S55.369 

-&Wo't:nw „ TERBUD" 
Wiesław ton, fil. 063197-961 

Tetesew 44, 99-412 Kiernozia 
POLECAMY . -

kompleksowe !lfYkonywanie 
ZBIORNIKOW I Pl YT 
GNOJOWYCH =:Ile~, 
./ Załatwiamy całkowitą dokumentację. 

,/ UDZIELAMY GWARANCJI. R-rn 

REKLAMA 

łlARKA, TYP 
FIAT Marea Weekend 1,6 SX 
FIAT Panda 1, 1 Active UWAGI: 2 X podusZf<a 

FIAT Panda 1, 1 Active 
poWietrzna, ABS, centrałny zamek. 

2005 niebieski immobilizer. instalaąa -. 
FIAT Panda 1, 1 Active szyby alanni<2ne, 2005 niebieski 3000 

FIAT Panda 1,1 Active 
szyby sterowane elełdrycznie, 

2005 błękit metalik 10 300 5 ,am-y samqcłtód demonslracyiny 

2005 granat metalik 7000 5 
UWAGI: 2005 wiśnia metalik 11 ooo 5 
~powiełrma, 2005 wiśnia metalik 12 ooo 5 
szybystoroWane~. 2005 stalowy metalik 12 700 5 
~samochód 
.llOllSflacyjnY 2005 czerwony 10 500 5 

2005 niebieski 4 500 5 
10000 5 

, immobilizer 
1998 czerwo n 100 410 4 
1992 ranato 178 ooo 4 

FORD Focus 1,8 TO 1997 granatowy 104000 5 
UWAGI: invnobilizer ; 
OPEL Corsa 1,2 1996 niebieski metalik 100 800 3 
POLONEZ Atu 1,6 1996 zielony metalik 

TOYOTA Corolla 1,3 1993 błękit metalik 

VW Garbus 1,6 1977 stalowy metalik 

PEUGEOT Pllńner 1,9 D 2003 granatowy 
FSO POLONEZ Truck 1,6 2000 czerwony 
- 1.000 k ladownoścl, slcrzynia ładunkowa 

• CHU KLlllKIEROWA 
(11jwitkuy wpir - 11j1iiue 111y ctsfy, tfytek i kutałttk) 

•CHU CHAMICZllA •PUSTAK CERAMICZllY 
(PltclWict, J!~tk) 

• BETOll KOIORKOWY • CEMEllT • WAPll.;.::O~_..~ 
• STYROPIAll • WElllA MlllERALllA 
• STROPY TERIWA • FERT 
• POKRYCIA DACHOWE 
• SYSTEMY DOCIEPLEŃ • TYlllCI 
• Ptm KARTOllOWO-CIPSOWE + PROFILE 
• tREWllO • STAL • RYllllY I lllllE 

Dowóz i rozładunek HDS 

96000 4 
267 ooo 3 

120 ooo 2 

108 ooo 2+1 

150000 2+1 

17 

26 500 

26 500 
26 300 

26000 

25000 
25000 

25000 

25000 
25000 
25000 
22700 

10000 
9200 

11900 

8600 
3500 
3500 
3500 

21500zVAT 
10900zVAT 

PRODUCENT OKIEN l'DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM 

montaż · tra n sport · serwis 
Okna o nietyp·owych wymiarach bez dopłat! v-r< 
Maurzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211 

tel. kom. 0-502-670-409 ~ 

PPHU „MEBEL PROJEKT" 
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH, 
SZAF WNĘKOWYCH itp. 
ŁOWJCZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18 

I 
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN) 

Czynne w godz. 9 - l 7, sobota 9 - 14 

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
ii!ił!i!!~~--.... . NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAż PL YT I BLATÓW, 

W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW 
PROJEKTIWYCENA-BEZPLATNIE 
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sza święta w kościele pw. Matki Bo
żej Nieustającej PomocynaKorabce, _ 

to już tradycja łowickich motocyklistów. Od
prawiana jest zawsze w intencji be-zpiecz.. 
nego sezonu Intencja jest tym bardziej na 
miejscu, że tak jak zawsze, więkswść z nich 
wykorzysta urlopy do podróżowania po 
Polsce, a nawet jak nam zapowiedzieli 
w sobotę, kilkuosobowa grupa zamierza 
zwiedzić na motorach Skandynawię. 
W tym roku mszę celebrował wikariusz 
ks. Bogdan Skóra. 

25.05.2006 r. · . 

Biblioteka instytucją kultury 

G minna Biblioteka Publiczna w Biela
wach stała się na podstawie uchwały 
podjętej jednogłośnie przez Radę 

Gminy29kwietniainslytucjąkultury.Nada

nie tego typu charakteru upoważnia gminę 
do przekazywania dotacji na rzecz samofi
nansującej się od tej chwili inmytucj~jakrów
nież umożliwiło bibliotece ubieganie się 
o dotacje ministerialne za pośrednictwem 
Unędu Wojewód7.k:iego, np. na zakup ksią
żek W ubiegłym roku z tego iródła bibliote
ka otrzymała 8 tys. zł, jednak bez wymaga
ntj prawem zmiany, w tym roku mogłaby 
jtjjużniedostać. (eh) 

Po mszy motocykliści przejechali na Sta- -
ry Rynek. Tam na wydzielonej części mo
tocykliści :zbierali się, by przed godziną 18 
wyruszyć w asyście łowickitj policji ulica
mi miasta Wzięli w niej udział już nie tylko 
łowiczanie, ale także motocykliści z Brz.e
zin, Krośniewic, Sochaczewa, Teresina, 
Kutna, Łodzi, Płocka, Nowosolnej, Kierno
zi i .zdun. W sumie przejechało ulicami mia
sta ponad 80 maszyn, w kawalkadzie moż
na było wbaczyć pizegląd marek i typów 
motocykli. Janusz Politowicz., jeden z orga
nizatorów spotkania powiedział- Wśród nas 

Motocykle na Starym Rynku wzbudzały bardzo duże zainteresowanie. 

nie ma podziału na lepsze i gorsze maszy1ry, kich motocyklistów, występujący na znacz
na wiek, ważna jest pasja, to ona nas łączy kach, tak samo jak garaż pana Janusza na 
ikai.esięspotykać. Towlaśnienajegodział- os. Dąbrowskiego, gdzie zawsze można li
ce w Mariance motocykliści bawili się cr;yć na pomoc z jego strony. 

i mają nadzieję, że jest to zapowiedź dobre-
go sezonu 

w tym roku, tak jak w lalach minionych, 
łowiccy miłośnicy jednośladów są otwarci 
na zaprosrenia na rómego rodzaju imprezy, 
jakie będą się odbywały w regionie. Jest to 
bowiem sposób na pokazanie, że pasją, którą 
Ż)'.ją, potrafią się dzielić z innymi i w ten 
sposób przełamać negatywne stereotypy 

Recytowali w e·ocheniu 

L aureaci VI Gminnego KonkmsuRecy
tatorskiego, z.organizowanego 19 maja 
w Bocheniu pojadą reprezentować 

gminę Łowicz w VII Małym Powiatowym 
KookursieRecytat.oo;kim, 14cmwca w Wa
lewicach. W grupie młodszej pierwsz.e miej
sce zajął drugoklasista ze szkoły w Popo
wie Maksymilian Siekiera, koltjne miejsca 

w sobotę wieczór, zresztąjak zawsze, bo a działce pana Janusza motocykliści 
Marianka to już nieodzowny symbol łowie- rywaliz.owali między sobą w konku-

Nie wstydzimy się łowickiej flagi i tego Ponad BO motocykli przejechało 
skąd jesteśmy - mówił Janusz Polito- w minioną sobotę 20 maja ulicami 
wicz, jeden z łowicldch motocyklistów. miasta. · 

z akazll 1 ... ecla 
Okqa••I Sp6łdzlelnl MlaczarskleJ 

WlawlCZI 

Atrakcyjne nagrody · łatwe pytania! 
W dzisiejszym (21/06 z 25.05.2006) i następnym (22/06z1.06.2006) 

numerze Nowego Łowiczanina 
zamieścimy kupon z trzema pytaniami dotyczącymi łowickiej mleczami. 

Prawidłowych odpowiedzi na nie można udzielić czytając publikacje na temat 
OSM w Łowiczu w poprzednich numerach· NŁ 19, 20 i 21/06. 

Kupony konkursowe z odpowiedziami, wycięte z gazety, należy przesyłać 
na adres redakcji: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a do 8 czerwca 2006 r. 

Spośród nadesłanych kuponów, w redakcji NŁ zostanie wylosowanych 
10 poprawnie wypełnionych kuponów. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 
podczas Festynu Mleczarskiego na ·starym Rynku w Łowiczu 

w niedzielę 11 czerwca 2006 r. ok. godz. 21.00. 

Do wygrania 10 zestawów produktów OSM Łowicz 
i atrakcyjnych pre::entówjak torba podróżna i zegar/ 

~~ wszystko z mleka 
• ..J- ' 

tow1r-1 

1. OSM w Łowiczu obchodzi jubileusz: 
a) 25-lecia b) 50-lecia c) 100-lecia 

2. Początki mleczarstwa na Ziemi Łowickiej miały miejsce: 
a) w Bocheniu b) w Nieborowie c) w Kiernozi 

3. W którym roku została powołana Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska ,Promień', której kontynuatorkąjest OSM w Łowiczu: 
a)1915 b)1934 c)1955 

KUPON KONKURSOWY NR 2 

rencjach sprawnościowych, a jeden z łowic
kich zespołów rockowych przygrywał im 
do zabawy. Wiecz.omą imprezę motocykli
ści przygotowali sami, przez kilka w<=
śnitjszych dni. Zabawa udała się doskonale 

o motocyklistach. 
(tb) Sylwia Bogus zkl. I szkoły w Niedźwiadzie 

oraz Ewa Pietrzak z kl. fil szkoły w Dąbko
wicach Dolnych. 

Bielawy 

Gimn·azialiści w Pradze 
R az na trzy lata w Gimnazjum w Biela- w Kudowie z.droju Następnego dnia zwie

wach organizowana jest zagraniczna dzali Ziemię Kłodzką, Góry Stołowe oraz 
wycieczka w ramach ,,zielonej szkoły". Wambierzyce. Kolejne dni to już zwiedza-
22 maja grupa 40 uczniów wyjechała w Su- nie Czech. Pierwszego dnia uczniowie po
dety. Organizatorki Halina Cholewa oraz Ur- znali Pragę, następnego wędrowali po cze
szula Szczygielska pozyskały sponsorów, skichKarkonoszach, ostatniego dnia obejną 
dzięki czemu uczniowie płacili za wyjazd Skalne Miasto oraz zamek w czeskim 
tylko 250 zł. Pierwszego dnia zwiedzali • Opocznie. O wrażeniach opowiedzą po 
Wrocław i dojechali do bazy noclegowej powrocie. (eb) 

W grupie klas od czwartej do szóstej dwa 
pierwsze miejsca zajęli uczeń i uczennica 
z piątej klasy szkoły w Bocheniu: pierwszy 
był Patryk Rybus, druga - Kinga Kosiorek. 
Trzecie miejsce przypadło Katarzynie Go
sławskitj z kl. VI szkoły w Wygodzie. 
Łącznie w konkursie wzięło udział 

19 uczniów z sześciu szkół gminy Łowicz. 
Koordynatórl<ą projektu była naucr;ycielka 
języka polskiego ze szkoły w Bocheniu 
Małgorzata Zielińska-Koza. Głównym 

sponsorem nagród książkowych była biblio
teka publiczna w Bocheniu (mak) 

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

• POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEOSIĘBIORCZOSCI 

POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE OEVELOPMENT 

Prujeld: realizowany na zlecenie Pul..skiej Agencji i<Lizwuju Przedsiębiorczości. Współ:f1nar150Wany ze śrudków Unii b.urupejskiej 
w ramach b.urupejskiegu funduszu 6poŁecznegu 

PROJ SZ OLE IOWY 
„Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw przemysłu drzew~ego'' 
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

sektora drzewnego z całej Polski. 
Obszary tematyczne szkoleń: 

zarządzanie zasobami ludzklml, zarządzanie finansami, rachunkowość, marketing wyrobów, 

logistyka, pozyskiwanie nowych technologll, wprowadzanie Innowacji w przedsiębiorstwie, 

europejskie normy jakościowe, biznespla!1, outsourcing, współpraca MŚP z dużymi przedsiębiorstwami, 
negocjacje, właściwości I zastosowanie drewna I tworzyw drzewnych, obróbka drewna, 

suszenie drewna, aglomerowane drewno I materiały drewnopochodne, ochrona drewna, 

bezpieczeństwo wyrobów I ochrona środowiska. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA! 
od czerwca 2006 do marca 2007 

koszt uczestnictwa - tvlko 40 zł 

Szczegółowe Informacje na stronie: www.drewno-efs.pl 
lnfollnla: 080133 88 34 

nlldne MdalaWI 
wzrostu 

~ 
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CICHA BOHATERKA 
• • 

CO RATOWAtA LUDZKIE ZYCIE 
Pani Karolina Dworczyk 
nie była ostatnią. Medal 
„SprawiedHwy wśród 
narodów świata", 
przyznawany osobom, 
które ratowały Żydów, 
ma jeszcze jedna osoba 
mieszkająca 

w Łowiczu - pani 
Marianna Słowińska. 

M a już 91 lat i mało sił, nie ma już też 
. przy niej jej męża Antoniego, wraz 

z którym została medalem uhonorowana. 
O swoich zasługach nie mówi wiele, traktu
jąc to, co robili jako coś nonnalnego. Dopie
ro jej zięć, F.ugeniusz Pl~owicz, powiado
miło jej zasługach redakcję NL, chwytając 
~słuchawkę telefonu po tym, jak przeczy
tał, że kilka dni temu zmarła p. Karolina 
Dworczyk, którą określiliśmy jako ostatnią 
w Łowiczu odmacwną tym medalem -Nie 
była ostatnią, przecież jest je=e mama -

z dala od innych we wsi, więc było tam 
względnie bezpiecznie. Nie było gospo
darstwa, budynek był dawną własnością 
wojskową. Józef całe dni spędzał na stry
chu, zimą grzejąc się przy kominie, na dół 
schodził na jedzenie. Na zewnątrz nie 
wychodził nigdy. Do pewnego momentu 
po kryjomu przychodzili do niego czasa
mi w odwiedziny jego rodzice i siostra, 
przebywający w getcie, ale mogący wi
docznie od czasu do czasu w jakiś spo
sób je opuścić. Podczas jednej z takich 
wizyt żegnali się z synem, prosili go, by 
zmienił kolor włosów, bo miał typowy 
żydowski wygląd. Chciał iść z nimi, ale 
ubłagali go, by został i ratował siebie. Ni
gdy więcej się nie poj~wili. 

Przez cały ten czas Marianna Słowińska 
prowadziła dom, opiekowała się pierwszym 
dzieckiem, synkiem Zenkiem Wiedziała co 
jej groziło za przechowywanie Żyda, choć 
może nie wiedziała wszystkiego, co doty
czyło Józefa i środków ostrożności podej
mowanych przez Antoniego, by mnożliwić 
tajne spotkania rozdzielonej rodziny i za
pewnić dyskrecję. Było jednak dla niej rze
czą naturalną, że pomagać powinna. -Panie, 

Najbliższa rodzina Sprawiedliwej: od lewej prawnuczka Monika i zięć Eu
geniusz Pleskowicz, z prawej strony córka Czesława. 

powiedziała wtedy doń jego żona Czesła
wa, córka Marianny. 

Ani pani Marianna ani jej mąż nie po
chodzili z Łowicza, nie na naszym tere
nie też udzielali pomocy. Mieszkali przed 
wojną we wsi, którą wtedy nazywano 
Czekaj, a która dziś zwie się Mikulice, 
w powiecie tureckim we wschodniej Wiel
kopolsce. Marianna urodziła się w roku 
1915, mąż był od niej 16 lat starszy. An
toni Słowiński był typową ,,złotą rącz
ką", ślusarzem i szklarzem jednocześnie. 
Pracował w warsztacie ślusarskim w ma
łym miasteczku Dobra. Jego serdecznym 
kolegą był tam około siedemnastoletni, 
uczący się zawodu Żyd Józef Jakubo
wicz. Żydów było tam sporo, w Dobrej 
wszystkie niemal sklepy były żydow
skie, piekarzami też byli Żydzi, w Turku 
też w handlu było ich więcej niż Pola
ków. Brat Marianny - Stefan, pracował 
jako młody chłopak u piekarza Żyda. 

Powkrocz.eniu Niemców do Polski i wcie
leniu tych terenów do Rzeszy, gdy Żydów 
zaczęto zamykać w gettach, Józef zwrócił 
się do Antoniego z prośbą o pomoc. Ma
riannie nie wydawało się to niezwykłe. - Oni 
byli koledzy- mówi. 

Odtąd przez dwa lata Józef Jakubowicz 
ukrywał się u nich na strychu. Ich dom stał 

głód był- wspomina. - Dobry był człowiek
mówi o ukrywanym. 

Krótko po ostatniej wizycie swoich ro
dziców Józef pożegnał się i opuścił dom 
Słowińskich. Nie wiedzieli dokąd się udał, 
sądzili, że raczej na wschód, do Generalnej 
Guberni i dalej, z nadziejąpu.ejścia za linię 
frontu. 

P rzez. kilkadziesiąt lat Słowińscy nie wie
dzieli, czy przeżył. Tuż po wojnie wy

jechali naZiemie?.achodnie, w Lubuskie, do 
Bobrówka pod Dreroenkiem. - Pamię«on, 
jak czasami rodzice rozmawiali, zastana
wiając się czy J&zef żyje, czy udało mu się 
uratować-wspomina CzesławaPl~owicz, 

córka Marianny. Nigdy jednak nie robili roz
głosu wokół tego, czego dokonali w czasie 
wojny. - W okresie PRL-u to się nie chwaliło 
tym, nikt na ten temat nie mówił. - W 1965 
r. pani Marianna przeprowadziła się z mę
żem do Zgierza, później do Łowicza, za każ
dym razem ściągając za sobą matkę i ojca 
W ten sposób pani Marianna Słowińska od 
1986 roku mieszka w domu przy ul. Bota
nicznej. Wcześniej, w 1979 roku, zmarł 
Antoni. 

Mijały lata, Marianna posuwała się w la
tach. PRL minął, nastały lata dziewięćdzie
siąte. I nagle, któregoś dnia w roku 1993, na 
stemplu na kopercie trudno już dziś dokład-

nie odczytać kiedy, nadszedł list. Nadany 
był w Izraelu. Zaczynał się sztywno, jakby 
ktoś z trudem przypominał sobie jak wyra
zić słowami to, co chciał przekazać: 

Słowińska Marianno 
JaJakubowiczJ&zej .IJlllS:zmu/ajba, mat

ka Sz;fra. Jestem urodzony w mieście Dobra. 
Ja byłem dobrym kolegą Pani męża Antka. 
Ja uczyłem się na ślusarz.a w Dobrej ... 

I dalej: 
W czasie wojny, ponieważ miałem pocho

dzenie żydowskie, musiałem się ukrywać. 
Ukrywałems~do 1942 roku u Antka, Pani 
męża. Mieliście już wtedy dziecko. 

Dalej Józef pisał, że niedawno był w Pol
sce, próbował Antka odnaleźć. Dotarł do 
domu, w którym go ukrywano, nie zastał 
tam go, dowiedział się że nie żyje. Uzyskał 
adres Marianny, napisał. - Dla mnie to było 
zaskoczenie, ale ucieszyłam się, że mu się 
udało. Gdyby on nie szukał, nie napisał, 
w ogóle byśmy nic nie wiedzieli -wspomina 
pani Czesława. -Hal, że nie mógł tego usły
szeć tata, bo by się najbardziej ucieszył. 

J ózef Jakubowicz odnalazł Mariannę 
wostamichmiesiącachswego życia Ro

dzina Marianny wie, że w Dobrej nie był 
sam, ktoś mu pomagał, potem jesz.cze krót
ko korespondowali, ostami list napisała już 
za niego inna ręka, potem kontakt się urwał, 
teraz pewnie nie żyje. Prosił o zdj~e, wy
słali mu, jego o fotki nie prosili, nie wiedzą 
więc nawet jak w ostatnich swych latach 
wyglądał. Nie dopytali się też o losy jego 
rodziców i siostry ani o to, jak udało mu się 
przeżyć wojnę i dostać do Izraela. 

JózefJakubowicz, Żyd spod Turlru, zdą
żył jednak przed śmiercią zaświadczyć 
przed żyoowskim Instytutem Parni~ Yad 

Marianna Słowińska ma dziś 91 lat. Gdy ukrywali Józefa Jakubowicza, 
była młodą mężatką, wychowującą malutkie dziecko. 

Vashem, że tymi, którzy z narażeniem wła
snego życia, z wyłącznie humanitarnych 
pobudek uratowali mu życie, byli Marian
na i Antoni Słowińscy. To świadectwo 
wystarczyło, by po weryfikacji dokumen
tów, Instytut odznaczył małżeństwo Sło
wińskich medalem Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Decyzja zapadła w Je
rozolimie, medal wręczono na uroczysto
ści w Łodzi 30 maja 1994 roku. Mananna 
Słowińska nie leciała już do Jerozolimy, 
choć taka możliwość była - wiek na to nie 

pozwolił. Imiona obojga małżonków zo
stały jednak umieszczone na honorowej 
Ścianie Sprawiedliwych na Wzgórzu Pa
mięci w Yad Vashem. 

PaniMariarmaclochowałasiędwójki dzie
ci, pi~orga wnuków i ośmiorga prawnu
ków. Nie wie, czy Józefowi Jakubowiczo
wi dane było cieszyć się potomstwem. To 
jednak nie ma znaczenia - ,,Kto ratuje jedno 
życie, jakby świat cały ratował" - napisano 
na dyplomie z okazji przyznania medalu. 

Wojciech Waligórski 

-Szaniawski w liceum pijarskim 

C 
zy w zakłamanym świecie jest miejsce na prawdę? 
Czy warto jej poszukiwać? Za jaką cenę? Czy sam 
by/bym gotów o niej zaświadczyć, czy też 

posz6dłbym za tym, czego chcą inni? Czy mam prawo ich 
pozbawiać złudzeń? Takie pytania podsuwał widzom Jerzy 
Szaniawski w dramacie ,,Żeglarzn. Sztukę wystawili 18 maja 
uczniowie klasy I matematyczno-fizycznej pijarskiego LO 
w Łowiczu, najpierw dwukrotnie dla uczniów, potem dla 
rodziców. Rozszyfrowującym tajemnicę kapitana Nuta 
historykiem Janem był Damian Nezdropa, jego 

narzeczoną Med - Joanna Sierota, kapitanem vel Pawłem 
Szmidtem - Tomasz Janeczek, oprócz nich wystąpHo 
ki/kanaście innych osób. Trzymiesięczna praca nad 
tekstem nie tylko stawiała przed licealistami pytania, ale 
i pomagała im zdobyć umiejętność wyrażania siebie 
i integrowała klasę- uważa nauczycielkajęzyka polskiego 
w pijarskim LO Beata Sujka. Inne przedstawienie 
przygotowuje i wkrótce zaprezentuje też klasa 

· humanistyczna. 
(wal) 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603--06-IS-18 
Taxi baga7.owe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-83()-91-06, 046-83()-91-11 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-83()-91-51 
Awarie oświetlenia uliC7Jlego 046-83()-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 auloola1yczoa sdcretuka 

Urząd Skarl>owy: centrala 046-837-43-58, 
046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sebetariat 046-837-8()-28; 

ZUS 046-837-69-09 
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Pasiaczek" 

Łowicz, ul. Św. Acrima 7 (muszla na IDoniach), 
lel 046-837-()6.92, r:zymy codziennie (oprócz S<>

bó() w godz. 16.00 - 20.00. 
Punkt pcrnocy dla ofiar pzetOOcy w rocłzinie (siednba 

ł.SA,,J':śiczdc:", Łowicz, ul Św. Floriana 7 (m.iszla 
naBlmiach),czymy: pi., wt., czw. w godz. 16.0()-19.00. 

SaroopomooowaGnp>Ab;tyneocka,,Niemamocnych" 
wZdunach(siednbaGOKz.duny)-czw.godz.18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. IO.Q()-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.Q()-1 O.OO. · 

Punkt komultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,l'r7;emi
oęlo z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, czynny: pt 16.0()-18.00, tel 046-838--33-11. 

Informacje: 
Informacja PKP 046-837-63-11 
Infounacja o krajowych numernch I lS-913 
lnfoonacja o~ rumerach l lS-912 
7.efłlrynka 9'126 
Rozmowy mioictzymiaslow- zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

lnf~ja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publi=ych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urn;du Pracy 042-719-2()-76 
Urząd Miejski: - ul MłynaJSka 042-719-11-51 

- ul. Dworska 042-719-11-29 
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-1()-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urn;du Pracy 042-719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 042-719-8(}-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w ~ownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alannowy 
Policja 042-719-2()-20; 997 alarmowy 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy 

Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fillc 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjn<>-problemowy 

- Poradnia Leczenia UzależniCń 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 energetyC7Jle 046-837-36-05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08, 

. 046-837-41-02, 046-837-3()-30, 046-837-72-72, 
046-837-2o.J7, 046-837-47-77, 046-837-44-44, 
046-837-84-40; 046-838-!5-00; 

Warsztat konserwatorski ł.SM 046-831-65-58 
Zakład pogizebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, 

046-837-20-22, 046-837-2~74 
Lecznice dla zwiel7ąt: 

ul Slamścińska 5 
. ul. Oielmońskiego 31 

ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

tel. 046-837-52-48 
tel. 046-837-35-24 
tel. 046-83()-22-86 
tel. 046-838--87-19 

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

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

robocze w godz. 16.0()-8.00, soboty, niedziele 
i świ~ta od 8.00 (pfZez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki l.drowotnej - przyjmowani są w Ambu
latoriwn Pogotowia po godzinach funkcjono
wania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatońwn Pomocy Doraźnej, 
ul. Ulańsk.a 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i ~ prze:z 24 godziny. 

Dzieci oąjęte ~medyczną N'iepublicznych z.a
ldadów Opieki Z!lrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatoriwn Pediatrycznym po godzinach f\mkcjono
wania tych :zakładów. 
• Poradnia L=.enia Uzależnień. 

ul Kaliska 6, le!. 046-837-37-07 

Zakład pogizebowy 042-719-1440. 042-719-».24 
Pogolowie energetycme 042-719-1 ().6() 

Lec2Jlica dla zwierząt: 
- ul. Sowi~ 3, tel 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-1440 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład energetyC7Jly 042-719-8()-10 
Lecznica dla zwierząt 042-719-8()-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-71()-71-26 

- poradnia ogólna: pn-pt 8.00.18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-czw. 8.Q()-18.00, pt 8.Q()-1530 
- poradnia K: pn. 8.Q()-12.00 i 14.0()-16.00; 

wt. 8.Q()-1200; śr. 8.Q()-12.00 i 13.0()-15.00; 
r::cN. 12.0()-16.00; pl 13.()().16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.Q()-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. IO.Q()-18.00, czw. 8.Q()-15.00; 
pl 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pl I0.00.15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00.14.00 
- dermatolog: wt 8.Q()-1200; śr. 13.00.15.00; 

ciw. 8.Q()-12.00 

Apte.ki: 
Lowicz - apteki ca!odobowe; 
• ,,8łoneczko" ul. Stanisławskiego, 

tel. 046-83()-22-02 
• ,,Medest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 
llelcbów; pn.-pt 9.Q()-14.30 
Bielawy; pn.-pt 8.Q()-15.00 
Bolimów, Rynek Kckiuszki 

czynna: pn. wt pt 9.Q()-16.00; r::cN.10.Q()-17.00 
ChlłŚllo; czynna: pn.-pl 9.Q()-14.00, 16.0()-18.00, 

sb. 8.Q()-12.00 
Domaniewice, ul Gl6wna; 

czynna: pn.- pt 9.Q()-16.00, sb. 9.00.12.00 
Lyszkowilr. czynna: pn.-pt 9.Q()-16.00, sb. IO.Q()-14.00 
Kienalia, Rynek Kopernik.a 12 

czynna: pn.-pt 8.Q()-16.00, sb. 8.Q()-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn-pt 8.Q()-17.00 
Kocienew; pn.-pt 8.Q()-15.00 
Sobota; pn.-pl 83()-15.00 
Nieborów: czynna: pi.-pt 7.3()-15.30, sb. 9.Q()-12.00 
Zduny; pn.-pt 8.Q()-17.00, sb. 8.00.12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafiaśw. Dadia:7.00,8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
• Parafia Cluystusa Dobrego Plllłerza: 

7.00, 8.00, IO.OO, 1 U5, 1230, 17.00; 
e Kośdól Si6slr Bernardynek: 8.00, 1 O.OO; 
e Kaśdólo.o.Pljaniw:8.00,9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; 
• Katedn: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 oma z liturgią niedzielną 
e Kaplica semlnaryjaa: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Boi.ej Nieustającej P~: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Koldól św. Leonarda; IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Mu:tt11m llldowe rodziay Brzozowskidl w Sn>

mowie, czyruie w dni poWS7.CC!nie w godz. 9 .Q()-
19.00, w niedziele i ~ w godz. 12.0()-19.00. 
Zwied2lmie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• ,,Księżanek p.-tret własny. Kobietll ... wyduace 
lowickiej" - wysiawa prezentuje wycinanki na co 
dzień ,.ukryte" w muzralnym magazynie d<sporia
tów. Pasłużyly ooe do opowieści o życiu codzicn.. -
nym i świąlr.czoym Księżanek, o świecie w ldór}m 
przyszło im żyć i incowat. o ważnych wydarzetUach 
i sprawach życia społecznego i jednostkowego. 
\Vy!lawa czyma do 6 czawca. 

- lmyngolog: pon 8.00.141)(); śr. 8.00.1200; 
r::cN. 13.00.18.00 . 

- urolog: śr. 11.00.13.00 
- reumatolog: r::cN. 8.Q()-14.00 
- puhnonolog: pn., śr„ pt 8.Q()-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.0()-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw„ pt 11.00.13.00 
- okulista: pn., śr„ pt 8.Q()-13.00 
- diabetolog: v.1., r::cN. 11.0()-13.00 
- stanalolog: pl. 8.Q()-18.25, wt, śr. 8.Q()-1535; 

czw„ pt 8.Q()-1535 
-ortodonta: pn. 11.0()-18.25; wt., śr. 11.()().18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

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

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-1()-28, 
czynna: pn.-pt 8.Q()-19.00, sb.8.Q()-14.00; 

ul Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00.21.00; 

Konwalia, ul. Lowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt 8.00.19.00, sb. 9.Q()-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 042-719-2()-12 
czynna: pn.-pt 8.Q()-19.00, sb. '8.00.13.00; 

llL Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 

Ceny żywności: (dane z 23 maja) w Łowiczu 
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ił ł ~ iił ·~·ł 
ł~ iG ·~ ł! il ł'i~ i~~ 1.:= 1 ~ ł:s "'"' ł~~ ... .,,., ~:s : "' ~:i ... : :5 "5 

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

~ szym8llOWSbl 1,99 1,79 1.70 2.00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

c:łlleb 1,09 0,89 0,85 1,10 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

:ziemniaki 2,59 1,15 1,05 1.00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

~ 1,99 1,75 1,80 1,00 1,50 0,89 

8dwb bez ICD6d 17,99 17,29 14,90 '15,60 15,60 14,79 

wolowe bez ICD6d 22,99 ' • 18,09 18,00 15,09 

wolowe z ~ (8111rykotł 10,79 10,50 

łopatlca bez ICD6d 9,99 12,99 9,20 10,55 10,55 : 8.09 

ezynka goDnnll 10,99 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 

kielbasa zwycz.a;,. 6,49 7,99 8,55 7,90 9,80 9,80 8,00 7,09 9,40 6,39 

kielbasa wlejskll 9,00 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 5,99 4,89 8.95 5,60 5,50 5,50 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 

alonłna 3,49 0,99 2.80 3,70 3,70 2,49 

kurczak 4,89 5,59 4,15 5,60 3,99 3,99 5,00 5.45 
9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

11,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

1,39 1,39 1,35 1,50 1,48 1,48 1.45 1,50 1,50 1,29 

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

1,99 1,99 3,05 2,80 1,65 1,65 1,83 2.95 2,59 

1,69 1,39 . 1,69 1,80 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 

2.55 2,99 3,45 4,00 3,39 3,39 4,09 . 2,89 3,60 3,79 

0,27 0,29 0,30 0,20-0,37 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 

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

• „ 'fnldycja" - w sezonie 2006 w Skansenie w Marzy
cach odbywa się li edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie szerszej publiczności 
zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludo
wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu gamcamwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
bc;dą do końca wneśnia. 

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

Czwarte!s. 25 !l!Ąj1; 
•godz.18.59 -DKF BezNazwy-„Cuskisen"-k<>

media prod. =skiej 
Fałszywe reklamy telewizyjne i radiowe, 400 pod

świetlonych biUboall'.lów, 200,000 ulotek oraz tysiące 
nabranych lclientów to elementy filmu dwcłjki czeskich 
student. Opowiadają oni prawdziwą historię lipnej 
kampanii reklamowej nie istniejącego supermarketu. 
Jest to zabawna opowieść, k1Óra w sposób prowoka
cyjny przedstawia niespodziewany konsumpcjonizm 
będący efdctern :zmian w post~ sixile
cr.eóstwie. 
Piatd< - tobofa. 26;27 maia; 
• godz.17.00-,,Epoblodowcowa2;0drii"-film 

animowany prod USA 
Epoka lodowcowa ma się ku 

końcowi. Lody ~kają, śniegi 
topnieją, a zwienęta ciesz.ą się 
nowo 7.dobytą wolnością. Ma
niek chce założyć rodzinę, daw
no jednak nie spotkał na swej 
drodze żadnego u-go mamuta i 
boi się, że może być ostatnim 
przedstawicielem swojego ga
tunku„. a wtedy poznaje Elę, 1.....1=""-'-=-<= 

ostatnią panią mamutową na zje.'. 
mi. Problem w tym, że Maniek i Ela senlec2nie się nie 
zoo;zą, a jakby tego było malo, Ela uważa, że jest ąx>-

• godz. 19.00 - ,,Fnwar - thriller prod. USA 

N" ...... 28..,Y.; 
• godz.18.00-,,Epoblodowalłł-a2;0crati"-fihn 

animowany prod USA 

• godz. 28.00 - ,,F',,_.,. - thriller prod. USA 

PpnicWplrŁ 29 maja: kino nieczyme 

WflRk - Oda. 30-31 •ja: 
• ~ 17.00-,,Epob ..._._... 2; Och>ti" - film 

..w-any prod USA 

CZ)m3: pn.iJl 8.00.21.00, sb. 9.00.14.00; 
ptełU w Strykowie: 
... Plmr 2. tel. 042-719-80-41; 

czynna: pn.-pl 8.00.19.00, sb. 8.Q()-15.00; 
•L Kolej.,..• Il, tel. 042-719-82·71 • 

czynna: pn.-pt. 9.Q()-17.00, sb. 9.Q()-13.00; 
llL Targowa 14, tel. Oł2-719-86-89 

czynna: pn.- pt 8.Q()-18.00, sb. 8.Q().14.00; 
ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 

czyma: pn.iJl 8.00.18.00, sb. 8.Q()-15.00; 
Apteka w Bratoszewiac:h, PL Stama, 

tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pl 8.Q().13.00; 
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 

czymia: pn.-pl 8.()().15.00, sb. 9.Q()-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 25.05. Swobodal7il9 tel.042-719-44-66 
pt 26.05. Swoboda 17119 tel. 042-719-44-66 
llh. 27.05. Swobodal7il9 tel.042-719-14-66 
ldz. 2U5. Swoboda 17119 tel.042-719-44-66 • 
ia ·29,05, Swobodal7119 tel.042-719-44-66 
wt Jł.05. Swoboda 17119 ltl 042-719-14-66 
lr. 31.05. Swobodal7119 tel.042-719-44-66 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.Q().8.00 dnia nast~nego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
lłh. lUS. Stryków, ni. Kolejowa I t tel. 042-719-8_2-71 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.Q()-14.00. 

w Głownie i Strykowie 

~' 
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.:I ~ł • i} .... :§' 
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2.80 2,90 2,95 3,00 
1,80 1,80 1,65 1,95 
1,10 1,90 1,30 1,50 
3,00 1,10 1,05-2,65 1,10 

1,60-2,40 1,30 1,50 
15,90 
16,90 17,70 
12,50 15,70 
10,6 
17,90 18,00 17,90 
8,40 7,70 9,50 
7,90 8,70 8,80 
8,00 10,30 11,30 
8,50 6,00 9,30 
4,60 4,50 6,50 
1,80 2,50 
5,10 6,30 6,00 
12,00 11,30 10,90 8,50 
12,00 12,20 10,90 12,50 
1.50 1,30 1,50 1,60 
3,00 3, 10 1,95 2,50 
2,40 2,85 3,20 1,70 
1,60 1,75 1,70 1,70 
4,50 4,80 3,49 3,20 

0,2<>-0,30 0,35 0,29 0,33 
9,00 9,00 8,95 8,50 

I 

25.05.2006 r. 

• godz. 19.00 -,,Firewal" 
- tllńUer prod. USA 
Bohalmm fihnu jestszef odJro. 

ny banku, którego rodzina zosta
je porwana. Zdesperowany męż
czyzna kradnie ze swojego ban
ku 37 milionów dolarów, któtycb 
żądają porywacze. Kidnaperzy 
nie zamiazająjednak poprzestać 
na przyjęciu gotówki. Mają plan, 
który doprowadzić może do ska
zaniamężcey2nyzarąiad na bank. 

KRONIKA , 
WYPAD KO W 
M~NYCH 

urodzili] si{: 
CÓRECZKI 
- państwu Wysockim z Jamna 
- państwu Rokickim ze Skowrody 
- państwu Milczarlcom z Dąbkowic 
- państwu Pietrzakom z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Charążk:om z Łowicza 
- państwu Klakulakom z Mastek 
- państwu Stańczykom z Wiśniewa 
• państwu Szafarowiczom z Popowa 

• SKARB ROLNIKA e 
llEDAGOWAll'f PRZY WSPót.PRAcY Z WOJEWÓDZDI 

OOR BRATOSZEWICE - REJOll lOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 19.05.2006 r. 

J3ia fermowe 15 szt. 3,50 
jaja wiejskie 15 szt. 5,00 
buraczek <::z.erworff kg 1,211 
cebula kg 1,00 
czosnek glówka 0,70 

. jabłka kg 2,211 
kapusta kiszona kg 2,00 
kapusta pekińska szt. Ul 
marchew kg 2,00 
ogórki zielone kg 3,20 
papiyka czerwona kg „ 12,00 
papiyka żółta kg 12.00 
pieczarki kg 4,00 
pietruszka kg 3,00 
pomidory kg 7,50 
por szt. 0,80 
sałata szt. 1,00 
seler kg 3,00 
rzodkiewka pęczek 0,80 
włoszczyzna pęczek 3,50 
ziemniaki kg 1,20 
miód 0,9 t 23,00 
kapusta główka 1,60 
kalafior · szt 3,00 
koperek pęczek 1,50 
natka pietruszki pęczek 1,20 
truskawki kg . 11,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 23.05.2006 r.) 

Żywiec wtaprzowy: 

• Mastki: 3,20 ztl<g+VAT 
• Kiernozia: 3,20 21/kg+VAT 
• Domaniewice: 3,00 21/kg+VAT 
• Zlawanice: 3,10 21/kg+VAT 
• Wicie: 3,30 21/kg+VAT 
• Skowroda Płd.; 3,30 zM<g+VAT 

Żywiec wołowy: 

• Maatld: krcMly 3,50 zM<g+VAl; 
byl<i 5.00 ztl<g+VAl; jalćN.1<i 4,00 21/kg+VAl; 

• Kiernozia: knMy 2,50-3,60 21/kg+VAl; 
byl<i 4,50-5,00 21/kg+VAl; 
jalćN.1<i 3,604,00 21/kg+VAT. 

• Domaniewice: knMy 3,50 21/kg+VAl; 
byl<i 5,00 2*'kg+VA1; ~ 3,!Kl 2*'kg+VAT. 

• Skowroda Płd: byl<i 5,00 zf111g+VA1; 
knMy 3,60 iM<g+VAl; jak)Wki 4,00 iM<g+VAl; 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urzatd Pracy w Łowiczu 

(stan na 23.05.2006 r.) 
1 

• szwaczka. • pracownik biurowy-staż, • derę-: 'i 
c:zycieUsprzeda, • monlażysla podlóg i <i'zwi, 
• kierowca C+E ze świadectwem kwalifikaqi, 
• pizzermen, • oparator koparko-ładowarki, 
• handlowiec, • murarz, • pracownik infonnall# 
turystycznej-st • sprzedawca • osoba do ob
sk.igi klienta w dziale wędlin •• projektant budow-1 
lany, • cieśla, • sprzedawca - staż EFS, • klener· i 
ka, •osoba do pracy w świetlicy - staż, • spa
wacz gaz.rmy, • hydraulik, • pracownik gospo
darczy z gr. inwalidzką, • kasjer--spnedawca. 
• pracownik fizyczny do wykończania wnętrz 1 

(malarz, glazurnik), • piekarz, • pracownik pnv1 

zbiorze awocfNł, • technik fizjoterapii - staż. 
• terapeuta zajęciowy - staż, • sprzedawca 1, 

- przygolowanie zawodowe •• kucharz, • ksiW>" 
wy - staż EFS, • kasjer - staż EFS, • operator. '· 
mieszalni - konseiwator ~nii prorukcyjnej, • pa
kowacz z gr. inwalidzką li lub Ili, • pracownik 
fizyczny do mycia okien 

PUP nie udziela tadnych informacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt OllObisty. 

I 
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Arlysta przyjmuje gratulacje od innej malarki - Joanny 
Skrobacz ze Skierniewic. 

Wszystkie kreteńskie uliczki 
prowadzą do morza. 

OBRAZY KRITY W BOllMOWll 
Do połowy czerwca otwar

ta będzie w Gminnym Ośrod
ku Kultury w Bolimowie wy
stawa malarska Zbigniewa 
Roberta Błaszczyka, ukazu
jąca owoc jego ubiegłorocz
nej wyprawy na Kretę. 

P rezentowanych jest ponad 
dwadzieścia obraz.ów olejnych 

oraz sz.ereg siliców, jakie artysta 
wykonał podcza5 dwutygodniowe
go pobytu na tej śródziemnomor
skiej wyspie. Wśród obrazów jest 
i taki o wymiarach 2 na 2,5 metra, 
pmxlstawiający taras z widokiem 
na morze i góry. Na tarasie stoją do
nice z kwiatami. Przygotowując eks
pozycję organizatorzy wykonali 
pu.edłużenie tarasu, ustawiając na 
scenie prawdziwe donice z kwiata
mi, tak iż taras niemal wychodzi 
poza ramy obrazu. 

Na innych pracach widoczne są 
typowo kreteń<;kie krajobrazy. Mi
strzowsko uchwycona została 
pm:z artystę gra świateł, oddająca 
klimat tamtych miejsc. · 

Wernisaż wystawy miał miejsce 
w sobotę 13 maja. Przybyło nań 
około 40 osób z Łowicza, Skiernie
wic, Wan;z;iwy. Tego dnia na gości 
czekał stół pełen pomarańczy, man
darynek i winogron. Do picia był 
sok grejpfrutowy i pomarańczowy. 
W pomieszczeniu rozstawiono 

Charakterystyczny kreteński widok, z pięknie oddaną grą 
świateł i cieni. Obraz ma 2 metry wielkości. 

przywiezione z podróży pamiątki - sitteiuzbi00>wych.Zajm\tjesięgłów

wazy, muszle, kamyki - wszystko nie malarstwem sztalugowym i ma
z myślą o tym, aby jak najpełniej larstwem ściennym dekoracyjnym. 
oddać klimat tamtego czarownego Od kilku lat dzieli swój czas między 
miejsca. Wan;z;iwę a Humin w gminie Boli-

Zbigniew Robert Blaszczyk ma- mów, gdzie ma pracownię i gdzie 
larstwa uczył się u pro( Niedziel- głównie powstająjego prace. 
skiego. Następnieuczęszcz.ał do pra- - Bolimów jest moim miejscem na 
cowni prof. Włodzimierza Rawy "ziemi, ale ... przecież są i inne miej
i do pracowni pro( Jacka Bukow- sca. Takie, które warlo i nawet trze
skiego. Pierwszą indywidualną wy- ba zobaczyć. ?,obaczyć i utrwalić -
stawę miał w roku 1986 w Galerii pisał w dołączonym do wystawy 
Wola Od tego cz.asu prezentował folderze. Tocoutiwal.ił,możnaoglą
swoje prace na kilkunastu wysta- dać w Bolimowie do 14 czerwca 
wach indywidualnych i kilkudzie- . (wcz) 
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• Mama - mo1a muza 
Aleksandra Grzegory, 
uczennica klasy /Ile 
Gimnazjum w Nowych 
Zdunach została 
laureatką XXII 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiej 
Twórczości Dzieci 
i Młodzieży Gimnazjalnej. 

J ej wiersz pt ,,Moja muza" ro
stałnagrodzony jako jedna z 16 
prac spośród 11.641 nadesła

nych z 378 szkół z całej Polski. 
Ola odebrała nagrodę za swój 

wiersz 8 maja, w czasie uroczysto
ści w Filharmonii ,,Sinfonia Baltica" 
w Słup&ru. Zaskoczeniem dla laure
atki, jej mamy Marii Grzegory i na
uczycielki j~ polskiego Izabeli 
Łazikowskiej było to, iż wiersz ten 
został też wyrecytowany publicz
nie, narozpoczęciekoncertu. Mama, 
której jest poświęcony wiersz 
,,Moja muza", miała w ocz.ach łzy 
wzruszenia. 

Konkurs, o którym mowa, jest 
jednym z najbardziej znaczących 
konkursów literackich dla młodzie
ży. Można nań nadsyłać zarówno 
poezję, jak i prozę. Zwieńczeniem 
konkursu jest wydanie tomiku pre
zentującego nagrodzone prace, 
wiersz Oli także się w nim malazł. -
Pisaniem wierszywjmuję~oddłuż
szego czasu - mówi gimnazjalistka. -

Laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego Aleksan
dra Grzegory (z prawej) i jej opiekunka, nauczycie/ka języka 
polskiego w Zduńskim Gimnazjum Izabela Łazikowska. 

Me rob~ tego systematycznie, choć 
pani laziknwska bardzo mnie do 
tego zachęca. Nie mamje=espre
cyzowanego stylu, czy ulubionych 
autorow. choć ulecydowanie pakr 
ba mi ~ Baczyński. Dużo czytam, 
zarówno poe:~A jak i prozy, a moim 
marzeniem jest napisanie w przyszło
ści ksiLiżkj. 

Niedługo ukaż.esiękolejnynumer 

szkolnego pisma Gimnazjalista, 
w którym Ola już kilka razy publi
kowała swe wiersze. Poświ((COlly on 
będzie w całości postaci neźbiarz.a 
Józefa Grzegory ze Złakowa Boro
wego, a wywiad z nim pu.eprowa-

dziła właśnie Ola, która jest jego 
wnucrką. Laureatka ma oprócz pi
sania wierszy wiele innych zainte
resowań, także rysuje pastelami, fo
tografuje a zimą bardzo lubi upra: 
wiać narciarstwo. Bardzo dobrze 
czuje się w przedmiotach ścisłych 
i raczej w klasach o takim profilu 
widzi swoją przyszłość w szkole 
średniej. Dyrektorl<aJolanta Gajew
ska podkreśla, że Aleksandra to jed
na z najlepszych uczennic w szkole, 
już dwukrotnie za wyniki w nauce 
otrzymywała stypendia fundowa
ne przez dyrektora placówki. 

(th) 

Nowe książki w Powiotowei Bibliotec_e Publicznei 

O koło 2,5 tysiąca złotych wy
dała w ostatnim czasie Po
wiatowa Biblioteka publicz

na na zakupy nowych książek. Pla
cówka czeka jednak nadal na 14 ty
sit<CY złotych z ministerialnego pro
gramu ,,Promocja czytelnictwa". Pie
niądze miały być najpierw w marcu, 
potem w kwietniu, najprawdopo
dobniej dotrą do bibliotek na przeło-. 
mie maja i czerwca Za tę kwotę bi
blioteka chce kupić jakieś 200-300 
pozycji wzbogacających jej księgo
zbiór. 

W oczekiwaniu na ministerialne 
pieniądze, za wspomnianą na po
czątku kwotę kupiono książki po
pulall)onaukowe, szczególnie wy
dawnictwa, które mogły się przy
dać uczniom przygotowującym się 
do matury: poradniki jak pisać, wy
powiadać się, kompedia wiedzy 
o gatunkach i motywach literackich, 
o teatu.e itp. 

Za oczekiwaną kwotę wzbogaco
ny zostanie pu.ede wszystkim księ
gozbiór przeznaczony do wypoży
czania Księgozbiór podręczny jest 

bogaty, jednak częstokroć bibliote
ka ma jeden egzemplarz danego ty
tułu, tylko do skorzystania na miej
scu. Wzbogacony też zostanie dział 
lektur, zakupione będą również 
książki najbardziej poszukiwane, na 
przykład z dziedziny rolnictwa Bi
blioteka nosi się też z zamiarem zak
tualizowania księgozbioru literatury 
prawniczej, który szybko się dez
aktualizuje, zakupione zostaną też 
pozycje z zakresu pedagogiki i psy
chologii, gdyż o to wciąż pytają 
wypożyczający. (wcz) 

~ 
~ 

Panele23 99 
podłogowe od I zł 

·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*49, OSOM7M75, 0504-11S.118 

- I 
l 
I 

, I 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - cale, rozbite, skorodowa-

. ne. Tel. 0601-391405. 
AIJUH:zęści Renault, Citroen, Peuge
ot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 0461838-90.,"34, 0691-730-162. 
Absolutnie kupię całe i rozbite, 
polskie i zachodnie. 
Tel. 046/831-01-29, 0601..117-076. 

Lakiery samochodowe, materiały lakierni= 
- auta osobowe, dostaw=, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
Mercedes dostawczy, diesel, 5 t, wspomaga
nie, takometr, kompresor, stan bdb, praez cały 
C'ZllS garażowany, bez wywrotki, slazynia 4 m 
dl. z możliwością założenia plandeki, 6000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/837-28-96. 
Kupię wszystkie, uszkodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 
Skrzynię Poloneza, po 1992 roku - skupię. 
Tel. 0504-199-580. 
Kupię każ.dy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 
Części do Forda Mondeo, 1993-2000 rok. 
Tel. 0509-791-220. 
Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605'.948-751. 
Toyota CeLica 2.0 GTi 160 kM, 1993 rok, po 
tuningu, ABS, klimatyzacja, immobilizer, 
180000 km, alufelgi 16'', el. Szyby i lusterka, 
szyberdach, sportowy wydech, nowe spor
towe zawieszenie, stumienica, 3 oryginalne 
magnetyzery, alarm, 6500 zł- tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 
Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. Bełchów. 
Tel. 0604-102-385. 
Volvo 440 l. 7 gaz., 1991 rok - sprzedam. 
Łowicz. Tel. 0880-651-700. 
I 26p 1999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0602-615-126. 
Citroen BX, l.9 1990 rok, benzyna + gaz., 
Tel. 0602-615-126. 
Żuk, blaszak, 1980 rok, stan bdb - sptzedam. 
Tel. 0600-215-465. 
Absolutnie cale osobowe, 
uszkodzone - kupię. 
Tel. 046/831-85-71, 0501-681-906. 
Auta bezwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 
Seicento - kupię. Tel. 0501-523-233. 
Cinquecento - kupię. 
Tel. 0500-420-702. 
Tico - kupię. Tel. 0500-420-702. 
Punto - kupię. Tel. 0501-523-233. 
Opel Vectra 1.6 +gaz - sprzedam. 
Tel. 0500-027-256. 
Sprzedam silnik SW400. Tel. 0502-473-091. 
Golf m 1.8, 1992 rok, benzyna, 3-drzwiowy 

· - sprzedam. Tel. 0502-368-596. 
I 26p, 1996 rok - sptzedam. 
Tel. 0602-213-726. 
Toyota Carina E, 1992 rok, model 93, gaz., 
wspomaganie, stan bdb. Tel 0697-041-591. 
VW Garl>us 130 ZLS, poj. 1570, 1975 rok, 
granatowy, ważny prn:gląd i o.c., stan dobry. 
Tel. 046/837-32-02. 
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, 
Golf Il, Punto I.I - sprz.edam. 
fel. 0604-569-679. 
Corolla 1.3 I 6V, 1993 rok, stan bdb. 
Tel. 0506-713-289. 
Renault 19 1.8, 1995 rok, zielony metalik, stan 
bdb, pakiet elektryczny (szyby, szyberdach, 
centralny zamek), tapicetb welurowa, 
bezwypadkowy, 170 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0510-242-660. 
VW Passat, 1987 rok, stan idealny 
- $przedam tanio. Tel. 0606-916-728. 
Fiat Siena 1250, 1999 rok, stan idealny 
- sptzedam. Tel. 046/861-25-51. 
Skoda Octavia 1.6, 2001/2002 rok, 
perła zieleń - sprzedam. Tel. 046/861-25-51. 
Ford Escort 13, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 046/839-60-16, 0604-133-387. 

VW Golf 1.9 TDI, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 
Renaultl9 1.4 henzyOa, 1992 rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 
Peugeot 306 1.9 O Sedan, 1995 rok 
-sprzedam. Tel. 0501-230-900. . 

Ford Mondeo 1.8 TD combi, 1994 rok 
-sprzedam. Tel. 0501-230-900. 
Mercedes 190 diesel, 1985 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0502-583-965. 
Opony używane - importer. 
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182. 
Seicento 900, 200 I rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0606-928-967. 
Sprzedam nową pizyczepkę samochodową. 
Tel. 0668-380-984 .. 

Kupię Fiata 125p w całości lub na czę,ści. 
Tel. 0887-790-460. 
Ford Galaxy wersja GHIA 2.3, 1999 rok, 
34500zł-sprzedam. Tel.0668-422-789. 
Honda Civic l.4,Xll.2001 rok-sprzedam. 
Tel. 046/838-80-51, 0668-111-103. 
Kupię osobowe (cale, rozbite, skorodowane). 
Tel. 0502-299-100. 
AlfaRomeo33, l.4,benzyna+ga:z., 1993rok, 
elektryczne szyby, centralny zamek, alarm; 
Mercedes 6080, 1975 rok, stan dobry, skrzy
nia 4x2 m; przyczepa campingowa Knaus 
Passat dl. 4,5 m; przyczepa turystyczna, skła
dana Wamus-sprzedam. Tel. 046/837-55-98, 

<. 0604-649-161. . 

Ford Fiesta Courier, osobowo-dostawczy, 
1993 rok, 1.3 + gaz., blokada sknyni biegów, 
kratka, radio, 2200 zł - sprzedam. 
Tel. 0503-052-966. 
Daewoo Tico, 1998 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/837-71-53. 
Opel Corsa I.O, 1998 rok, 3-drzwiowy, 
=rwony, stan bdb, 9800 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-88-12. 

Renault Thalia, 2002 rok, stan idealny- sprze
dam. Tel. 0663-850-508, 0661-779-799. 
BMW, 1989 rok, 3500 zł; Lublin 
blaszak, 1999 rok, 5000 zł+ VAT. 
- sprzedam. Tel. 0603-787.,"347. 
Polonez 1.6 GLE, 1994 rok - sptzedam. 
Tel. 0663-138-207. 
Audi - kupię. Tel. 0608-539-560. 
Fiat Punto 1.1, I rej. 1997 rok, zielony 
- sprzedam. Tel. 046/838-73-68 po 20.00. 
Polonez, 1992 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0693-072-578. 
Fiat Punto li OO + gaz., =rwony, 
3-dizwiowy, zadbany - sprzedam. 
Tel. 0504-156-318, 046/838-36-21. 
Audi B4 2.0 +gaz - sprzedam. 
Tel. 0660-519-865. 
Opel Calibra2.0i +gaz., pełna opcja bez klimy, 
1992 rok, stan dobry, 5900 zł do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0609-104-693. 
Kupno - sprzedaż aut powypadko- . 
wych. Tel. 0606-238-179. 
Opel Calibra, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0663-561-245. 
Mitsubishi Galant l.8 TD, 1992 rok, 
stan idealny, 2 komplety kół, cena 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0609-119-593. 
\\Jlkswagen Gplfll 1.6, 1991 rok, gaz., 
=rwony, 5-drzwiowy, cena 5400 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-259-544. 
Polonez Caro, w dobrym stanie, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 0421710-80-04 
lub 0606-176-198 
Daewoo Tico, 1999 rok, zielony metalik, 
garażowany, I właściciel - spIZedam pilnie. 
Tel. 0697-682-114. 
Elektromechanika: alarmy, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzielin 44. Tel. 0608-126-705. 
Cinquecento 700, benzyna, 1993 rok, 
stan dobry, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0605-857-007, 046/83/-29-16. 
Peugeot Bus, 1992 rok, wysoki dach, 
ład)800 kg - sprzedam. Tel. 0608400-447, 
046/861-05-11. 

Opel Omega B combi 2.0, 1995 rok - spize
dam. Tel. 0500--027-260, 0500-027-261. 
Renault Laguna combi 1.8 I 6V gaz., 200 l rok, 
lekko uszkodzony tył - sprz.edam. 
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 
Wartburg, silnik Golfa - sprzedam 
w całości lub na czę,ści oraz ETZ 250. 
Tel. 046/838-79-56. 
Sprzedam półkę_ do lljalucha. 
Tel. 0604-675-442. 
AUTA-KUPIĘ. GOTOWl<A. 
0500-167-670. 
Tico, 2000 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0600-050-985. 
Polonez Caro, 1999 rok, gaz - sprz.edam. 
Tel. 046/837-19-66. 
Fiat Uno I.O, 1991 rok, 2500 zł - sprzedam. 
Tel. 0608-045-659. 
Dacia 1310, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-578-502. 
Fiat I 26 el, 1995 rok, zielooy, stan dobry, 
l właściciel - sprzedam. Tel. 0601-715-789. 
Łada Samara I .3 z gazem - sprzedam. 
Tel. 0695-087-283 po 20.00. 
Seicentó 1.1, 2003 rok, gaz., stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0605-607-800. 
Sprzedam czę,ści od Daewoo Nexia 1.5 OHC. 
Tel. 0609-379-900. 
Skoda Favorit, 1991 rok, gaz., kolor bordowy 
- sprzedam. Tel. 0506-739-848. 
Escort 1.3 CL, 1997 rok, 107 tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-47-05 po 20.00. 
Opel Astra 1.4, 1994 rok, 180 tys. km, 
benzyna+ gaz., elektryczne szyby, radio MP3 
-sprzedam. Tel. 0663-801-436. 
Ford Escort 1.6 l 6V +gaz., 1995 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0503-089-834. 
Audi 102 Litry, 1984 rok (tanio): Passat l.8 
combi, benzyna + gaz., 1990 rok; Fiat l 26p, 
1994 rok- tanio sprz.edam. Tel. 502-322-564. 
Punto, 2000 rok; Polonez, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 0600-240-752. 
Opel Astra Sedan l.6i + gaz., 1992 rok 
- sprz.edam. Tel. 0600-430-785. 
Fiat Seicento 1.1, I 999 rok, mały przebieg, 
dodatki - sprzedam. Tel. 0695-818-871. 
Oper Astra 1.7 TD, 1995 rok- sprzedam. 
Tel. 0885-365-291 po 17.00. 
Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-57-21. 
Mercedes C-280, 1996 rok, automat, 
pełne wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 046/837-69-75, 0698-644-287. 
CC 700 + gaz., XIl 1993 rok, 
bordo metalik- sprzedam. Tel. 0507:334-335, 
046/838-51-5 l. 
Peugeot 806 2.1 TO, 1996 rok, 7-oso
bowy - sprzedam. Tel. 0507-046414. 
Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-838-011. 
126p el, 199Ś rok-sptzedam. 
Tel. 0668-435-483. 
Spizedam czę,ści do Poloneza Atu GS!; biały. 
Tel. 0602-695-771. 
Peugeot 106, I.I, 2001 rok, 55 tys. km, błę
kitny metalik-sprzedam. Tel. 0504-011-042. 
Seicento 200 I rok, po wypadku, - sprzedam. 
Tel. 0888-970-580. 
Fiat 126p, 1995 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0693-025-900. 
Polonez, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 
Absolutnie kupię każ.dy DJS>del Fiata, Daewoo, 
Opla Tel. 0608-409-744. 
Ford Fiesta 1.1, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0508-174-505. 
Fiat 126p, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0600.$34-07 4. 
Opel Vectra I .8i, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0698-618-921. 
Taipan, 1990 rok-sprzedam. 
Tel. 046/838-21-69. 

• OGŁOSZENIA DROBNE 

Trabant - pilnie sprzedam. Tel. 0600-885-627. 
Toyota Corolla l.6 l 6V GT!, 1992 rok, 
stan idealny- sprzedam. Tel. 046/837-13-61. 
Żuk+ gaz - sprzedam. Tel. 0606-875-466. 
lico, zadbany, XI 1996 rok -sprzedam . 
Tel. 0505-397-239. 
Passat B5 limuzyna 1.6 gaz sekwencyjny, 
I 05KM, kupiony 07 .1999 rok, salon Nada
rzyn, bezwypadkowy, ciemno zielona perła, 
ABS, 4x poduszka, c=ek, radio klimatro
nik, el.szyby, lusterka, bak + opony zimowe, 
26000 zł - sprzedam. Tel. 046/837-39-89, 
-0608-067-847. 
Przy07.epkę samochodową - sprzedam. 
Tel. 0692-447-493. 
Ford Transit 2.5 O, 1995 rok, lekko uszko
dzony - sprzedam. Tel. 0604-779-223. 
Fiat Panda 1.1, 2003 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-020-872. 
Toyota Yaris I.O, 200312004 rok, szarozielo
ny metalik, 9 tys. km, salon Polska- sprzedam. 
Tel. 0602-615-399. 
Ford Escort Bolero, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-916-603. 
Fiat Siena 1.4 + gaz., alarm, sian dobry 
- sprzedam. Tel. 0608-628-969, 
046/839-66-62 wiecwrem. 
Polonez Caro, 1993 rok - bardzo tanio 
sprz.edam. Tel. 0502-607-594. 
Golf U, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 
Renault Laguna, XI 200 l rok, zieleń migda
łowa - sprzedam. Tel. 0601-843-435. 
Sprzedam nową przyczepkę samo
chodową. Tel. 0508-160-198, 
046/839-13"'12. 
Renault 19 1.4, 1995 rok, zadbany 
-sprzedam. Te). 0696-481-935. 
Daewoo Tico, 1993 + gaz - niedrogo spiZe
dam. Tel. 0692-575-415, 024/277-39-63. 
CC 700, 1997 rok - sprz.edam. 
Tel. 0661-769-718. 
Tawria I.I, 1992 rok, OC, przebieg 
- tanio sprzedam. Tel. 0507-318-575. 

Renault Laguna comb~ 1997 rok, poduszki, 
c.zamek, alarm, stan dobry, I 0500 zł 
- sprzedam. Tel. 0698-565-005. 
Tico, 1996197 rok, stan idealny 
- tanio sprzedam. Tel. 0660-680-306. 
Tico, 3600 zł - sprzedam. Tel. 0698-584-316. 
Polonez, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-568-952. 
Opel Corsa 1.70; slazypce, bannonia 
3-rz.ędowa- sprzedam. Tel. 046/831-62-12. 
Ford Fiesta 1.1, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-725-432, 0508-100-453. 
Przyczepka. Tel. 0602-230-475. 
Przyczepka - sprzedam. Tel. 0661-595-491. 
Passat, 1.9 TDi, J 15 KM, combi, klimatronic, 
s-zcić biegów, sprowadzony. 
Tel. 0691-582-662. 
Sprzedam Fiata I 26p, l OO zł. 
Tel. 0421710-87-65. 
Ford Transit, 1988 rok, centralny zamek, alarm 
- sprzedam. Tel. 0421710-86-37. 
Daewoo Tico, 1998 rok, 4000 zł, biały, pierw
szy właściciel, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0504-010-472. 
Ibiza, 2002 rok, salon, idealny - sprzedam. 
Tel. 0693-341-512. 
Seicento, pierwszy właściciel, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0692-387-028. 
Opel Omega combi, 1991 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0421719-20-65 po 20.00. 
Punto, 1.2,SX, 1996/1997rok,gaz,5-<lrzwio
wy; Uno I .O, Xl 1998 rok, gaz., 5-drzwiowy; 
Uno 900, 2002 rok, 5-drzwiowy; Siena 1.6, 
16V, 1998 rok -sprzedam. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 
Fiat Tempra combi, 2.0i, I 6V, 1993 rok, 
gaz., zarejestrowany - sprzedam. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 
Ford Fiesta, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-700-328. 
Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-40-23. 
Fabia z gazem, 2002 rok, ostatni październik, 
silnik 1.4, 22500 zł - sprzedam. 
Tel. 0421719-29-51. 
Golf2, 1987rok,ga:z.,cena 1500zł-sprzedam. 
Tel. 0668-010-915. 
Ford Mondeo 1.8 16V, 1994 rok, 
pełna opcja - sprzedam. Tel. 0694-261-784. 
Renault Kangoo, 2000 rok - spIZedam. 
Tel. 0606-326-740. 
Opel Astra U, twbo diesel combi - sprzedam. 
Tel. 0506-936-684. 
Polonez Truck, 1989 rok, instalatja gazowa 
-sprzedam. Tel. 0508-213-640. 
Polonez 1500 z gazem, 1990 rok, pr.zegląd, 
OC, stan dodry, cena 1000 zł-sprzedam. 
Tel. 0506-123-65 l. 
Uno 0.9, 2002 rok, pięciodawiowy, 
idealny - sprzedam. Tel. 0421719-20-77. 
0604-392-876. 
Fiat Siena 1.6, 16V, I 998 rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876. 

Fiat Tempra combi 2.0, 16 V, gaz., 1993 rok 
- sprzedam. Tel. 0421719-20-77, 
0604-392-876. 
Seicento, 200 I rok, 900 cm, srebrny metalik, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0663-350-358. 
VW Passat 1.9 TOI, 1995 rok, ABS, klimaty. 
zacja, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, radio CD, cena 13900 zł- sprzedam. 
Tel. 0600-045-433. 
Seicento, I właściciel, 1999 rok, 52 tys. pue
biegu, cena 8 tys, zł - sprzedam. 
Tel. 0692-387-028. 
Polonez Caro, 1997 rok, silnik Rowem 1.4, 
cena 3800 -sprzedam. Tel. 046/831-65-15. 
VW Golf Il, po wypadku - sprzedam. 
Tel. 0421719-73-27. 
Sprzedam kompletną instalację_ gazową 
do: Żuk, Nysa, Fiat 125. Tel. 0509-440-293. 
Golf IV 2.0, 2000 rok -sprzedam. 
Tel. 0609-491-588. 
CitroenJwnper2.5 TDI, 2000 rok-sprzedam. 
Tel. 0606-627-382. 
l 26p, 1989 rok, biały, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0508-051-699. 

· CC 900, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 05~-187-242. 
Sprzedam opony używane Michellin En_ergy 
195/60 Rl5. Tel. 0605-221-696 po 18.00. 
Każdy japoński kupię. Tel. 0515-175-977. 
Każdego VW - kupię. Tel. 0500-167-670. 
Fiat Marea, 1997 rok, klimaly2>1tja, 
serwisowany. Tel. 0608-539-560. 
Kupię każdego Opla po 1992 roku 
Tel. 0500-167-670. 
Kupię osobowe. Tel. 0608-539-560. 
Niemiecki - kupię. Tel. 0509-791-220. 
Cinquecento 900, 199411995 rok, instalacja 
gazowa - sprzedam. Tel. 0505-098-565. 
Opel Kadett 1.3, gaz., 134 tys. km, stan tech
niczny, karoseria - bardzo dobre - sprz.edam. 
Tel. 0888-600-539. 
Star 1142, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0691-605-463. 
Skoda 105/120-sprzedam. Tel.0605-725417. 
Seicento 900, 1999 rok, 9000 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-500-982. 
Złomowanie pojazdów, zaświadczenia na 
miejscu, l110'Żiiwość odbioru, skup samocho
dów. Tel. 0602-123-360. 
Lublin 2.50, 1998 rok, (2/) krótki), plande
ka, kolor biały-sprz.edam. Tel. 0606-529-656. 
Skoda FeLicia 1.3, 1998 rok, 150 tys. km., gaz 

- - sprzedam. Tel. 0502-585-857. 
Trabant - wszystkie części sprzedam. 
Tel. 0600-885-627. 
Skoda Felicia 1.6 Volkswagen, 1999 rok, gaz, 
wspomaganie, poduszka powietnna, I wła
ścicieL seiwisowany, 10700 zł - sprzedam. 
Tel. 0601-204-034. 
Seat Ibiza I .O, 1997 rok, Il właściciel, serwi
sowany - sprzedam. Tel 0607-273-734. 
Mazda 121 1.2 I 6V, 1997 rok, kolor boolo
wy, 5-drzwiowy, 8400 zl - sprzedam. 
Tel. 0504-129-814. 
Daewoo Matiz, 1999 rok, kolor złoty, 
I właściciel, serwisowany - sprzedam. 
Tel. 0601-922-673. 

CC 700, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-27-27. 
Iveco 35-10, 1997 rok - pilnie sprzedam. 
Tel. 046/837-85-87. 
Mercedes 4078, 1978 rok - tanio sprz.edam. 
Tel. 0512-280-177. 
Opel Astra 1.6+ gaz, 1994 rok, biały, 3-drzwio
wy, 6000 zł - sprzedam. Tel. 0600-741-!47. 
Polonez 1.9, 1989 rok, do remontu 
- sprz.edam. Tel. 0692-908-809. 
VW Polo 1.6, 1998 rok, ABS, wspomaganie, 
szyberdach - sprzedam. Tel. 0605-996-297, 
046/832-77-27. 
Auta skorodowane, po wypadku, 
w pełni sprawne, do 1000 zł - kupię. 
Tel. 0603-887-667. 
Sprzedam części (Polonez, Fiat, inne). 
Tel. 0603-887-667. 
Golfll 1.3, 1990 rok, wspomaganie, c. zamek, 
alarm, odcięcie zapłonu, nowa instalacja ga
wwa, 5100 zl- sprzedam. Tel. 0697-689-855. 
VWPassatB5 l.8Twbo(l50KM), 1998rok, 
granatowy metalik, combi, pełne wyposaże
nie (klimątronic ), stan auta bez zastrzeżeń, 
24500 zł -sprzedam. Tel. 0608-041-970. 
Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, granatowa, 
5 drzwi, salonowa, jeden użytkownik, 
stan auta bezzastizeżeń, I 7500 zł- sprzedam. 
Tel. 0694-854-712. 
Mondeo, 1999 rok; BMW, 1995 rok; Fiesta, 
1994 rok - tanio sprzedam. Tel 04&837-66-24. 
Fiat 126p, 1996 rok, 115 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0691-730-163. 
Sprzedam nową przye?.epkę samóehodOwą 
Tel. 0603-332-651. 
Wyjazdy po auta z kLientalhi do Niemiec. 
Tel. 0504-065-348, 0888-300-550. 
Łada Samara 1.5, 199l/1992·rok, 5-drzwio
wy, biały, wersja fińska - tanio sprzedam. 
Tel. 0500-268-099, 0508: 177-673. 

25.05.2006 r. 

Ford Mondeo 2001 rok, comb~ diei;el, Fiat 126 el, 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
lekko uszkodzony. Tel. 0602-797-678. Tel. 0605-535-396. 
VW Passat B5 l.8 20V, 1997/98 rok, elek- Toyota Corolla 1.8 O, 1991 rok, stan dobry, 
tryczne szyby, lusterka, wspomaganie, ABS, cwwooy- spr-L.edam. Tel. 0513-160-551. 
regulatja kierownicy - sprzedam. Fiat 126 el, 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0668-594-273. Tel. 0661-805-593. 
Fiat 126p, 1994 rok- sprzedam. Opel Astra l.4 MP!, 1995/96 rok, stan bdb 
Tel. 0502-647-874. -sprzedam. Tel. 0501-818-524. 
Ford Fiesta 1.3, 1993 rok, stan idealny Fiat 126 el, 1997 rok, stan bdb - sptzedam. 
- sprzedam. Tel. 0607-198-603. Tel. 0600-970-598. 

Ducato Maxi, 1991 rok-sprzedam. Fiat Siena 1.2, 1999 rok, gaz., poduszka, 
Tel. 046/837-01-56 po 22.00, 0889-009-972. stan techniczny i wizualny idealny 
VW Golf ID 1.4 benzyna, 1992 rok, -sprzedam. Tel. 0692-304-430. 
cena 6700 zł - sprzedam. Tel. 0889-990-384, Fiat CC 900, 1997 rok, niebieski metalik, 
046/837-08-42. zderniki w kolorze, r właściciel, beżwypad-
Fiat 126p, 1991 rpk-sprzedam. kowy,5600zł-sprzedam. Tel.0888-044-711. 
Tel. 0663-476-685. Fiat 126el, 1998 rok - sprzedam. 
VWGolfill l.8, 1993rok,czamy, -Tel. 046/863-60-14. 
cena 6500 zł (do uzgodnienia) - sprzedam. Pila spalinowa Stihl o 18. -
Tel. 0693-542-137. Tel. 046/863-60-14. 
Fiat 126p, 1994 rok, stan bardzo dobry, Renault Megane 1.6, 1998 rok, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. pełne · · sal sprzedam. 
Tel. 0511-492-515. Tel.~'& onowa-

VW Golf m komb~ 1.9 TDI, 1994 rok, stan Opel Corsa 1.4, 1997 rok, salonowa 
bardzo dobry-sprz.edam. Tel. 0500-089-448. - sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Opel Calibra, 1991 rok, =rwony, benzyna Opel Vectra 1.8, 1997 rok, salonowa, 
- sprzedam. Tel. 046/838-9540. benzyna + gaz., pełne wyposażenie 
Skoda Octavia l.9 TDI, 2003 rok; Peugeot -sprzedam. Tel. 0602-494-810. 
Boxser'2.5 O, 1995 rok, bus, stan dobry Honda Civic 1.4, 1997 rok - sprzedam. 
- sprzedam. Tel. 0502-037-679. Tel. 0602-494-810. 

Mercedes 1242.3 gaz., 1991 rok; Peugeot406 Fiat Punto J.2 +gaz., 2000 rok, 5-drzwiowy, 
1.6 gaz., 1996 rok; Golf Il l.6 O, 1988 rok; złoty metallic, el. szyby, sity wspomaganie, 
Volvo460 2.0 gaz., 1994 rok- sprzedam. 13500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 
Tel. 046/83!-0l-29. Astra 1.4, 1997rok,silnikekotec,combi,szam-
Hyunday Accent, 1996 rok, po wypadku - pański metalik, c.zamek, alarm, poduszka, 
sprzedam. Nieborów 187, tel. 046/838-57-22. wspomaganie-sprzedam. Tel. 0694-633-656. 

Fiat CC 700, 1996 rok, 95 tys. km, b. dobue Renault Laguna 1.8, 1999 rok; granatowy 
utrzymany, sprawny technicznle - sprzedam. metalik, klimatronik. poduszla-: ABS, wspo-
Łowicz, tel. 0461837-57-32. maganie, el.lusterlca, radio, ARS, podgizewa-
Ford Ka, 1997 rok - sprz.edam. ne fotele, el.szyby - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. Tel. 0692-666-745. 
Fiat Marea, 1997 rok, klimatyzatja Mitsubishi Carisma, 1995 rok, zarejestrowa-
- sprzedam. Tel. 0608-539-560. na, zielona, 2x airllag, I właściciel, 140 tys. 
Knldyt na każde auto. km, 13900 zł - sprzedam. Tel. 0501-411-484. 
Tel. 0698-624-369. Skoda Felicia l.3, 2000 rok, biała, 
Audi A4 1.9 TOI, 110 KM, 1999 rok, I właściciel, bezwypadkowa, 85 tys. km, 
sprowadzony, klimatyzacja, serwisowany, 8900 zł - sprzedam. Tel. 0501-211-484. 
czarny metalik, z chromami - sprzedam. Daewoo Lanos, 1999/2000 rok, I wlaściciel, 
Tel. 0888-224-456. 42 tys. km, bordo metalik - sprz.edam. 
Fiat Brava 1.2 SX, 2000 rok - sprzedam.· Tel. 0604-564-768. 
Tel. 0602-756-975. Opel Vectra 1.6 16V, 1998 rok, I właściciel -
VWTransporterT4, 2.4D, 1995 rok, sprzedam. Tel. 0502-507-768. 
prz.eszklony do połowy- sprzedam. FiatSiena l.2, l999rok,ciemnozielonymeta-
Tel. 0692-601-689. lik, instalacja gazowa, autoalarm, stan dobry, 
Fiat 126p, 1990 rok~ sprzedam. 9900 zł- sprzedam. Tel. 0608-409-744. 
Tel. 046/837-10-29. Opony do Tico i alufulgi 13", kola 14" 
Opony używane oraz felgi, ró2ne rozmiary - sprzedam. Tel. 0608-409-744. 
- sprzedam. Tel. 0606-525-696. VW Passat B5, 1999 rok, srebrny, 
Kupię 2 x opony 20Sn5, 14/C. Iwłaściciel,pełnaopcja,22600zł-sprzedam. 
Tel. 0889-478-566. Tel. 0501-213-067. 

Okazja Fiat Siena 1.6 HL, 1998 rok+ gaz VW Golf W, 1997 rok, wiśniowy, 5 drzwi, 
-sprzedam. Tel. 0500-134-201, 12200 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
046/837-10-22. Łada Samara, 1993-rok, bordo, 5d, idealny, 
Skrzynia do Poloneza, 1993 rok, 5-biegowa 1400 zł- sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
oraz sied7.enia kubełkowe - tanio. Mercedes E210 3.0 O, 1996 rok, automat, 
Tel. 0880-630-156. =ma peria, full opcja, bez skóry, 28700 zł 
Żuk, stan dobry, iwterma -sprz.edam. - sprzedam. Tel. 0888-596-487. 
Łowicz, tel. 046/837-00-87. Matiz, 2000 rok, po wypadku - sprzedam. 
Peugeot 306 combi 1.6, 2001 rok, salon Tel 046/838-72-78. 
Polska, wyposażony - sprzedam. zamienię. Fiat 126p, XIl 1992 rok - sprz.edam. 
Tel. 046/837-01-33, 0502-346-003. 0511-658-859, 0507-863-664. 
Fiat 126p, 400 zl - sprzedam. Tanio-części do Żuka, Malucha, Samary, 

,;I'el. 0691-090-215. · Golfa!, Trabanta, Syreny-sprzedam. 
Seat Ibiza 1A, 1997 rok, benzyna, gaz Tel. 0667-787-041. 
- sprzedam. tel 0502..J69.670, VW Golf! l.50, stan dobry-tanio sprzedam. 
0698-33M52,046/837-55-88. Tel. 0509-499-926. 
Cinquecento 900, 1993 rok - sprzedam. Skoda Felicia,.1998 rok, żółta, b + g, 
Tel. 0602-743-597. 6800 zł- sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
Ford Escort 1.8 O, 1992 rok -sprzedam. 0502-368-488. 
Tel. 0602-170-154. Seicento, 1999 rok, szary metalik, błg, 
Skoda Favorit - pilnie sprzedam. 7200 zł -sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
Tel. 0692-498-283. 0502-368-488. 
Części - Ducato, Ford Siena i Scorpio, Hyun- Golf Ili, 1995 rok, 5 cl, niebieski metalik, 
dai, Renault 11 O, Renault 5, Polonez, 125p, 9400 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
Polonez l.9 O, 126p, Łada 2107, Ford Mon- 0502-368-488. 
deo (blacharskie) - sprzedam. CC 900, 19%97 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. Tel. 0600-214-242. 
Citroen ZX l.4i, 1994 rok; CC, 1996 rok; Fiat 126p, 2000 rok-sprzedam. 
Seicento, 2001 rok, uszkodzony - sprzedam. Tel. 046/838-91-79. 
Tel. 0504-199-580. Volvo 540, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Cinquecento 900, 1996 rok, srebrny metalik, Tel. 0663-801-463. 

~sptralnrzedamy ~e~06autoal91-6f;:282stan. dobry Opel Vectra l.8 gaz., 1992 rok-sprzedam. 
Tel. 046/838-82-56. 

Seicento 2001 rok+ gaz - tanio sprzedam. Jetta l.6, 1984 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0886-804-229. Tel. 046/838-82-00. 

Duży wybór aut w Niemczech. Seat Ibiza 1.4, 1999 rok, salon, I właściciel -
Wyjazdy z klientami. Tel. 0695-774-207. sprzedam. Tel. 0606-329-477, 046/838-86-54. 
Seat Ibiza l.4 16V, 2000/2001 rok, bogate Daewoo Nexia J.6, 1996 rok, zielony, 
wyposażenie, stan techniczny i wizualny wspomaganie, el.szyby, autoalarm-sprzedam. 
idealny - sprzedam. Tel. 0692-304-433. Tel. 046/838-90-28. 

VWGolfillcombi l.9TD, l996rok,stantecb- Opel Astra 1.4, 1995 rok, ETZ251, 1990 rok 
niczny i wizualny idealny- sprzedam. -sprzedam. Tel._ 0500-427-361. 
Tel. 0889-860-034. 
Fiat CC 700, 1996 rok, czerwooy, Polonez Caro, 1993 rok, benzyna + gaz., 
immobiliz.er,cenadouzgodnienia-sprz.edam. garaż.owany- sprzedam. Tel. 0606-140-709. 
Tel. 0692-304-433. Fiat 126el, 1994rok - sprzedam. 
Seicento, 200 l rok, bardzo mocno uszkodzo.. Tel. 0241277-96-5 l. 
ny przód, pełna dokumentacja - sprzedam.- Opel Vectra, gaz, 3500 zł - sprzedam. 
Tel. 0889-860-034. Tel. 0886-522-480. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA „IKESANAW NA NAROŻNIKU NOWEGO R:YNKU I ULKOZIEJ; 
• KWIACIARNIA »EGZOTYCZNA~ NA UL STANISŁAWSKIEGO$;• KIOSK OS. J>ĄBROWSKIEGO 24 •RAMPA; •KIOSK Lotto NA OS. BRATKÓWICE; • TARGQWIC.ł. 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWU..ON NR 4 - PUNKT SPRZEOA!Y PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI): • SKI.EP P. KRYNICKIEGO NĄ UL ŁĘCZYCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JĄCKOWICACH: • SKLEP F. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIĘ; • SKLlOP P. PAPłlORNIK W ł(OMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWlE; 
• SJ<LEP P. PACLER. W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSł(IEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPER.NIKA W KIERNOZI; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P.. QOJ W PARMle, W SKl.EP P. MARCZAKA W KRĘPJE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZ:-KOWICAClł; • Sl<LEP P. WODZVfłSKJEGO W ROOóiNIE; a SKLEP GS W ZŁM<OWIE KOŚCIELNYM; • $KUP P. FIGATA W NlEBOROWlfi; • SKI.EP 
p; SZALENIEC W tABO$TOWIE; a SKI.EP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM Ji)zEFóW; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH 
STARYCH NR 60_; • SKLEP P. GASIK W RYBNllO NA UL, tlŁUGIEJ 2; • SKt.EP P. WIERZBłCKlEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
• SKLĘP P. GREFKOWICZ: W HUMINIE; a SKLlOP P. DRAGAŃSKleJ W KOCIERZEWIE PŁN. I Ró:tYCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
~U MłCHM.A" P. WRZESl~SKIEGO W OSMOLlllllE. UL RYNEK 1; • PPH .KARINA" P. LUCYl'IY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W $0KOŁ'OWIE 19; •SKI.SP ~ABC.„" P: GORTAT PlttY Ul. RYNEK KOŚCIUSZKł 17 W BOLIMOWIE;• SKL"EP P. KLIMCZAK W TIUCIANCE54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPĄ W HUMINIE 448; • Sl(l.EP P.ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZUU ORZESZl5K W SOCHACZEWIE NA UL PŁOCKIEJ 46148; • SKLEP 
WlELOl:lRA.NtOWY P. MAŁGORZATY S~GAW SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV cz:AĄNEGO 1~ • SKLEPWIEL~OWY P; KWIATI(OWSKIEGOWZDIJNACH 25 

PUNKTY PRZYJ„OWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": • KWJAclARWIA ooBEJA w GŁOWfłlE, UL. WOJSAA P9LSKleao 24: 
a SKLEP SPOŻ\'WĆZO-MIĘSNY WGł.OWNIĘ, UL SIKORSKIEGO 4;. •SKLEP WlELOBAANŻOWYW GŁOWNIE, UL,. HUTA JÓZEFÓW BL.3; • KIOSK PRZE-.,VSŁ.0-
WV W StR'\'.KOWIE PLAC ŁUKAS~SklEGO 2; • SK~ Z ART- SPOfi'WCZO.PRZEMVSŁOWVMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK, 
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NOWY PUNKT PRIYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
TARGOWICA MIEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAżY PRASY (naprzeciwko alei z warzywami) 

CC 900-sprzedam. Tel 0241277-91-117. Fiat l 26p, czerwony OC i przegląd Sprzedam MZ-ETZ 251, MZ TS-250. Dom z dzialką, 8 tys. mkw„ 6 km od Głowna. Sprz.edam mieszkaniefi0,5 mkw„ Sprz.edam dom w Radziwillowie Mazowiec-

Polonez Caro, benzyna + gaz, 1993 rok - sprzedam. Tel. 0660-667-311. Tel. 0606-786-748. • Tel. 0604-641-333. os. Bratkowice. Teł. 0606-472-541. kim, działka 1800 mkw. Tel. 046/833-78-55. 

-sprzedam. Tel. 0604-176429. Sprz.edam ~ę samochodową 500 kg Simson SR 50/fiO, stan bdb, 2500 zł. Sprzedam działkę 2 ha, uzbrojooąpod budow- Poszukuję lokalu do wynajęcia o p<lW. 20- Sprzedam działki budowlane, 

AbsoUnie caly, uszkodmny, osobowy ladowności. Tel. 0507-244-026. Tel. 0505-138-209. nictwo, Kalinów 24. Teł. 0602-257-054 50 mkw. na Starym Rynku, Zduńskiej, No- Ludwików koło Skierniewic. 

-~Tel 0501.ał'l.eo&, 046/831-85-71. Polonez Truck, 1996 rok, 2-0SObowy, Sprzedam Jawę, 500 zł. Tel. 0421719-12-14. Głowno, ul. Kamieńska 15, działka 5577 wym Rynku lub Stanisławskiego lub przyj- Tel. 046/832-73-78, 0604-136-932 

Absolumie kupię każde auto powyżej oplacooy, niesprawny, burty aluminiowe Sprzedam skuter KWSOQT-2 Hurrigane, stan mkw„ ogrodzona, media w ulicy, pod zabudo- mę wspólnika do przejęcia wię'kszej po- Sprzedam dom na Zadębiu z działką 

1990 roku, rozbite łub zniszczone. - sprzedam. Tel. 0602-85-45-09. bardmdobry. Łowicz, ul. Annii Krajowej 108. we. Tel. 0421719-43-44, 0509-104-1!85. wierzchni. Ofe.13 waina do 15 sierpnia 2006. ponad 700 mkw. Tel. 0697-ó20-406. 

Tel. 0503-126-774, 0602-ó85-ól3. Polonez, 1996 rok z g&ern, stan idealny Tel. 046/837-90-54. Sprzedam M-4, IV pi~. Głowno, 
Tel. 0601-ó30-880, 046/837-71-77. 

Sprzedam działkę o powierzchni 4900 mkw„ 
Sprzedam 84 mkw„ ul. Bolimowska. 

Absolutnie kuplf każdy osobowy caly, - sprzedam lub zamienię na malucha. Sprzedam motorynkę. Tel. 046/838-91-08. · osiedle Sikorskiego. Tel. 0603-950-339. Nowy Dwór Parcela Tel. 0503-408-287. 
Tel. 0697-ó86-SOI. Tel 0668-314-253. 

uszkodzony lub zniszczony. Skuter Quest 2004 rok, salon, se.wisowany. Sprz.edam 2 ha, Zielkowice-Czajki. Sprzedam dzl~ rolno budowlaną 
Tel. 0505-945-772. l'rzyczepkę campingową, 1987 rok Tel. 0502-778-128. Tel. 0512-102-293. Sprzedam działkę budowlaną 0,40 ba 2 hektary. Tel. 17-443. 

Auta bezwypadkowe, całe, US2Jcodzone. - sprzedam. Tel. 0602-731-489. Nowe, obszerne zabudowania, l,fiO ba ziemi, 
w Malszyeach. Tel. 0606-281-707. 

Sprzedam działkę 30 arów po lesie. 
Tel. 0509-228-325. Punto 1.1, 1997 rok, zielony, 

Simson S-51 - tanio sprzedam. 
z możli\VOOcią dużego powiększenia, okoli- Sprzedam dużą~ w Łowiczu, Tel. 046/839-ó2-94, 066G-57-l l-49. Tel. 0508-1109-106. 

Auta~ skupujemy. 3-drzwiowy, bezwypadkowy, salonowy. ce Żychlina Tel 0241285-34-79. ul. Warszawska przy stacji PKP). 
Sprzedam .ca mkw. - parter 

Tel. 0605- OO-S74. Tel 0606-395-256. Sprzedam WSK-125. Teł. 0692-100-406. 
NieDbudowana dzlalka ok. 300 mkw. 

Tel. 046/837.Q-15. os. Widok. Tel. 046/832-77-81. 
Sprzedam motocykl licencja Honda 15, Zamienię mies2iamie własnościowe 36 mkw. 

BMW 316, l.6+gaz, I 989 rok - sprzedam Punto I.I SX, 1995 rok, 7700 zł, w zabudowie szeregowej przy ul Tka- Sprzedam działkę 4 ba z lasem i budynkami. 
Tel. 0601-80-46-16. bordo metalik, salon, 5-<lrzwiowy - sprzedam. dwa cylindry, rozruch elektryczny, salon, czew oJ: Wydzlalem Komunikacji). w Życblinie na podobne w LowiCZIL 

Tel. 046/835-30-66, 0508-257-134. 
Tel. 0668-445-1 78. 2005 rok, 980 km. Tel. 0604-210-995. Tel. -163-270. Tel. 0661-1148-452. 

Cinquecento I IOO, 1996 rok, kolor Wity, 
Punto II I 2, 2000 rok, 12300 zł, Motorynkę - sprzedam. Tel. 0600-623-430. Sprzedam działkę, Jastrzębia koło os. Górek Zamienię M-1 (I 8 mkw.) na M-3, ceotrum. Sprz.edam gospodaratwo rolne (2 ba) z siedli-

obniż.ooy, ospojlerowany, s1an dobry Teł. 0600-184-771 po 18.00. skiern z parterową zabudol!'ll mieszkalną bli-
-sprzedam. Teł. 0880-35-38-19. zloty metalik, 5-<lrzwiowy, I właściciel Kupię Junaka lub imy stary pojazd, Tel. 0510-124-705. sko Skierniewic. Tel. 0512-085-999. 

- sprzedam Tel. 0668-445-178. stan obojętny. Teł. 0601-385-900. Mieszkanie wlasnościo\Ye 36 mkw„ 
Cinquecento 700, 1997 rok, cena 3700 zł Sprz.edam 3,6 ba ziemi, położone mi<;dzy Sprzedam działkę o powierzchni 1200 mkw. 
-sprzedam. Teł. 0605-100-574. Renault Clio 1.4, 1999 rok- sprzedam. Sprzedam Motorynkę, stan idealny, Arl<adią a Nieborowem, PfZY Alei Lipowej I piętro, os. Bratkowice. Tel. 0508-451-071, 

- Rawka Tel. 0501-ó13-584. 
Tel. 0509-075-30 I. cena 520 zł. Teł. 0888-285-186. z dostq>em do rzeki. Teł. 046/830-39-45. 034/325-ó4-92. 

Cinquecento 900, 1994 rok, srebrny metalik, Sprzedam działkę 3000 mkw„ Prondotów, 
II właściciel, cena 4400 zł - sprzedam. Renault Clio I.I, I 997 rok, 7800 zł Sprzedam Simsona SB 50 stan idealny Pilnie sprzedam ogródek dziaikowy Sprzedam działkę 430 mkw. +media, .7 zł za mkw. Tel. 046/833-77-08. 
Tel. 046/834-81-14. -sprzedam Tel. 0601-80-46-16. 1988 r„ cena 2100 zł. Tel. 0609-933-ó99. 500 mkw„ drewniana altana 20 m, woda, prąd, ul K007llka. Tel 0663-557-950, 0663-505-438. 

Renault Clio m -sprzedam. Teł. 052-061-163. Sprzedam Motorynkę Stella I 997 rok. w pobliżu mleczarni. Tel. 046/837-36-35, Sprzedam kiosk bez lokalizacji. Mies2i<anie dwupoziomowe 200 mkw. łub za-
Cinquecento Sporting I.I, 1997 rok - spi= 

Tel. 0512-1136-884. 0506-998-199. Tel. 0607-5 I 7-065. mienięnarnniejsre, dond<. Tel 0601-30-70-22. 
dam. Tel. 0509-379-106, 0506-066-990. Renault Clio, 2003 rok - listopad, 

Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ba Sprzedam działkę budowlaną, os. Mysłaków. Sprzedam gospodaratwo rolne 4 ha z budyn-
Citroen AX I.I, I 996 rok - sprzedam. USlkodzony- sprzedam Tel. 0503-09-88-12. Sprzedam mini ścigacz oowy. kami gospodan:zymi, Wola Makowska. 

Tel. 0512-1136-884. z budynkami. Bąków Górny 47, Tel. 046/837-ó9-33. 
Tel. 046/838-09-24. Renault Kangoo 1.9 DTI, 2001 rok, tel. 046/837-00-26 po 19.00. Sprzedam łub wynajmę fumie mieszkanie 

Tel. 0502-ó87-356. 

Corsa 1.2, 2003 rok, I właściciel, full opcja, I właściciel - możliwość zamiany (tańszy). Sprzedam dzl~ budowlaną 
Tel. 0501-715-ó09. Działka rolno-budowlana o pow. 8000 mkw. J.pokojowe 75 mkw„ parter, 

20 tys. km - sprzedam. Tel 0665-977-562. GARAŻE 118 obrzeżach Łowicza - sprzedam. os. Baczyńskiego. Teł. 0696447-463. 1050 mkw„ ul. , media. 

~ do Fiata I 2(ip - sprzedam. Renault Megane combi 1.4 16V, 2001 rok, Tel. 044/683-48-07 wiec:zorem. Tel. 066G-746-303. Lokal w ceotrum ~owym. 
Tel. 0601-754-244. cena I 6700 zł, salonowy - sprzedam Działki budowlane od I O zł za mkw. 

łub zamienię na tańszy. Tel. 0602-367-765. Do wynajęcia garaż w ceotrum Łowicza 72 mkw„ wlasnościowe, IV pi~ +garaż, Tel. 0601-303-251. 
Daewoo Matiz, 2000 rok, pomarańczowy os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865. Teł. 0504-129-1155. 

Renault Traftic 2. ID, I 992 rok, skrzyniowy Tel. 046/837-113-28, 0604-192-784. Sprzedam działkę rekreacyjną nr 50, 
metalik, przerysowane drzwi i błotnik, 

Wynajmę garaż na os. Bratkowice, Sprzedam dom, pow. 240 mkw„ PfZY ul. Boli- cena 5500 zł. Łowicz, Łódzka. Posiadłość 3,6 ha, komfortowy dom, 
cena 6600 zł- sprzedam. Tel. 0605-100-574. - sprzedam. Tel 0608-034-384. budynki gospoda=e, staw, sad, 

koło m;jni. Tel. 0603-741-500. mowskiej - tanio. Tel. 0509-1!97-ó27. Tel. 046/837-57-35, 0603-ó52-996. 
Daewoo Nubira 1.6 + gaz, I 998 rok, Scoda Oktavia combi, 1.9 IDI, 2001 rok, Skierniewice. Tel. 0889-950-912. 

cena 8300 zł - sprzedam. Tel. 0512-381-522, automat-sprzedam Tel. 0609-837-125. Garaż do wynajęcia, os. Szacych Swegów. Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw„ Sprzedam M-4, (i() mkw„ wyremontowane, 
Spl7.edam dom, os. Zadębie. 

Teł. 046/837--00-05 po 18.00. uzbrojoną, we wsi Micbałówek. własnościowe, os. Bratkowice + garaż 
0504-081-263. Seat Arosa 1.4, 19991'2000 rok, bezwypad- Tel. 0696-961-783. - pilnie, tanio. Tel. 0500-651-244. Tel. 046/833-05-83 po 18. 

Daewoo Nubira combi 1,6, 1998 rok, 8500 zł kowa, zadbana -sprzedam. Teł. 050 l -715-ó09. Do wynajęcia garaż, os. Noakowskiego. 
Sprzedam lub wydzier7.awię budynki nadział- Mieszl<anie 2-pokojowe, PfZY ul. Kwiatowej. Sprzedam działkę rolno-budowlaną I ba 

-sprzedam. Tel. OfiOl-8(}.46-16. Seat Ibiza I 2 +gaz, I 990 rok, 3500 zł Teł. 0602-187-540, 046/837-ó3-39. w Skierniewicach, Nowomiejska, ce (i()()() mkw. w Lowicru, ul. Łód2ka 6 i 8. Tel. 046/837-111-14 po 17.00. 
Daewoo Tico, 1997/1998 rok, elektryczne - sprzedam. Teł. 046/834-82-118. 

NIERUCHOMOŚCI Tel. 0508-324-558. Sprzedam działkę 4090 mkw„ 
wszystkie media, możliwość lctniegozamiesz-

szyby, ceotralny zamelc: - sprzedam. Seat Ibiza l.6, gaz, I 994 rok - sprzedam. Dom z cegły, stan surowy + tynki Łowicz, ul. Młyńska Tel. 0604-647-552. 
kania Teł. 0698-503-497. 

Tel. 0505-464--065. Tel. 0694-479-498. -SPRZEDAŻ Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej. + pląd, zamknięty, Kłemozia. Mieszl<anic do wynajęcia os. Bratkowice. 
Fiat 126p, 2000 rok, I właściciel - sprzedam Seicento 0.9, 2001 rok, czarny, 75000 km, Tel. 024/277-81-85 po 20.00. Tel. 0608-456-588. 

Tel. 0602-731-489. 9800 zł, Skierniewice - sprzedam. 
Tel. 0695-989-1132 

Sprnxlam dom panerowy z placem Dom mies:lXalny i gospodarczy (murowane), Mieszkanie własnościowe fi0,33 mkw„ Sprzedam lub wynajmę lokal handlowy 
Fiat Bravo 1.4, 1997 ~ inslalacja gazowa, Tel. 0503-103-338 po 16 04Ml32-25-34. działka 12 arów. Sanniki, tel 0241277-01-24. os. Bratkowice, IV piętro. Teł. 046/837-01-114. 66 mkw„ okolice Dworca PKP i PKS. 

osiedle Je2Jowska w Rawie Mazowieckiej. 

elektryczne szyby i lusterka, immobilizer, Seicento 900 + gaz, I 999 rok, Uzbrojone działki budowlane w Głownie: 112 bliiniaka - sprzedam. Teł. 0665-072-555. Tel. !1461833-33-79, 0608-066-31 I. 
Teł. 0321203-72-19, 0695-585-193. 

komplet opon zimowych, przebieg I 40 tys. srelmy metalik, cena 7900 zł - sprzedam. ul. Cebertowicza i Jablońskicgo. Sprzedam dom na wsi z zabudowaniami, I ,4 
km, cena 8000 zł-sprzedam. Tel. kootaktowy Tel. 04Ml35-33-08. Tel. 0421719-10-55, 0508-100-454 po 18.00. 

3 ha z kompletem zabudowuń w miejscowo- Sprzedam działki budowlane w Zielkowicach ba ziemi. Tel. 046/835-31-01, 0667-ól5-126. 
0506-11-50-10. Silnik do VW LT-28 bez osprzętu- sprzedam. DuiB posiadłość I, 7 ha, okolice Domaniewic. 

ści Patoki-sprzedam. W rozliczeniu może być na pr=iw lasu. Tel. 046/830-38-89. 
Sprzedam narożny segment komfortowo mieszlcanie w blokach. Teł. 0665-072-555. Sprzedam lub wynajmę pawilon Fiat Siena 1.6 + gaz, I 998 rok, 8900 zł Tel.0503-ó95-442. Tel. 0501-231-510. wykończony 140 mkw. Teł. 0606-952-277. 

- sprzedam. Tel. 060 l -8(}.46-16. Skoda 'Favorit 1.3 gaz, 1991 rok, Sprzedam 1,80 ba łąki nad Bzurą, 
Sprzedam gospodarstwo 12 ba z budynkami. handlowy nr 6 na targowicy w Łowiczu 

Działka budowlana 2000 mkw„ media, Tel. 0691-715-496. od ul. Sikorskiego, 12 mkw„ atrakcyjna cena 
Ford Escort combi l .6+gaz, 1997 rok, cena do uzgodnienia. Tel. 046/833-50-38, Tel. 0691-715-496. Sprzedam dzialkę budowlaną I). ha, 50 m sre- Tel. 0661--021-984. Mokra Lewa. Tel. 0880-936-142. 
7800 zł- sprzedam. Tel. 0601-80-46-16. 0507-890-599. Mieszkanie 75 mkw„ cegła, bloki, 
Ford Fiesta 1.3, 1996'1997 rok, wspomaga- Skoda Favorit, 1991 rok z gazem, 

rokości, nclia, Jastrzębia Tel. 046/837-0747. Sprzedam ziemię na wyn)wnanie terenu. NIERUCHOMOŚCI przy ul. Bolimowskiej, ~ 83 mkw„ cegła, I piętro, garaż. Tel. 0695-774-319. 
nie, elektryczne światła, bardzo dobiy stan, stan idealny - sprzedam. Teł. 0607-521-398. Tel.046/837.a&.20,0601..21 po19.00. Tel. 046/837-49-20, 0696-561-963. Mieszl<anie 75 mkw„ ul. Bolimowska, cegła. -KUPNO atrakcyjna cena-spraodam Tel 0600-964-563. Suzuki Vitara 1.6, I 995 rok, cabrio + wyposa- Dom w Zdunach. Tel. 0604-489-285. Sprzedam do drewniany w Łowiczu. Tel 0508-096-941. 
Ford Transit 2.5 D, 1991 rok, =wony, żenie- sprzedam. Tel 0502-061-163. 

(i() mkw„ os. Bratkowice. Tel. 0603-099-826. 
9-0SObowy, tanio! Tel. 0501-150-914. Tico, I 999 rok, gaz cena 5300 zł 

Tel. 046/831-30-35. Dom mieszkalny z budynktem gospo- Kupię mieszkanie do 48 mkw. w centrum 
Sprzedam dom na Góricach. Dzialka budowlana 800 mkw„ ze sta- darczym, położonym na działce o Łowicza Tel. 0693-ó52-26l. 

Honda Civic I 995 rok, 1.5 I 6Y. 9500 zł, - sprzedam. Tel. 0508-184-090. Tel. 0609-843-ó45. rodrze-. obllb os. Korabka, pow. 1200 mkw. oraz dwie działki 
VW GołfIII GTI 16V, 19995 rok, 11500 zł, Toyota Corolla 1.3, 1991 rok, hatbach, budowlane o pow. 650 mkw. każda. Kupię mieszkanie do 40 mkw. w LowiCZIL 
VW Golf Il 1.3, 1987 rok, 2800 zł, 3700 zł - sprzedam. Tel. 046/834-82-118. Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy, Łowicz. Tel. 066M22-789. 

Bełchów Osładle, tel. 0695-607-859. Tel. 046/837-49-52, 0509-1!97-ó28. 
ToyotaCarinaC l.616V,gaz, 1992rok, 7700zł 118 działce 1200 mkw. w Sannikach. Dom, stan do wykończenia wnętrza + elewa-

Toyota Corolla 1.8 D, 1989 rok, pierwsza Tel. 0604-798-456. Sprzedam dzialkt przentySlowl\ 9300 KUPIĘ~Zl~GOSPOOAR-
·sprzedam. Tel. 0694-745-543. cja zewnętrzna, pow. 220 mkw„ działka 800 SlWOROLNE Ł LUBOI«~ 

Isuzu Troper 22 IDI, 1989 rok - sprzedam. 
rejestracja 1990, stan bardzo dobry 

Sprzedam dzlałk~ s~ mkw„ 'Ogrodzona + budynki gospodan:ze mkw. w Łowiczu, z magazynami 4200 
UCY. TEL 0601~57--098. 

Tel. 0663-432-767. 
- sprzedam. Tel. 0888-932-986. gm. Baruchowo. iii. o 1.Q4. 5xł0 ro, 210 tys. zł. Tel. 0607-459-395. m~„ przy boczn~ waga 

samochodowa 50 t. 200 Kupię dzialkę pod budowę z mediami 
Mercedes 124, 2.0 D, 1994 rok, 9500 zł 

Uoo I.O, 2001 rok, gaz, 8900 zł, =rwony, Domek na ogródkach działkowych 44 mkw„ cegła, os. Bratkowice. kW. Tel. 0510-051-309. lub ze starym domkiem do rozbiórki. Głowno 5-<lrzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam. 
-sprzedam. Tel. 0601-110-46-16. Tel. 0606-395-256. ,,Niedźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-03-25. 

Działka rolno-budowlana w Sochaczewie lub okolice, do I OOO mkw„ cena do 35000 zł. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-ó67. Działka budowlana, Łowicz, ul. Płocka, róg Tel. 0501-ól3-272. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, Vectra B 1.8 16, 1997/1998 rok, gaz sekwen- o pow. 4700 mkw. Tel. 0665-257-320. 
Puszczl Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst- cja, bogate wyposażenie, uszkodzony 1 /}6 ba - Wojewodza, gm. Bielawy. ul. Kiernozkiej. Tel. 046/837-94-40 po 16.00. 

Gospodamwo 2,6 ha z budynkiem Poszukuję kawalerlci. Tel. 0605-563-354. 
kie marki. Tel.046/831-114-39, 0501-461-936. przód - sprzedam. Tel. 0507-598-668. Tel. 0504-181-ó67, 046/837-74-119. M-4, os. Bratkowice, II pi~. gospodan:zym. Słomków k. Skierniewic. 
Octavia 1.6 GLX, 1998 rok, 17900 zł, granat Volkswagen Transporter 1.9 D, 1992 rok, Dom duży murowany, częściowo wykońcro- Tel. 046/837-74-21. Tel. 0608-ó&l-369. NIERUCHOMOŚCI metalik, klimatyzacja, bezwypadkowy, salo- skrzyniowy - sprzedam. Tel. 0608-ó34-384. ny 118 działce 7fi0 mkw. Tel. 046/837-76-79. Własnościowe 3 I mkw„ na Czajkach. Sprzedam dom z działką, atrakcyjna 
nowy. Tel. 0668-445-178. 

\blkswagen Transporter 2.5 IDI, Posesja, dom 90 mkw. + 2 budynki gospodar- Tel. 0601-259-089 po 18.00. lokal~a nad Zalewem w Sklemie- -WYNAJEM 
Opel Ascona 1.8, I 985 rok, benzyna, s1an cze, murowane z cegły, działka I ba. Piaski 16, Dom mieszkalny, gospodarczy, działka l 230 wicach. 81. ~po 18.-00. 1998/1999 rok, 5-0SObowy, furgon 
dobry - sprzedam. Teł. 046/835-13-86 po 17. - sprzedam. Tel. 0608-ó34-384. k. Nieborowa, pow. łowicki. mkw„ Sanniki, tel. 0241277-ól-24. Sprzedam działkę 4600 mkw. Lokal do wynajęcia, ro mkw„ Łowicz, 

Tel. 0602-1!6':P750. ul. Podrzeczna 37 (po sklepie komputero-
Opel Astra 1.4, 1993 rok, 4900 zł - sprzedam. VW Passat combi 1.8, 1993 rok, czarny meta- Nieruchomośćzabudowana524mkw„ wceo- Tel. 0607-242-247. 
Tel. 0608-506-174. lik, ceotralny zamek, elektryc2ne szyby, sz:y- Atrakcyj~ zagospodarowana dział- trum Łowicza. Tel. 0606-60 l-ó79 wieczorem. Sprzedam działkę budowlaną 1914 mkw. 

wym). Tel. 0601-303-259. 

Opel Astra 1.4, I 99811999 rok, gaz berdach i lusterka, automat, cena 7200 zł kf, 60 a w w Radziwiłowie (prąd, Gospodarstwo rolne o pow. 1,72 ba (0,42 ba ok. osiedla Rawka Tel. 0603-742-106. Miesli<aniedo wynajęcia, 50 mkw, os. Qąbrow-
·sprzedam. Tel. 0601-34-89-19. -sprzedam. Teł. 0606-155-973. woda, staw, las). Tel. 0693-090.s03. lasu). Ostrowiec, gm. Kocierzew. Sprzedam 1,0 I ba. Lesisko, gmina żelecbli-

skiego, U piętro. Teł. 0695-104-010 po 18.00. 

Opel Astra II 1.4 I 6V, 1998 rok, Żuk, I 99 I /1992 rok, benzyna, skrzynia Wydziertawlf lub sprzedam pomiesz- Tel. 0606-601-079 wiecrorem. nek, rolno - budowlana, (media obok dział- Do wynajęcia 300 mkw„ ceotrum Łowicza 

bezwypadkowa, I właściciel, seiwisowana, po remoncie -sprzedam, faktura V/'J. czania magazynowe w Sobocie Działka budowlana 1400 mkw„ Bednary. la), cena 23000 zł. Tel. 0691-071-148. Tel. 046/837-ó9-33. 

cena 18800 zł, 5-<lrzwiowa - sprzedam Tel. 0692-728-1156, 046/832-91-94. - pow. 460 mkw„ w Chruślinie Tel. 046/838-ó2-43. Sprz.edam dom w Skierniewicach Poszuku)ł do ~ M-1 - pow. 592 mkw. Tel. 046/837~5-63 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0602-367-765. godz. 7.30.-15.30. Las sosnowy o pow. 5,35 ba na osiedlu Zadębie. Teł. 0607-996-757. lub M-2 w Łowiczu. 81. 0507-792-106. 

Ope1Astra0001bi 1.4, 1999rok,cena l0700zl, MOTOROWE 83 mkw„ ul. Bolimowska, cegła - sprzedam. Tel. 0887-063-151. Sprzedamdzialkę 1300 mkw. wraz z domem 50 Samotne małżeństwo poszukuje mies2ka.oia 
bezwypadkowa - sprzedam, ewentualnie za- Tel. 0604-172-273. Działka budowlana 2700 mkw. mkw. - do remootu Rylsk. Tel. 0888-084-267. lub nieużytkowanego domku jednorodzin-
mienię na tańszy. Tel. 0602-367-765. 

Sprz.edam kiosk I 3 mkw„ bez lokalizacji. Łyszłmwice, tel. 0506-071-468. Sprzedam dzlałkt budowla~ bu-
nego na dluiszy okres w LowiCZIL Gwaran-

Opel Corsa I .O + gaz, 1999 rok, 5-<lrzwiowa, Sprzedam Hondę CB-650, I 986 rok, Gospodarstwo 12, 76 ba z budynkami. 
tujemy wykonanie prac remontowo-budow-

bezwypadkowa, U właścicie~ cena 12900 zł Panonię 250. Tel. 0504-475-567. Tel. 0607-5 I 7-065. dynkami 1000 mkw„ Mładńle . lanych. Tel. 0668-262-745. 
Tel. 0606-786-748. Tel.0601-33M67. 

·sprzedam. Teł. 046'835-3l-08. Skutery używane 50, 150, ceoy od 1500 zł Sprzedam tanio działkę pod budowę. 
Działkę w Głownie I 800 mkw. z budynkiem Siedlisko, 6300 mkw„ dom, sad, ogrodzone, 

Do wynajęcia mieszkanie 66 mkw. 

Opel Corsa 1.2 I 6V, 200 I rok, 5-<lrzwiowa, Tel. 0502-259-435. Tel. 0500-204-ó42 ~· w ceotrum Łowicza - ogrzewanie węglowe. 

I właścicie~ bezwypadkowa - sprzedam. Sprzedam HondęCB450. Tel. 0693-126-258. Działka rolna 3000 mkw. Tel. 046/830-99-70. gospodarczym 50 mkw. Tel. 0660-972-394. 17 zł mkw„ Kamion. Tel. 0221634-01-44, Tel. 046/837-ó3-39, 0602-187-540. 
Sprzedam działkę budowlaną, 0604-96-92--08. 

Tel 0603-588-228. Naprawa motocykli, motorowerów. Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw. 
Głowno - Brzeziny. Tel. 0509-171-321. Sprz.edam działkę rolno - budowlaną Do wynajęcia mieszkanie (lokal) 47 mkw., 

Opel Corsa I 2, 1997 rok, cena 7600 zł k. Łowicza Tel. 0604-97()429. Łowicz, ul. 3 Maja 2. Tel. 0602-ó57-161. Tel. 0691-588-óoi. Sprzedam działkę leśną, dębową 5017 mkw„ o powierzchni 5800 mkw. z możliwością 
• sprnodam. Teł. 0604-1!2 I -052 Yamaha Vrrago 535, stan bdb - sprzedam. Sprzedam gospodarstwo 5,33 ha, z budynka- Głowno, Moczydła 3 I, nr działki I 09 (do dokupienia ziemi gorszej klasy z lasem Wolna kawalerlra. Tel. 0692-101-989. 
Opel Vectra 1.6 l 6V B, I 996 rok, I 22 tys. km, Tel. 0696-1139-136. mi, poło:rone: Cbruśle 28, gm. Kiernozia zabudowy). Lokalizacja korzystna, zaledwie .o powierzchni 1,75 ha Tel. 0606-1!82-756, Wolny pokój. Tel. 0692-101-989. 
niebieska wersja CD. Tel 0667-745-502. MZ250 - tanio sprzedam. Tel. 0886427-374. 

Tel. 0241277-92-21. kilka kilometrów od oowo budo~j auto- 0606-882-776. Firma handlowa poszukuje lokali w Łowi-
Opel Vectra combi 22 DTR, 200 I rok, ciem- Sprzedam działkę koło Łowicza strady północ-południe. Wiadomość: Waj- Sprz.edam dom i budynki gospodan:ze. 
noniebieski - sprzedam. Tel. 0503-441-012. Sprzedam Romet0gar205. 1991 rok, Tel. 0606-353-074. nikonis, Ustroń Zdrój Manbatan 3 m 37, Tel. 0503-510-411. 

czu (sklep, parter) o pow. 100-150 mkw, 

Fiat Seicento, 2000 rok, gaz, pierwszy wła-
halogen, owiewka, kufer, boczne torby, 

Działka budowlana 11 OO mkw. na obrze:źach woj. śląskie. Tel. 033/854-26-00. 
w ciąg;ich handlowych. Tel.'0608-340-153. 

stan bdb, 800 zł. Tel. 0508-743-267. Sprzedam 4 ha ogrodu. Tel. 0660-416423. Lokal 20 mkw. w ceotrum Łowicza 
~ie!, bezwypadkowy - sprzedam. 

Sprzedam skuter DAELIM 50 cm', I 800 zł. 
Łowicza - piękne położenie. Pilnie. Sprzedam działkę, Głowno, ul. Sowińskiego. Sprzedam działkę budowlaną. - do wynajęcia. Tel. 0692-432-1157 po I 7.00. 

Tel. 0502-725-448. Tel. 0502-278-7fi0. Tel. 0501-395-938. 
Tel. 0500-190-988. Tel. 066G-416423. Do wynajęcia lokale: Nowy Rynek 30, I p~ 

Fiat Panda I.I 2003 rok, pierwszy Działka budowlana, 4600 mkw„ Łowicz. Dom w stanie surowym, pi~wy. Brzeziny 
właściciel, kolor seledynowy z salonu, Sprzedam Cross Enduro, Kawasaki 600. Tel. 0502-163-313. - sprzedam. Tel. 0608-054-436. 

Sprzedam dom w Cielądzu. tro, I 70 mkw.; I piętro 56 mkw.; parter 56 mkw. 

l1an idealny, I 9 tys. przebiegu - sprzedam. Tel. 0509-083-222. Tel. 0505-734-847. Tel. 046/837-99-53, 046/837-42-54. 
Budynek z warsztatem wulkanizacyjnym, Działki, media, okolice Głowna. 

Tel. 0606-952-277. Kupię skuter motorower lub bez dokurnen- Łowicz. Tel. 0502-163-313. Tel. 0506-402-ó47. 
Fiat Tempra comb~ 1992 rok, 1.6 benzyna, tów. Tel. 0502-140-721. REKLAMA -

Micszlcanie 72 mkw, IV piętro. śrcxl<owe, oo. Działka Stryków, 7400 mkw. centralny zamek, wspomaganie kierownicy, Sprz.edam Jawę 350, 1989 rok, Bratkowice. Td. 046/837-72-11, OOJ6.225-ó42. Tel. 0663-395-586. ./ PROJEKJ' eldmyczne szyby - sprzedam. stan bardzo dobry. Tel. 0696-028-361. 
Sprzedam 12 ba ziemi. Sprzedam dom, 150 mkw„ działka 2000 mkw„ Tel. 046/815-46-33 po 20.00. Sprzedam SHLl75. Tel. 046/&39-ó5-96. 

Suz.uki Swift poj. 1000. 1996 rok, podUS2Jca Tel. 046/838-2649 wieczorem Dmosin. Tel. 0501--072-004, 0501-143-1176. 

r.wietrzna, stan bardzo dobry - sprzedam 
Junaka, stan obojętny - kupię. Działka 3000 mkw. Joachimów Mogiły. Działkę w Strykowie - sprzedam. 

el. 046/ 814-01-27. Tel. 0668-435-483. Tel. 0509-479-920 po 15.00. Tel. 0510-535-148. 

\blkswagen Passat combi I .9 ID!, Yamaha FJ-1200, 1987 rok, cena 4500 zł Mieszl<anie 5ll mkw. w Łyszkowicach. Duźy dom w Głownie - wynajmę 
1995 rok - sprzedam. Tel. 0501-742-540. - sprzedam. Tel. 0602-ó78-030. Tel. 046/838-83-83, 0698-906-520. lub sprzedam. Tel. 0510-048-ó36. 

fttd Escort, 1993 rok. gaz, wyposaźony Motorynka -sprz.edam. Tel. 0886-577-519. Działka budowlana. uzbrojona, 2700 mkw„ Pilnie zamienię własnościowe (Żychlin) 
~b zamienię na inny z dopłatą - sprzedam. Sprzedam MZ-150, 1991 rok, stan bdb. Kalenice 15, przy nowej autostradzie. na lokator.>kie zadłużone (Łowicz). 
Tel. 0602-516-ó03, 046/813-70-39. Tel. 0600-829-514. Tel. 046/838-33-44. Tel. 0661-848-452. 
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Sklep do wynaj~ia, Głowno. Sprz.edam płyty yumbo. Tel. 0604-206-136. Sprz.edam drewno na konstrukcję dachu, P=" SprŻodam 4 obudowy komputerowe z 235ila- Dodatkowa - perfumy, :znane zapachy, super Przyjm; do pracy przy krowach z zakwatero. 

Tel. 0887-127-431, 0600-612-688. Sukhię ślubną bialą rozmiar 38-40 - tanio. tarte, sez.onowane-tanio. Tel. 0693-115-320. czami nowe, typ ATX, 23Sil. 350400 WJ, zarobki. Tel. 046'83B-60.{i(}, 0663-76()-602. waniem i wyżywieniem. Tel. 0888-283-376. 

Dowynajęciaplac0,5 baz.ezjazdemprzy dro- Tel. 0505-667-099. Tania wyprzedaż z mieszl<ania: segment, stół, CODEGEN. Tel. 0665-15-0>-ll, Przyjmę mechanika z umiejętnością Avon - bez wpisowego. 

dz.e nr 2 pod Łowic:zem. Tel. 0601-812-260. Wyprzedaż komputerów. wersalka, pralka, zlewozmywak stalowy. 046/834-92-20. spawania obsługą komputera. SMSffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Wynajmę pomieszczenie 500 mkw. Tel. 046/837-14-37. Tel. 042/719-19-83. Sprz.edam kanapę + 2 fotele, kolor miodowy. Tel. 0241277-92-42, 0606410-952. Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsul-

przy trasie nr 2. Tel. 0607-168-196. Sprz.edam używane meble pokojowe Oiyginalne, białe łói:eczko dziecinne, firmy Tel. 046/832-29-39. Zatrudnię kobietę do zbioru truskawek. tantek. SMSffel. 0512-115-030. 

Do wy.oaj~ia lokal na sklep lub inną działał- (dębowe i sosnowe) w dobrym stanie. Dreweks, z szufladą na pościel - sprzedam ta- Spg.edam fortepian - antyk, sprawny wyżywienie + zakwąterowanie. Spawaczy z uprawnieniami C02 - 2l!lrudnię. 

ność, przy ul. Warsząwskiej, przy stacji PKP Tel. 0691-405-938, 0600-935-669. nio. Tel. 042/710-82-86, 0693-699-772. w dobrym stanie. Tel. 046/833-01-63, Tel. 024/277-93-35. 96-1 OO Skierniewice, skr. poc210wa 66. 

Tel 046/837-63-15 wieczorem. Pła= długi da=ki, kurtkę skóizmą, urny- Szambo dwuletnie z atestem - sprzedam. 0697-999-307. Przyjmę robotników na gospodarstwo, ProS7.ę o podanie telefonu kontaktowego 

Do wynajęcia 36 mkw., walkę z s:zafk.ą, telefon komórkowy Sony &ie- Tel. 0501-012-794. Aparat cyfiowy Yashica Kyocera, roczny, na stale. Tel. 0241277-91-96 wieczorem. lub adresu. 

os. Konopnickiej. Tel. 0602-489-317. son - nowy, drzwi wewnęttzne pokojowe, Sprz.edam parkiet brz.ozowy, kl. 1, 20 mkw. stan b. dobry, oprzynąlowanie. Mc;żczyzna z gropą inwalidzl<ą, 44 lata, Finna budowlana poszukuje podwy-

Biura w centrum Łowicza okno PCV 865xl 135 - nowe i okno trójkątne . Tel. 046/837-45-40 po 20.00. Tel. 0602-85-45-09. poszukuje pracy w Głownie lub okolicach . konawców do robót brukarskich 

·do wynajęcia. Tel. 0602-192-463. - nowe. Tel. 0602-370-470. Wyposażenie baru gastronomiczne- Sprz.edam tanio kanapę rozkładaną Tel. 0601-327-663. · układanie kostki i krawężnika. 

Wydzierżawię magazyn o pow. 400 Sprz.edam keramzyt 3 m3. Tel. 0660-699-025. go - tanio, Skierniewice. oraz kuchnię gazową (używane). Zatrudnię piecowego i cukiernika. Tel. 0601-699-379. 
Jt. Tel. ~S-990. Tel. 046/835-90-83, 0605-153-206. Tel. 0509-877-081. Finna budowlana zatrudni inżyniera 

mkw. pod działalność gospodarczą · Opony używane • importer. 
kanał do naprawy samochodów cię- Tel. 046/837-01~. 0602-133-182. Nowe chzwi balkonowe. Tel. 046/837-78-26. Sprz.edam łóżko piętrowe. Praca pizy zbi0!7.e owoców, Głowno. o specjalności roboty drogowe lub 

żarowych. GS Nieborów. Sprz.edam kamienie. Sprz.edam eternit Tel. 046/838-78-30. 
Tel. 0693-791-214. Tel. 042/719-20-65. ogólnobudowlane do pracy na bu· 

Tel. 0603-879-699. Sprz.edam używane biurko, cena do uzgod- dowie na terenie całego kraju. 
Tel. 024/277-92-75, 0667-566-272. Oddam kamienie budowlane za rozbiórkę. Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat C +E, 

nienia Tel. 046/832-65-30, 0504-138-342. Tel. 046/833-98-28wew.18. 
Wynajmę lokal 40 mkw., centrum. Sprz.edam wełniaki łowickie (młodzieżowy Tel. 046/838-13-17, 0668-163-501. Tel. 0510-158-921, 0502-313-401. 

Finna zatrudni kierownika robót dro-
Tel. 046/837-83-87. i duży) + skrzynia drewniana. Sprzedam dystrybutor do paliwa z.e stacji 

Sprz.edam wyposażenie pizzerii, rożno, Przyjmę szwaczki do szycia spodni damskich, gowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 
Pilnie rencista - poszukuje pokoju Tel. 0608-359-373. stół chłodniczy, ladę cbłodniczą itp. Głowno. Tel. 0509-571-801. 

benzynowej, 1200 zł. Tel. 0601-858-046. Tel. 0606-952-277. Finna zatrudni wykwalifikowanych 
umeblowanego do 200 zł w Łowiczu. L6dź motorowa, kabinowa, z podwozówką, Zatrudnię szwaczkę, stała praca, bielizna 
Teł. 0502-404-053. Sprz.edam pralkę Romo, produkcji czeskiej, Sprz.edam Sagem MYX6-2 tanio. cieśli i U>rojarzy. Tel. 046/833-98-28 

silnik 35kM. Tel. 046/837-55-98, stan dobry. Tel. 0502-223-546. niemowlęca, Stryków. Tel. 0512-330-849. wew.11. 
Lokal do wynajęcia w centrum. 0604-649-16 I. Tel. 0888-285-186. 

Sprz.edam krajzegę. Tel. 0604-529-656. Dam pracę przy budowie domu Zatrudni9 operatorów maszyn bu-
Tel. 0660-826-63 I. Skuterek dzieci~. nowy. Tel. 0606-645-785. Sprz.edam wiatrówkę 5,5 mm. w Głownie. Tel. 0668-816-813. 

Sprz.edam suwnicę o udźwigu I t Tel. 0888-057-724. dowlanych (kopark~dowartla, 
Wynajmę wyposażony zaklad wulkanizacyj- Regał i wypoczynek. Tel. 046/837-03-25. Tel. 0604-529-056. Kierowcę C+E dyspozycyjnego zatrudnię równiartla, walec). Tel. 0603-755-726. 
ny. Tel. 0602-761-946. 

Wyposażenie. sklepu spożywczego: lada 
Sprz.edam kuchnię gazową z piekarnikiem na okres lipiec - grudzień na ciągnik Finnazatrudni absolwentówszkółwy· 

Dom do wynaj~ia na Westerplatte, Głowno. Sprz.edam kompletny wełniak. 150 zł. Tel. 046' 815-18-34. siodłowy - krótkie trasy, okolice Głowna. 
chłodnicza, waga elektroniczna, krajalnica, Tel. 046/838-14-41. ższych o kierunku ogólnobudowla-

Tel. 0504-198-216, 042/719-89-45. półki szklane, kosz.e. Tel. 0693-126-258. Sprz.edam schładzarkę do mleka 80 I i maszy- Tel. 0601-286-499. nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
Mieszkanie 2-pokojowe, I-pokojowe Sprz.edam slazypce lub zamienię na saksofon 

Wciągarkę budowlaną, Tel. 046/838-91-28. nę czyszczącąMZC4B. Tel. 046/813-88-27. Finna Kris Line z Głowna zatrudni w.11,0601~ 

- wynajmę. Tel. 042/719-11-88, tenorowy. Tel. 046/837-10-09. Sprz.edam bryczl<ę. Tel. 046/838-48-81. Spu.edam drewno opałowe metry sosnowe szwaczki po szkołach krawieckich do Zatrudnię mechanika samochodoM-
0601-663-404, 0691-704-865, 0693-830-178. 

Sprzedaż używanych mebli z Niemiec. 5 palet Max Tel. 0603-070-501. okolice Rawy. Tel. 044/ 712-26-64. przyuczenia. Tel. 042/719-43-15, go z prawem jazdy kal B, C, D, E. 

Domek w Strykowie - wynajmę. Tel. 0693-659-178. Telewizor Sony 29", 1 OO Hz; Acha nowoczesny piec do grzania domu 719-43-19, 710-85-04. Tel. kontaktowy • 0609.a37-1 OO. 

Tel. 0602-802-205. 
Regał czarny - tanio. Tel. 0608-466-473. magnetowid Sony. Tel. 0606-525-096. 200 mkw., z.e sterownikiem. Zasyp miału, Ford Sierra, 1.8, gaz - tanio spu.edam. Szukam pracy jako kierowca C +E ~adec-

węgla eo 2 dni, 2.690 zł do uzgodnienia Tel. 042/719-34-48, 0502-769-266. 
Pomieszczenie na szwalnię z krojownią, Sprzedam c.o., grz.ejniki żeliwne, nuy. two kwalifikacj~ brak doświadczenia 

stołem, nożem taśmowym, wiadomość Używana brama, szer. 3,6 m. 
Tel. 0510-303-240. 

Tel 0665-678-529. Zatrudnię szwaczkę i pakowaczkę. Tel. 0511-175-776. 
f. na miejscu -wynajmę. Tel. 042/719-20-85 Tel. 0886-427-374. Tanio wersalkę+ 2 fotele, koszyk na gizyby, Tel. 0889-703-724. 

Segment pokojowy - tanio. Zatrudnię stolana. Tel. 0698-387-549. 
lub 0603-243-744. Rower młodzieżowy (górski) stan dobry, 

Tel. 046/837-12-18. 
tapetę, beczki, pralkę śWiatowid, wUówkę, Zabudnię szwaczki, overlock i stebnówka. Mlody kierowca kategoria B, uprawnienia 

Do wynaj~ia czynny, mały lokal sklepowy 250 zł. Tel. 046/837-42-63. 2 rowery stare, rowerek dziecinny. Tel. 0889-329-409, 042nl0-71-98. 
Spawarka inwentorowa, elektroda i TIG Tel. 046/835-31-01, 0667-615-126. wózek widłowy - pilnie szuka pracy. 

w Głownie, z możliwością prowadzenia po- z.amrażańal, nowa, wys. I 50 cm, Zatrudnię młodego na stanowisko ślusarz-- z.estaw. Tel. 0502-469-218. Tel. 0695-175-315. 
dobnej działalności. Tel. 042/719-11-88. 5 szuflad - tanio. Tel. 0694-783-924. monter z Łowicza lub okolic. Kobiety i męż.c-zyz.n oraz traktorzystę do pra-
Do wynajęcia mieszkanie, centrum Łowicza. Okna, kable. Tel. 0887-044-104 SkJZYpce. Tel. 0691-265-469. PRACA Tel. 0504-065-376. cy w szklarni i goopodarstwie - zatrudnię. 

Tel. 0889-969-89 I. w godz. 18.00-21.00. Piec c.o. po dwóch s=ioach grzewczych Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0661-723-045. 96-100 Skiemiewice, skr. pocztowa 66. PrOOZI( 
1,2 m'. Tel. 0608-516-735, 046/838-90-26. 

Lokal do wynaj~ia 70 mkw., Łowicz, Maszyny do skarpet. Tel. 0889-910-053. 
Spu.edam segmcnt(mahoń), zs2afą, dl. 4,20 m, Zwrot podatku z pracy- Niemcy, Europa Za- Finna telekomunikacyjna poszukuje osób o podanie telefonu kontaktowego lub adresu. 

ul. Bielawska. Tel. 0601-390-768. Myjka karscher 3-fuzowy- sprzedam. chodnia Tel. 071-385-20-18. na stanowisko przedstawiciela handlowego. Rozdawanie ulotek. Tel. 0513-135-270. 
komodę (mahoń), wypoczynek. 

Wyoajmę 3-pokojowe mieszkanie Tel. 0609-468-158. Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowa- Duia firma spedycyjna z Teresina poszukuje 
w budynku prywatnym - również fumie. Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Tel. 046/837-51-56. Miody, wykształcenie średnie - matura, we- nie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
Chłodziarl<o-zamra2arlca, wUówka, gulowana służba wojskowa, stolaJZ meblo- przewo2ników z pojazdami: ciągnik+ nacze.. 

Tel. 0604-597-129 . . Bojler elektryczny 60 l i 3 okna drewniane, wy z praktyką, prawo jazdy kat B • podejmie Oferujemy: atrakcyjoo wyoagrodzenia pa o pojemoOOci 33 EUP, ,,solo" - o pojem-

Wynajmę 100, 200, 300, 600 mkw. niszczaJka, stan bdb. Tel. 0697-876-347. (uzależnione od osiąganych wyników), 
wym. 180xl45. Tel. 0606-351-491. 

~prądotwórcze 25kW 
pracę. Tel 0501-707-657. . bezpłatne szkolenia Tel. 0605-033-05 I. 

naści 15-18 EUP i ladowności min. 8 ton. 

powieizcbni magazynowej, Łowicz, Sprz.edam przyczepkę samochodową, Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole- Preferowane pojazdy o zabudowie izotemlicz-

ul. Magazynowa 11, tel. 046'837-69-33. lesel. Tel. ~7. Zatrudnię do pracy w pizzerii. nej. Tel. O 506-003-207. 

Do wynajęcia lokal w centrum handlowym. 
przyczepkę do naprawy, elementy do złoże.. 

Pilarlra do płytek ceramicznycli, nowa 
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, Tel. 0694-818-586. Finna samochodowa w Skierniewicach 

nia przycz.epki, ramy do przyczepek. ul. Ulań;kiej 2, !!Ili>- 14. Pizyjmujemy: śr. 16-19, 
Tel. 0601-303-251. Tel. 0501-040-082. Tel. 046/863-60-14. sob. 8-14. lnfonnacja i :zapisy: 046'862-18-12, Zatrudnię pomoc domową, gm. Bielawy. zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, 

Przyjmę na stancję. Tel. 0663-721-390. Sprz.edam siedzenie konne Kulbaka. Slupy telefoniczne betonowe. 0509-867-229. Kursy zawodowe; Tel. 0604-532-727. blacharza, uc:zniów. Tel. 0602-528-235. 

Do wynaj~ia M-4, os. Szarych Szeregów. Tel. 0695-922-894 po 18.00. Tel. 0602-457-674. zaświadczenia MEN, www.selenta.pl. Zatrud~iarł<ę, Łowicz. Zatrudnię stolarzy - myślących, mających 

Tel. 0691-753-419. Suknię ślubną, Tel. 0502-312-275. Spawarka transfonnatorowa POT380, kom- Zatrudnię szwaczki do szycia Tel. . pojęcie o pracy. Tel. 0501-217-347. 

piet zpr.rewoclwmi maską. Tel. 0692-666-745. bielizny. Tel. 0602-651-060. Zatrudnię kierowcę z do6wiadczeniem, Montera stolarki budowlanej - zatrudnię. 
Do wynajęcia pomieszczenie handlowo- Sknynki plastikowe, silniki elek:ryczne, 
usługowe, 24 mkw. na ul. 3-go Maja, motoreduktor i opony 750/20. Krajzega z silnikiem 5,5 kW. Ubojnia zwier7.ąt w Kamkowie zatrudni. od 25 lat, z kat C. Tel O!ill8-059-817. Tel. 046/833-42-49. 

tel. 046/837-66-24. Tel. 042/719-59-36. Tel. 0692-666-745. Tel. 042/719-56-78 Zatrudnię hydraulika. Tel. 0501-074-060. Zatrudnię do prac wykończeniowych. 

Wyoajmęplac4500mkw .• magazyn200mkw. Sprz.edam suknię ślubną, rozm. 38. Zamrażlrl<aZCF 220, 2-letnia, Zatrudnię frytjerkę. Tel. 0604-180-054. Zatrudnię ghw.unika, malarza, Tel. 0604-136-932. 

Łowicz, trasa Warszawa - Pomań. Tel. 0694-984-860. prawie nie używana. Tel. 0668-445-274. Podejmę ka7.dą pracę oprócz szycia, montażystę plyt k/g. Tel. 0501-074-060. Zatrudnię kierownika budowy z uprawnie.. 

Tel. 0889-478-566. Sprz.edam kosiarl<ę spalinową ,,Partner", Urz.ądz.enie do robienia pary, silnik li kW, emerytka. Tel. 0607-839-518. Praca na Słowacji • prace remonto- niami sieci z.ewnętrmycli wod.-kan. 

Wynajmę lub sprzedam kiosk handlowy. samobieiną. Teł. 0601-804-743, 75 kW. Tel 046/838-69-18. Zakład stolaraki zatrudni stolarzy. wo-budowlane, legalne zatrudnienie. Tel 0513-859-873. 

Tel. 0604-265-955. 046/838-30-2 I. Pralka Frania, kuchnia gazowa bez piecyka. Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. Tel. 0604-976-715. Firma zatrudni pracowników do prac ogól-

Finna handlowa poszukuje do wyna- Olcha po przetarciu w balach i w klocach. Tel. 0602-331-437. Orifiame - zostań konsultantką, Zatrudnię do zbioru truskawek. nobudowłanych. Tel. 0606-444-609. 

jęcia lokalu w centrum Rawy Mazo- Tel. 601-269-410. Rrv, AGD, stoły, lawy, knesła, tapczany, kom- Ciekawa praca. Tel. 0501-153-323. Tel. 0668-165-645. Do roznoszenia ulotek. Tel. 0513-135-370. 

wieckiej. Tel. 0604-272-140. 
Sprz.edam chzwi garażowe, metalowe, piet skórzany, rowery, kosiarki, kuchnia ga- FM - fajne perfumy. Sprzedawaj i zarabiaj. Jeżeli poszukujesz ciekawego i do- Zatrudnię majstra budowy z uprawnieniami 

Do wynaj~ia lokal na działalność gospo- ocieplane, nie używane. Tel. 046/837-41-34 zowa, kredens, łóżko, huśtawki, motocykl To proste. Tel. lub sms 0608-224-265. chodowego zajęcia oraz chcesz się sieci zewnęlrnlych wod.-kan. 

darc2ą 85 mkw. w centrum Skierniewic. wiecwrem. na baterie i irme. Tel. 046/838-56-09. 
Zatrudnię do prac biurowych osobę re znacz- rozwijać zawodowo, zadzwoń Tel. 0513-859-873. 

Tel. 0608-024-207. Betoniarka 250 I. Tel. 0605-896-130. do menadżera sprzedaży produktów Przyjmę do pracy przy instalacjach 

Poszukuję pilnie lokalu w Skierniewicach. 
Wóz.ck dziecinny. Tel. 0505-018-056. nym lub umiarkowanym stopniem niepełno- ubezpieczeniowo-fianansowych 
Wóz.ck dzieci~, d~iowy, stan bdb. Drzwi balonowe z ruchomym slupkiem PCV, sprawności. Tel. 0604-206-136. I Otwartego Funduszu Emerytalnego . 

antenowych. Tel. 0512-476-741. 

• Tel. 0602-392-512. Tel. 0668-599-585. wym. 20,80x 17 ,OO, nowe, 5-komorowe. Pracownika w dziale sprzedaży, brania budow- Tel. 0501-725-143. Zatnidnię pracownika do ochrony 

Wynajmę lokal o powierzchni 57 mkw., Tel. 046/837-10-04, 0511-568-566. 
Meble - całkowita wyprzedaż do 70% lana - Głowno. Pilnie. e-mai~ widoki _pra- Praca dla kobiet w gospodarstwie. 

z licencją O stopnia Tel. 0603-816-537. 

wszystkie media, Skierniewice. Zbiorniki plastikowe 1000 I na pale- ca@wp.p~ tel. 0502-761-502 po 16.00. Do zbioru rabarbaru, truskawek zatrudnię. 
Tel. 0601-064-353. wartości. Tel. IJ603.958..850. Tel. 0506-630-043. 

cle. Tel. 0697-Sn-630. Handlowca-sprzedawcę, branża okienna, Tel. 0601-30-60-70, 0604-225-311, 

Wynajmę =/;/; pizzerii ,,MEGA" na kawia- Sprz.edam motorek dzieci~y. segment pokl>- Sprzedam balkonik rehabilitacyjny. Głowno. Tel. 0504-156-216. Przyjmę do pracy w kiosku osobę uczącą się, 046/838-03-27, 046/833-67-85. 

renkę internetową, ul. Wyszyńskiego 1, jowy w dobrym stanie. i:el. 0502-657-434. 
Tel.~po18. 

Łowicz. Tel. 0603-395-350. 
W laboratoriwn ,,in vitro'' roślin podejmę pra-

Rawa Mazowiecka. Tel. 0606-952-277. Komplet narzynek i gwintown.ików, zbior- Zatrudnię do szwalni produkcji konfekcji 
Zatrudnię fiyzjedcę. Tel. 0604-108-443. 

nik aluminiowy 1500 ~ łańcuchy do ,,Raka" Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny dairnkiej szwaczki z gropą inwalidzl<ą, praca cę. Tel 0503-504-373, 0421681-81-88. 

~ Do wynaj~ia lokal handlowo - usługowy 1/2 cala, wiertarl<a stołowa, nożyce do bla- asortyment i szlaki, pizywieziemy na miejsce. stała Tel. 0889-320-779. Przyjmę na staż; zatrudnię kucharkę. Zatrudnię szwaczki, prasowacikę, 
160 mkw., w centrum Rawy Mazowieckiej Tel. 0601-33-88-13. Zduny, tel. 0601-439-657. 

(piwnica), ul. Wyszyńskiego I. chy 3mm. Tel. 046/837-27-05 po 20.00. Zakład bieliźniarski w Głownie zatrudoi cbalupniczlci. Tel. 0509-513-707. 

Witryna chłodnicza z nadmuchem. Sprzedam drewno opałowe,. deski, szwaczki. Tel. 0692-406-127. Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, krojczych Przyjmę absolwentkę na staż (konfektja pa-
Tel. 0606-952-277. krokwie, sztachety. Tel. 0509-150-287, i osoby na wykańczalnię. Tel. 0601-635-056. 

Do wynajęcia pub w centrum Rawy Mazo.. Tel. 0508-324-558. 
~-

Do zbioru czereśni czerwiec-lipiec, Stryków. piecu toaletowego), Skierniewice, Granicz-

Sprz.edam barak. Tel. 600-430-785. Tel. 0508-164-380, 042/719-70-49 .. Zatrudnię szwaczki i osobę na overlock. na 52. Tel. 046/835-90-83. 
wieckiej. Tel. 0606-952-277. Sprn:dain przyczepę bagażową 850 kg. Tel. 0606-958-480. Zatrudnię chałupniczlci na overlock 
Do wynaj~ia płac 950 mkw., magazyn 50 He\>larlco-krajzegę, nową - sprzedam. Zatrudnię kierowcę kat C z doświadczeniem, 

Tel. 0601-33-88-67. wymaganymi dokumentami, caly kraj. Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic. i stebnówkę z okolic Skierniewic. 
mkw., biuro, parking w centrum Rawy Mazo.. Tel. 046/830-38-37. Sprzedam, stare meble. Tel. 0601-360-267. Tel. 0665-202-100. Tel. 0665-365-847. 
wieckiej ul. Mickiewicza. Tel. 0606-952-277. Wóz.ck dziecinny. Tel. 046/837-03-26. Tel. 046/833-84-&9 po 18. Zatrudnię ekspedientkę do pracy w Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim do- Zatrudnimy praeowników, prace pol2ą!lko-
Do wyoaj~ia lokal na działalność 52 mkw. 
Tel. 0663-457-395. 

Sprz.edam tanio meble. Spi=lam 5 uli poszerzonych Łowiczu, znajomość kasy fiskalnej, świadczeniem do sklepu wielobranżowego, we przy torach. Tel. 0507-406-561. 
Tel. 046/837-65-18 po 19.00. z wyposażeniem, I OOO zł . • branża spożywczo-monopolowa, Łowicz. Tel. 0561493-33-43. Do sprz.edaży kosmetyków Oriflame - prowi-

Spu.edam lub wynlljmę pawilon handlowy. Wóz.ck inwalidzki. Tel. 046/830-30-97. Tel. 0221634-01-44, 0604-96-92-08. wiek do 35 lal Tel. 0696-398-832. Finna budowlana zatrudni pracow- zja, możliwy awans. Tel./SMS 0665-149-990. 
Tel. 046' 815-43-15. Stemple budowlane, kołki do lawy, zamra2ar- Sprzedam skórz.ane i nie tylko - kanapy, Kucharzy (-ki) i kelnerów (-ki) zatrudni re- ników w zawodach: murarz, tynkarz, Firma okienna zatrudni handlowców z wJas. 

ka 1421,,Mors". Tel. 0608-291-854po20.00. wypoczynki, fotele (używane). stauracja w Domaniewicach (między Łowi- betoniarz, glazurnik itp. nym samochodem ooobowym lubdootawczyrn. 

KUPNO - RÓŻNE Widlak Rak, 1991 rok - sprzedam. Tel. Q46/832-22-32, 0505-05-35-52. cz.em a Głownem) na stałe i na weekendy. Tel. 046/837-33-24, 0691-679-310, Rawa Mazowiecka Plac Pilsudskiego 7. 

Tel. 0509-293-050. Sprz.edam w okazyjnej cenie 1V Thomson 29 Tel. 0607-930-234 (16.00-18.00). 0601-812~ Tel. 046' 814-51-21. 

Kupię :dom. Tel. 0504-350-841. Wiata metalowa, szer. 6,20 mb, cali, IOOHznagwarancji. Tel. 0695-321-000. Saksofonista wolny. Tel. 0692-101-989. Zatrudnię do układania kostki. Mloda wykształcenie wyź$z.e magisterskie 

dl. 12 mb · sprzedam. Sprzedam meble sklepowe. Zatrudnię ~łów podłóg pane-
Tel. 0692-789-266. podejmie pracę w biwze lub sklepie. 

Skupujemy używany sprzęt rehabilitacyjno- GS Nieborów, tel. 0603-879-699. Tel. 0601-394-642. lowych, drzwi. li . 0668422-789. Zatrudn1t_ solidne osoby do zbioru Tel. 0693-497-199. 
treningowy. Tel. 046/862-18-12, 

Sprz.edam palety I ,2xl ,O. Tel. 046/838-66-82. Sprz.edam szklarnię do rozbiórki 600 m Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę. 
truskawe Tel. 0507~14. 

Przyjmę kosmetyczkę. Tel. 0509-234-107. 
0509-867-229. Zatrudnię kierowcę, prawo jazdy kat C, E, 

Kupię ,,Sita Learning". Tel. 0887-044-104 Wóz.ck 3-funkcyjny, stan bdb - tanio. i betoniarkę. Tel. 0606-529-316. Tel. 0602-558-294. Pizz.eria zatrudni kierowcę, samochód niewy-

Tel. 0661-054-367, 046/830-31-59. Tanio nowa lodówka 311 do przycze.. Zatrudnię pracownika do zbioru truskawek 
teren kraju. Tel. 0607-403-256. magany. Tel 0509-433-772, 0504-038-300. 

w godz. 18.00-2 I.OO. Serwis KIA Motors zatrudni mechanika. „ 
Rożen na gaz. Tel 0508-324-558. Komputer. Tel. 0503-099-872. py campingowej. Tel. 0607-541-820. i aroni~ Bratoszewice. Tel. 0501-020-358. 

Tel. 046/830-34-25. 
Sprzedam suknię ślubną ecru, Zatrudnię do zbioru truskawek. 

Kupię piec doc.o., 0,6 kW mało używany. Drukarlca laserowa Tel. 0503-699-872. Pizz.ennena - zatrudnię, możliwość przyucze- USŁUGI WIDEO rozmiar 36-38 + dodatki. Tel. 0606438-323. 
Tel. 0514-877-696, 046/874-13-93 po 17.00. Metalowe elementy ogrodzeniowe + słupek. Tel. 046/832-72-15 po 20, 0505-415-377. Przyjmę do ukladania kostki. 

nia Tel. 0602-797-678. 

Kupię przedwojenne przedmioty tel. 046/838-95-42 po I 6.00. Zatrudnię kierowcę kat C+E i C Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo. 
Akwariwn°l20 I +osrra<t Tel. <Wi/830-21-36. 

Sprz.edam betoniarkę 500 litrów. Tel. 0508-286-519. 
i radia elektrit Tel. 0887-221-227. Tel. 0663-926-984. Pilnie zatrud~ do zbioru truskawek, 

oraz mechanika samochodów ciężarowych. wanie, pełna obróbka komputerowa, 

Kupię obudowę silnika C328 lub silnik. Zamrażlrl<a 3-szufladkowa Pingwin I OO. 
Tel. 0607-267-278. DVD. Tel. 046/837-64-85, 0608-484--079. 

Sprzedam lub zamienię stół praso· zarobki: pon 100 zł. Szczegóły 
Tel. 042/710-94-40. Tel. 0512-278-721. walniczy na dwuiglówkę lub overlock do uzgodnienia. Tel. 0600.s7~. Zatrudnię kierowcę C+E, wiek do 35 lat. Wideofihnowanie cyfiowe, obróbka kompu-

Łowicz i okolice. Tel. 0608-067-847. 
Kupię drzeWo na pniu. Tel. 0509-440-293. Pralki, lódówki, zamrażarki, zmywar· 5-nilkowy. Tel. 0511-353-761. Zatrudnię do prac wykończeniowych. 

terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Kupuję złom, metale kolorowe. ki, (gat. li). Tel. 0510-158-880. 
Sprn:dain regał pokojowy i dywan. Tel. 0501-074-060. Przyjmę do :bracy przy zbi0!7.e truskawek. Wideofihnowanie. Tel 0607-916-001. 

Tel. 0509-440-293. Etemi~bofalisty i pustaki. 
Tel. 0509-7 -350. 

Tel. 046/832-30-86. Duża firma spedycyjna z Teresina poszukuje Studio ,,Kroton" • nagrania cyfiowe, DVD, 

Kupię roZ1Z11tnik obornika, kopaczkę Tel. 838-73-72. 
Sprz.edam camping Niewiadów N126D. prz.ewoźników z pojazdami: ciągnik o pojem-

Zatrudni~ lakiernika samochodowe-
mootaż - tanio, solidnie. Tel 046/837-47-48, 

ciągnikową, kombajn ziemniaczany, Agregat f.rądotwórczy 1,5 kW, radziecki, Tel. 0507-53-80-80, 046/833-45-74. ności 33 EUP, ,,solo" o pojemności I 5-18 
go. Tel. O 15-175.sn. 0606-870-767. 

nowy. Te. 046/861-21-41 po 16.00. Zatrudnię kelnerkę. Tel. 0601-069-099. 
okolice Białej Rawskiej. Tel. 0600-636-900. Wóz.ck dzieci~, fotele, kanapa narożna, re- EUP i ladowności min. 8 ton. Preferowane Film weselny, komunijny, DVD. 

Podkłady kolejowe, używane dl. 2,60 m pojazdy o zabudowie izotermicznej. Przyjmę pracowników do~ 
Tel. 0605-896-130. 

gał pokojowy, ławl>-stół. Tel. 0602-250-579. Tel. 0506-003-207. w ochronie. Tel. 0500-041 63. 
Przystępna cena. Tel. 0609-996-333. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Telewizor 21" Telestar - niedrogo. . Sprz.edam rowerek ,,Reksio", czerwono-ż61- Hydraulik wykwalifikowany z.e stażem I Zatrudnię w r~twie rolnym osobę 

Tel. 0605-725-432, 0508-100-445. ty, dodatkowe kola boczne, 1 OO zł. - podejmie pracę na stałe od zaraz (pilnie). pracowitą, Te . 56-03-67. Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 

Nowe i używane komputery, monitory, lapto- Maszyna do wyrobu parkietu i boaz.erii . 
Tel. 046/833-24-43. Tel. 0667-118-1 IO po 18.00. / Zatrudnię do zbioru truskawek. Tel. 0600-447-843. ... Sprz.edam betoniarkę 400 litrów, palety drew- Wićleofilmowanie, obróbka komputerowa, 

py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. Tel. 0602-761-946. Przyjmę do pracy osobę z umiejętnośefią Tel. 046/838-49-28 wieczorem. 

Gwarancja firmowa i serwis, FV AT. Szwalnia - wypr=Iaż maszyn. 
niane i fónny do ogroctz.eń betonowych, szycia - na overlock. Tel. 0601-694-240. Zatrudnię kierowcę- kat. C+E z doś· nowe animatje, DVD - profesjonalnie, tanio. 

Tel. 0601-946-286. Tel. 0660-799-243. 
zgr.zewarlcę. Tel. 0512-130-728. 

Zatrudnię pizz.ennena do pracy w pizzerii. wiadczemem ro kraju. Praca: kraj lub Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Drewno opalowe. Tel: 0605-224-393. KosaHusqwama235R, alufelgi 15" do Audi, Sprz.edam przyczepę lekką. Tel. 0660-733-348. zagranica. li . 0602-187-812. Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 

Wóz.ck dziecinny, 4-funkcyjny iącznie Opla Vectry, Omegi. Tel. 0604-499-584, Tel. 0504-104-356. Zatrudnię kierowcę kat C +E ~ fuju. Zatrudnię kiemwcę C+E. Tel. 0604-212-720. Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 

z fotelikiem. Tel. 046/837-86-20, 0241277-95-47. Sprz.edam kuchnię gazową z grillem, tanio. Tel. 0604-557-182. ' Zatrudnię w ~ospodarstwie rolnym, zalewa- Fotografowanie - śluby, plenery. 

0601-214-404 po 19.00. Sprz.edam większą ilość stempli Tel. 0602-211-468. Avon - zostań konsultantką, w prez.encie terowanie. Te . 0605-695-882. Tel. 0888-486-45 I. 

Komputer z monitorem - tanio. budowlanych nowych, różne wymiary. Stemple budowlane na wymiar - tanio kosmetyki, zegarek, biżuteria, torba Zatrudnię kierowcę kat C+E, praca na terenie Wideofilmowanie - tel. 0698-618-749. Foto-

Tel. 0500-204-559. Tel. 042/719-57-64 wieczorem. sprzedam. Tel. 0607-318-187. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. kraju. Tel. 0602-630-653. graf- tel. 0602-695-837. www.fotojack.prv.pl 
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WYTCHNIENIE W CIENIU KRZYZA 

~mia 

J~'E, '13 .9L 

- My tu znajdujemy wytchnienie po całym 
dniu pracy, właśnie w modlitwie i wychwa
laniu Matki Bożej. Nabieramy tu siły- powie
działa nam jednak z mieszkanek południo
wej kolonii Złakowa Borowego, która wraz 
z grupą sąsiadek kultywuje tradycję maryj
nych śpiewów maryjnych. 

S ą one sz.cz.ególnie żywe w Złakowie Borowym -
wieś ta stanowi cz.ęść parafii pw. Wszystkich Świę

tych w Złakowie Kościelnym, :znanej z kultywowania 
tradycji ludowych. W calymZłakowiestojączteiykrzy
że oraz kapliczka, majowe odbywają się pod niemal 
wszystkimi. Mieszkanki Złakowa Borowego powie
działynam, że spotkanie przy krzyżu, modlitwai wspól
ny śpiew bardzo je integruje, poza tym po zakończo
nym śpiewie mają chwilę na rozmowę, o co trudno 
w ciągu dnia, gdy zajęte są pracą w gospodarstwie. . 

W tym roku panie zbierają się od początku mie
. siąca przy krzyżu, który stoi przy skrzyżowaniu 
dróg. Śpiewać przychodzą także chłopcy, czasami 
jest ich trzech, czasami jeden, my w minioną sobotę 
20 maja spotkaliśmy tyko Damiana. Spotkanie pod 
krzyżem zaczyna się przed godziną 20, dość późno, 
w innych miejscach zaczyna się o 19 lub 19.30. Ale, 
jak powiedziały mieszl><mk:i Złakowa, wcześniej nie 
mogą, ze względu na obowiązki w gospodarstwie. 
Poza tym o tej porze cichnąjuż prace polowe i ła
twiej o skupienie w modlitwie. 

DH .Panotama" ·róg Nowego Rynku i Koziej 
QEEBl.b!f: 191. 060f.968-537 
~ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych·-....,;J~<Ról 

Tegoroczne spotkania przyciągają więcej osób niż 
w latach minionych, wcześniej zdarzały się lata, że pod 
krzyżem nikogo w maju nie było. Panie wróciły do 
śpiewania, bo nie chciały zapu.epaścić tradycji, którą 
zapoczątkowały dziesiątki lat temu ich babki. Teraz 
opowiadają, pokazując kilkuletnie dzieci, że ta tradycja 
nie umrze, będzie trwała, bo tak jak kiedyś one stały 
w tym miejscu, tak teraz stoją tu ich córki i synowie, 
w przyszłości młode pokolenie będzie śpiewać pieśni 

~ dekoraqe pojazdów, sali weselnej i stołów 

KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTl.Y .M#Al.OWO.W{GLOWJ 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ . ......, 

,_,,,,lifie c.o. z 7" VAT 
* bezpłatne kosztorysy i porady techniczne 

1113THERMO-STAN 
TECHNIKA GRZEWCZA 

lOWICZ. ul. Napoleońska 12. tel. (046) 837-83-93 
--- ------------------

GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

Wet połytrzkę gat6WkfłWfł na doWolny ceł 
łub poiytZQ konsolidacyJNt. 
Pc>życZka gotówkowa, potyczka konsolldaeyjna: 

Kwota potyczki Okres kredytowania 
Od 500 do 60 OOO PLN 6, 9, 12, 18, 24, 
Bez dodatkowy oPłat 36, 48, $0 miesięcy 

• Minimalny dochód • Bez poręczeń, 
500 PLN netto bez zabezpieczeń 

!DLA IEMERnDW 1 llElic&l6w ··•--ina 
Łowicz Al. Sienkiewicza 34 
Tel. 0-46 837 -39-88 

Mieszkanki Złakowa Borowego przy krzyżu w czasie maryjnych śpiewów. 

maryjne. -Nie ma inruef mażliwości,ja tego jestem pewna 
na I 00°,1, - zapewnia nas nam jedna z pań. 

W sobotę przy krzyżu stało ponad dwadzieścia 
pań, czasem jest ich nawet i trzydzieści, sz.cz.e

gólnie w niedzielę. Najmłodszą uczestniczką śpiewów 
byłasiedmioletniaDominisia Grzegory, najstarszą miesz
kająca po sąsiedzku jej babcia Maria Kołaczyńska, któ
ra od lat opiekuje się krzyżem, sadzi pod nim kwiaty, 
podlewa je i zapala pod nim lampion. 

Majowe zaczyna się zawsze od litanii do Matki 
Bożej, potem śpiewany jest hymn ,,Pod twoją obronę", 
daltj koltjne pieśni np. „Czarna Madonno", „Chwalcie 
łąki umajone", całość kończy się po 50 minutach pieśnią 
,,Dobranoc Ci Matko" i „Apelem Jasnogórskim". 
Wiele pań śpiewa posługując się pieśniami ze sta
rych zeszytów, odziedziczonych po rodzicach, bo 
wiele pieśni w nich zawartych nie można dziś zna
leźć w żadnym śpiewniku. (tb) 

. 7 ·~.........__.-~ ____ ............,, __ J 

OD 29800 ZŁ 
www.peugeot.pl 

Peugeot 107, 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 CIESZVĆ. 

Uczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie Peugeot. 

Zużycie pallwa: 4, I 1f I OO km, emisja C02: I 09 g/km, dla silnika 1.4 HD i 54 KM. 

Łódź, Strykowska 131 (wyjazd l Łodzi na ŁOW!CZ) 
salon: 042-617..()7·20 pn-pt . s-1e, sQb 9-14 

samochody utywane: 042-617-07-19 
serwis: 042-617-07-17 pn.-pt 7-18. sob. 7.15 

holowanie 24h: 0-501 206 307 
www.apgarage.peugeol.pl (Hlll!U ~eotcom 
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Video - Foto, magia obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 
Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Tel. 0509~20-300. 
Przegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-608. 

Remonty, adaptacje. 
Tel. 0607-196-356. 
Full opcja - remonty. 
Tel. 0691-n4-281. 
Tynki, posadzki - wolne tenniny. 
Tel. 0503-077-863. 
Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Teł. 0604-334891 zmieniony na 0668-750-437. 

. Full-Dach, pokrycia dachowe, sprze
daż montaż. Blachodachówkl: 
szwedzkie, fińskie, niemieckie, da
chówki ceramiczne, papy termozgrze
walne. Doradztwo techniczne, 
pomiar i kosztorys gratis. 
Tel. 04&'814-11-22, 0602-718-334. 
Remonly, gipsy, mury, lynki. 
Tel. 0693-791-487. 

Rusztowania warszawskie - wypożyczam. 
Tel. 0697-923-472. 
Wynajem sali na wesela, komunie 
i inne Imprezy okolicznościowe, 
sala do 120 osób. Łowicz, ul. Powstań
ców 15, tel. 0501-129-752. 
Podwoż.enie do ślubu - czarny Mercedes. 
Tel. 060().741-147. 

Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, te
rakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-602. 
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Głęboki relaks. Tel. 0887--044-104 
w godz. 18.00-21.00. 
Pomoc przy pisaniu prac. Tel. 0505-940-379. 
Hiszpański. Tel. 0603-099-361. 
Angielski - wszystkie poziomy, certyfikaly, 
matura, tłumaczenia, nauczycielka, tanio, 
skutecznie. Tel. 0509-156-795. 

Wideofilmowanie, fotografowanie cyfrowe, 
śluby, chrzty i inne moczystości, tanio. 
Tel. 0606-218-624, 0661-723-002. 

Kominki - budowa, montaż, 
ogrzewanie d9mów. 
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318. 

Meble na wymiar - kuchnie, szafy, 
Wylewki z agregatu mecbanicme zacieranie drob tu · stolarski 111 0604-462 835 
9zllmkw. Tel. 044/724-19-53, 0668-829-361. 046/i;;~96~07. e. e · - ' 

0\lnawianie wanien. Tel. 060().979-826. 
Panele, terakota Tel. 0694-28-74-47. 
Full-Dach, pokrycia dachowe, sprze
daż montaż. Blachodachówkl: 
szwedzkie, fińskie, niemieckie, 
dachówki ceramiczne, papy termo
zgrzewalne. Doradztwo techniczne, 
pomiar I kosztorys gratis. 
Tel. 04&'814-11'-22, 0602-718-334. 

ROLNICZE 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
"Tel. 0508-281Ki19. 
Remonly kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Usługi remontowcrbudowlane, docieplanie 

-budynków, wykaóczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktwy VKf. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie glazwy, terakoly, panele, gladź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 
Tynki gipsowe :wegatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 
Instalacje elektryczne-;' przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 
Cyklinowanie, ukladanie. 
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 
Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mozaikowe. Tel. 0606-428-162, 
046/839-62-30. 
Remonly kompleksowe budynków wewnątrz 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel.0604-41~. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 
Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparkcrspy
charlcą. Tel. 0604-575-523, 046/837-79-21. 
Usługi bydraulicme, pełen zakres. 
Tel. 0504-877-307, 0508-862-015. 
Dachy, prz.eróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 
Hydraulicme - lylko nowe budynki, 
be-lpłatna wyoena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 
Ukladanie glazwy, terakoly, 
gładzie gipsowe. Tel. 0609-569-365. 
Nowe systemy grz.ewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 
Instalacje i centralki telefonicme, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 
Profesjonalne instalacje sygiiali=ji włama
nia, poż.aru, kontroli dostępu, nadzoru wizxj
nego (monitoring). Tel. 0601-207-989. 
Hydrauliczne usługi - tanio, szybko, 
z gwarancją. Tel. 046/837-19-29, 
0506-064-122. 

Glazura terakota, panele, gładzie itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Gama - usługi hydrauliczne, nowoczesne 
technologie zgrz.ewcL.e. Tel. 0602-587-341. 
Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi blacharsko-dekar
skle, krycie dachów. 
Łowicz, ul. Jana Pawia li 23. 
Tel.lfax 046/837-51-31, 0509-729-619. 
Krycie dachów. Tel. .046/837-51-31. 
Bramy paesuwne, balustrady, drzwi, 
ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa + montaż. 
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390. 
Gipsy bezpylowe, malowanie, panele, 
adaptatja poddaszy. Tel. 0508-168-659. 
Usługi stolarskie. Tel. 0697-580-227. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplenie 
budynków. Tel. 0505-024-964. 
Dachy konstrukcyjne, pokrycia, 
naprawy, konserwacje. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
glazura, terakota, docieplanie budynków. 
Tel. 0880-542-743. 
Docieplanie budynków granulatem styropia
nu (sz.czelin ściennych). Tul. 0603-193-106. 
Kamaz - przewóz piasku, pospółki, ziemi. 
Tel. 0601-630-882. 
Usługi hydraulicme, kanalizacyjne, c.o. 
Tel. 0696-098-909. 
Kolektory słoneczne - wykonawstwo, 
montaż Tel. 0696-098-909, 0608-101-676. 
Tynki, posadzki. Tel. 0888-822-109. 
Centrum Sprzedaży ~len i Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU „Kosmo" Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach blachodachówkę szwedzką i fiń
ską, blachy~. podbitkf I ryn
ny. Krycie dachów - usługi dekarskie. 
Tel. 0600-367-596, 046/839-~. 
Krycie dachów. Tel. ll604-45IXl25, 
1l611840!M)86, 0694-954-243, 
0604-459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-470-514. 
Tynki - wykonuję. Tel. 0697-923-472. 
Kamaz, wywrotka - przywóz żwiru itp. 
Tanio. Tel. 0604-208-588. 
Tanio prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, gładź gipsowa, malowanie, płyty 
k/g i inne. Tel. 046/837-61-09 wieczorem. 

Cyklinowanie i układanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Hydraulika, woda, kanali=ja, 
centralne ogrz.ewanie, montaż pieców, 
glamra, terakota Tel. 046/815-08-38. 
Remonly kompleksowe wnętrz i adaptacje 
pomieszczeń. Tel. 0509-652-783. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i anlyków, układanie i cyklinowanie podłóg. 
Tel. 0603-200-532. 
Ocieplanie budynków slyropianem i wełną, 
lynki akrylowe, mozaikowe i silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przestiwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 
Usługi transportowe - Renault Master, 
faktwy VAT. Tel. 0607-406-024. 
Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505..()06-331. 
Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-891-092. 
Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
Zespół - wesela Tel. 046/838-66-46. 
Śluby linmzyną. Tel. 0604-344-609. 
DJ - profesjonalnie poprowadzi kai.dą impre
zę - wesela, bale, bankiely, imprezy okolicz
nościowe. Tel. 0604-281-361. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3. 

FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-541, 
046/838-70-32. 
Projekly graficzne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 
Wymiana pasów w verticalach 
oraz tkanin w roletach. 
Tel. 046J830-04.-02, 0601-226-944. 
Śluby WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 
Zespół muzyczny z wokalistką 
- wesela. Tel. 0502-473-091. 
Lincolny (białe, 7 m), czarny Merce
des - śluby. Tanio. Tel. 0604-076469. 
Pranie dywanów, tapicerki w z.akładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

Rolety, żaluzje, moskitiery. nowoczes- Projektowanie budynków mieszkalnych, 
ne systemy do każdego typu okien, tak- gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, 
że Im wiercenia. Łowicz, ul. Ikara 10. kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 
Tel. 046/837-44-25. 046/837-78-38. 

Skórzaną, kożuchową odzież ·- naprawimy, 
pt7.C10bimy kompleksowó Renowacja 
Łowicz, róg ul. Bolimowskiej i ul. Baczyń
skiego, środy 11.00-17.00, w okresie 

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, widccr 
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonly, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VKf. Tel. 046/837-5().84, 
0601-303-858. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstruktje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 
Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0697-725-830. 
Wykończenia, remonty. 
Tel. ~78-225. 
Wypożyczam rusztowania warszawskie. 
Tel. 0510-124-700. 
Centrum Parkietu poleca schody, parkiely, 
mozaiki pałacowe, parkiety egzolycme 
oraz prowadzimy usługi w zalcresie montaili 
i cyklinowania Łowicz, ul. Chmielińskiej 21. 
Tel. 046/830-22-54, 0502-321-194. 

__....-ynki, glamra, gipsy, wykończenia 
Możliwość obejrzenia. Tel. 088(). 765-378. 
Stawianie ogrodzeń klinkierowycb. 
Tel. 0511-337-768. 
Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837~~-
Gotowe projekty domów mieszkal
nych, gospodarczych i attany z gril
lem. Tel. 0602-370-470, 046/830-20-78. 
Tynki, gładzie gipsowe, docieplenie 
budynków. Tel. 0693-332-588. 
Kominki - projektowanie, budowa, 
200 wzorow. Tel. 046/837-84-92, 
0602-282:415. 
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik, 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-00-14. 

Ukladanie kostki brukowej, granitowej 
- gwarancja. Tel. 060().150-196. 
Malowanie, gipsowanie, panele ścienne, ta
petowanie, sufily podwieszane, adaptacja 
poddaszy, płyta k/g. Tel. 0663-801-436. 
Najtańsze docieplenia domów i stro
podachów granulatem styropianu 
- 7zJ/1 mkw. Tel. 044/714-27-94. 
Wkłady kominowe okrągłe i prostokątne, 
p17.Cwody i kształtki do kominków. 
Niskie ceny (np. rura o średnicy 120 - 60 zl). 
Piaski 5 k. Nieborowa Tel. 046/838-56-76, 
0605-286-268. 
Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT''. 
Tel. 0600-984-398. 
Remonty - kompleksowo. 
Tel, ~.,6~4-49(), 
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Beton, cięcia, wyburzenia, rozbiórki. 
Tel. 0606-192-851. 
Brukarstwo. Tel. 0606-192-951. 
Układanie kostki betonowej, irarutowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 
Tynki, wylewki, docieplenia budyn
ków, gładzie. Tel. 0880-570-267. 
Wypożyczalnia sprz.ętu budowlanego 
(rusztowania warszawskie, mloly pneuma
lyC2Jle, betoniarki). Tel. 0885-365-246. 
Panele podłogowe i ścienne, boazeria, 
malowanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 
Kierownictwo budowy. 
Tel. 0695-105-025. 
Tarcica skład drewna budowlanego 
krycie i sprzedaż pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141 obok U-Caru. 
Tel. 046/832~ biuro, 0505-038-785. 
Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

od 15.05.06 do 01.09.06. nieczynne. 
Dezynsekcja, deralyzacja w I IACCP. 
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95. 
Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Doradztwo Prawne „Casus", porady, 
pozwy, wnioski, obsługa prawna firm. 
Niskie ceny. Tel. 04&'837-70-96, 
0512-443-696. 
RlV Serwis - naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne, autoryzacje firm: 
Sony, Philips, LG, JVC, Thomson, 
Samsung, Pioneer, Sharp i inne. 
Łowicz, ul. Krakowska 11. 
Tel. 0461837-2B-a5. 
Noclegi dla firm, Łowicz. 
Tel. 0508-718-509, 0603-100-171. 
Rolety okienne, duży wybór 
kolorów i typów Tel. 0602-370-470, 
046/830-20-78. 

Docieplenie budynków i elewacji, Podciśnieniowe pranie dywanów 
możliwość lynków akrylowych, reali=ja , i tapicerek u klienta Tel. 0694-876-103. 
zamówień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. śiuby - Toyota Avensis. 
Tel. 0880-201-924. Tel. 0606-9n-837. 
Ukladanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Usługi elektryczne. Montaż instalacji 
i lll7ądzeń elektrycmych. Alarmy i domofcr 
ny. Prace kontrolpo-pomiarowe. 
Tel. 0602-779-601. 
Naprawa sprz.ętu AGD. Tel. 046/874-28-30. 
Dachy kryjemy blachą i papą. 
Tel. 0604-182-21 I. 
Kompleksowe usługi budowlane. 
My pracujemy Ty masz spokojną głowę. 
Tel. 0602-779-602. 
Usługi hydraulicme. Tel. 0603-917-448. 
Usługi budowlane i remontowe. 
Gladź-glazura-terakota-malowanie. 
Tel. 0602-779-602. 
Dachy, roboly mW'1J"Skie. Tel. 0509-766-789. 
Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja. 
Tel. 0502-478-44{). 
Tynki maszynowe gipsowe i camentowo
wapienne. Tel. 0602-779-602. 
Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 
Docieplenia budynków. Tynki akrylowe 
i _mineralne. Tel. 0602-779-602. 

Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Tel. 046/837-91-$8, 0691-961-244. 
Naprawa instalacji elektrycznych przy 
ciągnikach i przyczepach. Tel 0667-465-953. 
Naprawa pralki automalyC2Jlej, zamrażarki, 
lodówki, ogrzewacze przepływowe. 
Tel. 0603-531-989. 
Zespól muzycmy, wesela 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-67. 
Zespół muzycmy. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 
Wywóz nieczystości płynnych. 
Tel. 0500-190-988, 0501-537-143. 
Transport żwiru, piasku, pospółki. 
Tel. 0603-213-798. 
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 

Stół wiejski z dowozem - wypożyczę. 
Tel. 0602-574-891. 
Usługi koparlccrladowarką, samochody, 
gruz, śmieci., Tel. 050~3-306. 
Naprawa sprzętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-880. 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Śluby - Mercedes „Okularnik". 

Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, Tel. 0692-747-704. 
terakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-602. Maszynę dwuiglówkę płaską, 
Odnawianie wanien. Tel. 060().979-826. trójskok singer. Tel. 0421719-20-85 
Panele, terakąta Tel. ~94-28;7'!-47. lub 0603-243· 744. 
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Dojeżdżam do pracy z Łowicza do Łodzi Remonly, gipsy, mury, lynki. 
Schładzalniki do mleka, rÓ"ŻJle pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 

Wylewki z agregatu mechanicme zacieranie 0505-039-888. 
(poniedziałek-piątek). Mam w samochodzie Tel. 0693-791-487. 
wolne miejsca. Tel. 0692-028-014. 
Miły, wykształcony, o wysokiej kulturze 
osobistej, brunet, 53 lata, wysoki, przystoj
ny, zadbany, elegancki. Potrafi wiele w domu 
zrobić, smacznie gotować. Poślubi eleganc
ką, niekonfliktową panią, powainie myślącą 
o życiu we dwoje, która prowadzi wlasną 
działalność gospodarcz.ą lub poważny biz
nes, w którym pomogę. Jestem o stalym der 
chodzie. Tel. 0502-404-053. Poważne oferty, 
Przelotne romanse mnie nie interesują. 

9zl/mkw. Tel. 044/724-19-53, 0668-829-361. Deszczownie. Tel. 0506-140-584. 

Limuzyna na śluby 9 m, 11 osób. 
Tel. 0605-305-579. 
Kierownictwo budowy. 
Tel. 0695-105-025. 
Tarcica skład - drewna budowlanego 
krycie i sprzedaż pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141 obok U-Caru. 
Tel. 0461832~ biuro, 
kom. 0505-038-785. 
Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 
Docieplenie budynków i elewacji, możli
wość lynków akrylowych, realizacja zam(>. 
wień na 2006 rok, konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 
Ukladanie, cyklinowanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Usługi elektryczne. Montaż instalacji i urzą
dzeń elektrycmych. Alarmy i domofony. 
Prace kontrolno-pomiarowe. 

Cyklinowanie i układanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Hydraulika, woda, kanali=ja, 
centralne ogJZCwanie, montaż pieców, 
glazura, terakota Tel. 046/815-08-38. 
Re'T'onty kompleksowe wnętrz i adaptacje 
pomieszczeń. Tel. 0509-652-783. 
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i anlyków, układanie i <;Yklinowanie podłóg. 

· Tel. 0603-200-532. 
Ocieplanie budynków styropianem i wełną, 
lynki akrylowe, mozaikowe i silikatowe. 
Tel. 0508-745-186. 

KOMPUTER O 
-PISANIE 

Komputeropisanic, rysunki, wykresy 
-tanio i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 
Komputempisanie. Tei. 046/837-46-85. 
Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 
Komputcropisanie wraz z wydrukiem, tanio, 
Rawa Mazowiecka. Tel. 0660-667-311. 

NAUKA 
Tel. 0602-779-602. 
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 046/874-28-30. Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 
Dachy kryjemy blachą i papą. Matematyka Tel. 046/837-85-96. 
Tel. 0604-182-211. Matemalyka - korepetycje, nauczyciel. 

Kompleksowe usługi budowlane. 
My pracujemy Ty masz spokojną glowę. 
Tel. 0602-779-602. 
Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 
Usługi budowlane i remontowe. Gladź-gla
:rura-terakota-malowanie. Tel. 0602-779-602. 
Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 
Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja 
Tel. 0502-478-440. 
Tynki maszynowe gipsowe i camentowcr 
wapienne. Tel. 0602-779-602. 
Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. 
Docieplenia budynków. Tynki akrylowe 
i mineralne. Tel. 0602-779-602. 

Tel. 0502-982-594. 
Student PW, korepetytje - rnatemalyka, 
fizyka, chemia Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 
Matemalyka - student UL, 90 min/25zl. 
Tel. 0606-647-491. 
Chemia, biologia Tel. 0601-613-963. 
Matemalyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 060().150-145. 
Techniki relaksu, wizualizacja zdrowia 
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.00-21.00. 
Lektor języka angielskiego 
- korepetycje (dzieci, młodzież, dorośli), 
przygotowanie do egzaminów i matury. 
Tel. 0604-771-408. 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z-KAMIENIA NATURALNEGO 

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

Suche wysłodki melasowane 
i sypkie - sprzedam. 
Tel. 046/839-28-71, 0602-235-159. 
Ogólnoużytkowe kurczęta 
zaszczepione i odhodowane. 
Tel. 046/838-28--07, 0889-910~. 
Owies,jęczniień - sprzedam. 
Tel. 046/874-76-69. 
Dwukółkę ciągnikową, sortownik do ziem
niaków - sprzedam. Tel. 046/874-76-69 
Sprzedaż kolczyków dla zwierząt 
hodowlanych. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 046/83&Q-19, 0668-131-109. 

Sprzedam jęczmień, pszenicę, pszenżyto. 
Urzec7.C 48, tel. 046/838-77-14. 
Sprzedam kiszonkę kukurydzianą I ha, 
3000 zl, 1600 t w czterech pryzmach, 
zakiszona, kwas mlekowy, do negocjacji. 
Tel. 0602-673-181. 
Sprzedam deszczownię. 
Tel. 0663-049-266, 0693-531-562. 
Sprzedam siano, slomę belowaną. 
Tel. 0691-335-514. . 
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95. 
Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Niebo
rowa, Tel. 0500-071-877, 046/838-64-79. 
Sprzedam =lnik Forsbnit T-088, siecz
karnie do kukurydzy jednorzędowe, wyci
naki do kisz.onek, bec7.ka ascenizacyjna 3300 
I, przyczepy samozbierające do _sianokiszcr 
nek, pług obrotowy 3--skibowy, siewniki 
zbożoweAmazone3 m,Nordstcin3 m, orkan, 
agregat uprawowy na spn;żynacb 2,50 m. 
Tel. 0512-444-949, 0241356-24-64. 
Kombajn zbożowy John Deere 985, 1980 rok, 
z kabiną, heder 4,20 m, stół do !7.epaku, cią
gnik MF, 95 KM. przedni napęd, z kabiną, 
ladowarka czołowa Tich - sprzedam • 
Tel. 0603-696-524, 024/356-24-64. 
Sprzedam 2 wysokocielne jałówki, tcnnin 
20.052006, po bardzo dobrycl! matkach. 
Tel. 046/838-11-74. 
Sprzedam wysokocielna krowę, tennin 
wycielenia 15.05.2006. Tel. 046/838-11-74. 
Sprzedam mieszankę żyta z pszenżytem, 
ok. 15L Tel. 046/838-11-74. 

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

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

TANIE OGRZEWANIE~ 

• Montaż i transport gratis. 

• Produkuiemy kostkę 
brukową granitową 
Cena 1m2 -28 zł , 

Tel. 0-24 721-36-00 
0601-588-385, 0609-604-454 

HANTVERKAR POOLEN 
Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509·561·095 

• 
SPRZED AZ 
DREWNA 

deski • łaty -• regle. 
• podbitka • podłogówka • boazeria 
~e-mail:hantverkarpoolen@o2.pl 

' i. ~ • 

ULRłCłł, FOKUS-PLESZEW, ELEKTROM.ET, PURMO 
KOTŁOWNIE: ekogroszek, węgiel, gaz, olej, pele! drzewny 
INSTALACJE: mieaź, pex-al, stal, zaciskowe, skręcane 
• GRZEJNIKI aluminiowe • sbllowe • podłogowe 
• relwpentowy • klliutJzatory • kolektGry „_ 
• poimpy depła • komlllkl z IJ-- ....., • .,.. 
• llll'Dł•ld.ow .... epl'Zldd. montM ...... 

renowacje 
remonty „ naprawy · „ wymiana tapicerki 

tel. 042 719·85·90, 0502·323-440 

MONTAZ SAMOCHODOWYCH 
INSTALACJI OAZOWYCH 
USŁUGI PIASKARSKIE 
czyszczenie elementów metalowych 
Łyszkowice, ul. Polna 3, tel. 0-502-583-965 . 

nowv KREDYT 
GOTO W KO WY 
• Hipoteczny ( b I.a ) 
• Także dla osób 8nKOwy 
~ zadłużonych T. I 
• Hipoteki dla rolników 18 • OSOS-418-742 

h · "" „ „. „ ~ > - ~ (, 
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U NAS WARTO 
Ładowacz cyklop, stan dobry. 
Tel. 0661-848-399. 
Sprzedam zboże. Tel. 0502-282-752. 
Opryskiwacze polowe, sadownicze, 
belki herbicydowe, inne maszyny 
i środki ochrony roślin. Dmosin 124. 
Tel. 046/874-72-88. 
Oddam eternit za darmo. 
Tel. 0608-026-931. 
Sprzedam jęczmień, żyto, owies. 
Tel. 046/838-75-17 wieczorem. 
Sprzedam ładowacz własnej konstrukcji przy
stosowany do każdego ciągnika z tyłu 
{do C-330 możliwość dołącz.enia z przodu). 
Teł. Q606.6784 I 8. 
Sprzedam Bi2Xlo Super Z-056, I 989 rok, 
stan bdb, garażowany. Tel 0695-608-762. 
Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-$14. 
Spu.edam baloty z sianokiszonki. 
Tel. 0695-608-762. 
Ciągnik rolniczy Embitrak Mercedes, 
Filk - maszyna do zbioru ogórków 
i pomidorów - sprzedam. 

. Tel. ~14, 0509-208-236. 
Biełarlca ciągnikowa Tel. 0692-101-989. 
Sprzedam krowy - likwidacja stada; siano 
i słomę w kostkach ze stodoły. 
Dąbkowice Dolne 57. Tel. 0696-906-9 IO. 
Sprzedam siewkę do naw0211, stan bdb. 
Tel. 046/861-25-51. 
Sprzedam marChew odpadową i burac2ki. 
Tel. 046/838-11-62. 
Spu.edant Zetor 5211, stan bdb; przetrząsar
ke>-zgrabiarki; wycinaOO do kiszonek różne
go typu; roi.siewacz nawozu Amazone -
Rauh; opryskiwacz 2500 ~ 18 m Rau; pług 
7agonowy 4-skibowy K wenerland, 5-slabo
wy Grudziądz - import Niemcy. 
Teł. 0241356-27-60, 0512-444-919. 
B=kj aseni2a:yjne, ocynkowane, 4@.(fil) ~ 
siewnik :złXYinwy Ama:rone 2,5 m - 3 m; 
sortowniki do ziemniaków - sprzedam 
Teł. 0241356-27-60, 0512-444-919. 
Dmuchawy ,do :zboża niemiecki - sprzedam. 
Teł. 0241356-27-60 do 20.00. 
Słoma rolowana, możliwość transportu 
- sprzedam. Tel 050')-282-300. 
Sieczkarnie do kukurydzy jednorzędowe 
Potinger, Mengel, PZ - sprz00am. 
Teł. 0241356-27-60 do 20.00. 
Sprzedam jałowicę na ocieleniu. 
Nieborów, teł. 046/838-56-27. 
Sprzedam prasę kostkę, 1998 rok. 
Tel. 0603-945-983. 
Sprzedam siano w kostkach i luzem, jęczmień 
i żyto. Tel. 0602-875-904, 046/830-3246. 
C.,130, 360, MF, silniki, wały korbowe, 
pompy wtryska-, osie przednie (kpi.) 
„Rol-lnwest'' Bielawy. 
Tel 0506-140-684. 
Sprzedam dwie krowy: jedna na wycieleniu 
{I 6 czerwca), druga wycielona {kwiecień). 
Likwidacja. Tel. 046/838-59-65. 
Sprzedaż opryskiwaczy, pługów, bron, 
imijek. Tel. 0461837-53-86. 
Sprzedam slomę 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--078-564. 
Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-90-76. 
Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
mieszankę, zbiornik 25 tys. I. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585456. 
Sprzedam jałówkę wysokociclną, 
Teł. 046/838-15-38. 
Spr.redam śrutownik bijakowy. 
Tel. 0503-639-101. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Kompina 30. 
Sprzcdamglębosza 3 lapy. Tel. 0608-591-942. 
Sprzedani ag.regat podoiywkowe>-ściemisko
wy. Tel. 0889-861-307. 
SprLCdam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/83849-27. 
Oddam gruz za darmo, sprzedam zgrabiarkę 
do siana zawies7.aną 4-gwiazdkową; 
aparat płctwowy do rozrzutnika obornika. 
Tel. 046/8384847, 0663-126-370. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
6000 zł. Tel. 0606-603-215. 
Sprzedam słomę żytnią, belowaną, 
Tel. 046/838-77-83. 
Schładzalnik mleka 330 I - sprzedam. 
Tel. 046./838-17-74, 0605-061-344. 
Sprzedam przctrzą<;aczo.zgrabiarlcę 5. 
Teł. 046/837-14-15. 
Sprzedam basen na mleko 430 I Alfa Lavał. 
Teł. 046/838-77-21. 
Sprzedam żyto, mieszankę, słomę. 
Tel. 046/838-17-64 wieczorem. 
Przy=!J'< samozaładowczą do bel Sipma, 
1998 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0600-822-089. 
Spr.redam dojarkę Alfa Lavał. 
Teł. 046/838-95-39. 
Sprzedam słomę prasowaną i kamień polny. 
Teł. 0692-971-544. 
Kupię mieszankę zbo7..ową. 
Tel. 0600-421-548. 
Sprzedam siano i trawę na siano. I ha. 
Teł. 046/83845-80. 
Naprawa basenów na mleko. 
Tel. 0603-531-989. 
Ursus 2812, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0§!14-'.7~9401, 
Pszenica 15 t-spr.t.cdam. Teł. 0609468-158. 

Opryskiwacz plecakowy z motorem, 
po gwarancji -sprzedam. Teł. 0461838-33-44. 
Sprt.edam wspomaganie układu kierownicze
go Zetor. Tel. 0692-146-594. 
Sprzedam schladzałnik do mleka 300 ~ 
mało używany Ałfu Lavat. 
Teł. 0241285-84-27 od 20.00. 
Sprzedam łubianki no~e, drewniane 
i plastikowe, używane. Teł. 0886-825-61 O, 
024/277-94-27. 
Usługi cięcia żyta, traw i sianokiszonki 
sieczkarnią - szybko i tanio. 
Tel.~4-736. 

Sprzedam :zboże. Teł. 0461838-13-34. 
Sprzedam jęczmień, mieszankę, pszenicę, 
pszenżyto - większą ilość dowioz.ę. 
Teł. 0661439-560. 
Sprzedam pług 4- i 5-skibowy Atlas zabez
pieczroie aa kamienie, kolczatki do pługów, 
dojarkę Hektor kompletną w ocynku, kulty
wator czternastka gnidziądzki, pług cztenr 
skibowy obrotowy Overo, siewnik Amazo
ne D7 czterometrowy, rozsiewacz nawozów 
1200 kg. Tel. 0509-083-222. 
Sprzedam sieczkarnię fabrycznie nowe 
do Bizona wągrowieckie standardowe 
lub elektryC2I1e. Teł. 0509-083-222. 
Owies 12 t - sprzedam. Teł. 0421719-55-55, 
0512-307-727. 
Sprzedam schladzałnik do mleka 5501 West
falja, 1997 rok, sprowadzony przez OSM, 
dokwnentacja. Tel. 0461838-46-18. 
Scbładzalnik Wertholtz 430 I, 1998 rok, za
kupiony w OSM Łowicz. Teł. 046183848-
85, 0604-565-318. 
Sprzedam kombajn zbożowy szer. 3 rn, 
prasę kostkującą niemiecką, glebogryzarkę. 
Tel. 046/839-67-83. 
Zetor 10145, 1987 rok, zartjestrowany, 
stan bdb - sprzedam. Tel. 0604-948-642. 
Plug 3-skibowy Grudziądzki; agregat 3 m 
Grudziądzki, 2005 rok - sprzedam. 
Teł. 0604-948-642. 
Kosiarki sadownicze. Tel. 046/832-14-57. 
SprzedamkosiarkęspałinowąfumySolo 140. 
Tel. 0663-376-392. 
Sprzedam nmzutnik obornika 4 ~ stan bdb. 
Teł. 046/838-8942, 0663-510-550. 
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu ZS I I 
Famami, 1998 rok, 16500 zł. 
Teł. 0608-369-297. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Teł. 046/838-11-42. 
Sprzedam 5 jałówek na wycieleniu. 
Tel. 0606438-323. 
Sprzedam słomę żytnią ze stodoły, 
okrągłe bele- 50 szt Bogońa Górna 19. 
Teł. 0508-861-898. 
Dwukółka do ciągnika (nowa) - sprzedam. 
Teł. 046/830-38-37. 
Sprzedam Esa. Teł. 046/839-66-00, 
0692-030-758. 
Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5KW, 
pług olxacany 3-skibowy {mały), dmuchawę 
zbożową, drapak 2m. Tel. 0461838-46-19. 
Sprzedam pszenżyto. 
Mańaoka, tel. 046/838-1449. 
Sprzedam ciągnik Zetor 5211, 1986 rok. 
Tel. 046/837-13-24. 
Sprzedam owies, żyto. Tel. 046/838-14-63. 
Sprzedam siano w belkach. 
Teł. 046/837-27-05 wieczorem. 
Sprzedam C-360 3P. Teł. 0607-181-404. 
Sprzedam prasę Claas 46. 
Teł. 046/837-08-07, 0607-168-196. 
Sprzedam ciągnik C-360. Tel. 0607-168-196. 
Kupię opielacz do buraku. 
Tel. 046/838-78-54. 
Kupię eternit Teł. 0660486-081. 
Spr.redam Zetor I 0540, 1998 rok; 9540, 19% 
rok; prasa zwijająca SipmaZ-569/1, 2002 rok; 
owijarkę do bel; ladowacz Tur hydraulicmy, 
2000 rok do MF. Tel. 0692-601-689. 
Sprzedam Z-etor 5211. 1998 rok; prasę Z-224/ 
I Sipma, 1997 rok; ścinacz zielonek Orkan; · 
obsypnik ziemniaków 5; rozrmtnik ooomi
ka Tandem do małego remontu. 
Tel. 0608420-169. 
Kupię rozsadę pomidora. 
Tel. 046./837-23-23. 
Sprzedam warchlaki duńskie i litew
skie. Tel. 0504-270-890, 0606-317~61. 
Spizcdam orkan do zielonek, sieczkamięjcd
norz.ędową Jo kukwydzy. Tel. 0509-29Hl50. 
Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 2..20 
m, 5 m, Gruber 2,1 m; śrutownik bijakowy; 
plug 3-skibowy obrotowy; siewka do na
wozu; siewnik, dmuchawa do ztxna. 
TeL 0509-293-050. 
l'ra."1 Z-22411, 1989 rok, silnik Bizona SW-
400 - sp!7..cdam. Łowie?, tel. 0507-680-676. 
Kupię w(yzd< od chodem od kombajnu. 
Tel. 0661-880458. 
Tunel foliowy 6x30 m +system nawadniają
cy - sprzedam. Td. 046/1!38-56-74, 
0505-949-957. 
SprL.edam basen do mleka 300 I oraz dojarkę 
do mleka. Nieborów, tel. 046/838-56-27. 
Sprzedam ziemniaki Ibis. Teł. 0693-064-349. 
Sprrodam jałówkę wysokocielną 
(wycielenie 04.06.06). Teł. 046/838-1240. 
Kosztorysowanie. wycena do banku. 
Profesjonalne wykonawstwo płyt gnojo
wych 1 zbiorników na gnojowicę. 
Tel. 0461837-86-7 I po 20.00, 0607-295439. 
Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Teł. 046/838-7946. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną 
Rogóźno 66. 
~jalówkę·na W}{OOreniu; -
19.06.2006. Panna 34. tel. 0668-331-746. 
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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 kosiarkę rotacyjną, 
agregat uprawowy. Tel. 0461838-95-35. • 
Sprzedam Cyklop. Łaguszew 35. 
Skupujemy kosiarki listwowe, tzw. Osy, 
kopaczki ciągnikowe, prasy Z-224 do słomy. 
Ceny atrakcyjne. Teł. 046/838-72-80. 
Sprzedam krowę wysokocielną, 
Teł. 046/838-1343. 
Sprzedam chłodziad<ę do mleka

0 

l60 I; 
soopowiąialkę Warta 2; mlockamię 
szerokomłotną Wannianka, stan bdb. 
Tel. 046/838-13-61. 
Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty kukurydzia
nej, śruty psz.enno-owsiantj w proporcji 2: I. 
Retki 36, tel. 046/838-73-28, 
046/838-7345. 
MfZ 72 KM, 1976 rok, wyjście na przedrii 
napęd, duża kabina, ogumienie 50"/o, 
stan dobry, 11500 zł - sprzedam. 
Teł. 046/838-83-17. 
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon Z-50, 
1976 rok, stan dobry. Teł. 0461838-79-06 
po 20.00. 
Sprzedam słomę, okrągłe bele l 20x 120, 23 zł. 
Tel. 0506-583-375 . 
Sprzedam 2 jałówki oa wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-67. 
Sprzedam pług 4 przedbusz., pszenżyto. 
Teł. 0600-415-353. 
Sprzedam krowę na wycieleniu, tennin: 
9 czerwca. Teł. 0692412-566. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Urzecze 61, teł. 0461838-77-20. 
Sprzedam pszenicę 8 l Tel. 0461838-81-06. 
C-360 3P, przyczepa talerzówka - sprzedam. 
Teł. 0503-952-792, 046/861-60-20. 
Sprzedam ziemniaki jadalne. 
Teł. 0693-538461. 
Sprzedam pszenżyto. Teł. 0605-065-054. 
Kombajn Bolko, 1996 rok, stan ideałny-sprze
dam. Teł. 046/838-73-69, 0660-198-882. 
Konwie Alfa Lavał; beczka LOOO I ocynk<>
wana - sprzedam. Tel. 0887-779-809. 
Przye2Epa 6 t wywrotka, 7000 zł - sprzedam 
Teł. 0605-896-130. 
Opryskiwacz polowy ciągnikowy 
- sprzedam. Teł. 0888-896-738. 
Silnik C-360- sprzedam. Tel. 046/839-11-62. 
Kukwydza paszowa - sprzedam. 
Tel. 0241277-74-01. 
Jalówka na ocieleniu - sprzedam. 
Tel. 0603-395-392. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-96-86. 
Sprzedam siewnik do kukurydzy - tanio. 
Teł. 060-335473. 
Sprzedam jałówkę cielną, Teł. 0697-298-966. 
Sprzedam słomę 11! stodoły, burak pastewny, 
15 m żyta. teł. 0600-685-574. 
Sprzedam młodą krowę i jałówkę na wyciele
niu. Teł. 046/838-11-90. 
Sprzedam jałówkę i 2 krowy na ocieleniu. 
Tel. 0241277-91-96 wieczorem. 
Sprzedam tanio silnik do T-25 bez walu oraz 
przyczepę samozbierającą do sianokiszonek. 
Teł. 042f7 l 9-56-83. 

Przyczepę zbierającą TO 72 i dmuchawę 
do siana, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-30-30. 
Cielną jałówkę. Głowno. - sprzedam. 
Tel. 042f719-24-02, 0693-350-873. 
Zetor 5718,1978 rok - sprzedam 
Teł. 0667-900-236. 
Prasę polską - sprzedam. Teł. 0508-364-849. 
Ziemię torfową-sprzedam. Tel. 0507-105-979. 
Opryskiwacz 300 litrów, ładowacz zawiesza
ny, mieszalnik, rozdrabniacz MR-250. 
Tel. 0693-066-536. 
Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Zielkowice 214. 
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia: 
14.06.2006. Teł. 0504-215-707. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0513-170-559. 
Sprzedam przyczepę D47 A, po remoncie. 
Teł. 0605-767-834. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą. 
Teł. 046/838-74-91. 
Śrutownik na kamienie, mało używany 
-sprzedam. Tel. 0889-205-377. 
Sprzedam ziemię 2,30 ha, Wicie; beczkę 
aluminiową 2000 I, młocarnię z prasą, 
snopowiązałkę. Tel. 0508-126-60 I. 
Żyto - sprzedam Teł. 046/839-29-89. 
Sprzedam przyczepę 11,5 t oraz opony bez
dętkowe do Stara {pierwszy wlaściciel). 
Tel. 046/838-98-02, 0695-052-735. 
Kupię ciągnik, prasę, maszyny. 
Tel. 0607-809-288. 
Młóto browarne, wysłodziny. 
Tel. 046f838.48.86, 0691~5-463. 
Sprzedam krowę wysokocielną 
(likwidacja stada). Tel. 11461838-14-75, 
0503-794-355 wieczorem. 
Sprzedam pszenżyto. 
Boczki, tel. 046/83846-17. 
Sprzedam owies i mieszankę. 
Sromów, teł. 046/838-44-77. 
Kupię kompletny podajnik belek 
na przyczepę do prasy Sipma Z-224/1. 
Teł. 0697-300-186. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną 
Teł. 0500-651-272. 
Sprzedam młockarnie szerokomłotną 
Wannianka, opryskiwacz polowy. 
Teł. 046/838-92-33. 
Sprzedam słomę żytnią w kostkach. Stary 
Wałiszcw 7. Tel. 046/839-23-14 wieczorem. 
SprzedamC-360, 1980rok. Tel.0880-090-717. 
Sprzedam żyto, siano belowane, cegłę białą 
podwójną, suporeks, drut zbrojeniowy I 4, 
pawilon drewniany. Teł. 0506-833-114. 
Cięcie żyta i sianokiszonek sieczkar
nią samojezdną. Tel. 0604463486. 
C-28 - sprzedam. Tel. 046/838-66-74. 
Maszt widlaka do ciągnika - sprzedam. 
Teł. 046/838-91-28. 
Sprzedam Zetor 6211, 1991 rok; 
prasę Galiani, rotor, noże, szeroki podbieracz. 
Tel. 0691-517-865. 
C-360, T-25, 1985 rok -sprzedam. 
Teł. 0608-354-272. 

Sprzedam agregat bronowy, ceglę czerwoną Kabina C-360, nowa; agregat uprawowy; 
nową, eternit grubofalisty nowy, wciągarkę siewnik Pmnaniak - sprzedam. 
od Stara 66. Tel. 0660-972-390 Tel. 0663-252-589. 
Jałówkę wysokocielną - sprzedam. 
Tel. 042f7 I 9-5947 po 20.00. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą Jugosl<>
wiruikę PRP 3, stan bdb. Tel. 046/838-27-32. 
Agregat pradotwórczy 16 KW lub 45 KW 
spalinowe. agregat sprężarkowy z silnikiem 
SW400, pług Atlas 4-skibowy hydraulicz
ny, silnik S23 I 15 KM, przekładnię do Orka
na. Tel. 0510-281-982. 
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0667468-883. 
Sprzedam kopaczkę ziemniaczaną, 
kabinę Ursusa C-330. Teł. 0667468-883. 
Sprzedam przyczepę samozbicrajacą Jugosł<>
wiankę IL Tel. 0667468-883. 
Sprz.edam ciagnik Ferguson, 1989 rok, 
od nowości I wlaścicie4 stan dobry. 
Tel. 0510-158-921, 0502-313401. 
Sprzedam C -330, po remoncie; przyczepę sa
mozbierającą T -050/2, 1994 rok. 
Teł. 0663-602-629. 
Sprzedam pr/.etnąsacze karuzelowe 
- ró-.i:ne typy. Teł. 0606-622-973. 
Kon1bajn zbo7..owy MF440 z kabiną 
i sieczkarnią, stan bdb. Tel. 0606-622-973. 
Kombajn zbożowy Claas Mcrcator 75·z kabi
ną i sieczkarnią, stan bdb. Tel. 0606-622-973. 
Mieszankę zbożową - sprzedam. 
Tel. 0697-226-553. 
Kombajn ziemniaczany Bonko i karlika 
- sprzedam. Tel. 0503491-575. 
Kosiarkę rotacyjną - sprzedam. 
Teł. 0421719-59-36. 
Prz.ewożny tartak oferuje usługi na miejscu 
u klienta. Maksymalna długość I 0,5 m, mak
symalna grubość do I m. Tel. 0504--013-528. 
Orkan li i pług trzyskibowy - spr.redam. 
Tel. 042/719-70-29. 
Knewy ozdobne. Teł. 042/710-73-13, 
Głowno, ul. Bielawska 35. 
Pszenżyto 1,5 t, cena 35 zJ/g, gmiana 
Dmosin -sprzedam. Tel. 0504-399-125. 
Slęza sadownicza - sprzedam. 
Tel. 0506-188-515. 
Przyczepa D-47, trzystronny wywrot 
- sprzedam. Tel. 0506-188-515. 
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 
owies, słomę żytnią w kostkach - sprzedam. 
Teł. 046/874-75-82. 
Śrutnwnilrwalcowy-- sprzedam. - · 
Teł. 0691-070-514. 

Sprt.edam 3 krowy wysokocielne. Nieborów, 
AL Legionów Polskich 117. 
SprL.edam ciągnik C-330 z turem, siewki do 
nawozu, cyklop, kosiarkę rotacyjną, śrutow
nik bijąkowy, kultywator, pługi 3- i 4-skibo
wc, sieczkarnię do kukurydzy I -rzędową 
Mengela, orkan do zielonek, wycinak do ki
szonek, beczka do szamba. Tel.0602473422, 
0607-666-848. 
Sprzedam przetrząsacz 7, obsypnik do kopca 
Tel. 0661-143-536. 
Claas Merl<ator 30; Zetor 7045; Deutz 6206; 
prasa rolująca Claas; siewniki 2,5 i 3 m -sprze
dam. Tel. 0605-996-104, 046/831-53-88. 
Sprzedam krowę. wycielenie: 26 maj. 
Teł. 046/838-39-14. 
Kupię .nowy eternit Tel. 050~72. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/83843-06, 0603-061-820. 
Sprzedam basen do mleka 3201. 
Tel. 046/838-25-28 po 20.00. 
Sprzedam siewnik punktowy do kukwydzy. 
mechanicmy lub pneumatyczny. 
Tel. 0602-686-518. 
Sprzedam dmuchawę do siana; dojarkę; 
słomę belowaną. Tel. 0605-591-610. 
Kupię sadwnki pomidora. 
Teł. 0605-591-610. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/839-63-15. 
Sprzedam siano belowane. 
Tel. 046/838-91-91. 
Sprzedam słomę ze stodoły, 
Bielawska.0.Wicś 29. Tel. 0461838-26-32. 
Dam pracę przy zbiorze truskawek. 
Tel. 0609-561-169. 
Sprt.edam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/830-37-82. 
Sprzedam krowę 9-lctnią. na ocieleniu. 
Tel. 046/838-57-78. 
Sprzedam brony, beC7.kę ocynkowaną 2000 I. 
Teł. 0606-967-890. 
Sprzedam żyto 4l Tel. 046/838-63-16. 
Kompina 36. 
Sprzedam mieszankę 1bożową 3 l 
Tel. 046/837-44-13. 
Sprzedam 2 kombajny Bizon Z-056, 1985 rok, 
1988 rok, stan dobry. l.abUdnię operatorów 
kombajnów zbo7.owych z uprawnień\am~ · 
okolice Łowicza. Tel. 0502--037-679. 

Kupię oponę do Bizona 23,lx26, używaną. 
Teł. 046/838-63-79. 
Sprzedam pług 2-skibowy, Grudziądzki. 
Teł. 0511-148-261. 
Sprzedam C-360 3P, 1989 rok. 
Teł. 0694-517481. 
Sprzedam prasę Sipma Z-224/1, 19% rok 
Teł. 0694-517481. 
Sprzedam przetnąsarko - zgrabiarkę Fella, 
hydraulicznie rozkladana. Tel. 0601-272-521. 
Sprzedam Orkan niemiecki, hydraulicznie 
sterowana rura. Tel. 0601-272-521. 
Sprz.edam wycinaki do kiswnek, mieczowe, 
oa windzie i bez. Tel. 024/356-20-88. 
Kupię zbiornik oleju do Cyklopa. 
Tel. 046/838-71-67. 

Sprzedam kombajn zbożowy masy ferguson. 
Teł. 0608478-831. 
Sprzedam kosiarkę konną na gumowych 
kolach przystosowaną do ciągnika. 
Teł. 046/831-54-89. 
Przetrząsarl<a do siana widełkowa 
Teł. 046/831-13-88. 
Sprzedam jałówkę wycieloną, 18.05. 
Tel. 0461835-30-53. 
Spr.redam schładzalnik do mleka 250 
i 400 litrów. Teł. 0880-35-38-19. 
Sprzedam bronę aktywną 3 metry, jak nowa 
i pług 2 Grudziądz. Tel. 0880-35-38-19. 
Sprzedam dojarkę Alfa Lavał, 
dwukonwioWlł, nieużywana i zafoliowana. 
Tel. 0880-35-38-19. 

Sprzedam kombajn zbożowy Z-056, 1986 rok. Sprzedam słomę belowaną z pszenicy. 
Teł. 0667-296-626. Teł. 046/833-72-92. 
Sprzedam kwotę mleczną. Sprzedam lasy. Tel. 046/ 814-04-32. 
Tel. 0667-248-238. • Sprzedam działkę rolno - rekreacyjną 12 km 
Sprzedam ciągnik 902; pług 4-skibowy; ta- odRawyMazowieckiej~woda,~Jas,pi«!<.-
lerzówkę; agregat uprawowy; bronę 5-pole>- oa okohca dla ludzi lubiących ciszę 1 spokoJ. 
wa; beczkę asenizacyjną 6000 J; Teł. 0508-940-880. 
siewnik zbożowy; rozrzutnik obornika. Sprzedam kwotę mleczną 16000 litrów. 
Tel. 046/838-7644. Teł. 046/ 814-18-74 lub 0609-684-936. 
Sprzedam 2 krowy na wycieleniu. 
Bełchów 156, teł. 0461839-65-72 po 18.00. 
Sprzedam Ursus C-360, 1985 rok; 
Ursus C360 3P, 1986 rok, stan bdb; 
kabinę do C-330. Wygoda 8. 
Ursus 1614, 4x4, 1987 rok, stan dobry 
- sprzedam. Teł. -0608420-169. 
Prasa Z-22411 Sipma, 1997 rok, ładowacz tur 
do MF-255 lub 3512 - sprzedam. 
Teł. 0692-601-689. 
Sprzedam ziemniaki jadalne i :zboże. 
Teł. 046/838-16-17. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/839-63-30. 
Sprz.edam żyto i owies. Teł. 0461838-77-75. 
Sprzedam obsypnik do kopców i zgrabiarkę 
do siana 7. Teł. 046/838-23-25 wieczorem. 
Sprzedam opryskiwacz polowy, zawieszany, 
400 I. Tel. 0695-893-571, 046/837-08-66. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 0502-157-525. 
Kiszonkę z wysłotek buraczanych 
- niedrogo sprzedam Tel. 0241285-39-73 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Teł. 046/838-6243. 
Kosiarl<a rotacyjna - sprzedam. 
Tel. 0609-837-130. 
Kombajn Claas Merkator 75, szer. 3,6 m, 
kabina - sprzedam. Tel. 0511-717-568. 
2 mlode krowy na wycieleniu - sprzedam. 
Teł. 046/838-84-58. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Wrzeczko 146, teł. 046/838-85-59. 
T-25, 19% rok, C-360, przyczepę wywrotkę 
D47, dwukółkę, kombajn Z-56, siłownik 
do przyczepy - sprzedam. Tel. 0661-091-064. 
Eternit drobnofalisty, nie używany 
- sprzedam. Tel. 0461838-87 40. 
Kombajn ziemniaczany Arma, 1994 rok. 
stan idealny - sprzedam. Teł. 0608-098-281. 
Siano belowane - sprzedam. 
Teł. 046/838-90-28. 
Owies i żyto - sprzedam .. Domaniewice, 
ul. Kolejowa 53. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 0606-189-399. . 
Słoma belowana ze stodoły - sprzedam. 
Domaniewice. tel. 046/838-35-38. 
Sp.-L.edam 2 jałówki na wycieleniu. 
Tel. 0696-191-23"8. 
Ziemniaki jadalne i sadzeniaki 
- sprzedam. Tel. 046/838-35-23. 
Dwukółka ciągnikowa - sprzedam. 
Tel. 0696-930-205. 
Jałówka wysokocielna - sprżcdam 
Krępa 26, tel. 046/838-30-50. 
Krusz paszowy z wafli - sprzedam. 
Tel. 0602-174-220. 
Sprzedam ładowaczTroll 350T-274,stan bdb. 
Teł. 046/838-28-27. 0608-010-547. 
Sprzedam sadzonki ogórków 
szklarniowych, holenderskich, 
szczepionych na dyni 'figolistnej. 
Tel. 046./838-21-49. 
Sprzedam pszenicę. 
Tel. 02412n-72-97. 
Sprzedam owies i mieszankę. 
Tel. 0241277-70-05. 
Sprzedani jałówkę, hodowlru1e kozy 
i piękne" gospoclar.;two zmechanizowane, 
nowoczesne, 15 ha, 1n<rniwość 
powiększenia. Tel. 0241285-34-79. 
Pomiot kurzy sprzedam. 
Tel. 046/815-46-36, 0505-027-560. 
Borówka amerykańska sadzonki 
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44. 
Sprzedam drewno opalowe. 
Tel. 046/838-06-54. 0501-179-357. 
Skup owoców, nawiążę wspólpracę. 
Tel. 0607-242-247. 
Sprzedam krowę cielną, Tel. 046/81-57-250. 
Sprzedam ostrówka. Tel. 046/831-10-36. 
Sprzedam jałówkę cielną (sierpień). 
Tel. 046/815-71-51, 0513-929-160. 
Sprzedam kosiarko - rozdrabniacz sadowni
czy. Teł. 0607-317-859. 
Sprzedam clągniczek ogrodniczy 
z osprzętem. Tel. 0665-617443. 
Sprzedam las sosnowy 1,62 ha. 
Teł. 0501-598-582. 
Sprzedam: dmuchawę T-204/0 z silniki~m lub 
bez silnika. wentylator W0-80R, przetrL.ąca
C".t.O - zgralfort;ę 7, wytwon\icę'p31)<.(piec.' _ 
od kolumny niemieckiej. Tel. 046/831-21-27. 

Kupię ciągnik rolniczy z Turell oraz pług 
do odśnie-żania. Teł. 0603-112-242. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam sznaucerki miniatury pieprz i sól. 
Tel. 0697-930-598. 
Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 
Sprzedam tanio 3-letnią sukę owczarka nie
mieckiego, ze względu na wyjazd do Anglii. 
Teł. 0502-181-050. 
Owczarek niemiecki, 2-letnia suka, dług<>
włosa, mocniejszej budowy, ładna, zadbana 
- sprzedam. Tel. 046/838-00-75. 
Sprzedam szczeniaki wyżla myśliwskiego. 
Tel. 0694-514-370. 
Sprzedam kozy, kózki, mleko. 
Tel. 046/837-11-75. 
Sprzedam konia Fiorda, 2-letniego. 
Tel. 0693-253--063. 
Klacz 3 lata - sprzedam. Tel. 0691-707-684. 
Klacz na oźrebieniu, 15 czerwiec - sprzedam. 
Tel. 0505413-209. 
Sprzedam psa do krów. Tel. 046183845-73. 
Sprzedam k<YZI; na wykoceniu. 
Tel. 046/839-66-00, 0692-030-758. 
Sprzedam sz.czenięta Bernardyny. 
Tel. 0501431-992. 
Bażanty Tel. 0663467-569. 
Sprzedam szczeniaki Owczarki niemieckie. 
Tel. 0604-636-674. 
Sprzedam owczarki niemieckie z rodowodem 
Tel. 046/83847-78. 
Foksteriery krótkowłose. 
Tel. 0506-989-783. 
Sprzedam trzy kozy- matkę, córkę i cór=kę. 
Tel. 0505-736-333. 
Owczarki niemieckie, szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0880-789-139. 
Sprzedam kózki sześciomiasięczne i trzymie
sięczne. Głowno. ul. Jodłowa 4, przy s:zrocie 
samochodowym. Teł. 0696-836-896. 
Jagnięta - spr.redam. Tel. 0421710-9440. 
Spr.redam Bernardyny 7-tygodniowe. 
Teł. 0605-695-894. 
Sprzedam 8-letnią klacz wielkopolską, 
maści kasztanowej, bardzo spokojna. 
Tel. 0602-728-686. 
Pawie. Tel. 0603-226494. 
Spr.redam szczenięta owczarka niemieckiego 
po rodzicach z rodowodem 
oraz wyżła 3-letnicgo. Tel. 0241277-91-36. 
Sprzedam jrunniczki 6-tygodnio;.,e. 
Tel. 046/838-9540. 
West Wighland white Terier - szczenięta,. 
Tel. 0600-915-738. 
Sprzedam szczenięta Boksera. 
Teł. 0-161838-57-07 po 16.00, 0509-330-848. 
SprL.edam owczarki niemiecki. 
Tel. 0885-365-246. 
Bernardyn, suczka dwuletnia. 
Tel. 0507-199-<106. 
Fenna Julianów - sprzedaż kurcząt odchowa
nych. Tel. 046/815-46-36, 0505-027-560. 
Owczarki niemieckie, porodowodowe-sprL.e
dam. TeL 0607-318-187. 
Przyjmę chętnie szczeniaki również różne 
- kundelki (na działkę). Tel. 0506-840-122. 
Oddam kotki w dobre ręce. 
Teł. 0507-246-682. 
Sznaucerki rodowodowe. Tel. 0606-639-045. 
SprL.edam źrebię po koni<ich wielkopolskich, 
9 m-cy, kasztankę. Tel. 0694-073-773. 
Sprzedam tanio 2-lctnią sukę owczarka 
niemieckic"go mocnej budowy. 
Teł. 046/ 814-65-76. 
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Nasi milusińscy, choć 
oczywiście uwielbiają 

rockandrolla, jeszcze 
bardziej kochają 
kreskówki. Dlatego jeśli 
drodzy rodzice chcecie 
spokojnie f w pełni 
uczestniczyć 

w zbliżających się 
muzycznych imprezach 
w nadbzurzańskim 
mieście, to 
wykorzystajcie naszego 
wielkoekranowego 
jedynaka w roli łapówki 
- weźcie dzieciaki do kina, 
a one potem puszczą was 
na koncerty ... 

P oza tym wypada, żeby w dniu ich 
święta (przypominam l cz.erwca!) 
coś im podarować i myślę, że naj

lepszym prezentem bę_dzie właśnie bilet na 
„Epokę lodowcową 2". 

Od jakiegoś cz.asu istnieje spór w dolctiy
nie - który z filmów jest ,,zajefajnieszy" 
i bardziej „czaderski" - „Epoka ... " czy 
„Shrek". Liczne grono kilkuletnichfuchow
ców spiera się w tym niezwykle ważkim 
problemie przedstawiając własne racje. Mój 
znawca tematu (lat 9 i pół) jest w tej poważ
nej dyskusji nieco ambiwalentny. Lubi za
równo cwaniakowatego leniwca z kolegami, 
jak: i zielonego ogra, choć im bliż.ej premiery 
dnigiej części przygód Mannego i Sida, prze
bąkiwał, że nie widział lepsz.ego filmu od 
,,Epoki. ... ". 

Przypomnijmy - w 2002 roku nikomu 
szerzej nieznani panowie Chris Wedge 

i Car1os Saldanha zaprezentowali świa- trzeba dać nogę. Nasi bohaterowie dowie
tu przezabawną opowieść o grupie zwie- dziawszy się o potopie postanawiają szu
rząt, które zmuszone do wędrówki przez kać ratunku po drugiej stronie doliny 
zbliźający się lodowiec, zaplątują się w nie- i ostrzegając przed niebezpieczeństwem 
złą kabałę. Oto bowiem zamiast ratować pozostałych, udadzą się na tułaczkę. 
własną skórę, pomagają niemowlęciu odna- ,,Epoka. .. 2o jak przed 4 laty, tak i teraz 
leźć rodziców. A nie bę_dzie to łatwe, bo na film jest zabawny, niegłupi i znakomicie 
naszych-bohaterów czekały przeróżne nie- zrobiony. W drugim odcinku obok zna
bezpieczeństwa. nych joraz dwa oposy (takie torbacze 

Ta podróż w towarzystwie trzech zu- znaczy). A ponieważ w Łowiczu film 
pefuie różnych charakterów dała dorosłym właśnie na ekran wchodzi, nie zdradzęjak 
i ich pociechom rnnóstwoTOZl)'Wki, ale rów- · to się skończy. 
nież zawierała jak najpiękniejsze przesłania Pisząc o animowanej produkcji zdubbin
-żetrzebabyćlojalnym wstosunkudoprzy- giemrńernogęniewspomniećoaktor(k)ach, 
jaciół, że trzeba pomagać słabszym, że nale- któr( e )zy zdecydowali(ły) się użyczyć gło
ży umieć przebaczać itd su lodowcowym bohaterom. Syndrom 

Film oczywiście był ogromnym hitem ,,Shreka" spowodował, że o angaż do tego 
i nikt nie miał wątpliwości, że za czas jakiś typu przedsięwzięcia zabiegają największe 
ponownie spotkamy się z trójką zwierza- gwiazdy kina. O ile kiedyś dubbing trakto
ków. No i w tym roku Manfred, Sid i Diego wano jako nieco wstydliwy sposób na do
ponownie wyruszyli w podróż. Mieszkali robienie sobie do mercedesa czy dużego fia
sobie w pięknej dolinie, w idyllicznym oto- ta, o tyle teraz w dobrym tonie leży podło
czeniu jezior i bujnej zieleni, wiodąc dość 
beztroski żywot. Leniwiec, najbystrzej- REKLAMA -

szy w paczce urządził się całkiem przy
zwoicie, rozkręcając własny przedszkol
ny biznes, musi pocieszać zafrasowane
go przyjaciela. Bo oto wieczny malkon
tent mamut martwi się, że wraz nim 
wymrze jego gatunek. Szuka więc bez
skutecznie drugiej połówki Ale zwierzę
ta nie mają wiele czasu na sielankę. Oka
zało się bowiem, że Matka Przyroda nie 
jest dla nich specjalnie łaskawa. Najpierw 
nasłała na nich lodowiec, a teraz góra lodu 
zamienia się w gigantyczną kałużę i znów 

żenia głosu do jakiejś superlcresk.ówki. Stąd 
Eddy Murphy,Antonio Banderas, Je
rzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, 
Agelina Jolie, Renee Zellweger c:zy 
wreszcie Robert de Niro, a nawet Martin 
Scorsese nie odmawiają reżyserom ani
mowanych produkcji. 

W 
,,Epoce ... " usłyszeliśmy m.in. 
Dennisa Leary, Johna Legu
izamo, a w polskiej wersji ję

zykowej Cezarego Pazurę, Wojcie
cha Malajkata, Piotra Fronczew
skiego i innych. Znów postarano się 

Opłata za połączenie według cennika operatora 
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Kącik Muzyczny 

o świetne dialogi, a Pazu
ra po raz kolejny udo
wodnił, że w dubbingu 

25.05.2006 r. 

jest królem (,,Asterix i Obelix: Misja Kle
opatra" to film pana Czarka -Nurnerobi
sa, bez dwóch zdań!). 

Dlatego bez najmniejszych wątpliwości 
nakazuję rodzicom odwiedzić ulicy Po
drz.eczną- można zabrać ze sobą nieletnich. 
A nawet należy! Czasu jest sporo, film bę
dzie wyświetlany w kinie przy Podrzecz
nej od 26 maja do 7 czerwca. 

Bogusław Bończak 

....... ····-· „ _ R-734 
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1 OO lat łowickiego mleczarstwa (IIJ 
Niedługo obchody 100-lecia łowickiej mleczarni. Przypominamy dziś jej dzieje 

w czasie li wojny światowej i w latach PRL 
Już w październiku 1939 r. władze nie· 

mieckie wezwały wszystkich pracowników 
Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu do uru
chomienia produkcji. Spółdzielnia zatrudnia
ła w tym czasie 71 pracowników, z czego 47 
osób - zarejestrowanych jako robotnicy -
było w rzeczywistości członkami podziem· 
nej Polski Walczącej, a przykrywka zatrud
nienia w łowickiej spółdzielni dawała im bez· 
cenne kennkarty - gwaranty bezpieczeń
stwa. 

O prócz tych fikcyjnie zatrudnionych bardzo 
zaangaż<?Wani w konspirację byli także 
c:zlonkowie - dostawcy, zwłaszcza z re

jonu Chąśna i Jeziorka. Ludzie ci z każdorazo-
wym narażeniem życia swojego i rodzin, całych 
wsi, z których pochodzili, dowozili z transportami 
mleka broń i amunicję pochodzącą ze zrzutów 
lotniczych, których wiele miało miejsce na tym 
terenie. Broń odbierał prezes Spóldziełni, Antoni 
Bolimowski wraz z kierownikiem Stanisławem 
Olakiem i magazynierem technicznym Wincen
tym Rosiakiem. Zabrzmi to jak histońa ze świet
nego scenariusza filmu wojer:mego - ale faktem 
niezbitym jest, że ludzie ci wielokrotnie przewieżli 
i przekazali duże ładunki broni i amunicji do naj
bardziej niebezpiecznego miasta w Polsce - pil
nie strzeżonej Warszawy. Broń pakowali jako pu
dła z masłami i serami i dostarczali osobiście 
wraz z rzeczywistymi transportami z łowickiej spół
dzielni - do składnicy Centralnego Związku Spół
dzielni Mleczarskich w Warszawie, na ul. Hożą 
54, a więc w samo centrum, serce okupowanej 
stolicy. Poprzez kolejne osoby tego podziemne
go łańcucha ludzi - broń i amunicja przekazywa
na była dowództwu Armii Krajowej. Ciekawe, ilu 
powstańców warszawskich mogło trzymać w ręku 

, karabin dzięki wcześniejszemu bohaterstwu 
łowickich spółdzielców? 

Niemcy rygorystycznie określili ilość mleka, jaką. 
przejmowali od łowickiej Spółdzielni - wynosiła 

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

Jesteśmy największą 
Kasą Oszczędnościowo-Kredytową 

w Polsce istniejącą od 1993 r., 
posiadającą certyfikat 

ISO 9001:2000 

W związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży 

poszukujemy do naszych oddziałów 
KANDYDATÓW NA STANOWISKO: 

KASJER • SPECJALISTA 
OS. KREDYTÓW 

W ODDZIALE W lOWICZU ORAZ SKIERNIEWICACH 
Zadaniem tej osoby będzie profesjonalna obsługa Klientów 
w zakresie dokonywania operacji kasowo - skarbcowych, 
doradzanie Klientom wyboru produktu dostosowanego 

do ich potrzeb, aktywna sprzedaż produktów finansowych. 

Od Kandydatów oczekujemy: 
• doświadczenia w obsłudze Klienta 
• nastawienia na realizację wyznaczonych planów sprzedaży 
• umiejętności budowania i podtrzymywania 
długotrwalych relacji z Klientem 

• komunikatywności i wysokiej kultury osobistej 
• min. średniego wykształcenia 

(preferowane ekonomiczne lub pokrewne) 
• praktycznej znajomości operacji kasowo-skarbcowych 
• dobrej znajomości MS Office 

Oferujemy interesującą pracę w dużej i stabilnej 
i111tytucji finansowej, możliwość rozwoju zawodowego„ 

""kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń 
(CV ze zdjęciem, list motywacyjny) 

w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: 
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Biuro Regionu Zachodniego 
SKOK im. F. Stefczyka, 

50-109 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28 

W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: 
.~m zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)". 

Jednocześnie i(lformujemy, że skontaktujemy się 
Wf14cznie z wybranymi Kandydatamil ~ 

ona 2 litry mleka od krowy dziennie, tj. okolo 600-
800 litrów rocznie. W omawianym okresie dosta
wy mleka z całego terenu objętego działalnością, 
kształtowały się w miesiącach zimowych w ilo
ściach 8 -14 tys. litrów, a latem - od 14 do 20 tys. 
litrów. W roku 1941 Kierownik Spóldzielni - Sta
nisław Olak, ze względu na swoją działalność 
konspiracyjną musiał opuścić Łowicz, zatrudnił 
się w OSM w Grójcu. W tym czasie z nakazu władz 
niemieckich przysłano wysiedlonego mleczarza 
z Poznańskiego, ze znajomościąjęzyka niemiec
kiego - Franciszka Wiśniewskiego jako trojchen
dera Zakładu. 

23 maja 1943 r., po zaminowaniu mleczami 
i wysadzeniu w godzinach nocnych aparatowni 
(ze słabym skutkiem), niemal natychmiast, oko
ło godz. 11 -gestapo przywiozło do mleczami na 
Blichu 10 młodych ludzi związanych z Gwardią 
Ludową, powiązanych ze sobą drutem kolcza
stym i z zaklejonymi ustami. Ustawiono ich na 
froncie Zakładu i na oczach wszystkich pracow
ników zamordowano strzałami w tył g/awy. 

Po wejściu do Łowicza wojsk radzieckich, 
w lutym 1945 r. zebrał się zdekompletowany Za
rząd Spóldzielni w osobach Antoniego Bolimow
skiego i Jana Lebiody. Następnie zwołano-Radę 
i podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności Spół
dzielni i powołaniu nowego członka Zarządu 
w osobie inż. Wincentego Rosiaka na miejsce 
zwolnione przez Franciszka Wiśniewskiego. 

S 
póldzielnia mogła w miarę płynnie rozpo
cząć działalność. W początkowym okresie 
skup mleka był niewielki. W 1946 r. spół

dzielnia skupiła i przerobiła tytko 1.893.000 litrów 
mleka .. Przystąpiono więc do odbudowy stada 
krów mlecznych, co udało się m.in. dzięki po
mocy przyjaciół łowickiej spółdzielni ze Związ
ku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, 
a szczególnie inż. Szymona Nowosielskiego 
i inż. Feliksa Piauli. 

Zakład w latach 30-tych planowano na prze
róbkę maksymalnie 20 tys. litrów mleka dzien
nie, gdy tymczasem w latach 50-tych osiągano 
przerób do 35 tys. litrów. Paląca stała się potrze
ba budowy nowego zakładu. 

Pod koniec 1954 r. gotowe były jego plany, ale 
do rozbudowy wtedy nie doszło. 

W tym czasie ze względów politycznych odejść 
musiał Stanisław Olak, znajdując pracę w spół
dzielni w Błoniu. 
- Wszystko, co wiązało się z samorządnością 
i samodzielnością - było wówczas systematycz
nie niszczone. Znamienne są tu słowa Wincen
tego Rosiaka: 

"Nie mogę nie napisać o tym, że ogrom kłopo
tów spadających na barki Zarządu, a przede 
wszystkim jego prezesa Antoniego Bolimowskie
go ze strony Komitetu PZPR czy ZSL, a nierzadko 

i z Urzędu Bezpieczeństwa nie dodawały mu sił 
do wzmożonej pracy, a, niekiedy były przyczyną 
krat więziennych. W wyniku takiego stanu rzeczy 
oraz przy pogłębiającym się odczuwaniu rany 
postrzałowej pluc doznanej w czasie kampanii 
wrześniowej, osłabiały jego organizm aż niemal 
do całkowitego wyczerpania". 

W:1951 r. upaństwowiono spółdzielnię 
pod nazwą Centralny Zarząd Przemy 
siu Mleczarskiego - Powiatowy Zakład 

Mleczarski w Łowiczu, którego dyrektorem został 
"delegowany" przez KP.PZPR Jan Golis, a zasłu
żonego Antoniego Bolimowskiego "przesunięto" 
na funkcję zastępcy ds. techniczno-produkcyjnych, 
którą pełnił do roku 1957. W tym okresie zakład, 
jak i pozostałe w całym kraju - pracował w opar
ciu o obowiązkowe dostawy mleka, których roz
miary kształtowały się w wysokości 17 do 24 tys. 
litrów dziennie. 

Skutkiem tego upaństwowienia w Łowiczu były 
np. deficytowe okresy działalności Spółdzielni, 
kiedy to zakład - choćby w roku 1954, 1955 -
spieniężał litr mleka po 2,50 zł, a miał ,,zarządze
nie odgórne" płacenia dostawcom nie mniej niż 
2,60 za litr mleka. Przeciwko takim nonsensom 
ekonomicznym zawsze - podczas posiedzeń 
Rady CZ'f Zarządu - wypowiadał się Antoni Boli
mowski. UB wiele razy wtrącało go do więzienia, 
ale nigdy c:zlowieka tego nie udało się komuni
stom złamać, czy przeciągnąć na swoją stronę. 
· Zakład Mleczarski w Łowiczu w latach 1951-
1957 posiadał 29 zlewni i 20 śmietanczarni, do 
których dostarczano mleko ze 140 wsi, od posia
danych na tym terenie 26 tys. krów. 

Reaktywowano OSM 23 czerwca 1957 r. pod
czas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli. 
Zgromadzenie otwierał w imieniu Komitetu Zało
życielskiego Antoni Bolimowski. 
Rosnąca produkqa mleka i wysoki skup stw~ 

rzała coraz poważniejsze kłopoty z jego przero
bem w starym i zniszczonym już zakładzie. Po
garszający się stan zdrowia prezesa Bolimow
skiego zmusiły też Zarząd do zaangażowania na 
stanowisko kierownika Spółdzielni z dniem 
1 września 1965 r. Mieczysława Golisza, absol
wenta Szkoly Mleczarskiej we Wrześni, pracują
cego jako Prezes Zarządu i kierownik w mleczar
ni Głowno. 

P rzystąpiono niezwłocznie do moderniza
cji wyeksploatowanych urządzeń techno
logicznych, wprowadzono nowe maszy

ny, rozbudowano maszynownię chłodniczą, twa
rożkarnię i kazeiniamię. Ppbudowano nowe biu
ra, rozbudowano kotlownię, zainstalowano tanki 
na dystrybucję mleka do Łodzi, wyremontowano 
elewacje wszystkich obiektów Spóldziełni. W okre
sie zaledwie trzech lat wybudowano też 26 no
wych zlewni w okolicznych miejscowościach oraz 

(Stała współpraca z Akademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej „EGIDA") 

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007 
NAUKA Łódź, ul. Traugutta 18, (042) 678-01-10 (ŁDK) 

BEZPŁATNA
lódź, ul. Sienkiewicza 46, (042) 633-22-83 (Ili LO) 

(pn.- pt., w godz. 9.00-15.00) 

UWAGA! w ~botę 3 czerwca DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI! 
PREZENTUJEMY WIRTUALNĄ STRZELNICĘ TRENINGOWĄ 

Sprawdź swoje umiejętności strzeleckie!!! 
Gwarantujemy dobrą zabawę osobom zainteresowanym naszą 

Szkołą, ich rodzinom i znajomym. (Łódź, ul. Sienkiewicza 46, Ili LO) :i: 

www.tresor.edu .pl 
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uruchomiono 1 O sklepów finnowych. Głównym 
sprawcą tych osiągnięć był bez wątpienia Mie
czysław Golisz - naczelny kierownik Spóldzielni. 

Po uporaniu się z modemizacją.~tarego zakła
du na Bjichu, Zarząd wraz z Radą postanowili 
o budowie nowego, specjalistycznego zakładu 
Mleczarskiego o kierunku serowarskim, najbar
dziej wówczas rentownym. W tym czasie (1965-
1970) OSM w Łowiczu obejmowała swą działal
nością 3/5 terenu powiatu z ilością 112 wsi, 9.040 
gospodarstw i 17.883 sztuk krów. Na pozostałej 
części powiatu gospodarowały OSM Głowno, 
Żychlin i Skierniewice. . 

Wobec stale zwiększającego się skupu mle
ka, dochodzącego do 90 tys. litrów dziennie, kie
dy możliwości zmodernizowanego, ale za małe
go Zakładu przewidziane były na 45 tys. litrów, 
Zarząd i Rada podjęły uchwałę o niezwłocznej 
budowie nowej mleczami. W 1967 r. rozpoczęto 
starania u wszystkich możliwych władz mleczar
skich, samorządowych i państwowych o akcep
tację budowy, kredyty i lokalizację. Rozmiary no
wego zakładu przewidziano na 120 tys. litrów 
dziennego przerobu mleka. Budowę nowego 
zakładu rozpoczęto w roku 1967, ukończono 
w kwietniu 1971. Nie doczekał tego dnia, umie
rając 19 stycznia 1969 r., Antoni Bolimowski .. 

W 1976 roku Samorządne Spóldzielnie zosta
ły wląc:zone do powstających tzw. Wojewódzkich 
Spółdzielni MleczarskiCh. Łowicka Spółdzielnia 
stała się, chcąc nie chcąc, czlonkiem Wojewódz
kiej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach, 
której była podporządkowana jako Zakład Mle
czarski w Łowiczu wraz z oddziałami w Łowiezu
Blichu i Sochaczewie. 

D opiero w przełomowym dla całego kraju 
roku 1980, po pięcioletniej przerwie -
następuje reaktywowanie samorządno

ści spółdzielczości mleczarskiej, które w Łowi
czu miało miejsce na Zebraniu Założycielskim 
w dniu 7 listopada 1980 r. Działalność swą Okrę
gowa Spóldziełnia Mleczarska w Łowiczu rozpo
częła 1 stycznia 1981 r, 
Obejmowała gminy powiatu łowickiego: Bie

lawy, Bolimów, Chąśno, Domaniewice, Kocie
rzew, Łowicz, Nieborów, Zduny, miasto Łowicz, 
oraz gminy powiatu sochaczewskiego: Baranów, 
Nowa Sucha, Młodzieszyn, Rybno, Sochaczew, 
Teresin, miasto Sochaczew. Łącznie było to 329 
sołectw, 12.760 c:zlonków, 20.297 gospodarstw, 
46.024 sztuk krów. W 1980 r. skup mleka wyniósł 
105.649.758 litrów. 

Zgodnie z założeniami Zarządu i Rady, od chwili 
uruchomienia nowego zakładu, wiodącą i spe
cjalistyczną produkcją łowickiej Spóldzielni były 
sery twarde, miękkie i twarogowe. Poza tym pro
dukowano masło, mleko i śmietanę spożywczą, 
proszek mleczny paszowy i inne. W 1982 r. uru
chomiono także linię do produkcji serków sma
kowych homogenizowanych. W 1979 r. na zaslu
żony odpoczynek odszedł Mieczysław Golisz. 

Na dzień 31 grudnia 1985 r. Spóldzielnia po
siadała 11 .000c:zlonków, wtym 10c:zlonkówpraw
nych. Skup mleka od jednej krowy ukształtował 
się na poziomie 2.617 litrów i był wyższy od wskaż
nika wojewódzkiego o 197 litrów. c.d.n. 

(opr. waQ 

BURMISTRZ GŁOWNA INFORMUJE, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 
- został podany do publicznej wiadomości do dnia 14 czerwca 2006 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, 

położonej w Głownie przy ul. Sowińskiego 10-12, 

PRZEZNACZONEJ DO BEZPRZETARGOWEGO ODDANIA 
w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni OgrOdniczej 

,Kwiaty, Warzywa, Owoce" w Łodzi , z jednoczesnym 
przeniesieniem prawa własności budynków, budowli i urządzeń 
Dodatkowych informacji o publikowanych wykazach udzielaĘ 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu ~ 

Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, tel. (0-42) 719-11-42. 
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To nie romoc·a! 
WSZYSTKIE LEKI 

Drogi Pacjencie, . na Twoje życzenie otworzyliśmy dla Ciebie 
aptekę w drugiej części Łowicza 

-uz.TUSZE S 
Nie męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

25.05.2006 r. 
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w mini piłce nożnej dziewcząt 

JESZCZE RAZ „CZWÓRKA" 
OKRĘG PÓŁNOCNY: 
Błędów, 4 maja. Najlepszą drużyną 

w okręgu północnym okazała się Szkoła Pod
stawowa w Błędowie, która w jedynym 
meczu zawodów zdecydowanie pokonała 
SP Kocieu.ew. 

• SP Błędów - SP Kocierzew 4:0 
(3:0); br.: Michalina Brzozowska2 i Pau
lina Siejka 2. 
I. SP Błi<dów 1 3 4-0 
2. SP Kocierzew 1 O 0·4 

W zwycięskiej drużynie SP Błędów gra
ły: Monika Piekacz i Małgorzata Szwaroc
ka-MichalinaBrzozÓwska (2), Paulina Siejka 
(2), Martyna Furman, Michalina Pawlina, 
Ewelina Kończyk, Beata Ciesielska, Agata 
Zapisek, Marta Matuszewska i Martyna 
Wiankowska-nauczyciel w-fKonrad Ści
bor. 
OKRĘG ŁOWICKI: 
Łowicz, 5 maja. Na stadionie OSiR 

w Łowicw rozegrano Miejskie IMS w mini 
piłce nożnej dziewcząt, a awans do finału po
wiatowego wywalczyła ekipa SP 4 Łowicz 
(nauczyciel w-f Paweł A. Doliński). 

• SP 1 Lowicz - SP 7 Lowicz 1:0; br.: 
.Patrycja Haczykowska 

• SP 4 I Lowicz - SP 4 II Lowicz 7:0; 
br.: Monika Zimna 3, Milena Mitek 3 i Jo
anna Brandt. 

•SP 4 I Lowicz - SP 1 Lowicz 2:0; br.: 
Monika Zimna i Milena Mitek. 

• SP 4 II Lowicz- SP 7 Lowicz-0:-1; br.: 
Magdalena Jagura. 

• SP4IILowicz-SP1Lowicz1:2; br.: 
Paulina Pawlak- Magdalena Kucińska 2. 

• SP 4 l,Lowicz - SP 7 Lowicz 2:0; br.: 
Monika Zimna 2. 
1. SP 4 I Łowicz 3 9 11-0 
2. SP I Łowicz 3 6 3-3 
3. SP 7 Łowicz 3 3 1-3 
4.SP4UŁowicz" 3 O 1-10 

W zwycięskiej drużynie łowickiej 
„Czwórlci" grały: Natalia Woźniak - Moni
ka Zimna (6), Milena ·Mitek (4), Joanna 
Brandt, Kinga Doroba, Martyna Dziedzic 
i Paulina Sosnowska-nauczyciel w-f Paweł 
A. Doliński. 
OKRĘG ZACHODNI: 
Bielawy, 8 maja. Nietypowa sytuacja 

miałamiejscemiałamiejscewokręguzachod
nim, gdzie każde z trzech spotkań zakończy
ło się remisem i o awansie do kolejnej nmdy 
zadecydowały ostatecznie rzuty karne. 

Futbolistki z "Czwórki" zdobyły mistrzostwo na Ziemi Łowickiej. 

Piłka nożna -XI Turniej TP im. -Marka Wielgusa 

Korabka i Mastki zagraiq 
w finale woiewódzkim 

Łowicz, 9 maja. Na bocznym boisku 
łowickiegoPelikanarozegraooeliminacjestre
fowe XI Turnieju Piłki Nożnej TP im. Mar
ka Wielgusa, a awans do finału wojewódz
kiego uzyskały ostatecznie ekipy UKS 
Korabka Łowicz i SP Mastki. 

Grupa A: SP Bielawy - SP Łyszkowice 
0:5, SP Domaniewice - SP Nowe Zduny 
1:7, SP Łyszkowice- SP Nowe Zduny 1:4, 
SP Bielawy- SP Domaniewice 0:5, SP Do
maniewice - SP Łyszkowice 0:3, SP Nowe 
Zduny - SP Biełąwy 3:1. · 
I. SP Nowe Zduny 3 9 14-3 

2. SP ŁysZkowice 3 6 9-4 
3. SP Domaniewice 3 3 6-10 
4. SP Bielawy 3 O 1-13 
~SP Mastki - UKS Szóstka Kut

no 3 :3, UKS Korabka Łowicz-UKS Szóst
ka Kutno 4:0, UKS Korabka Łowicz - SP 
Mastki 0:3. 
I. SP Mastki 2 4 6-3 
2. UKS Korabka Łowicz 2 3 4-3 
3. UKS Szóstka Kutno 2 I 3-7 

Mecze półfinałowe: SP Nowe Zduny -
UKS Korabka Łowicz 1 :4, SP Mastki - SP 
Łyszkowice 3: 1. (p) 

Sport szkolny - RIMS w mini piłce nożnej chłopców 

Bez punktu, bez bramki . 
Rawa Mazowiecka, 11 maja. Nie 

udała się ekipie SP Łyszkowice wyprawa 
do Rawy Mazowieckiej na Rejonowe Igrzy
ska !'.1łodzieży Szkolnej w mini piłce noż
nej chłopców. Podopieczni Marcina Szy
majdy doznali trzech porażek zajmując osta
tecznie czwarte miejsce. 

•SP 4 Rawa Mazowiecka- SP 5 Skier
niewice 4:3 (2:2) 

• SP 1 Kutno - SP Łyszkowice 7:0 
(5:0) 

• SP 5 Skierniewice - SP Łyszkowice 
3:0 (1;0) 

• SP 4 Rawa Mazowiecka- SP 1 Kut
no 3:4 (3:2) 

• SP l Kutno - SP 5 Skierniewice 3:2 
(1:1) • 

• SP 4 Rawa Mazowiecka - SP Łysz
kowice 5:0 (4:0) 
I. SP I Kutno - 3 9 14-5 
2. SP 4 Rawa Maz. 3 6 12-7 
3. SP 5 Skierniewice 3 j 8-7 
4. SP Łyszkowice 3 O 0-15 

Szkołę Podstawową w Łyszkowicach 
w zawodach rejonowych reprezentowali : 
Dawid Bryszewski, Wojciech Wawrzyn, Pa
tryk Wiśniewski, Hubert Wojciechowski, 
Kacper Rybus, Rafał Jankowski, Maksy
milian Dańczak i Dominik Gabrielczyk -
nauczyciel w-fMarcin Szymajda. (p) 

•SP Bielawy-SP Popów 2:2 (1:1), w 
rzutach karnych I :2; br.: Marta Kosiorek 2. 

• SP Bielawy - SP Nowe Zduny 0:0 
• SP Popów- SP Nowe Zduny 0:0 

I. SP Popów 2 2 2-2 
2. SP Bielawy 2 2 2-2 
3. SP Nowe Zduny 2 2 0-0 

W zwycięskiej drużynie Szkoły Podsta
wowej w Popowie wystąpiły: Marta Ko
siorek (2), Karolina Tomaszkiewicz, Patry
cja Figat, Karolina Paprocka, Kamila To
maszkiewicz i Magdalena Czapnik-nauczy
ciel w-fMichał Uczciwek. 
OKRĘG POŁUDMOWY: 
Domaniewice, 9 maja. A:ż pięć ekip 

wystąpiło w eliminacjach okręgu południo
wego, a awans do turnieju finałowego PIMS 
wywalczyły oprócz ekipy SP Skaratki (na
uczyciel w-fZbigniew Konecki), zespo
ły SP Nieborów (nauczyciel w-f Robert 
Chojnowski) i SP Domaniewice (nauczy
ciel w-f Arkadiusz Stajuda). 

• SP Nieborów - SP Bełchów 1:0 (1:0); 
br.: samobójcza. 

• SP Skaratki - SP Łyszkowice 3:0 
(1:0); br.: Sylwia Jaros, Sylwia Białek i Iza
bela Gajda 

• SP Domaniewice- SP Nieborów 1:1 
(1:0); br.: Żaneta Kapusta-KamilaPach. 

• SP ŁysŻkowice - SP Bełchów 0:0 
• SP Skaratki - SP Domaniewice 0:0 
• SP Nieborów - SP Łyszkowice 0:0 
•SP Domaniewice - SP Bełchów 0:1 

(0:1) 
• SP Skaratki - Nieborów 0:0 
• SP Domaniewice - SP Łyszkowice 

4:0 (2:0); br.: Żaneta Kapusta 2 i Magdalena 
Grabowicz 2. 

•SP Skaratki- SP Bełchów 1:0 (1:0); 
br.: Sylwia Jaros. 
l. SP Skaratki 4 8 4-0 
2. SP Nieborów 4 6 2-1 
3. SP Domaniewice 4 5 5-2 
4. SP Bełchów 4 4 1-2 
5. SP Łyszkowice 4 I . 0-7 

Najlepsze w okręgu południowym oka
·zały się uczennice Szkoły Podstawowej 
w Skaratkach: Sylwia Jaros (2), Sylwia Bia
łek (1), Izabela Gajda (1), Aleksandra Kra
kowiak, Karolina Budzałek, Magdalena Sa
łek, Karolina Warda, Dominika Chmurka, 
Anna Grn:lak i Ą.gnieszka Milczarek - na
uczyciel w-fZbigniew Konecki. 
FINAŁPIMS: 
Łowicz, 10 maja. Finał Powiatowych 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
nożnej dziewcząt zakończył się kolejnym 
sukcesem uczennic łowickiej „Czwórki", 
które bardzo pewnie wywalczyły zwycię
stwo w mistrzostwach ,,Ziemi Łowickiej". 

GrnpaA: 
•SP 4 Lowicz- SP Nieborów 2:0 (0:0); 

br.: Monika Zimna 2. 
•SP 4 Lowicz-SP mędów 1:0 (0:0); 

br.: Milena Mitek. 
• SP Nieborów - SP mędów 0:0 
GrupaJt 
• SP Popów - SP Skaratki 1:0 (1:0); 

br.: Marta Kosiorek 
• SP Domaniewice - SP Skaratki 0:2 

(0:0); br.: Sylwia Jaros 2. 
•SP Popów - SP Domaniewice 0:1 

(0:1); br.: Żaneta Kapusta. 
Mecz o 3. miejsce: 
•SP Popów- SP mędów 2:0 (1:0); br.: 

Marta Kosiorek i Karolina Paprocka. 
Mecz o 1. miejsce: 
• SP 4 Lowicz - SP Skaratki 2:0 (0:0); 

br.: Monika Zimna 2. 
I. SP 4Łowicz 3 9 5-0 
2. SP Skaratki 3 3 2-3 
3. SP Popów 3 6 3-1 
4. SP Błi<dów 3 1 0-3 
~. SP Domaniewice 2 3 1-2 

SP Nieborów 2 1 0-2 

Zespół reprezentujący SP Łyszkowice wywalczył pierwsze miejsce w mistrzo
stwach powiatu łowickiego SZS. 

Sport szkolny - Powiałowe IMS 
w mini piłce nożnej chłopców 

O awansie ~ecy~owoły korne 
OKRĘG ŁOWICKI: 
Łowicz, 5 maja. Stadion łowickiego 

OSiR gościł uczestników Miejskich IMS 
w mini piłce nożnej chłopców, awans do 
turnieju powiatowego wywalczyły zespo
ły „Czwórki", ,,Jedynki" (nauczyciel w-f 
Robert Graczyk) i ,,Dwójki" (nauczyciel 
w-f Ryszard Gardener). 

• SP 4 Lowicz - SP 7 Lowicz 3:0; br.: 
Hubert Marszałek, Piotr Pawłowski i Kon
rad Grenda. 

• SP 2 Lowicz - SP 1 Lowicz 0:2; br.: 
Patryk Pomianowski i Jeremi Olko. 

•SP 3 Lowicz - SP 7 Lowicz 1:0; br.: 
Rafał Sołtysiak. 

• SP 4 Lowicz - SP l Lowicz 4:0; br.: 
Piotr Pawłowski 2 i Konrad Grenda 2. 

• SP 4 Lowicz - SP 2 Lowicz 0:0 
• SP 3 Lowicz - SP 1 Lowicz 0:1; br.: 

Maciej Kucharek. 
• SP 1 Łowicz - SP 7 Lowicz 3:0; br.: 

Jeremi Olko, Eryk Golan i Maciej Kucha
rek. 

• SP 4 Lowicz - SP 3 Lowicz 2:1; br.: 
Piotr Pawłowski 2 - Konrad Kosiorek 

• SP 2 Lowicz - SP 7 Lowicz 0:2; br.: 
Damian Janik i Patryk Nieradka. 
I. SP 4 Łowicz 4 IO 9-1 
2. SP I Łowicz 4 9 6-4 
3. SP 2Łowicz 4 4 1-4 
4. SP 3 Łowicz 4 3 2-4 
5. SP 7 Łowicz 4 3 2-7 

Mistrzami Łowicza zostali gracze SP 4 
Łowicz: Daniel Rokicki - Piotr Pawłowski 
(5), Konrad Grenda (3), Hubert Marszałek 
(1), Adrian Wardziak, Mateusz Cieślicki, 
Maciej Koper i Bartosz Adamiak - nauczy-
ciele w-f Artur Balik i Paweł A. Doliński. 
OKRĘG POŁUDMOWY: 
Łyszkowice, 5 maja. Zwycięz.cami ry

walizacji w okręgu Poludniowym okazali się 
uczniowie SP Łyszkowice. 

• SP Łyszkowice - SP Domaniewice 
8:1 (3:0); br.: Wojciech Wawrzyn 5, Hubert 
Wojciechowski 2 i Patryk Wiśniewski. 

• SP Łyszkowice - SP Nieborów 2:0 
(1 :O); br.: Hubert Wojciechowski i Wojciech 
Wawrzyn. 
1. SP Łyszkowice 2 6 10-l 
2. SP Nieborów I O 0-2 

SP Dom11!1iewice · l O 1-8 
W zwyci~kiej drużynie SP Łyszkowice 

grali: Wojciech Wawrzyn (7), Hubert Woj
ciechowski (3), Patryk Wiśniewski (I), Da
wid Bryszewski, Kacper Rybus, Rafał Jan
kowski, Maksymilian Dańczak i Dominik 
Gabrielczyk- nauczyciel w-fMarcin Szy
majda. 
OKRĘG PÓŁNOCNY: 
•SP Kocierz.ew- SP mędów 5:4 (2:3); 

br.: RafałTrakul 3, Aleksander Staniszewski 
i Michał Słubik - Grn:lak 3 i Wiankowski. 
I. SP Kocierzew 1 3 5-4 
2. SP Błędów l O 4-5 

Aleksander Staniszewski (I), Michał Słubik 
(1 ), Grzegorz Kupiec, Piotr Burzyński, Woj- · 
ciech Rokicki, Damian Kukieła, Mateusz 
Linard, Witold Zakościelny, Bogusław Sej
dak, Andrzej Majewski i Jakub Kowalik -
nauczycielka w-f Agnieszka Pikulska. 
OKRĘG ZACHODNI: 
• SP Bielawy - SP Nowe Zduny 0:3 

(0:1); br.: Dominik Lus 3. 
• SP Niedźwiada - SP Nowe Zduny 

0:1 (0:0); br.: Łukasz Rybus. 
• SP Bielawy - SP Niedźwiada 1:3 

(0:1); br.: Piotr Lis 2 i Daniel Organiściak. 
I. SP Nowe Zduny 2 6 4-0 
2. SP Niedźwiada 2 3 3-2 
3. SP Bielawy 2 O 1-6 

Najlepszym w·okręgu zachodnim okazał 
się team SP Nowe Zduny: Tomasz Rybus, 
Łukasz Rybus, Mariusz Dylik, Dominik 
Lus, Hubert Wolski, Rafał Bogus, Piotr Gło
wacki, Adam Przybylski i Jarosław Benda -
nauczycielka w-f Aleksandra Dałek. 
FINAŁPIMS: 
Łowicz, 8 rnaja. W finale PIMS spo

tkały się ekipy SP 4 Łowicz i SP Łyszkowi
ce, a o ostatecznym zwycięstwie zadecy
dowały rzuty karne, które lepiej egzekwo
wali podopieczni Marcina Szymajdy. 

GrupaA: 
• SP 1 Lowicz - SP Kocierzew 1:0 

(1:0); br.: Maciej Kucharek. 
• SP Kocierz.ew - SP Łyszkowice 0:3 

(0:3); br.: Dawid Bryszewski 2 i Wojciech 
Wawrzyn. 

• SP 1 Lowicz - SP Łyszkowice 1:1 
(0:1); br.: Patryk Pomianowski-Patryk Wi
śniewski. 

Grupa B: 
• SP 4 Łowicz - SP Nowe Zduny 2:0 

(1:0); br.: Konrad Grenda i Piotr Pawłow
ski. 

• SP 2 Lowicz - SP Nowe Zduny 0:1 
(0:0); br.: Tomasz Rybus. 

•SP 4 Lowicz- SP 2 Lowicz 2:1 (2:0); 
br.: Piotr Pawłowski i Konrad Grenda - To
maszArcab. 

Mecz o 3. miajsce: 
• SP 1 Lowicz - SP Nowe Zduny 1:2 

(0:1); br.: Dawid Sikora - Tomasz Rybus i 
DominikLus 

Mecz o l. mitjsce: 
• SP 4 Lowicz - SP Łyszkowice 1:1 

(1:0). w rzutach karnych I :3; br.: Konrad 
Grenda - Wojciech Wawrzyn. 
I. SP Łyszkowice 3 5. 5-2 
2. SP 4 Łowicz 3 7 5-2 
3, SP· Nowe Zduny 3 6 3-3 
4. SP I Łowicz 3 4 3-3 
5. SP 2Łowicz 2 O 1-3 

SP Kocierzew 2 O 0-4 

Mistrzyniami powiatu łowickiego oka
zały się uczennice Szkoły Podstawowej nr 
4 w Łowiczu: Natalia Wożniak - Monika 
Zimna (4), Milena Mitek (1), Kinga Doro
ba, Martyna Dziedzic, Paulina Sosnowska, 
Paulina Talarowska, Izabela Borowska, Syl
wia Dałek, GabrielaJvlróz, Monika Igielska, 
Żaneta Stańczyk, Paulina Wieteska i Pauli
na Pawlak-nauczyciel w-f Paweł A. Do
liński. 

Triumfatoranp zawodów w okręgu pół
. nocnym z.ostali uczniowie Szkoły Podsta

(p) wowej w Kocierzewie: Rafał Trakul (3), 

W zwycięskiej drużynie Szkoły Podsta
wowej w Łyszkowicach występowali : Da
widBryszewski (2), Wojciech Wawrzyn (2), 
Patryk Wiśniewski ( 1 ), Hubert Wojciechow
ski, Kacper Rybus, Rafał Jankowski. Mak
symili.an Dańczak i Dominik Gabrielcźyk -
nauczyciel w-fMarcin Szymajda. (p) 
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Sport szkolny- Wojewódzkie IMS w minikoszykówce dziewcząt 

BRĄZOWY MEDAL „CZWÓRKI" 
Łowicz, 28 kwietnia i 9 maja. W ha

lach sportowych OSiR w Łowiczu rozgiy
wany byłtmniej półfinałowy i finałowy Mi
strzostw Województwa Łódzkiego Szkół 
Podstawowych w minikoszykówce dziew
cz.ąt, a reprezentantkami Łowicza i Ziemi 
Łowickiej były uczennice łowickiej „Czwór
ki". Łowiczanki zostały rozlosowane do gru-

' py eliminacyjnej wraz z SP 199 Łódź i SP I 
Bełchatów. z.espół trenera Pawła Doliń
skiego najpierw pokonał rywalki z Beł
chatowa 77:19, ale w kolejnym meczu nie. 

- było juz tak dobrze i nasz zespół przegrał 
niestety z SP 199 Łódź 47:67. 

Łowiczanki awansowały mimo wszyst
ko do tmnieju finałowego, w którym prze
grały po bardzo wyrównanej walce z SP 
Ujazd (na 50 sekund przed końcem strata 
wynosiła tylko dwa punkty) zdobywając 
tym samym brązowy medal Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

GRUPA A: 
• SP Ujaro - SP 2 Wieruszów 55:8 

(26:0, 15:2, 5:2, 9:4) 
• SP 3 Pabianice - SP Ujaro 41:53 

(16:8, 10:15; 8:14, 7:16) 
• SP 2 Wierusrow - SP 3 Pabianice 

26:42 (1!:12, 2:7,JO:U, 6:12) 
ł. SP Ujazd 2 4 108:49 
2. SP 3 Pabianice 2 3 83:79 
3. SP 2 Wieruszów 2 2 34:97 

GRUPAB: 
• SP 4 Łowicz - SP 1 Bełchatów 77:19 

(14:5, 17:5, 20:7, 26:2); pkt: Milena Mi
tek 32, Monika Zimna 16, Maja Podrażka 
10, Agata Janicka 7, Nadia Rachubińska 3, 
Kinga Doroba 3, Paulina Guz.ek 2, Anna 
Czarnecka 2 i Natalia Woźniak 2. 
~ SP 4 Łowicz - SP 199 .Lódź 47:67 W pojedynku z SP Ujazd zwycięstwo 

(12:18, 11:12, 8:26, 16:11); pkt.: Milena było bardzo blisko ... 
Mitek 16, Monika Zimna 11, Nadia Ra
chubińska 6, Joanna Brandt 4, Agata Ja.: 
nicka 2, Monika Igielska 2, Anna Cz.ar
necka 2~ Maja Podrażka 2 i Paulina Gu
zek 2. 

• SP 199 Łódź- SP 1 Bełchatów 55:29 
(13:8, 12:7, 18:8, 12:6) 
LSP l9Hóllf 2 4 122:76 
2. SP 4 Lówicz l 3 124:86 
3. SP 1 Bełchatow 2 2 48:132 

MECZE PÓlFINAWWE: 
• SP 199 Łódź - SP 3 Pabianice 39:34 

(8:14, 7:3, 16:7, 8:10) 
• SP4Łowicz-SPUjaro44:56(6:17, 

14:10, 14:9, 10:20); pkt.: Milena Mitek 
24, Monika Zimna 6, Maja Podrażka 6, 
Ada Olejniczak 4, Agata Janicka 2 i Kinga 
Doroba2 .. 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• SP 4 Łowicz - SP 3 Pabianice 20:0 

(w.o.) 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
• SP199Łódź-SPUjaro50:31(7:10, 

10:4, 13:11, 20:6) 
1. SP 199 Lódi 4 8 2ll;B8 
2.SPUjazd 4 7 i85;143 
3.SP4Łowici 4 6 188:130 
4. SP 3Pabianice 4 4 tl7: 138 
5. SP 2 Wieruszów 2 2 34:97 , 

SP ł Bełchatow 2 2 48:132 
W „brązowej" ekip.ie reprezentującej 

Szkołę Podstawową nr 4 w Łowiczu gra
ły: Milena Mitek (72), Monika Zimna 
(33), Maja Podrażka (18), Agata Janicka 
(11 ), Nadia Rachubińska (9), Kinga Do
roba (5), Ada Olejniczak ( 4), Paulina Gu-

W Warszawie walczyła spora grupa młodych judoków MKS Zryw. Z prawej 
Paweł Michalak. 

Judo - Warszawska Olimpiada Maluchów Funny Judo 

W Łodzi i Warszaw-ie 
Warszawa, 20 maja. Młodzi judocy 

MKS 7Iyw Łowicz tym razem wybrali się 
do stolicy, gdzie ocfuyła się Warszawska 
Olimpiada Maluchów Funny Judo i Otwar
te Mistrzostwa Woli. Trenerka Iwona 
Grz.egory zabrała tym razem spoią grupę 
młodych zawodników, a trz.eba podkreślić, 
re aż dla dziewiątki z nich były to pierwsz.e 
zawody w życiu. Trenują oni bowiem do
piero od pół roku. 

Najlepiej tym razem spisała się Magda
lena Gejo, która zwyciężyła w wad7.e do 
30 kg. Ponadto tu.ecie miejsca wywalczyły 
także Dominika Wojszcz (do 33 kg) i 
Milena Juchniewicz (do 40 kg), piąte: 
Adrianna Maślarz (do 40 kg) i Damian 
Duri<a (do 42 kg), a siódme: Iwona Ole
wicz (do 24 kg), Patryk Styszko (do 26 
kg), Oskar Duri<a (do 31 kg), Kamil Za
gawa (do 31 kg), Eliza Stawicka (do 33 
kg) i Damian Raróg (do 36kg). Startowali 
ponadto: Patryk Skoneczny (do 33 kg), 

Arkadiusz Lis (do 33 ~g), Kamil Ole
wicz (do 33 kg), Paweł Michalak (do 36 · 
kg), Maciej Jarosiński (do 39 kg) i Do
minik Stuldych (do 39 kg). 
Łódź, 20 maja. Tego samego dnia w 

Lodzi ocfuyła-się Liga Szkolna. W tych za
wodach wystartowało trzech zawodników 
MKS 7Iyw Łowicz: Piotr Podleśny w 
wadze do 42 kg zajął drugie miejsce, także 
drugi w wad7.e do 55 kg był Piob' Lesz
czyński (obaj Gimnazjum m 2 w Łowi
czu), a walczący w wadze do 46 kg Karol 
Iwanowski tym razem nie przebił się 
przez eliminacje. 

Treneika Iwona Grz.egory powiedzia
ła: Były to ostatnie zawody z tego cyklu pod
sumowiefące caloroczne zmagania. 7.awod
nicy naszej sekcji uplasowali się na trzecim 
miejscu w punktacji drużynowej szkól gim
rutja/nych, a na tę lokatę złużyl się wyniki 
dwóch Piotrków: Leszczyńskiego i Podle
śnego. (p) 

Koszykarki z SP 4 Łowicz sięgnęły po brązowy medal woj. łódzkiego SZS. 

. zek (4), Anna Czarnecka (4), Joanna 
Brandt ( 4), Natalia Woźniak (2), Monika 
Igielska (2), Gabriela Mróz, Hanna Woj
da i Dominika Brodecka· - nauczyciele w
f Justyna Miodek i Paweł A. Doliń
ski. (p) 

Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce nożnej dziewcząt 

.Jedynka" nailepsza w futbólu 
OKRĘG ŁOWICKI: 
Łowicz, 4 maja. Na stadionie OSiR w 

Łowiczu rozegrano zawody miejskie w ra-· 
mach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej w 
mini piłce nożnej dziewcz.ąt, w których wy
stąpiły jednak tylko dwie drużyny. Zdecy
dowane zwycięstwo, a zarazem awans do 
finału powiatqwego wywalczyła w tym 
mini-turnieju ekipa Girnnazjumm l w Łowi
czu (nauczycielka w-flwona Rondoś). 

•GP1Łowicz-GP4ŁowiC'l8:1(5:1); 
br.: Martyna Czekalska 6, Martyna Donaj i 
Klaudia Lesińska - Marta Zwolińska 
uwT ~· · r ra:'r 
t .!flt4 1 o .. ,6&..; 

W zwyci~ej drużynie Gimnazjum m 
I w Łowiczu grały: Karolina Szulc -Marty
na Czekalska (6), Martyna Donaj (1 ), Klau
dia Lesińska (1), Justyna Pszkit, Ewelina 
Świątek, Maja Siekierska i MartaKosiorek
nauczycielka w-flwona Rondoś. 
OKRĘG POŁUDNIOWY: 

•GP 1 Kompina-GP Łyszkowice 0:1 
(0:1); br.: Justyna Markowicz. 

• GP Domaniewice - GP Łyszkowice 
6:1 (0:1); br.: MartynaZagajewska4 i Pau
lina Jaros 2 - Marlena Szymajda. 

• GP Domaniewice - GP 1 Kompina 
4:0 (3:0); br.: Paulina Jaros 3 i Martyna Za-
gajewska. . 
I. GP Domaniewice 2 6 I o.i. 
2. GP Łyszkowice 2 3 2-6 
3. GP 1 Kompina . 2 O 0-5 

W drużynie Gimnazjum w Domaniewi
cach wystąpiły: Martyna Zagajewska, Pau
lina Jaros, Paulina Sumińska, Paulina Gajda, 
Beata Chmurka, Sylwia Gajda, Karolina 
Majewska, Agnieszka Doroba, Dominika 
Jędrachowicz, Ewelina Brochocka, Aleksan
dra Szymajda i Anita Sumińska-nauczyciel 
w-f Mi~~ ~ajda. 
\' '\ ł ~ _,; • -· '-" .... „ \. •ł " ., ' 1, 

Futbolistki z GP 1 okazały Się najteP
sze na Ziemi Łowickiej. 

OKRĘG PÓŁNOCNY: 
•GPBłędów~GPKocierz.ew3:0(1:0); 

br.: Katarzyna Niewiadomska, Paulina Paw
lina i Justyna Kazimierczak. 

•GP Błędów-GP Kiernozia 2:0(2:0); 
br.: Joanna Siekiera i Paulina Pawlina. 

• GP Kocierzew - GP Kiernozia 2:1 
'l. GP Błędów 2 6 5-0 
~' GP :Kocierzew 2 3 2-4 
3.. G}> Kiernozia . 2 O 1-4 

W ekipie reprezentujące] Gimnazjum.w 
Błędowie grały: Katarzyna Niewiadomska, 
Paulina Pawlina, Justyna Kazimierczak, Jo
anna Siekiera, Paulina Dylik, MarzenaMik
sa, Malwina Turczyn, Ilona Wachowicz, Ilo
na Kolos i Magdalena Banasiak-nauczyciel 
w-f Andrzej Błażejewski. 
OKRĘG ZACHODNI: 
• GP Bielawy - GP Nowe Zduny 0:1 

(0:1); br.: Joanna Jaros. 
I. GP N'owe Zduny J 3 I ·O 
2. GP Bielawy 1 O O~ I 

Awans do finału powiatowego uzyskała 
ekipa Gimnazjum w Nowych Zdunach: Jo
anna Jaros, Angelika Łuczywek, Katarzyna 
Tybura, Ą~eszb Dąbrowska, Andżelika 

Kaczmarek, Justyna Strawiak, Agnieszka 
Lis, klaudyna Wójcik, Justyna Kołaczyń
ska, Dórota Skierska i Sylwia Balik - na
uczycielka w-fAleksandra Mostowska. 
FINAŁPGS: 
Łowicz, 12 maja. Tylko pięć zespo

łów wystąpiło w finałach Powiatowej Gim
nazjady Szkolnej w mini piłce nożnej dziew
cząt, a awans do tmnieju rejonowego wy
walczyła ekipa Gimnazjum m I w Łowi-
CZU. 

Grupa A: Łowiccy karatecy wrócili ze Skierniewic w niezłych nastrojach. 
•GP Nowe Zduny-GP Domaniewice 

1:2 (1:1); br.: AndżelikaKaczmarek-Pauli
na Jaros 2. 

Karate Kyokushin - Otwarte Mistrzostwa Woj. Łódzkiego 

GrupaB: 
• GP 1 Łowicz - GP Łyszkowice 2:1 

(2:1); br.: Martyna Czekalska i Maja Sie-
Sukces naszych karateków 

kierska -Marlena Szymajda. Skierniewice, 14 maja. W rozgiywa-
•GP~w-GPŁysdrowice 1:1 (1:0); nych w Skierniewicach Otwartych Mis1l7.o-

br.: Joanna Siekiera - Justyna Markowicz. stwach Województwa Łódzkiego w Karate 
•GP 1 Łowicz-GP Błędów 0:0 Kyokushin w zawodach wzięło blisko 
Mecz o 3. miejsce: · osiemdziesięciuzawodnikówzł..odzi,Rawy 
• GPNoweZduny-GPBlędówO:O, w Mazowieckiej, Skierniewic, Tomaszowa 

rzutach karnych 2:3. · ' Mazowieckiego i Łowicza, a bardzo dobne 
Mecz o 1. miejsce: w tych zawodach wypadli podopieczni sen-
• GP 1 ŁowiC'l -GP Domaniewice 2:1 sei Roberta Musierewicza,którzyw kla

(1:0); br.: Martyna Czekalska 2 - Paulina 

syfik:acji clrużynowej zajęli trzecie miejsce. 
Najlepiej z łowickiego klubu wypadły 

dziewczęta zajmując wszystkie trzy miej
sca w kumite kobiet: wygrała Katarzyna 
Podkońska, przed Martą Kosiorek i 
Adrianną Hodyń. Ogółem łowiccy kara
tecy z.dobyli: 4 złote medale, 4 srebrne i 3 
brązowe. 

(p) 

Jaros. 
1. GP l Łowicz 3 7 4-2 

Sport w gminie Bielawy - Bielawskie Biegi U/icz!!._e 
2, GP Domaniewice 2 3 3-3 
3 .. GP Błędów 3 3 1-1 
4. GP Nowe Zduny 2 1 1-2 
5. GP Łyszkowice 2 l 2-3 

W mistrzowskiej drużynie Gimnazjum 
m l im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu 
wystąpiły: Karolina Szulc - Martyrui Cze
kalska (3), Maja Siekierska (1 ), MartynaDo
naj, Klaudia Lesińska, Justyna Pszkit, Ewe
lina Świątek i Marta Kosiorek -nauczyciel
ka w-flwona.Ropdoś. , , . , :<PJ. . \ 1- ·')··„ ...... ,"l 

W środę znowu biegamy 
Po raz kolejny w środę 31 maja o godzi

nie 9.00 na gminnym boisku sportowym w 
Bielawach rozpocmą się Bielawskie Biegi 
llliczne dla uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych. Biegi odbywają się ulicą 
potoc~e nazywaną ,,Nowa Droga" - od 
strony cmentarza w kierunku boiska. W tym 
rol<u. dystanse lN ,po/)z.<;ZegÓln}:'C~ kategQ-

riach wiekowych skrócono o 300 metrów. 
Dzieci biegały będą na odcinku od 500 do 
1200 metrów. Około godziny 11.30 podsu
mowany zostanie konkurs plastyczny, do 
którego inspiracją są biegi uliczne. O 11.40 
podsumowana zostanie całoroczna rywali
zacja szkół w SKS, a w południe wnµane 
h(lcląna~ząbiegiu]i~~-. ,_ ·~ .(eb) 

ł 1-1 ·~' '1'1 ~ ł ~ ~ _'I ' I J 11...t '1 _,. 1„ \ '.- '· ·:, ..,. r,,, 
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Piłka nożna - 22. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

Waine, ie sq trzy punkty 
• SALOS Sieradz-PELIKAN Łowicz 

0:2 (0:0) 
O: I - Wiktor Swrna (78), 0:2 - Mateusz 

Zimecki (85). 
Pelikan: Karmelita - Surma, Płuciennik, 

Denńdowicz, Doroba-Zimecki, Szymajda, 
Jędrachowicz, Dziedziela - Lepieszka, Jani
kowski (23 Konrad Wolski, 46 Konrad Bo
limowski). 

Sieradz, 14 maja. Dla łowickich junio
rów stmszych Pelikana końcówka sezonu 
jest bardzo ważna Każdy punkt jest tu na 
wagę utrzymania się w lid7.e. Zatem wyjazd 
do Sieradz.a był kluczowy, tym bardziej, że 
Salos to słaba drużyna, majdująca się poni
żej łowiczan w tabeli. Plan był prosty. Trze
ba było zdobyć trzy punkty. I udało się. Ale 
nie było łatwo. Młodzi piłkarze długo de-

nerwowali swojego trenera i trzymali go 
w niepewności. Tak długo, że po meczu tre
ner Leszek Sowiński stwierdził, że te za
wody pozostawi bez komentarz.a. 

Mecz ro:zpocz.ął się obiecująco. Gospo
da!7.e wyszli na boisko osłabieni, gdyż nie 
mogli zebrać pełnego skladtL Ale okazało się, 
że łowiC?.anie mieli problemy ze skutec:zno
ścią. Oczywiście cały cz.as przeważ.al.i, ale 
brakowało wykończenia aktji. Miejscowi 
bronili się jak mogli i pomagali w tym im 
dodatkowo sędziowie z Sieradza, którzy 
wymyślali spalone z kapelusza i nie reago
wali na nieprzepisowe zagrania W pierw
szej połowie boisko musiał opuścić z po
wodu urazu nogi Kamil Janikowski. Jego 
miejsce zastąpił Konrad Wolski, który 
zszedł po pierwszej połowie. Zastąpił go 

Konrad Bolimowski, który nie mógł grać 
pełnego spotkania, gdyż grał 45. minut 
w Mławie z seniorami. 

Biało-zieloni długo nie mogli trafić do 
siatki. Impas przełamał dopiero w 78. mi
nucie Wiktor Surma, który najprzytom
niej zachował się w zamieszaniu podbram
kowym i z pięciu metrów umieścił piłkę 
w siatce. Wynik meczu ustalił w 85. mi
nucie Mateusz Zimecki, który zoba
czył, że bramkarz miejscowych wyszedł 
do przodu i celnym strzałem z połowy bo
iska zdobył gola 
Być może gra łowiczan w tym pojedyn

ku nie zachwyciła, ale najważniejsze są trzy 
punkty, które mogą okazać się zbawienne 
w końcowym rozliczeniu. 

Zbigniew l.azi.ński 

Piłka nożna - 23. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

Wyidą ze strefy spadkowei? 
•PELIKAN Łowicz-CONCORDIA 

Piotrków fiybunaJski 3:2 (1:0) 
l :O-Konrad Bolimowski (26 kamy), 2: l 

- Konrad Bolimowski (76), 3: l - Jakub Pa
puga (78). 

Pelikan: Kocemba - Surma, Płuciennik, 
Demidowicz, Szymajda - Lepieszka (65 
Dziedziela), Jędrachowicz, Janikowski, Bo
limowski -Zimecki, Gajewski (55 Papuga). 

Nieborów, 21 maja. W niedzielnym 
pojedynku juniorzy starsi Pelikana, w ra
mach ,,zwiedzania'' okolicznych boisk, po
dejmowali na stadionie Orła w Nieborowie 
ekipę Concordii. To mocny zespół, który 
wyprzedza w tabeli Pelikan. Zajmował do
tąd siódme miejsce, zatem wiadomo było, 
że o punkty będzie bardzo trudno. Okazało 
się, że juniorzy zrozumieli, że to najważ
niejsz.e mecze w sezonie i zagrali bardzo 

ambitnie. z.dobyli cenne trzy punkty i tym 
samym wyjście ze strefy spadkowej jest 
coraz bardziej realne. Zatem pierwszy krok 
do utrzymania w lid7.e zrobiony. 

Podopieczni trenera Leszka Sowiń
skiego objęli prowadzenie w 26. minucie. 
W polu karnym fuulowany był Konrad Bo
limowski. ,,.Jedenastkę" na bramkę zamie
nił sam poszkodowany. W 39. minucie go
ście mieli ogromną szansę na remis. W polu 
karnym napastnikarywalasfuulował Michał 
Kocemba, ale opłacało się, ponieważ zdo
łał on obronić rzut kamy. 

W drugiej części spotkania goście zdołali 
doprowadzić do remisu. W polu karnym 
interweniował Kamil Szymajda i wyda
wało się, że topizeciwnik fuuluje ,,nakladką", 
jednak sędzia był innego zdania i podykto
wał :znów rzut kamy. Tym razem Kocemba 

skapitulował. Łowiczanie szybko odpowie
dzieli. W 76. minucie Jakub Papuga do
brze dograł pilkę do Bolimowskiego i ten 
z siedmiu metrów zdobył prowadzenie. 
Po dwóch minutach Papuga ponownie po
pisał się dobrym zagraniem. Tym razem 
sam wpisał się na listę strzelców i pod
wyższył wynik.na 3:1. Jednak goście do 
końcowego gwizdka nie poddawali się 
i groźnie atakowali. W ostatnich minu
tach nerwów nie brakowało, tym bardziej, 
żew 85. minuciepadłakontaktowabramka 
na3:2. 

Do zakończenia rozgrywek już tylko trzy 
kolejki. Ciężko będzie w pojedynku z moc
nym ChKS. Natomiast mecze z RKS Ra
domsko i Piotrcovią muszą clostarczYć punk
tów, by być spokojnym o ligowy byt 

Zbigniew Łaziński 

Piłka nożna - 22.kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

Znów przespali pierwszq połowę 
•WARfASięradz-PELIKANl..owicz 

2:1 (2:0) 
2:1 - Patryk Patos (63 kamy). 
Pelikan: Rusek - Patos, Jankowski, Gro

chowski, Szczypiński - Bończak, Wawrzy
niecki, Górowski, Domińczak (62 Milcza
rek) - Wróbel, Piotrowski. 

Sieradz, 14 maja. Juniorzy młodsi Pe
likana są ostatnia drużyną ligi wojewódzkiej 
i nadal pozostają dla większości ekip 
„chłopcami do bicia". Trudno było liczyć 
na zwycięstwo w Sieradzu. Rywal był 
bardzo mocny. W tabeli zajmuje czwarte 
miejsce i był zdecydowanym faworytem. 
Jednak łowiczanie tanio skóry ni sprze
dali. Walczyli jak równy z równym i była 
nawet szansa na zwycięstwo. Ale jednak 
mecz zakończył się minimalnym zwy
cięstwem miejscowych. 

W pierwszej połowie biało - zieloni jak 
zwykle zagrali bardzo słabo. Podopieczni 

Jarosław Rusek jest na co dzień bram
karzem zespołu „Michałowicza". 

trenera Leszka Sowińskiego szybko 
stracili dwie bramki i praktyc:znie ciągle się 

bronili. Po męskiej rozmowie w szatni łowi
C?.anie wzięli się do pracy w diugiej odsło
nie. Zaskoczyli swoimi atakami gospoda
rzy. Grali bardzo dobrze i składnie. W 63. 
minucie padła bramka kontaktowa. Po 
rzucie rożnym, egzekwowanym przez 
Przemysława Bończaka, głową strze
lał Maciej Wawrzyniecki i obrońca ra
tował gospodarzy przed utrata gola ręką. 
Oczywiście sędzia podyktował rzut kar
ny, który na gola zamienił Patryk Pa
tos. Po tej bramce łowiczanie odważnie 
atakowali, ale nie udało się zdobyć remi
su. Ten mecz pokazał jednak, że juniorzy 
młodsi potrafią grać w piłkę i stawić czoła 
najlepszym ekipom z ligi wojewódzkiej. 
Potrzeba jeszcze trochę cz.astl Praca z tymi 
zawodnikami ma sens i zaległości z popned

,nich sezonów można jeszcze choć trochę 
wyrównać. 

Zbigniew l.azi.ński 

Piłka nożna - 23.kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

Druga część na remis 
•PELIKAN Łowicz-OLIMPIC Słu-

pia l :5 (0:4) · 
I :4 - Daniel Piotrowski (58). 
Pelikan: Rusek - Szczypiński, Jankow

ski, Bończak, Patos - Konrad Wolski, Do
mińczak ( 63 Zabost), Piotrowski -Piechow
ski (55 Milczarek), Wróbel. 

Nieborów, 21 maja. Patrząc na skład 
drużyny juniorów młodszych, widzimy, że 
są tu częste roszady i kombinacje. No, ale 
jak się nie ma nic do stracenia, to można 
eksperymentować. Podopieczni trenera 
Leszka Sowińskiego potrafią zagmóclo
brze, ale chyba tylko drugie 45. minut Tak 

było i tym razem. Przeciwnikiem był ze
spół z Słupi, gdzie tak naprawdęgrająpieka
rze drugiego zesi>o1u SMS Łódź. I chyba ta 
świadomość sparaliżowała Pelikan w pieiw
szej połowie. 

ŁowiC?.anie po dziesięciu minutach prze
grywali już 0:2. Później trochę się przebu
dzili, ale jeszcze przed zejściem do szatnia 
dali sobie strzelić dwie bramki. 0:4 do prze
rwy praktycmie przesądziło o wyniku tego 
pojedynku. 

W drugiej części meczu trzeba było wal
cząc-<> heimr. ·I tu j\IB· ~fo troohę<lepiej. 
Łowiczanie zaczęli grac piłką Cz.l(Śeiej prze-

bywali na połowie rywala: W 58. minucie 
padł honorowy goL Daniel Piotrowski 
dobrze wszedł z lewego skrzydła i z osiem
nastu metrów popisał się skutec:znym strza
łem w długi róg; Jednak to był ostatni miły 
akcent tego pojedynku dla łowiczan. Goście 
przed końcowym gwizdkiem jeszcze raz 
zdołali pokonać Jarosława Ruska i osta
tec:znie wygrali 5: 1 z Pelikanem. 

Do końca rozgrywek pozostały tylko 
trzy kolejki, w których praktyc:znie łowi
czanie grać będą tylko o prestiż i honor. 
Z ligi nie spadną, zatem.trzeba udowodaićf' 
że jest w tej ekipie spory potencjał. zły 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Michałowicza" 

Grali do pierwszej bramki 
•MAZOVIARawaMazowiecka -PE- rzucenia pilki na prawąnogę, bo rywal osta-

LIKAN Łowicz 3:0 (0:0) tec:znie zepclmął naszego napastnika do na-
Pelikan: Zieliński - Pełczyński, Jarosz, rożnikaizażegnałgrożnąsytuację.Zachwi

Wawrzyn (68 Plichta), Wróbel (70 Kwiat- lę kapitalną okazję miał Łukasz Kosio
kowski)- Gajda (68 Jóźwiak), Płacheta (67 rek. Stał w polu karnym i dostał dobre 
Janus), Marcinowski (60 Krzeszewski), podanie. Kopnął bez namysłu, ale trafił 
Ciesielski- Sut, Domalewski. w spojenie słupka z poprzeczką. Wszyst.-

Rawa Mazowiecka, 21 maja. Moi kowięcwskazywałonato,żezachwilęgole 
piłkane rozegrali dobre spotkanie, ale ty/Iw padną. I padły tyle, że dla gospodarzy. 
do 61. minuty. Wtedy to stracili gola i prze- W 61. minucie na strzał z ponad czterdzie
sta/i wienyć w możliwość odniesienia Z"Y- stu metrów na bramkę Pelikana I mimo, że 
cięstwa. Szlwda, bo przez większą część piłka leciała z wiatrem Zieliński powinien ją 
meczu byliśmy drożyną lepszą - powiedział złapać. Tymczasem nasz golkiper zmylony 
po meczu trener Arb.Jr Balik. jeszcze kozłem tylko odbił futbolówkę na 

Pierwsza połowa meczu była dość wy- co czekał napastnik Mazoviij stało się nie
równana. Wprawdzie pierwszy kwadrans szcz.ęście. Jak wspominałem stracony gol 
należał do gospodarzy, którzy rzucili się do zupełnie odebrał ,,Ptaszkom" ochotę na wal
ataków, ale potem łowiC?.anie opanowali kę. A miejscowi na kilka minut przed koń
sytuatję i starali się zagęścić środek pola, cem wykorzystali tę łowicką apatię. Naj
zyskując lekkąprzewagę. Tę przewagę mieli pierw rawski napastnik bezkarnie wszedł w 
również po przerwie co zaowocowało dwie- nasze pole karne i mocnym uderzeniem pod 
ma idealnymi okazjami do strzelenia gola poprzeczkę pokonał Zielińskiego, a potem . 
Najpierw sam na sam z golkiperem z Rawy zupełnie niepotrzebnie w ,,szesnastce" fuu
wyszedł Marcin Domalewski. Niepo- - !ował przeciwnika Ariel Jarosz, a rniej
trzebnie jednak próbował drybł!ngu, prze- scowi wykorzystali ,jedenastkę". BoB 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Kuchara" 

Nie zawsze lepszy wygrywa 
•MAZOVIARawaMazowiecka-PE

LIKAN Łowicz 1:1 (0:0) 
0:1 - samobójcza ( 45). 
Pelikan: Rosiński - Wójcik, Mitrowski, 

Sumiński(48 Janik), Czerlmiak-Oniszk.(60 
Jaros), Karmelita, Grenda (56 Kardjalik), 
Byczek - Kosiorek, Wisiński. 

Rawa Mazowiecka, 21 maja. Piłka 
nożna to taka gra, chyba jedyna wśród dys
cyplin sportowych, w której nie zawsze lep
szy wygrywa. Jeden z zespołów może 
gnieść przez cały mecz, atakować, konstru
ować aktje, stwarzać stuprocentowe sytu
atje i nie 7.tjść z placu jako zwycięzca I to 
jest piękne, choć w tym przypadku akurat 
łowiC?.anie mogą się czuć pokrzywdzeni, bo 
przewyższali rywala o klasę. 

Gospodarze to ostatnia drużyna w tabeli 
i choć zdecydowanie poprawili jakość gry 
i skład personalny, to fuworytem spotkania 
byli podopieczni trenera Arb.Jra Balika. 
I goście od poc?.ątku meczu mieli ogromną 
przewagę. Pelikan grał ładnie, często na je
den lub dwa kontakty, łatwo też stwarzali
śmy sobie okazje strzeleckie. Ale albo bra-

kowało centymetrów do szczęścia albo jak 
w przypadku Krzysztofa Byczka, który 
uderzał głową, trochę szczęścia Miejscowi 
ograniczali się do nielicznych kontr po~ 
rych tylko raz musiał interweniować łowic
ki golkiper. Wydawało się więc, że gole to 
kwestia czasu. 

I rzeczywiście niedługo po przerwie po 
dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu kar
nym jeden z obrońców Mazovii głową pa
kuje pilkę do siatki. A więc wszystko ukła
dało się_ po myśli biało-zielonych zwlasz
Gza, że obraz gry niewiele się zmienił i nadal 
zdecydowanąprzewagę mieli goście. I gdy
by Konrad Wisiński i Łukasz Kosio
rek wykorzystali stworzone sytuacje to 
zpewnościądozaskakują:ego podziału punk
tów by nie doszło. A tymczasem na kilka 
minut przed końcem meczu jedyny w drugitj 
odsłonie rzut rożny dla rawian. Dokładne do
środkowanie, mocna ,,główka" i mamy nie
spodziewany remis. ,,Baliki" próbowali od- . 
powiedzieć, ale nje starczyło im czasu. 

Zaskakujący remis, w meczu którego cięż-
ko było nie wygrać. . . BoB 

Sport szkolny - PLS w piłce nożnej 

Zwycięstwo Podrzecznej 
Łowicz, 17-18 maja. Na stadionie 

łowickiego OSiR rozegrano Powiatową Li
cealiadę Szkolną w piłce no:i'nej, a najlep
szym okazał się zespół ZSP 1 Łowicz. Pod
opiec:zni Radosława Gosławskiego awanso
wali do zawodów rejonowych, które od
będą się w Kutnie w czwartek 25 maja 
o godz. 9.30. 

MECZE ĆWIERĆFJNAWWE: 
•ZSP 21..owicz - U LO Łowicz 1:1 

(1:1), w rzutach karnych 3:5; br.: Mariusz 
Trakul - Maciej Jędrachowicz. 

• ZSP 4 l..o'wicz - ZSP Zduńska Dą
browa 1 :1 (0:1), w rzutach karnych 5:4; br.: 
Łukasz Dzięgielewski - Marcin Truś. 

• I W Łowicz - ID W Łowicz 5:0 
(2:0); br.: Marcin Kotarski 4 i Michał Za
bost. 

• ZSP l Łowicz - ZSP 3 Łowicz 1 :O 
(1:0); br.: Artur Pisarek. 

MECZE PÓŁFINAWWE: 
•U W Łowicz- ZSP 41..owicz 0:0, w 

rzutach karnych 5-6. 
•I LO Łowicz - ZSP 11..owicz 1:2 

(1:2); br.: Michał Trzoska-Artur Pisarek 2. 
MECZ O 3. MIEJSCE: 
•II W Łowicz- I W Łowicz 1 :1 (0:0), 

w rzutach karnych 5:4; br.: Artur Wolski -
Maciej Zieliński. 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
·•-Z.SP 4.1.owicz - ZSP .1 Lowicz..0:.1 

(0:0); br.: Artur Pisarek. 

W meczu finałowym ekipa ZSP 1 oka
zała sie minimalnie lepsza od ZSP 4 .. 

I. ZSP l Łowicz 3 9 4-1 
2. ZSP 4 Łowicz 3 2 1-2 
3. Il LO Łowicz 3 3 2-2 
4.ILOŁowicz 3 4 6·1 
5. ZSP 2 Łowiyz l l 1-1 

ZSP Zduńska Dąbrowa 1 1 1-1 
ZSP 3 Łowicz 1 O 0-1 
lJl LO Łowicz 1 O 0-5 
Mistrzami powiatu łowickiego zostali 

uc:zniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjal
nych m 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowi
czu, a w zwycięskim składzie zagmli: Rado
sław Czekaj, Jakub Doroba, Adrian Krom
ski, Dawid Pisarek, Henryk Kosiorek. Artur 
.Koniutis, Adam Charążka, Jarosław Domiń
czak, Sylwester Strugiński, Patryk Gawi
nek, Dariusz Kukieła i.Jarosław Tybuś-na-. 
uczycie! w-fRados3aw Gos3awski. (p) 

.· 
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Piłka nożna - 26. kolejka fi/ ligi 

STARY, DOBRY PELIKAN 
•PELIKANŁowicz-LEGIAIIWar

szawa 3:0 (1:0) 
I :O - Radosław Kowalczyk (33), 2:0 

- Piotr Gawlik (59), 3:0- Robert Wilk (71). 
Pelikan: Romanowski 7 - Gorysz.ewski 

5, Cz.ebniak 8, Styszko 8, Znyk 6-Cipiński 
7, Jóźwiak 7 (85 Przemysław Plichta), Se
rocki 7, Gawlik 8- Kowalczyk 7 (82 Kosio
rek), Wilk9. 

Legia; Gostomski- Rafulski, Slazypczak, 
P-0ledica, Ogórek - Wysocki (84 Borowik), 
Rawa (81 Stańczyk), Rosłoń, Stępień (50 
Jeż) - J>ohriak (37 K.azimierak), Paluchow
ski. 

Sędziowali: Seba.stianJau.ębakjako głów

ny oraz Adrian Jakubowski i Zbigniew Szy
manek (Katowice). Żółte kartki: Rafalski 
i Ogórek (Legia). Widz.ów: 700. 
Łowicz, 21 maja. Po słabszych me

czach fani ,,Ptaków'' bardz.o chcieli, ż.eby ich 
pupile wrócili do wysokiej formy. Licwńo, 
że dołek formy jest już z.a drużyną i że teraz 
zobaczymy stary, dobry Pelikan. I licznie 
przybyli kibice nie z.awiedli się. Obejrzeli
śmy pewne zwycięstwo biało-zielonych 
odniesione w znakomitym stylu. 

Ale trener Jacek Cyzio znów musiał 
troszkę zmieni~ skład wxjściowy swojej 
drużyny. Nadal nie do końca zdrowy jest 
Maciek Wyszogrodzki, a na Krystiana 
Bolimowskiego nie można liczyć co naj
mniej do października. 

A przecież niedzielny rywal to dość nie
oblicz.alna ekipa. Rezerwy świeżo upiecz.o
nego mistrza Polski reprezentowali w tym 

sezonie Bartosz Karwan, Tomasz So- , w obu przypadkach jego strzały z najbliż
kołowski, Jakub Rzeźniczak, Dawid sz.ej odległości blokowali obrońcy. Ten sam 
Jańtzyk i inni piłkarze Dariusza Wdow- piłkarz mógł jeszcz.e chwilę przed przerwą 
czyka. Obawiano się więc, że niektóre ucieszyć widz.ów. Wywalczył futbolówkę 
gwiaz.dy będą chciały przekonać do siebie dwadzieścia metrów od pola karnego pod
działaczy Legii poprzez dobre występy ciągnął troszkę i strz.elił wprost w bramka
w ID lidz.e. Tymcz.asem przy Starzyńskie- rza. 
go zobaczyliśmy tylko dwóch graczy ka- Miejscowi kibice w przerwie nie kryli 
dry pierwszoligowca - Mirko Poledicę zadowolenia Ich zespół mógł się podobać, 
i Marcina Rosłonia. Pozostali albo WY.ie- przeważał, prezentował ciekawą, ofensywną 

chali na mlopy albo sz.ukająjuż sobie no- grę. Cz.ekaliśmynakolejnetrafiąria. 

wych pracodawców. No i łowiczanie szybko się o nie postara-
Pierwsze minuty meczu to przewaga li. Najpierw jeszcz.e Cipiński przeniósł pił

Pelikana, który długo prz.ebywał przy pił- kęnapoprz.eczką,alew 58.minuciewszyst
ce, wymieniał sporo podań, skrupulatnie ko było tak jak trz.eba. Najpierw próbował 
przygotowając każ.clą ofensywę. W 10. mi- Jóźwiak, a odbita piłka trafiła do Gawlika. 
nucie Radosław Kowalczyk zagrał do Nasz lewy obrońca ostatnio grający na skrzy
Grześka Cipińskiego, a ten do Roberta die, w kilku poprzednich meczach wpisy
Wilka. Popularny „Wilcz.ek" ładnie wsz.edł wał się na listę strz.elców uczynił to i w nie
w pole karne, ale podał z.a lekko. Pierwszy dzielę. A gola zdobył doprawdy przedniej 
celny strzał oddał Tomek Styszko, który urody- mocny półgórny strzał z narożnika 
z.awędrował pod warsz.awską bramkę przy pola karnego nie mógł być obroniony przez 
rzucie rożnym i kopnął z dziewiętnastu Gostomskiego. To trafienie uspokoiło grę 
metrów jednak wprost w bramkarza gości. Pelikana. I chyba trochę zlekceważyliśmy 
W 17. minucie kolejnaskładnaaktja oskrzy- Adriana Paluchowskiego który bezkar
dlająca łowiczan. Tym raz.em duet Wille - nie otrzymał piłkę na linii pola karnego, ale 
Piotr Gawlik, ale znów zabrakło precyzji. jego uderzenie obronił Robert Romanow
Chwilę potem uderzenie Bogdana Jóź- ski. Potem dwukrotnie bliski ~a był 
wiaka o pół metra mija spojenie bramki Styszko - najpierw po jego z.agraniu obroń
gości. Pachniało golem dla miejscowych i ten cy wybili futbolówkę niemal z linii bramko
gol padł. W 36. minucie Wilk kapitiilnie ob- wej, a z.a chwilę głową po rogu pomylił się 
służył wychodzącego sam na sam Kowal- o pół metra. W 70. minucie Wilk i Jóźwiak 
czyka a nasz napastnik pewnie pokonuje pokaz.alicoznaczywalka.Zastosowalipres
Macieja Gostomskiego. Minutę potem sing, Robert przejął piłkę na dwudziestym 
dwukrotnie bliski szczęścia był Jóźwiak ale metrze, wysz.edł sam na sam z Gostym

skim i bez problemu podwyższył prowa
dz.enie. Legioniści nie mnieli odpowiedzieć 
rozpędzonym gospodarzom i nie licząc nie
bezpiecznego uderzenia z rzutu wolnego 
Rosłonia, nie mieli do końca meczu okazji 
bramkowych. Tych z.a to nie brakowało bia
ło-zielonym. W 80. minucie kapitalnie 
z osiemnastu metrów kropnął Cipiński i gdy
by piłka poszybowała kilkanaście centyme
trów niżej mielibyśmy przepięknego gola. 
Dwie minuty potem strzelał Jóźwiak, 
a w 87. minucie pokaz.al się rez.erwowy 
Przemysław Plichta. Bardzo ładnie ob
służył stojącego na jedenastym metrze Wil
ka, ale ten źle się złożył do strzału i golkiper 
Legii nie rriiałproblemu z interwencją, 

Trzecią bramkę dla Pelikana zdobył Robert Wilk. Obok Mirl<o Poledica. 

W sumie efektowne zwyci~o, po któ
rym kibice z.apomną o ostatnich trz.ech słab
szych występach. Teraz trzeba wygrać z.e 
Zniczem .To spotkanie dość nietypowo 
zostanie roz.egrane już jutro. Na cztery ko
lejki przed końcem mainy baraż na wyciąg
nięcie ręki.. . BB. 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 25 - 31 maja 2006 r. 

Przyllłowle ludowe o pogodzie: 

„MOKRY MAJ, ROŚNIE ń'TKO JAKO GAJ". 
• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtuje zatoka niżowa znad Skandynawii, 
w ciepłej ale wilgotniejszej masie powietrza. 

•CZWARTEK· PIĄTEK: 
Pogodnie oraz ciepło, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu 
oraz burze. Widzialność umiarkowana do dobrej, 

Gostynin 17120 

rano lokalnie zamglenia. Wiatr z kierunków zachodnich, 
słaby do umiarkowanego. 

17/20 - / ;:.~ 

Temp. max w dzień: + 17°C do + 19°C. 
Temp. min w nocy: + 12°c do+ a•c. 

•SOBOTA· N1EDZIELA: 
Zachmurzenie umiarkowane, okresami do dużego, 
przelotne opady deszczu, lokalnie burze. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano zamglenia. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 1a•c do+ 20°c. 
Temp. min w nocy: + 12°c do+ a•c. 

• PONIEDZIAŁEK·ŚROOA: 

•.\ 
Głowno 

Zachmurzenie umiarkowane do dużego, okresami z opadami 
deszczu, chłodniej. Widzialność dobra i umiarkowana, zamglenia. 
Wiatr zachodni, umiarkowany. Temp. max w dzień:+ 16°C do+ 18°C. 
Temp. min w nocy: + 12°c do+ a•c. 
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•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: ~ 
Warunki biometeoro!ogiczne niekorzystne. ~ 

Osłabiona sprawność psychofizyczna. i:il 

25.05.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

W pierwszej połowie pod bramką Pelikana bywało bardzo groźnie. 

Piłka nożna - półfinał wojewódzkiego Pucharu Polski 

Barcelona jak... Pelikan 
•PEl..IKANŁowicz-HURTAP-GÓR

NIK Łęczyca 2:0 (0:0) 
1 :O - Robert Wilk (80), 2:0 - Robert Wilk 

(84). 
Pelikan: Gospoś - Gorysz.ewski, czero.. 

niak, Styszko, Znyk (80 Kosiorek) - Gaw
lik, Jóźwiak (75 Przemysław Plichta), Se
rocki, Konrad Bolimowski (46 Cipiński) 
- Kowalczyk. Wilk. 

Górnik: Łukiewicz - Marcin Cz.ekalski, 
Adamczyk, Bartczak, Hoderko - Robert 
Cz.ekalski, Kasperkiewicz (85 Sobalczyk), 
Napieraj, Laskowski - Janicki, Sokalski (85 
Milcz.arek). 
Łowicz, 17 maja. Rozgrywany w dniu 

finału tegorocmej edytji Ligi MisbZówmccz 
pucharowy Pelikana - Górnik nie mógł być 
porównywany do paryskiego starcia gigan
tów. Jednak na pewno dramaturgia obu spo
tkań była podobna a zmiana nastroju wśród 
kibiców katolońskiego dream-teamu jak i fa
nów biało-zielonych następowała w ciągu 
kilku minut No i 7.arówno na Saint Denis jak 
i przy Starzyńskiego o wyniku decydowa
ły asysty zmienników. Tylko poziom wi
dowisk był nieco inny ... 

Przed rewanżowym pojedynkiem trze

cioligowców atmosfera w łowickim klubie 
nie była delikatnie mówiąc nadzwycz.ajna. 
Dwie ligowe porażki w słabym stylu spo
wodowały, że kibice 7.astanawiali czym spo
wodowany jest kryzys w Pelikanie. Dru
żyna która przyzwyczaiła nas do ładnej gry, 
do walki nie prezentowała ani w Kozieni
cach ani tym bardziej w Mławie swoich wa
lorów. Rewanż z Górnikiem miał być okazją 
do przełamania i do poprawienia humorów. 

Tymczasem od początku środowego 
pojedynku mimo, że widać było chęci łowic
kich piłkarzy, na boisku dominowali goście. 
To podopieczni trenera Wiesława Bań
kosza mieli więcej okazji bramowych i z.a
trudniali Rafał Gosposia. Już w 5. minu
cie nasz golkpier musiał interweniować 
uprzedzając z poświęceniem Marcina Ja
nickiego. Łowiczanie starali się uspokoić 
grę, wymieniając sporo podań, ale niewiele 
z tego wynikało w ofensywie. Za to górnicy 
z.a sprawą ruchliwego Łukasza Laskow-

skiego, nękali łowicką obronę. To właśnie 
pomocnik gości po jednym z rzutów roż
nych był bliski szczęścia, l!le jego uderz.enie 
zostało zablokowane. Miejscowi pierwszy 
celny strzał oddali tuż przed prn:rwą. Ra· 
dosław Kowalczyk kopnął z lewej nogi 
zza pola karnego, ale Sebastian Łukie
wicz nie miał problemu z interwentją, 

W chugiej połowie ,,Ptaki" wzięli się so
lidniej do roboty. w 50. minucie dobrze e 

w pole karne wsz.edł Piotr Gawlik, jednak 
trafił obok słupka. Wydawało się więc że JUŻ 
niedługo kibice będą cieszyć się z gola. Jed
nak znPW oddaliśmy pole rywalowi. Ner
wowo grała obrona, dopuszcz.ając do nie
be'Lpiecmych sytuacji pod wła.~ną bramką. 
W 68. minucie kunsztem wykazał się Rafa! 
Gospoś, który sparował bardzo groźne 
uderz.enie Tomasza Napieraja. Pięć mi
nut potem Gospoś był już bezradny. Janic
ki prz.elobowałwychodzącego golkipera ale 
zmierz.ającą do siatki piłkę udało się z linii 
bramkowej wybićZbyszkowi Czerbnia
kowi. Zrobiło się nerwowo - gospodarze 
chcieli ale nie wiedzieli jak wyrównać straty 
z pierwsz.ego meczu. I wtedy trener Jacek 
Cyzio zdecydował się na zmiany. N amura
wie pojawili się Przemysław Plichta 
i Marcin Kosiorek. I to właśnie zmienni
cy przeprowadzili dwie aktje po których 
niewątpliwie najlepszy piłkarz Pelikana w 
tym mecżu, niez.astąpiony Robert Wilk 
dał swojej drużynie awans do finału woje
wódzkiego Pucharu Polski. W 80. minucie 
Plichta ładnie obsłużył prostopadłym po
daniem„Wllczka". Ten wszedłzprawtj stro
ny w pole .karne i plasowanym strzałem 
wyrównał straty z Łęczycy. Następną z.a
bójczą aktję przeprowadził Kosiorek Po
pularny ,;Marcel" znakomicie ograł trz.ech 
obrońców i znalazł w ,,.szesnastce" Wilka. 
Robert znów nie z.awiódł, technicznie, ze
wnętrzną częścią stopy posyłając futbolów
kę do siatki. Radość łowiczan, którzy już 
nie wypuścili awansu z rąk. 

To.nie był wielki mecz ,,Ptaków'', z.espół 
nadal jest w „dołku". Ale przełamali gorszy 
okres bez zwyci~a i awansowali dalej. 

BoB 

Łowicki informator sportowy 
Sobóta. 27 maja: 
• 10.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki noinej liii 
okręgowej orlików: Pelikan Łowicz - Ma
zovia II Rawa Mazowiecka; 

• 12.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego 618; mecz piłki nożnej wo
jewódzkiej ligi ,,Michałowicz.a": Pelikan 
Łowicz-Unia Skierniewice; 

• 14.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Starzyńskiego6/8; mecz piłki nożnej wo
jewódzkiej ligi ,,Kuchara": Pelikan Łowicz
Concordia Piotrków Trybunalski; 

śro@. 31 maja; 
• 10.00 - boisko Szkoły Podstawowe.i 

nr4 w Łowiczu; eliminacje miejskie Tmnie
ju Piłki Nożnej ,;z podwórka na stadion" ' 
chłopców z rocznika 1996; 

• 17.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, uL Stuzyńskiego 618; mecz m ligi 
piłki nożnej: Pelikan Lowicz - Ruch 
Wysokie Mazowieckie~ 

Czfviufi. 1 qerwca! 
• 17. OO - stadion Pelikana, Ul. Starzyń

skiego 618; mecz N ligi piłki nożnej: Pelikan 
II Łowicz - Orzeł Parzęczew. (p) 
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Piłka nożna - 30. kolejka IV ligi 

CHYBA POGRZEBALI NADZIEJ~ 
• PELIKANII Łowicz-KKS Kolusu 

ki 2:2 (1:0) 
I :O - Paweł Kutkowski (30), 1:1 - Kamil 

Sieczkowski ( 48), 2: I -Michał Plichta (81 ), 
2:2 - Michał Wawrzko (90+4). 

Pelikan: Jędrzejewski - Knera (76 Mikul
ski), Brzózka, Burzykowski (70 Olaczek), 
Cichal - Michał Plichta, Górski ( 62 Gu.ego
rek), Ługowski (54 Prz.emysław Plichta), 
Kazimierczak - Kosiorek, Kutkowski. 
Łowicz, 21 maja. Tylk9 zwycięstwo 

dawało rezerwom Pelikana realne szanse 
na utrzymanie. I takie zwycięstwo pod
opieczni-trenera Grzegorza Majchrzak 
mieli już niemal z.apewnione. Ale w piłce 
nożnej gra się do końca, do ostatniego 
gwizdka sędziego. I mimo na prawdę do
brej gry biało"zieloni nie zdobyli trzech 
punktów, tracąc gola w ostatniej 94 .minucie 
meczu. 

Początek niedzielnego spotkania należał 
do gości. Ale po kwadransie co raz ~ej 
do głosu zaczęli dochodzić gospodarze.i z.a 
sprawą Pawia Kutkowskiego w tarapa
tach był golkiper gości. Najpierw w 16. mi
nucie łowicki napastnik ograł dwóch obroń
ców i będąc już sam na sam spudłował z 
bramkarzem. Minutę potem po jego ude
rz.eniu piłkę z linii bramkowej wybił obroń
ca, a w 20. minucie niedokładnie kopnął z 
kilku metrów zamykając akcję Jakuba 
Kaźmierczaka. Jednak w końcu Kutkow
skiemu udało się trafić do siatki i to w naj
trudniejszej z opisywanych sytuacji. Miał 
piłkę z prawej strony blisko linii końcowej a 
mimo to strzelił w stronę bramki. A, ŻI.! sto
jący tam golkiper z Koluszek popełnił błąd 
miejscowi cieszyli się z gola 

Po przerwie szybko doszło do wyrów
nania Rzut wolny z prawej strony, błąd w 
kryciu i Kamil Sieczkowski z najbliższej 
odległości pokonuje Mariusza Jędrze-

Długo wydawaib się, że łowiccy rezerwiści zdobędą jednak trzy punkty. .. 

jewskiego. Łowiczanie próbowali odpo- sporą przewagę i nie zanosiło się na podział 
wiedzieć i bliski ~ia był Michał Plich- punktów. Sędzia doliczył do dziewięćdzie
ta, jednak w dogodnej sytuacji powinien sięciu minut jeszcze cztery, i właśnie w tej 
uderz.ać głową a nie szukać podaniem part- ostatniej z nich błąd Andrzeja Grzegor
nerów. Potem silne uderzenie Jarosła- ka, który nie utrzymał piłki w boisku, go
wa Burzykowskiego broni bramkarz ście wykonali wrzut z autu, a Michał 
KKS. Ale następne kilka minut to pokaz Wawrzko z.aprezentował slalom między 
umiejętności Jędrzejewskiego. Łowicki pasywną, łowicką obroną i z kilku metrów 
golkiper dwukrotnie, w 75. i 77. minucie :z.abiera naszym rezerwistom t:Jadzieję. Kie
bronił praktycznie beznadziejne piłki. dy z.a chwilę arbiter gwizdnął po raz ostatni 
Najpierw w sytuacji sarn na sam a potem większość naszych graczy z niedowieu.a
parując uderzenie z pięciu metrów! I pew- niem legło na murawie. Do sz.atni schodzili 
nie zostałby wraz z Michałem Plichtą boha- ze łzami w oczach, co nie dziwi, bo cel był 
terem wiecwru. Bo oto w 81. minucie wła- bardzo blisko. 
śnie Michał wykorzystując dośrodkowanie Po dobrym meczu, osiągnięli niestety zły 
z rzutu wolnego Kaźmierczaka i pmxlłuże- wynik. Niestety ... Szanse na utrzymanie 
nie Kutkowskiego, z pięciu metrów posyła juz są minimalne. 
piłkę do siatki. Łowiczanie mieli już wtedy Bogusław Boń=k 

Piłka nożna - 17. i 25. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej 

Astra Wygrała w Widokiem 
7.aległa 17. !«Jlejka: 
• WIDOK Skierniewice - ASTRA 

Zduny 3:4 (2;0); br.: Dominik Czeczko 
(39), Raczyński ( 44) i Adamiec (79)- Da
niel Płuszka ( 48), Gabriel Ochmański (56), 
Wojciech Masłowski ( 60) i Tomaszewski 
(61). 
•POGOŃ Bełchów-ORZEL Niebo

rów 4:1 (3:0); br.: Piotr Bomhała(25), Plich
ta 2 (38 i 43) i Szymon Lesiak (82) - Patryk 
Woźniak (69). 

• LAKl'OZA Lyszkowice - SIERA
KOWIANKA Sierakowice 3:2 (1:1); br.: 
MarcinRychlewski(25),Andł-zzjDurka(55) 
i Leszek Boczek (70)- Szymczak (3) i Ro
manowski (80). 

• CZARNIBednary-OLIMPIA Chą
śno 2:0 (0:0); br.: Daniel Grzywacz (65) i 
RafułGala(74). 

• GKS Głuchów - MACOVIA Ma
ków 0:1 (0:0); br.: Gędek (80). 

• SOKÓL Regnów - BIAŁKA Biała 
Rawska 1:4 (0:1); br.: Kozłowski (75) -
Paweł Wielgus(5), Remisiewicz(53) i Wie
czorek 2 (77 i 87). 
•ORLĘTA Cielądz-GLKS Wolucza 

3:1 (0:1); br.: Ostolski 3 (55, 63 i 71 )-Augu
styniak (25). 

Pauza: MAZOVIARawaMamwiecka. 
25. !«Jlejka: 
• GLKS Wolucza - OLIMPIA Chą

śno 1:3 (0:1); br.: Augustyniak (79) - To-
1113.5ZRembowski 2 (21 i 47) i Bogucki (78). 

•ORZELN'ieborów-LAK'IOZAL)'S'lr 
kowice 2:1 (1:1); br.: Prz.emysław Pomia
nowski (40) i Marcin Jach (82) - Leszek 
Boczek(8). 

• MACOVIA Maków - MAZOVIA 

Rawa Mll7.owiecka 0:5 (0:4); br.: Piotr Pie
trz.ak 2 (2, 6 i 17), Marcin Mańkowski (10) 
i Stasiewicz (70). 

• POGOŃ Bełchów- WIDOK Skier
niewice 1:3 (0:0); br.: Nowak (81) - Piotr 
Karchier 2 (48 i 76) i Adam Bombała(74). 

• BIALKA Biała Rawska - ASTRA 
Zduny 2:1 (2:0); br.: Kowalski (5) i Cu
kiert (8)- Krakowiak (85 kamy). 

• ORLĘTA Cielądz - SIERAKO
WIANKA Sierakowice' l:O (0:0); br.: Pie
czątka (65). 

• SOKÓL Regnów - GKS Głuchów 
3:0 (1:0); br.: Sobcz.ak (5) i Cheba 2 (65 i 
75). 

Pauza: CZARNIBednary. 
I. Mazovia Rawa Maz. (1) 23 62 110-10 
2. Widok Skierniewice (2) 24 59 85-18 
3. Białka Biała Rawska (5) 23 45 40-26 
4. Pogoń Bełchów (3) 24 43 62-41 
S. Astra Zduny (4) 23 42 71-44 
6. Czarni Bednary (6) 23 40 46-34 
7. GKS Głuchów (1) 24 36 45-40 
8. Macovia Maków (8) 23 33 36-39 
9. Orlęta Cielądz (11) 23 28 38-64 

IO. Sokół Regnów (9) • 24 25 32-50 
Jl. Laktoza Ły)zkowice (10) 23 25 41-67 
12. Orzeł Nieborów (12) 23 24 39-47 
13. Olimpia Chąśno (14) 23 16 36-76 
14.-0LKS Wołucza (13) 23 14 28-82 
15. Sierakowianka (15) 24 10 26-97 

W 26. kolejce skierniewickiej klasy okrę
gowej wweekend27-28 maja zagrają: sobo
ta- godz. 14.00: Widok Skierniewice -Orlę
ta Cielądz, godz. 16.00: Mazovia Rawa 
Mazowiecka - Sokół Regnów, niedziela -
godz. I I.OO: GKS Głuchów - Pogoń Beł
chów, Laktoz.a Łyszkowice - Białka Biała 

. Rawska, godz. 14.00: Olimpia Chąśno -
Orlicy Starlu Zlaków Borowy niespodziewanie okazali się lepsi od swoich rowie- Orzeł Nieborów, godz. 16.00: Cz.ami Bed
śników z łowickiego Pelikana. Gospodarze wygrali z wiceliderami tabeli 1 :O. nary -GLKS Wołucz.a r Astra Zduny - Ma
Pozostałe wyniki grup młodzieżowych OZPN Skierniewice w kolejnym nurne- covia Maków. Pauz.a: Sierakowianka Siera-
rze NŁ. kowice. Paweł A. Doliński 
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Piłka nożna - 26. kolejka Ili ligi 

W piątek ze Zniczem 
Walczący o drugi miejsce, które zwiąi,ane 

jest z grą w barażach o drugie miejsce Pelikan 
zagra już w najbliższy piątek w Pruszkowie 
ze Zniczem, a mecz ten rozpocznie się o 
godz. 17.00. 

w 26. kolejce m ligi padło 19. bramek 
(średnia na mecz - 2,71), a łącznie w 180. 
meczach tego sezonu padło 467. goli (śred
nia na mecz - 2,59). 

26. kolejka m ligi: 
• GOSSO-STAL Głowno - LKS 

Łomi.a 0:3 (0:2); br.: Marcin Truszkowski 
(1) i Rafuł Bałecki 2 (25 i 60). 

• DOLCAN Ząbki-HURTAP-GóR
NIK Łęczyca 1:2 (1:1); br.: Marcin Stań
czyk (11) - Dawid Hoderlco (21) i Krzysz
tof Sokalski (63). 

1. ŁKS Lomża (1) 25 64 53-12 
2. Pelik2n Lewicz (Z) 14 47 39'-U 
3. Mazowsze Grójec (3) 24 42 43-26 
4. Ruch Wysokie Maz. (5) 24 37 36-28 
5. Gosso-Stal Głowno (.f) 23 36 30-24 

• WIGRY Suwałki - UNIA Skiernie
wice 2:1 (0:1 ); br.: .Kamil I..auryn ( 51) i Rafuł 
Trocki (72) - Daniel Jędizejewski (3). 

• MAZOWSZE.Grójec - MKS Mła
wa 1:0 (0:0); br.: Samczyk (59). 

• RUCH Wysokie Mazowieckie -
ZNICZ Pnmków 3:0 (2:0); br.: Jakuszew
ski (20), Marek Gołębiewski (42) i Łukasz 
Czyżyk (84 karny). 

• JEZIORAK Iława - MZKS Kozie
ilice3:0 (0:0); br.: Suchocki (64), Radziński 
(90) i Kalinowski (90). 

. •PELIKANŁowicz-LEGIAIIWar
szawa 3:0 (1 :O); br.: Radosław Kowalczyk 
(33), Piotr Gawlik (59) i Robert Wilk (71). 

Pauza: KS Paradyż. 
(p) 

20-4-1 13 36 33.7 12 28 20-5 
ł3·8-3 12 28 25.4 12 19 14.8 
!2-6-6 12 26 27-12 12 16 16-14 

9-10-5 12 20 19-10 12 17 17-18 
9-9-5 12 19 14-14 11 12 16-10 

6. Znicz Pruszków (6) 23 32 31-?~„ 9-5-9 12 21 23-11 li II 8-18 
7. MZKS Kozienice (7} 23 30 26-32 8-6-9 11 13 H-15 12 17 IS-17 
8. Wigry Suwałki (9) 25 30 23-47 9-3-13 13 l8 l1-!8 12 12 6-29 
9. Legia II Warszawa (8) Ż4 28 34-36 8-4-12 12 18 19-12 12 IO 15-24 

IO. KS Paradyż (IO) 24 26 28-27 5-11-8 12 15 14-9 12 li 14-18 
11. Jeziorak Iława (12) 25 26 28-41 5-11-9 12 20 15-15 13 6 13-26 
12. Unia Skierniewice (I I} 24 24 30-43 5-9-10 12 13 14-21 12 Il 16-22 . 
13. Hurtap-Gómik Łęczyca (15) 23 23 22-27 6-5-12 li Il 11-13 12 12 lł-14 

14. Dolcan Ząbki (13) 24 21 21-43 5-6-13 Il 12 13-16 13 9 8-27 
15. MKS Mława (14) 23 20 15-32 5-5-13 12 15 11-16 li 5 4-16 

Piłka nożna - 17. i 30. kolejka IV ligi 

Coraz mniej szans 
W najbl.iisząsobotę 27 maja o godz. 16.00 

w Łodzi ekipa rezerw Pelikana zagra w Łodzi 
ze Startem, a kolejny mecz w Łowiczu pod
opieczni trenera Grzegona Majchnaka 
rozegrają z Orłem Parzęczew. Spotkanie to 
odbędzie się w czwartek I czerwca o godz. 
17.00 na stadionie pelikana w Łowiczu. 

W zaległej 17. kolejce N ligi padły 21. 
bramki (średnia na mecz - 2,33), a w 30. 
kolejce-30 (średnia na mecz- 3,33). Łącznie 
w tym sezonie w 251. mecz.ach zanotowa
no 697. goli (średnia na mecz- 2,78). 

7.aległa 17. kolejka IV ligi: 
•START Uidź-WARTA Sieradz 0:1 

(0:1); br.: Stolarski (46). 
• KKS Koluszki-ORZEŁ Panęczew 

3:0 (2:0); br.: Gajek (27), Musz.alak (44) i 
Jóźwik (60). 

• SOKÓL-SYGULA Aleksandrów 
Łódzki - WŁÓKNIARZ Pabianice 1:2 
(0:1); br.: Woźniczak(60)-Bocian(7)iBer

. naciak (84). 
• WARTA Działoszyn - OMEGA 

Kleszczów 0:0 
• STAL Niewiadów - GKS II Bełcha

tów 3:1 (0:1); br.: Pawlak (51), Dzwonek 
(58) i Kochelski (60) - Michalak ( 42). 

• WOY Opoczno - POGOŃ-EKO
LOG Zduńska Wola 1:1 (1:0); br.: Marcin 
Koćmin (34) - Kaleta (7). . 

• LKS Bałucz -WŁÓKNIARZ Kon
stantynów Łódzki 1:0 (1:0); br.: Burski 
(27). 

• PELIKAN II Łowicz - CONCOR-
DIA Piotrków ThybunaJski 2:5 

I. Concordia- Piotrków (I) 30 63 73-33 
2. Włókniarz Konstantynów (3) 30 58 40-23 
3. Omega Kleszczów (2) 30 57 50-27 
4.Woy0poczno(4) 3051 51-31 
5. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (5)30 51 51-40 
6. LKS Bałucz (7) 30 47 5i-29 
7. Warta Sieradz (8) 30 4 7 3 9-2 7 
8. Sokół Aleksandrów (6) 30 45 39-33 
9. Włókniarz Pabianice (9) 30 41 33-33 

IO. Stal Niewiadów (12) 30 41 34-44 
11. KKS Koluszki (IO} 30 40 Sll-44 
12. GKS II Bełchatów (11) 30 36 40-50 
13. MKP Zgierz (14) 30 34 32-39 
14.0rze!Parzęczew(13) 30 34 31-42 
15. ŁKS Il Łódź (15) 29 32 32-50 
16. Pelikan Il Lowicz (16) 30 28 ·28-57 
17. Warta Działoszyn (17) 29 24 25-55 
18. Start Łódź (18) 30 15 25-6& 

''" 1' Ił - \. l J- ~. 'I- I' 

• MKP z.gierz - LKS II Uidź 0:0 
30. kolejka IV ligi: 
•WARTA Sieradz- WARTA Działo

szyn 4:1 (1:1); br.: Mitek (10), Matysiak 
(55), Pawłowski (59 samobójcz.a) i Kubiak 
(86)-Góra (35). 

•STAL Ntewiadów-SOKÓLSYGU
LA Aleksandrów Łódzki 2:0 (2:0); br.: 
Wojciechowski (35) i Woźnicz.ak ( 42 samo
bój cz.a). 

• WOY Opoczno - START Uidź 2:3 
(0:2); br.: Machniewski (70 kamy) i Marcin 
Koćmin (86)- Bancerz (25), Rożniata (33) i 
Stachlewski (55). 

• LKS Bałucz - ORZEL Panęczew 
2:2 (0:2); br.: Burski (55) i Neścior (70) -
Chmielecki ( 4) i Gieraga(34). 

• MKP Zgierz - WŁÓKNIARZ Pa
bianice 2:0 (1;0); br.: Olczyk (44) i Lewan
dowski (67). 

•LKS II Uidź- OMEGA Kleszczów 
2:1 (1:1); br.: Wasilewski (16) i Hinc (63)-
Mikołajczyk (6). . . 
•WLóKNIARZKonstmtynówŁódz.. 

ki- GKS II Bełchatów 1:0 (0:0); br.: Sły-
ścio (90). · 
•POGOŃ-EKOLOG Zduńska Wola 

- CONCORDIA Piotrków Thybunalski 
1:3 (0:1); br.: Kaleta (62) - Górski (18), 
M.Wiśniewski (84) i Jabłecki (89). 

• PELIKANII Łowicz-KKS Kolusz
ki 2:2 (1:0); br.: Paweł Kutkowski (30) i 
Michał Plichta (81 )-.Kamil Sieczkowski ( 48) 
i Michał Wawrzko (90+4). · 

12-3-7 
17-7-6 
17-6-7 
14-9-7 
14-9-7 
13-8-9 
13-8-9 
12-9-9 
1·2-5-13 
11-8-11 
11-7-12 
10-6-14 
7-13-10 
9-7-14 
9-5-15 
8-4-18 
6-6-17 
3-6-21 

,1· ~ 

(p) 

15 36 40-16 15 27 33-17 
15 39 22-7 15 19 18-16 
15 37 35-12 15 20 15-15 
15 31 35-13 15 20 16-18 
15 29 29-14 15 22 21-23 
15 27 27-13 15 20 25-16 
15 29 27-11 15 18 12-16 
15 25 25-14 15 20 14-19 
15 28 14-5 15 13 19-28 
15 26 25-23 15 15 9-21 
15 30 34-15 15 10 16-29 
15 21 27-24 15 15 13-26 -
15 22 12-13 15 12 20-26 
15 30 24-łl 15 4 7-31 
14 27 21-11 15 5 11-39 
15 24 21-19 15 4 7-38 
15 18 17-24 14 6 8-31 
15 7 12-29 15 8 13-39 . ' ""1 '""· ... ..:. ~ -· --

~: I• I" I ł •I I I 
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•zużycie: ok. I kg/m2 

• zastosowania: 
jako wewnętrzne gładzie 
gipsowe, do ubytków 
i pęknięć w tynkach 

• nie wymaga gruntowania 
• opakowanie 25 kg 

Z KARTĄ KREDYT 0°/o 

Budujesz Remontujesz Urządzasz 
ZAPRASZAMY: Pon.-Pt. 7.00-21.00, Sob.-8.00-20.00, Nd. 10.00-18.00 

Skierniewice ul. Wyszyńskiego 10, tel. 046 83 46 100; fax 046 83 46 200 

ł.ódź ul. Wróblewskiego 31, tel. 042 68 37 100; fax 042 68 37 200 

~-~~-~~~ ~~~~---~ ł.ódź Zgierska ul. Gen. Sikorskiego 2/6, tel. 042 61 75 100; fax 042 61 75 200 

www.castorcima.com.pl 
' 4 • 
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