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FABRYKA ŚWIŃ 
niechciana w Wyborowie 
---~ .. s.3 

T al<iego jubileuszu jeszcze w Łowi
czu nie było. W najbliższą niedzie
lę wraz z mieszkańcami miasta 

i wsi 1 OO-lecie swego istnienia świę
tować będzie Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łowiczu. Najpierw za
prosi wszystkich chętnych do zwie
dzenia zakładu . Warto docenić ten 
gest, bo normalnie do tej nowoczesnej 
"fabryki mleka" można wejść tylko wy
jątkowo i po spełnieniu ostrych wy
magań higienicznych. Teraz także trze
ba będzie założyć jednorazowy far
tuch i ochraniacze na buty, ale linie pro
dukcyjne i magazyny stać będą otwo
rem. Drzwi OSM będą otwarte od 1 O.OO 
do 16.00. 

Brak ogłady czy wyrafinowany afront? Burmistrz Budzalek publicznie lekceważy Radę Miejską 

„Państwo to ja" - zwykł mawiać 
król Francji Ludwik XIV. On jednak 
doprowadził swoje królestwo do 
dominacji w Europie i sprawił, że 
język francuski wyparł łacinę z sa
lonów. Gdy burmistrz Łowicza Ry
szard Budzałek Źdaje się podob
nie myśleć o sobie i o Łowiczu, 
trudno znaleźć uzasadnienie dla 
takiej pewności siebie. 

J ejpokazdałRyszardBudzalek3lmaja podczas uroczystości oddania do użyt
ku wyremontowanej muszli koncertowej na 
Błoniach. Nie zaprosił wówczas do przecię
cia wstęgi pnewodniczącego Rady Miej
skiej Krzysztofa Kalińskiego - mimo iż 
to Rada Miejska zadecydowała o ptzepr<>
wadzeniu inwestycji i mimo, że zaprosił do 
tej ceremonii kilka innych osób, w tym tak
że zupełnie z tą inwestytją niezwiązanych. 
Na nasze pytanie dlaczego tak uczynił, za
wieszał kilka dni później zdeneiwowany głos 
mówiąc, że dopiero od nas dowiaduje się, że 
wzbudziło to wśród radnych konsternację. 
Ostatecznie skwitował to-Poprosiłem tyCh, 
którzy dbali o inwestycję, a miasto repre:zen
tawałem ja. - Jego zdaniem to wystarczyło. 
Na dalsze pytania czy nie było to błędem 
odpowiedział, już wyraźnie poirytowany 
- Zaprosiłem kogo zaprosiłem. - I dalej, że 
swegozachowaniawtajsytuacjidoniezręcz~ 

nych i błędnych nie zalicza. 

Do przecinania wstęgi bµrmistrz Budzałek (w ciemnych okularach na każdym zdjęciu) zaprosił starostę, radne
go wojewódzkiego, nawet proboszcza - ale nie przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Godzinę po ich zamknięciu rozpocz
nie się natomiast na Starym Rynku 
w Łowiczu Festyn Mleczarski, pod
czas którego wystąpią aż trzy gwiaz
dy rodzimej i europejskiej muzyki roz
rywkowej. Najpierw zagrają Big Cyc 
i Róże Europy, a potem szalenie ostat
nio popularna Ingrid. Koncerty prze
platane będą konkursami, w tym roz
strzygnięciem konkursu, którego kupo
ny były zamieszczane w trzech kolej
nych numerach Nowego Łowiczani, 
na. Szczegółowy harmonogram festy
nu zamieszczony jest w ogłoszeniu 
na stronie 9 tego numeru NŁ. 

Wspólna, z pewnością dobra zaba
wa, zakończy się pokazem lasero
wym około godziny 23. 

(wal) 

' 

ymczasem to właśnie Rada Miejska, na 
której czele stoi KrzysztofKaliński, za

decydowała o pnekazaniu w budżecie pie
niędzy na ten cel. Prawdąjest, że miejskie 
fimdusze stanowiły tylko 15% kosztów mo
dernizacji, ale bez nich - i bez woli rady -
prace w ogóle by się nie zaczęły. Uczestnicy 
uroczyści ze zdurnieniem patrzyli, jak bur
mistrz pamiętał o osobach, które pośrednio 
uczestniczyły w procesie przekazania pie
niędzy unijnych na muszlę, ale nie były 
w tym zakresie decyzyjne. O ile jeszcze 
oddanie noż)'czek w ręce starosty Cezare
go Dzierżka-jednego z członków komite
tu sterującego przy Urzędzie Marszałkow
skim, opiniującego wnioski o dofinansowa
nie, miało jakiś sens, o tyle poproszenie 
o udział w ceremonii radnego Sejmiku Woje
wódzki.ego Edwarda Gnata budziło tylko 
zażenowanie. Oprócz nich wstęgę pneci-

- . ~ 

Nowy proboszcz w Sw. Duchu 
Księdza Moczarskiego czeka Głowna, został powołany na 

trudne zadanie. Parafianie nadal proboszcza parafii św. Ducha 
nie mogą się otrząsnąć po znik- w Łowiczu. Przejęcie parafii 
nięciu poprzedniego proboszcza. pnez ks. Mocżarskiego płano
Ślad po ks. Augustynskim zaginął, wanejestwnajbliższąniedzielę 
a kuria diecezjalna nadal milczy na 11 czerwca, uroczyście, pod
temat konsekwencji, jakie to nie- czas mszy św. o godz. 8.30. 
sie dla parafii. Wcześniej, pnez pewien czas 

· · ks. Moczarski był wikariuszem 

K s. Władysław Moczarski, dotychcza- · w łowickiej katedrze. Pochodzi 
sowy proboszcz parafii św. Andrze- zparafiiCzemiewicewdiecezji 
ja i św. Małgorzaty w Dmosinie koło toruńskiej, święcenia kapłańskie 

ŁOWICKIE TAKSÓWKI 

ks. Władysław 
Moczarski 

otrzymał w 1992 roku w War
szawie. 

To na pewno dobry wybór. 
Parafia Dmosin pożegna księ
dza Władysława Moczarskie
go z wdzięcznością za to, cze
go zdołał dokonać, ale i smut
kiem, bo chciałaby go zatrzy
mać u siebie na zawsze. Ludzie 
mówiąjednak, że rozumieją de
cyzję, która zapadła i będą mo
dlić się za swojego księdza na 
nowej parafii. Przez trzy lata 

swojej posługi w parafii św. Andrzeja i Mał
gorzaty dał się poznać jako wspaniały 
duszpasterz i przedsiębiorczy gospo
darz. Sprawił, że w parafii Dmosin zacz.ęło 
się coś dziać. Ożył kościół i rozkwitło też 
życie wspólnotowe. Ludzie lubili słuchać 
kazań w kościele, ale lilbili też uczestniczyć 
w imprezach organizowanych na dziedziń
cu plebanii. 

dok na str. 5 

@IP©Ul© 11~ 
organizuje: ./wesela do 100 zJ ./poprawiny do 30 zJ 
./ komunie do 70 zJ ./ bankiety do 70 zJ 
./ imprezy okolicznościowe do 70 zJ 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 _.q.,.,.,._,"'"" 
Tel. (0-46) 838-36-46, 0-607-930-234 

nali jeszcze dyrektor LOK Maciej Malan
giewicz, Ryszard Korzeniowski - szef 
firmy, która wykonała prace oraz pro
boszcz katedry ks. Wiesław Sko
nieczny, który pobłogosławił obiekt. 
Obecnego na widowni przewodniczące
go Rady bunnistrz nie poprosił. 

Ryszard Budzałek w czasie uroczy
stości przypomniał drogę samorządu miej
skiego w pozyskiwaniu środków na mo
dernizację muszli. Mówił, że wykorzy
stano 832 tys. 467 zł (75% zadania) 
z pieniędzy Unii Europejskiej, 110 tys. 
996 zł (10%) z budżetu państwa. Udział 
miasta wyniósł 166 tys. 494 zł. (15% 
wszystkich kosztów). · 

W ybiórcza wdzięczność bunnistrza 
wzburzyła radnych. - To nie pierw

szy raz, gdy bwmistrz zachowujisię nieele
ganclwwobec yrzewodnicz,qpego Rady Miej-

sldej.. To, co stało się na muszli, jest akteni. 
lekceważenia nie tylko rady, ale i mieszkań
ców miasta, których rada reprezentuje-uwa
ża radny miejski Krzysztof Olko. Przypo
mnijmy, że kilka miesiftCY temu burmistrz 
bezprawnie nie wydał przewodniczącemu 
Kalińskiemu potrzebnych mu pieczątek 
związanych z jego stanowiskiem. Podobne
go zdania jak Olko są także radni Dariusz 
Mroczek i Anna Bieguszewska, któ
rzy sprawę nazywają krótko - skandal. 
Bieguszewska mówi, że· jest wstrząśnię
ta arogancją, butą i zwyczajnym brakiem 
kultury bunnistrza. Oprócz tego zauwa
żyła, że zapraszanie na otwarcie człon
ków komisji oceniających i dziękowanie 
im za pomoc sprawia wrażenie jakby do 
pozyskania pieniędzy na muszlę doszło 
dzięki kurnoterśtwu. 

dok na str. 5 

Mundialowe rf 

szaleństwo już od jutra 
Raz na cztery lata kończy się 

damska dominacja telewizyjna. 
' Na czas Mundialu serialowi boha

terowie naszych sióstr, żon, ma
tek i koleżanek muszą zapomnieć 
o popularności. Przez miesiąc 
małym ekranem rządzi piłka noż
na, a najlepszym sposobem po
godzenia się z tym faktem jest. •. 
polubienie tej najpiękniejszej dys
cypliny sportowej. 

D la Polaków niemieckie Mistrzo
stwa będą niezwykle ważne. Po 
pierwsze gra w nichnaszarepre

zentacja ( conie zawsze jestregułą), po dru
gie - impreza odbywa się tuż obok, więc 
wielu nadwiślańskich kibiców jedzie oglą
dać futbolowe święto na żywo. Również 
spora grupa łowiczan wybiera się do na
szych są,c;iadów, żeby dopingować ekipę 
Pawła Janasa. Ci, którz.yZostanąw domach, 
nie będąjednak skazani na kibicowską sa
motność. Kilka łowickich lokali szykaje już 
bowiem wielkoformatowe ekrany, żeby 
pokazywać mecze Polaków. Na Starym 
Rynku pizzeria Tom Marziano bardzo 
solidnie przygotowuje się do imprezy. Od 
piątku na plazmowym telewizone zoba
czyć będzie można większość spotkań 

transmitowanych przez Polsat. Podobnie 

w pubie Larum na ulicy Krakowskiej, któ
ry od jakiegoś czasu stał się popularnym 
miejscem wspólnego przeżywania piłkar
skich_emocji. Jak poinformowali nas wła
ściciele lokalu, zaplanowano miióstwo 
atrakcj~ konkursów i promocji dla tych, któ
rzy zdecydują się na oglądanie mistrzostw 
w ·ich lokalu. Ponoć oprawa też ma być 
niepowtarzalna. 

Je.5li tylko nasz zespół wyjdzie z grupy 
i będzie grałdalej, prawdopodobnie zatząd 
klubu KS Pelikan zdecyduje się, podobnie 
jak w przypadku spotkań eliminacyjnych, 
zafimdować swoim labicom tranSmisje na 
stadionie. Ci, którzy oglądali mecz z Au
stńą czy Waliąprzy Starzyńskiego zgodnie 
twierdzą, że atmosfera była niesamowita. 
Na fanów czeka też bar Krokodyleg przy 
ulicy Baczyńskiego, wyposażony w wy
sokiej klasy rzutnik projekcyjny. 

A 
le gdzie byśmy nie oglądali Mi
strzostw,jedno jest pewne - przez 
miesiąc robimy sobie wolne od 

wszystkich kłopotów i trosk. Nie pnej
mujemy się cieknącym kraflem, nie intere
suje nas zdrowie teściowej i ujadający pies 
są,c;iada Zajmować nas będzie stan palca 
Artura Boruca i noga Maćka Żuraw
skiego. I nawet jeśli nasi chłopcy nie zdo
będą Pucharu, nie zapomnimy tych mi
stnostw. Jestem o tym przekonany ... 

Bogusław Bończak 
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JAK DYREKTOR ZE ZWIĄZKOWCAMI 
Będące w sporze zbiorowym 

z dyrekcją łowickiego szpitala 
związki zawodowe twierdzą, że 
dyrektor Jacek Chyliński zerwał 
1 czerwca zawartą dzień wcze
śniej ustną umowę dotyczącąjed
nego z postulatów protestujących 
organizacji związkowych. Dyrektor 
mówi, że umowy nie zawierał, je
dynie prowadził rozmowy, a osta
teczną odpowiedź dał po przeana
lizowaniu propozycji. Protestujący 
deklarują, że to będzie skutkowa
ło zaostrzeniem form protestu. 

W chwiliobecnejniewiadomojakcRugo 
. strajk będzie tzwać, bo tylko jeden 

postulat ma szanse być spełniony, a Jest nim 
włączenie od 1 cz.erwca do wynagrodz.enia 
podwyżek 203 zł i 11 O zł. Poz.ostałe dwa 
postulaty- :zmiana zlłS3d przymawania pre
mii i uruchomienie połowy rocznego fimdu
szu socjalnego - nie wstały spełnione. Roz
mów na temat czwartego postulatu - pod
wyższ,enie wynagrodzenia o 300/o - o co 
walczą pracownicy służby 7.drowia w całej 
Polsce - w Łowiczu w ogóle nie podjęto. 
Zrealizowanie jednego postulatu niewymar
czy, aby skończyć spór. Związkowcy 

mówią, że włączenie kwot203 zł i 110 zł do 
zasadniczego wynagrodzenia było koniecz
ne, bo tak wymaga prawo. 

Niespełnienie postulatu dotyczącego 
zmiany zasad przyznawania premii 
związkowcy odbierają jako wyraz złej 
woli dyrektora Chylińskiego. Premia mo
tywacyjna, która zgodnie ·z obowiązują
cym w Zakładzie Opieki Żdrowotnej re
gulaminem premiowania wynosić miała 
5% funduszu wynagrodzeń, rozdzielana 
jest .- według związkowców - w sposób 
niewłaściwy, bo niektórzy otrzymująpre
mię w wysokości 1.000 zł miesięcznie. 

kucjami komorniczymi. w po
łowie maja miał być urucho
miony zakładowy fundusz 
socjalny, który jest już trze
ci rok zawieszony. W grud
niu ubiegłego roku pracow
nicy i dyrektor uzgodnili, że 
w maju na koncie funduszu 
znajdzie się połowa pienię
dzy, jaka powinna tam być. 
To nie nastąpiło. Jacek Chyliński 

nia placówki i ją realizuje, bo 
~założycielski muzaufuł. 
Jest przeciwny wprowadza
niu nawet części premii do 
podstawy wynagradzania, bo 
uważa, że Cl,ę{;ć motywacyj
na (uznaniowa) powinna być 
zwiększana i w przyszłości 
dominować nad stałą częścią 
wynagrodzenia W pneciw
nym przypadku nie spełnia 
swojej róli. Stoi te2: na stano

Dyrektor przeznacza na nią 
więcej pieniędzy, niż byłoby 
uzlłSadnione, nie 5%, ale 7,5%. 
Zapis o premii mówi, że ma 
być ona nie mniejsza niż 5%, 
jednak zwiększenie jej uwa
runkowane powinno być sy
tu~cją finansową szpitala -
a ta jest zła. Protestujący po
stulowali, aby 4% premii włą
czone było do wynagrodzenia 

Załoga łowickiego szpitala 
chyba nigdy jeszcze nie była tak zgodna, jak 
teraz. Pracownicy ZOZ są bardzo zawie

dzeni, że dyrektor nie po
dejmuje z nimi dalszych 
rozmów; a z tego, co już 
ustalono - np. na temat pre
mii, wycofuje się, a obieca
nego funduszu socjalnego 
niema. 

zasadniczego, a 1 % został do Waldemar Grabowski 

Dyrektor Jacek Chyliń
ski z jednej strony podkre
śla, że ze związkowcami 
rozmawia i rozmawiać bę
dzie, a do ustępsfW jest go
towy - jeśli tylko związdyspozycji dyrektora. 

Tneci z postulatów może skończyć się 
kolejnymi sprawami w Sądzie Pracy i eg:2l}-

kowcy zdołają go przekonać. Zaraz jednak 
dodaje, że ma swoją koncepcję prowad7.e-

wisku, że po to wybrano menedżera do za
rządzania szpitalem, aby robił to w sposób 
nowoczesny. 

W sprawie 300/o podwyżki nie wypo
wiada się, bo to powinno być roz

wiązane w skali krajowej. Nienegttjejednak: 
potrzeby llll!Chomienia fimduszu socjalne
go - ale jego zdaniem zmiany wymaga regu
lamin przymawaniazapomóg, którepowinc 
ny spełniać rolę pomocy w sytuacjach loso
wych. 

- Bardzo chcialbym doczekać chwili. aby 
usatysfakcjonowab.a/ogę, któraswvjąprocą 
i podejściem na to zasługuje - deklaruje dy
rektor. Odczucia protestujących są jednak 
zupełnie inne. 

(mwk) 

nowy WWICZANIN 

Gmina Łyszkowice 

Będzie pogodo 
-będzie oprysk 

B iologiczny zabieg ratowniczy w dize
wostanach należących do Lasów 
Państwowych na terenie gminy Łysz

kowice i sąsiedniej gminy Maków oraz la
sach nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa we wsiach Seligów i Stachlew 
w gminie Łyszkowice ma być wykonany 
w teaninie do 20 cz.erwca. Zabieg ma uchro
nić drzewa na tym terenie przed żerem brud
nicy mniszki i zostanie wykonany metodą 
oprysku z samolotu. Kiedy opcysk zosta
fue wykonany zależy przede wszystkim 
od pogody - musi być ciepło, prawie bez
wietrznie, przez najbliższe co najmniej 
24 godziny nie może padać deszcz. 

Po oprysku ~ienice motyli przestają 
żerówać, a ich śmierć następuje po kilku 
dniach. Środek jest nieszkodliwy dla ludzi, 
pszczół, zwierząt gospodarskich i zwierzy
ny łownej. Nadleśnictwozalecajednak,żeby 
na terenie bezpośredniQ objętym opryskiem 
oraz w strefie 500 metrów od jego granicy 
podczas wykonywania zabiegu oraz 24 go
dziny po jego przeprowadzeniu nie wypa
sać bydła, nie zbierać trawi runa leśnego, nie 
poić zwierząt gospodarskich z otwartych 
zbiorników wodnych. 

(mak) 

lrkadia bliisza Szanso na wspólną 
zabawę 

Wpadł' Sclniq do rowu„. 
• Dzitkl adopcji Przybytku An:y

kaplana, uczniowie otoczą ten za
bytek opieką, która polegać będzie 
na zdobywaniu i propagowaniu 
wiedzy o lym miejscu i przekazy
waniu jej kolejnym uczniom przy
chodzącym do naszego gimna
zjum - mówiła nam przed rokiem 
dyrektor Gimnazjum w Dzlerzgów
ku Grażyna Aleksańdrowicz. 

17 godnie z tymi słowami, 1 czerwca,już 
:&. po raz drugi wpm:ku w Arkadii zorga
nizowano festiwal ,;z, Arlradią do Europy", 
na którym obecni byli dyrektorzy, ucznio
wie i nauczyciele szkół z terenu gminy Nie
borów, a takZ.e szkół z Łyszkowic i Sel.ig(r 
wa. Kolejny rdc pracy nad poznawaniem 
i propagowaniem wiedzy o arkadyjskim par
ku przyniósł min. wyslawę prac plastycz
nych jaką oglą;laJlo podc:z.as irnpreey, jego 
owocem stały się też uczniowskie wiersze 
na temat tego zabytku. 

Podczas spotkania ~wano słodko
ściamizwamzawskiego Wedla, miałmiejsce 
występ si.kolnego chóru, prezentacja multi
medialnarealizoWanego w szkole programu 

N8grodę za konkurs plastyczny od 
dyrektor gimnazjum odbiera Ania 
Laska z zerówki w Bełchowie. 

,,Bernardo Belotto Canaletto", wielką 
atrakcją był też występ 1E:atrałny. Urządro
ny nasceoiewprzybydruarcykapłana spek
takl prezentąjący ,,Skąpca" Moliera robił 
wrażenie. Przygotowali go uczniowie dzia
lają:egowgimoazjumkołateatralnegoZaci
szc, prowadzonego przez nauczycielki Bo
żenę Modzelewską i F.dytę Bieniek. 

Obecna na spotkaniu Jagoda Pietcyseyn 
z Zamku Królewskiego w Warszawie 
przekazała do szkolnej biblioteki jedno 
z ostatnich. wydawnictw Zamku Królew
skiego ,,Polska i Stolica ApostolskaX-XXI 
Wiek". (wa) 

Nietrzeźwy ochroniarz 
uderzył w twarz 

Pracownik firmy ochróniarskiej, 
która pilnowała porządku podczas 
koncertów wokół muszli na Błoniach 

1 na studenckich Juwenaliach, 2Met
ni Wojciech J., uderzył pięścią 
w twarz 22-letniego mieszkańca 
Łowicza Radosława N. Ten przewró
cił się, uderzył głową o ziemię i na 
chwilę stracił przytomność. 

P o chwili okazało się, że ochroniarz był 
pod wpływem alkoholu. W konse

kwencji prz.ebadani zostali wszyscy ochro
niarze prywatnej firmy ochroniarskiej 

· z Koluszek, którzy pilnow.11li koncertów. 
Sprawdzony z.ostał również dowódca zmia
ny, na której doszło do incydentu. Wszy
scy byli trzeźwi 

Ochroniarz uderzył mężczyznę, ponie
waż ten chciał dostać się na scenę. Ochro
niarz miał 0,99 mg/dm3 alkoholu w powie
trzu wydychanym z płuc, poszkodowany 
również nie był trzeźwy- 0,6 mg/dm3• Do 
zdarzenia doszło na ogrodzonym terenie 
wokółmuszli, chugiego dnia Juwenaliów, na 
początku występu zespołu Happysad 

Z relacji świadków wynika, że przyczyną 
omdlenia było nie samo uderzenie w twaIZ, 
ale to, że mężczyzna przewracając się ude
rzył. głową o ziemię. Po chwili z.ostał znie
siony w pobliże karetki pogotowia, gdzie 
udzielono mu pomocy i z podejrzeniem 
wstrz$lieniamózguzostał zabrany do szpi
tala w Łowiczu. Od razu te2: o fukcie poin
formowana została policja Ochroniarz dmu
chał w alkotester jako pierwszy. Swojemu 
dowódcy zmiany tłwnaczył, że brał tego 
dnia leki, które mogły zawierać alkohol. 

Nie było to jedyne zdarzenie o charakte
rze chuligańskim podczas tegorocznych Ju
wenaliów, co jednak nie oznacza, że dopu
ścili się go studenci lub osoby związane 
z uczelniami. W nocy z 1 na 2 czerwca 
w sąsiedztwie parku Błonia czterech nie
znanych sprawców pobiło 20-letniego 
mieszkańca Łówicza, który z otarciami na
skórka na twarzy i rękach oraz podejrze
niem wstrz.ą,9lienia mózgu z.ostał przewie
ziony do szpitala. Obydwaj poszkodowani 
zostali zwolnieni ze szpitala do domów po 
krótkich obserwacjach. 

(mak) 

... i wysiadł z kabiny ledwo trzyma-

p o raz kolejny dzieci niepełnosprawne jąc się na nogach. Po policję telefo
i rodzice Zl7.eSZeni w Łowickim Sto- nowali przypadkowi świadkowie wy
warzyszeniu ,,Dać Szansę'' organizu- padku. Zatelefonowali nie tylko dlate

ją zabawę integracyjną pod nazwą ,,Festyn go, że doszło do kolizji i samochód 
Rodzinny'' - tym razem 10 cz.erwca 0 godz. ciężarowy wylądował w przydroż-
11.00 w restauracji Polonia na Starym Ryn- nym rowie, ale przede wszystkim 
ku. W programie przewidziano konkmencje dlatego, że zobaczyli kompletnie pi
sprawnościowe i zabawę taneczną przy -janego kierowcę olbrzymiej cięźa
muzyce. Współorganizatorem zabawy są rówki z naczepą. Do tragedii mogło 
młodzi wolontariusze, uczniowie Girrina- dojść w każdej chwili. 
zjum m 1 w Łowiczu. (tb) 

Siedmiuset gimnazjalistów 
w skansenie 

P o raz kolejny, 1 cz.erwca w Skansenie 
Wsi Łowickiej w Maurzycach odbył 
się Powiatowy Dzień Dziecka, w tym 

roku bawiło się tam ponad 700 uczniów 
z 14 szkół gimnazjalnych powiatu łowickie
go, delegacje ze szkół średnich, dzi\.!ci z Pla
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Na
dzieja''w Żychlinie. W różnych śmiesznych 
konkurencjach startowało 242 uczniów. 

• I czerwca 35-letni męż.czyzna z Prze. 
zwisk w gminie Bielawy zgłosił przestqistwo 
polegające na pobi<;iu go pnez Stanisława Z. 
Do pobicia miało dojść 2 maja, a poszkodo
wany doznał pęknięcia rzepki kolanowej 
w prawej nodz.e. • • 

• W nocy z I na 2 czerwca w Złakowie 
Borowym w gminie Zduny nie-mani spraw
cy uszkodzili reklamę świetlną przy sklepie 
spożywcro-prz.emysłowym i dwie kłódki na 
drzwiach prowadzących do sklepu. Straty 
wyceniono na około 200 złotych. 

• W nocy z I na 2 =wca w Bednarach 
Kolonia w gminie Nieborów nieznani spraw
cy włamali się do pomi=nia warsztato
wego należącego do Adama S. i ukradli 
z niego wiertarkę marki Bosch, piłę marki 
Solo, szlifierkę kątową i spawarlcę elektrycz
ną o łącznej wartości około I. 700 złotych. 

• 2 czerwca policja otrzymała zgło
szenie kradzieży, do której doszło na te
renie bazy PKP w sąsiedztwie dworca 
Łowicz Przedmieście w bliżej nieolcreślo
nym olcresie czasu. Sprawcy ukradli I O 
arkuszy blachy, I OO podkładek torowych, 
226 śrub i 530 wlcrętów torowych oraz 
I O ciężarków napinających trakcję kole
jową o łącznej wartości około 4,5 tys. 
złotych na szkodę PKP. 

D o zdarzenia doszło w środę 31 maja 
około godziny20.30wokolicachKom

piny w gminie Nieborów - na trasie numer 2 
z Waiszawy do Poznania Ci((Ż.31Uwa Sca
nia jadąca w stronę Waiszawynaglezjechala 
z pobocza drogi, po chwili wjechaładoprzy
drożneg> rowu. Niby nic poważnego nie 
stało się, ale za to widok kierowcy - 27-
letniego Bartosza Ch. z powiatu Mogilno, 
który wysiadł zza kierownicy ciężarówki, 
budził przerażenie. M~ który pu.ed 
chwilą prowadził wielką ciężarówkę poru
chliwej drodze ledwo ttzymał sięna nogach 
i mrużył oczy, żeby zobaczyć co się stało. 

• 2 czerwca policja została powiadomiona 
o tym, że Katarzyna K. dokonała kradzieży 
pieniędzy w kwocie 700 złotych z mieszkania 
Bogusława N. na osiedlu Bratkowice w Łowi
czu oraz uszkodziła zamek w drzwiach prowa
dzących do mieszkania. 

• 2 =wca na ulicy Blich w Łowiczu nit>
ustalony kierowca jednośladu potrącił 65-let
nią Leokadię B., która ze złamaniem oboj- . 
czyka i lewej ręki została odwieziona do szpi
tala w Kutnie. 

• 3 =wca w Bogwninie w gminie Biela
wy doszło do nagłego zgonu 65-łetniego Zdzi
sława P., który przyjechał w odwiedzjny do 
rodziny. Lekarz wstl<J>nie wykluczył udział 
w śmierci osób trzecich. 

• W nocy z 2 na 4 czerwca nieznani spraw
cy włamali się do kiosku ze zniczami przy 
cmenla!7.u przy ulicy Tuszewskiej w ŁowiCZIL 
P-0 m>bieniu dziury w bocznej ściance kiosku 
ukradli z wnętna znicze i wkłady do zniczy 
oraz butlę gazową wraz z gizejnikiem o łącz
nej wartości 870 złotych. 

• 4 czetwca policja otrzymała zgłoszenie 
uszkodzenia drzwi wejściowych do prywatlit>
go budynku mieszkalnego. Stratę wyceniono 
na 1.400 złotych. 

• 4 czerwca zgłoszona została kradzież przy
cz.epki finny Autosan na szkodę Stadniny Koni 
w Walewicach. Stratę wyceniono na około 
5 tysięcy złotych. Do kradzieży mogło dojść 
w okresie od 2 do 4.czerwca. 

• 4 czerwca doszło do uszkodzenia -
wgnieceń w przednich drzwiach i tylnej kla
pie samochodu osobow.ego marki Ford Fie
sta, który stał na ulicy Spółdzielczej w ŁoWi
czu. Straty oszacowano na około 500 zło
tych 

Osoba, która przejeżdżała w tym momen
cie trasą i zatrzymała się przy ciężarówce 
żeby zobaczyć co się stało i spytać czy nie 
potrzeba udzielić komuś pomocy, od razu 
sięgnęła po telefon. 

Patrol, który pojechał na miejsce od razu 
sprawdził kierowcę alkotestem. W powie
trzu wydychanym z płuc Bartosz Ch. miał 
1,09 m!Ydm3 alkoholu, co w przeliczeniu na 
promile daje wynik powyżej 2 promili. -
Został najpierw zatnymany u nas w komen
dzie dtJ~nia.Nzemuinaby/oznim 
prowadzić czynności procesowych w lłllr 
mencie kiedy był pijany - powiedział nam 
naczelnik Sekcji Prewencji łowickiej KPP 
Leszek Okoń. Następnego dnia okazało się, 
że mę:ż.c"zy7na był kierowcą zawodowym od 
niedawna. Upił Śię na jednym z parlcingów 
dla TIR-ów pny tra5ie w ŁowiC"lll, nie bar
dzo jednak pamiętał na którym. - Bardzo~ 
tuk.aja/ następnego dnia, mówił, i.ei,aluje, ale 
to już za pómo - powiedział nam naczelnik: 
Okoń. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, 
właściciel firmy przewozowej, której samo
chodem jechał zapowiedział, że wyrzuca go 
z pracy. Sprawa trafi do sądu. (mak) 

• 5 czerwca zgłoszone zostało przestęp
stwo przywła=nia sobie pIZCZ Krzyszto
fa W. z Łowicza piły spalinowej o wartości 
około I tys. złotych na szkodę Stanisława Z. 

• 5 czerwca na ul N~ej w Ło
wiczu nieznani sprawcy ukradli kolejne dwie 
ż.eliwne kratki ściekowe o wartcki około 300 
zł na szkodę Unędu Miejskiego w ŁowiCZ1L 

• 5 czerwca na ulicy Podizecmej w Ło
wi~ nieznani sprawcy włamali się do ko
mórki na terenie posesji, z której ukradli 
kuchnię węglową o wartości około I OO zło
tych. 

• 6 czerwca około god2iny IZ policja obzy
mala zgłoszenie włamania do slazynki na zwro. 
ty gazet do dystrybutorów przy ulicy Ko
ścielnej w Domaniewicach. Nieznani spraw
cy praw~ w nocy ukradli, po odgi~ 
ciu pokrywy skrzynki, gazety o łącmej war
tości 432 zł na szkodę Anny F. 

• 6 czerwca policja otJZymała z Kiernozi 
zgłoszenie lcradzieży metalowych prętów 
z bramy do posesji przy Rynku Kościusz.ki. 
Nieznany sprawca ulaadł pręty o wartości 
około 1 OO złotych na szkodę Agnieszki K. 
Do zdarzenia mogło dojść w okresie od 5 
czerwca. 

• 6 czerwca około godziny 15.40 na uli
cy Łęczyckiej w Łowiczu nieznany sprawca 
rzucając kamieniem uszkodził karoserię sa
mochodu marki mercedes na szkodę Stani
sła'YR K. 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową P<>
licji w Łowiczu. 
Kroni~ opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewenqi KPP w Łowiczu 
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FABRYKA SWIN 
NIECHCIANA W WYBOROWIE 
Mieszkańcy wsi protestują, 
gdy krajowy potentat 
przejmuje SGR w Wyborowie. 
Hodowlany magnat czuje się 
pewnie: roboty 
przygotowujące wielkie 
chlewnie rozpoczął bez 
zezwolenia. 

S zkoda, że nie przyszedł nikt z mieszkań
ców JJYborowa składających protesty. 

Moglibyśmy wysłuchać ich stanowiska, a oni 
usłyszeliby wyjaśnienia do .iprcrny, która 1-1y

wołuje tyle emaji - powiedział 31 maja na . 
sesji Rady Gminy Chą,W.o prz.ewodniczący 
Krzysztof Malczyk. Kończył on w ten 
sposób dyskusję o likwidacji i spIZedaży 
piywatnem.ukapitałowi Spółdzielcz.ego Go
spodarstwa Rolniczego w Wyborowie. 
Miesmmcy Wyborowa poinformowali sze
reg instytucji o podejneniach nieprawicRo
wości jakie mają PIZY tej okazji miejsce 
w spółdzielni. Czynili to w sposób jawny, 
podpisując się pod pismem, jak i anonimo
wy. Okazało się, ż.e w części mieli ratję,jed
nak głosu w sprawi6'Zabraćnasesji nie chcie
li. Sołtys wsi, jak i radny Stanisław Tar
kowski obecny na obradach, talcie się nie 
wypowiadał w spta\\-ie, zajmując stanowi
sko biernego obserwatora. 

Z pism od miestlcańców wsi, które od
czytał na sesji wójt Roman Łaziński wyni
ka, ż.e miesmmcy protestują nie tyle wo
bec sprzedaży spółdzielni, co przeciw 
umieszczeniu tam dużej hodowli trzody 
chlewnej. Z tej działalności znany jest 
zadeklarowany już kupiec - Paweł Swię
cicki z Tuszynk:a pod Łodzią. Ma on obec
nie na terenie kraju 1 O dużych gOspodarstw 

Radni słuchali z zainteresowaniem pełnomocnika Pawła Święcickiego Mariana Drożdża. Nikt się z nim nie 
spierał, nie wytykał błędów, na sali zabrakło protestujących mieszkańców Wyborowa. Za pełnomocnikiem siedzi 
przyszły kierownik gospodarstwa Janusz Pełka. 

nastawionych na takąprodukcję, w każ.dym 
znajduje się nawet 2 tys. świń. Święcicki 
prowadzi talcie wiele róinych innych po
krewnycbdzialaloo!ci Swój maj~zawdzę. 
cza temu, ż.e od początku był jednym z wy
najmujących gnmt pod targowisko w Tuszy
nie. Obecnie dalej podnajmuje stanowiska 
handlowe w Tuszynie, ma duży zajazd za 

Kutnem (pizy trasie krajowej w stronę Po
mania) i hodowle trz.ody skupione w fumie 
Gospodaistwo Rolne Paweł Święcicki. 

rzeclw tnodzle 
Miesmmcy pisz.ą, ż.e umieszczenie ho

dowli na terenie spółdzielni wiąże się z za-

grożeniem dla środowiska-wzmożona pro
dukcja gnojowicy moż.e doprowadzić do 
zatrucia gleby, a tal<Ż.e rorowia ludzi kOIZY
stających z gminnego wodociągu, którego 
ujęcie :znajduje się w samym centrum spół
dzielczego placu i zabudowań gospodar
czych. 

i:Jok na str. 4 
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Sezon nad zalewem 

L etnia Ptzystań Lecha po raz drugi orga
nizuje imprezę na otwarcie sez.onu tu
rystycznego nad zalewem na Rawce 

w Joachimowie-Mogiłach. Impreza odbę
dzie się 15 czerwca o godz. 13. Będzie min. 
paintball, strzelanie z łuków sportowych, 
gra w golfa, kajaki, o godz. 15 rozpoczną się 
turniejem.in. w piłkatzyki, a o godz. 18 
I Otwarty Gminny Turniej Krzepy, które
go uczestnicy będą mogli zmieIZYć się 
w konkurencjach siłowych. Po podsumo
waniu wszystkich konkurencji o godz. 20 
zaplanowany jest koncert rockowy, a o godz. 
21.30 zabawa taneczna z zespołem ,,For 
renf'. Organizator otwarcia sez.onu i współ
właściciel Ptzystani Lecha Patryk Kołosow
ski dokonuje zapisów do konkurencji pod 
numeremtelefonu0-503-121-987. (tb) 

Zapalił się sklep . 
z rowerami 

I skry wydobywające się podczas cięcia 
metalu szlifierką kątową przez jednego 
z robotników pracujących na dachu skle

pu z rowerami PIZY ulicy Włókienniczej 
w Łowiczu zapaliły papę na tym dachtL Do 
zdarzenia doszło we wtorek 6 czerwca oko
ło godziny 11. Na miejsce wezwana została 
łowicka straż pożarna, jednak osoby napra
wiające dach same ugasiły nieduży pożar 
zanim straż dojechała na miejsce. Spaliły. się 
około 3 metry kwadratowe papy. (mak) 

Włamali się 
do magazynu PRID 

N ieznani sprawcy włamali się w nocy 
z6 na 7 czerwca do magazynuPI7.ed
siębiorstwa Robótlnżynieryjno-Dro

gowych ptzy ul. Warszawskiej w Łowiczu 
i ukradli z niego podkoszarkę marlci Alpina, 
piłę spalinową tej samej marlci, szlifierlcę ką
tową marki Bosch i szlifierlcę oscylacyjną 
o łącznej wartości około 2,5 tys. zł. (mak) 

W sobotę regaty kajakowe na Bzurze Nikifor na Starym Rynku 
Po raz trzeci już Forum Młodych 

Łowiczan zaprasza na Rodzinne 
Regaty Kajakowe „Bzura łączy po
kolenia", które odbędą się w naj
bliższą sobotę 10 czerwca. 

J ak powiedział nam czuwający nad or
ganizacją tej imprezy KtzysztofOlko, 
pu.ewidziana jest rywalizacja na kaja

kach w czterech kategoriach, występy mu
zyczne, konkursy z nagrodami dla najmłod
szych a talcie grill, wata cukrowa i wiele 
innych atrakcji. -Postaramy~ o piknikmvą 
atmosferę i dobrą zabawę dla wszystkich -
zachęca Olko do ptzyjścia nad Bzurę. 

Regaty rozpoczną się o godz. 13. Począ
tek da im Kamil Sobol, Młody Łowiczanin 
Roku 2005. Kamil Sobol to znany łowicki 
kajakarz, który w 2004 roku spłynął Wisłą 

do morza a dzień po regatach opuszcza Ło
wicz, by wyruszyć w kajakową pielgrzym
kę z Wenecji do Watykanu, wokół Półwy
spu Apenińskiego. Start, meta i zaplecze regat 
będzie usytuowane na brzegu Bzury na 
wprost restauracji Szkiełka Rywalizacja 
będzie toczyła się pomiędzy dwuosobowy
mi drużynami w czterech kategoriach: 
uczniów szkół średnich, uczelni ~zych 
(tU po raz pierws:zY swój udział zgłosili 
klerycy z łowickiego seminarium), samo
rządowców (startować tu będą radni bądź 
pracownicy urzędów) oraz rodzinnej (do
puszczany będzie start wyłącznie osób 
będących spokrewnionymi bezpośrednio 
np. rodzic - dziecko, rodzeństwo, organiza
toIZY będą w tym postanowieniu nieustę
pliwi). W tej ostatniej kategorii organizato
rzy spodziewają się, wzorem lat ubiegłych, 

Bełchów 

ponad 1 o drużyn, w tym przypadku zgło
szenia są przyjmowane przed rozpoczę
ciem imprezy, termin pozostałych upłynął 
5 czerwca. Magnesem zachęcającym do wy
startowania w tej kategorii moż.e być nagro
da - odtwarzacz DVD. Drużyny będą ści
gać się od restauratji Szkiełka w górę rzeki, 
za most na ul. Prymasowskiej, wokół usta
wionej zanim boi z chorągiewką i z powro
tem w dół rzeki do mety znajdującej się 
w miejscu startu. 

Widzowie obserwujący regaty będą mo
gli posłuchać szant w wykonaniu grupy 
,,zespół o bardzo wdzięcznej nazwie", któ
ry tworzą muzycy z powiatu łowickiego 
(Sławek Wódka, Mariusz Latoszewski) 
i z Teresina, zapowiadana jest talcie mu
zyczna niespodzianka rodem z Ameryki. 

(tb) 

W łowickim muzeum 
zobaczymy wkrótce prace 
Nikifora z Krynicy, jednego 
z najsłynniejszych malarzy 
naiwnych świata. 

D o spopularyzowania jego postaci 
przyczynił się z pewnością film 
pt: ,,Nikifor" w reżyserii Ktzysz

tofa Kratu.e, w którym z.ostały pu.eclma
wione ostatnie lata jego życia Film zosta.. 
nie pokazany w cz.asie otwarcia wystawy. 

Kradli ziom ze składnicy koleiowei 

Nikifor jest obecnie jedną z największych 
legend polskiego malarstwa. Naprawdę na
zywał się Epifan Dworniak, z pochodzenia 
był Łemkiem i całe swoje życie mieszkał 
w Krynicy. Był człowiekiem upośledzo
nym, osieroconym w dzieciństwie, żyją
cym cDugie" lata na skraj11 nędzy - ale po
święcającym się pasji, jaką było dla niego 
malarstwo. Namalował kilka tysięcy obraz
ków. Podpisywał je i sygnował piecr.ątka
mi, podkreślają; wartość swoich prac i sie
bie jako artysty: ,,Nikifor Matejko'', ,,Niki

Metalowy złom z terenu bazy ko· 
lejowej w Bełchowie, dzierżawionej 
przez firmę Sfamasz, kradli dwaj 
mieszkańcy powiatu łowickiego: 
24-letni Paweł D. i o rok młodszy 
Tomasz O. 

t owicka policja zattzymała ich w czwar
tek 1 czerwca w godzinach popołudnio

wych, w Volkswagenie Transporterze, na 
drodze w Dąbkowicach Górnych w gminie 
Łowicz, z około l OO-kilogramowym ładun
kiem podkładek zdemontowanych z toro
wisk. 

Policjanci z sekcji ruchu drogowego za
trzymali Volkswagena około godziny 17 .40. 
Miała to być rutynowa kontrola samocho-

du - równici pod kątem trzeźwości młode
go kierowcy. W samochodzie zauważyli 
pojemnik, w którym, jak się po chwili oka
zało, było około 1 OO kilogramów podkładek 
pod śruby wykoIZYstywane PIZY monto
waniu szyn kolejowych do drewnianych 
podkładów. Poniewiiż młodzieńcy nie po
trafili na miejscu policjantom wyjaśnić skąd 
mają podkładki w takiej ilości, zattzymano 
ich do wyjaśnienia Jak wynika z dotych
czasowych ustaleń policyjnych, skradli 
w okresie od maja do 1 czerwca PIZYgoto
wane przez firmę do wywiezienia do skupu 
złomu podkładki oraz wkręty szynowe 
wartości około dwóch tysięcy złotych. Nie 
był to więc jedyny kim; po .złom. Na terenie 
zakładu składowane było jeszcze około 

trzech ton metalowych elementów kolejo- · for Artysta Malarz'', ,,Mistrz z Krynicy". 
wych. Wobec obu młodzieńców zastoso- W latach· 30-tych XX w. został odkryty 
wano środek zapobiegawczy w postaci do- przez malarzy z kręgu kapistów. 
zorów policyjnych. Po Il wojnie światowej sztukę Nikifora 

Kradzież.e złomu zdarzają się tak cz,ęsto wypromowali w kraju i za granicą Ella 
z uwagi na jego cenę w skupie, wywindo- i Andrzej Banachowie. Dzięki nim, a takż.e 
waną około dwa lata temu. Wtedy kilogram przyjaźni i opiece Mariana Włosińskiego, 
złomu ż.elaznego kosztow3ł 80-90 groszy, twórczość Nikifora trafiła do znanych eu
teraz kosztuje 40-55 groszy. Znacznie droż- ropejskich i amerykańskich galerii, a artysta 
szy jest natomiast złom metali kolorowych, spędził starość w dostatku. 
na przykład kilogram złomu miedzianego Na wystawie w Łowiczu zobaczymy 
kosztuje nawet około 19 złotych. Za każ- kilkadziesiąt prac· Nikifora. Są to dzieła 
dym razem osoby przyjmujące złom na z róinych okresów twórcwści - od lat mię
punkcie skupu mają obowiąz.ek spisywania dzywojennych do prac wykonanych 
z dowodu tożsamości danych personalnych w ostatnich latach życia, przede wszyst
osoby oddającej złom kimakwarele,najbardziej cenione w dorob

(mak) ku artysty, a talcie obrazy o technice mie-

Parce takie jak ta, określane mianem 
malarstwa naiwnego, bedzie można 
obejrzeć w łowickim muzeum. 

szanej: tempera, olej, gwasz, kredka i ry
sunki wykonane ołówkiem. Prace pogru
powano w główne cykle tematyczne, jakie 
tworzył: portrety,. wnętrza kościelne 
i świeckie ze scenami, architektury fanta
styczne, pejzaż.e podkarpackie, pejzaż.e 
·miejskie, tzw. portrety domów i willi, tema
ty biblijne. Prace jakie zobaczymy na wy
stawie ,,Nikifor - Mistrz z Krynicy" pocho
dzą ze zbiorów Państwowego Muz.rum Et
nograficmego w Warszawie. 

Otwarcie wystawy 12 czerwca 
o godz. 12. Będzie można ją oglą
dać do 31 sierpnia. (tb) 
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FABRYKA SWIN NIECHCIANA W WYBOROWIE 
O prócz tego zwracają uwagę na trwają

ce już w spółdzielni prace adaptacyj
ne, Prowadzone bez wymaganych 'ZffZWO
leń. Pod jednym z tych pism podpisało się 
ponad 30 mieszkańców. Już w formie ano
nimowej poinformowali prokuraturę, by 
zbadała sposób p!7.epf0wadzania likwida
cji spółdzielni i jej spmxlaży, bo podejrze
wają wiele nieprawidłowości. 

Wójt w czasie sesji odczytał pismo, pod 
którym podpisał się dyrektor Wojewódz
kiej Insp_ekcji Ochrony Środowiska w Skier
niewicach Jacek Myśliński. Inspektotzy 
byli na terenie spółdzielni 29 maja i prze
prowad2"ili kontrolę. Wynikiem jej było wy
krycie wielu nieprawidłowości, nie do
tyczyły one jednak prowadzonych prac ada
ptacyjnych w kwnikach na potneby ho
dowli trz.ody, ale dokumentacji dotyczącej 
zagospodarowania odpadów powstających 
na fermie drobiu. z.a to ukarano spółdzielnię 
mandatem, nakazując jej wyprostowanie tej 
sprawy. Myśliński w rozmowie z nami 
powiedział, że w obecnej chwili prowadzo
ne prace w spółdzielni nie interesują WIOŚ, 
bo są one poza jego kompetencjami. Inaczej 
byłoby, gdyby prowadzono produkcję bez 
'ZffZWoleń i nieprawidłowo gospodarowano 
by powstającymi przy tym odpadami. 

Bez zezwolenia 

bardzo rygorystycznie kontrolowane a prze- „wyprostowano" -jak powiedział nam Ga
pisy w tym względzie będą dalej się za- dzinowski - wszystkie sprawy związane 
osłILały. Nowy właściciel deklaruje hodowlę z długami. - Teraz jesteśmy na prostej, spla
tylko 700 sztuk macior- a to w odniesieniu camyzaciqgniętekredyty, sytuacjajestunor
do p,onad 100 ha gruntów, jakimi będzie mowana - twierdzi Gadzinowski. 
dysponował jest legalne. Święcicki zobowiąiał sięwobecspółdziel-
Wi~ław pizy okazji ostrz.egła na sesj4 że ców do ponownego zatrudnienia w jego go

banlz.o ~ z.dar.za się, że po wydaniu li>- spodarstwie wszystkich pracowników spół
cyzji o wstrzymaniu prac, inwestor prowa- dzielni, któtzy będą tym zainteresowani. 
dzi je dalej. Wtedy należy się spcxlziewać ze Gadzjoowskj ptzymaje, że decyzja o spu.e
strocy jej 1.117.ędu kolejnej interwencji i poola- daży spółdzielni :zrodziła się z roząlku, tym 
nowienia o roz.ebraniu tego, co po wydaniu bardziej, że Święcicki pokazał spółdzielcom 
postanowienia zostało· wykonane. swoje nowocz.esne gospodarstwa na Kielec-

Prowadz.ącym roboty w budynkach jest · czyźnie. To zrobiło na nich ogromne wraże
już pizyszły właściciel, który je przystoso- nie. WedługGadzinowskiegospółdzielcyni
wuje pod własne potrzeby, ale jedynym gdy nie byhby zdolni do poczynienia takich 
prawnym właścicielem, do czasu podpisa- inwestycj4 na które stać Święcickiego. 
nia aktu notarialnego pozostaje spółdzielnia 
i to na nią spadły wszystkie kłopoty zwią
zane z ich prowadzeniem. 

Święcicki iak ksiqi9 
z baiki 

Na sesji pojawił się pełnomocnik przy
szłego właściciela Spółdzielni Marian 
Drożdż oraz Janusz Pełka -obecny kie
rownik dis produkcji w spółdzielni, a wprzy
szłośc4 gdy właścicielem będzie już Swię
cicki, kierownik gospodarstwa w Wyboro
wie. Ten .ostatni już teraz pilnuje spraw 
związ.anych z adaptacją budynków kurni
ków pod hodowlę trzody. W rozmowie 

ujęcie jest na terenie spółdzielni. Przez. ojców 
i dziadów, obecnych mieszkańców ffYboro
wa, którzy niezgodzilisi.ę oddać pod nie swo
ichl'en?nÓw. Dlatego~tatea:niewepcharw je 
spółdzielni i tow czasach, gdy jeszcze nie było 
wszystkich :zabudowań. I taka jest prawda. 

U jęcie wraz ze stacją stoi faktycznie po 
środku spółdzielni. Gmina od pierw

szej połowy lat 90-tych ma plany podziału 
nieruchomości w celu odkupienia od spół
dzielni dzietżawionego terenu pod ujęciem. 
Temat nie został jednak zrealizowany, bo 
jak przymał w rozmowie z nami wójt Ro
man Łaziński, spółdzielnia nie reagowała 
na prośby gminy o zajęcie stanowiska Czy 
po zmianie właściciela nieruchomości temat 
może się skomplikować? Jak powiedzjał 

na swoim terenie l«Jnkurencji i tym motywo
wałbym ich działania - twierdzi prezes. 

Dwie twarze biznesu 
Pełnomocnik Święcickiego Marian 

Drożdżpowiedziałradnym,żezamiaryjego 
pracodawcy wobec spółdzielni w Wyboro
wie są takie: utizymać chów drobiu w czte
rech kurnikach, uruchomić chów trzody 
w maksymalnie trzech. - W JJyborowie bę
dzie maksymalnie 700 macior - zapewniał 
Drożdż. Maciory będą przeznaczone do 
rozpłodu, młode warchlaki w wadzie 15-20 
kg gospodarstwo będzie kierować do dal
szej hodowli na terenie kraju. Gdyby świń \. 
miało być więcej, w związku ze wzmożoną 
produkcją gnojownicy, przepisami unijny
mi o ochronie środowiska i hodowli musia
no by się starać o specjalne zezwolenia 
i uzgodnienia dotyczące ochrony środowi
ska i zagospodarowania odpiidów. Proces 
jego otrzymania jest długotrwały i w najlep
szym razie może trwać 1,5 roku.-Niemyśli
myobecnie o ta/dm pozwoleniu- powiedział 
uspokajająco DroWż. z.adeklarował też, że 
Święcicki nie chce prowadzić w Wyborowie 
działalności pod presją i w stresie i chce żyć 
w zgodzie ze wszystkimi. Zapewniał tak
że, że hodowla nie będzie ż.adną konkuren
cją dla miejscowych hodowców, z których 
dużej ila5ciszcz.ególniemana jest gmina Chą
śno, bo w Wyborowie będzie tylko chów 
młodych prosiąt, bez tuczu. A poza tym 
firma ma swoich odbiorców trzody. 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w ŁowiC2ll Zofia Więcław, która przyby
ła osobiście na sesję, powiedziała że prze
prowadziła kontrolę w spółdzielni 25 maja 
i stwierdziła, że w dwóch budynkach, gdzie 
dotą:l odbywała się hodowla drobiu, pro
wadzone są budowlane prace moderniza
cyjne mające na celu dostosowanie ich do 
chowu świń, min. zamurowano otwory 
okienne,pizygotowanomiejscapodkojcedla 
zwierząt, z.demontowano dach, wylano po
sadzki. O pracach tych nie zostało złoż.one 
zawiadomienie do Wydziału Architektonicz
no-Budowlanego w starostwie, dlatego ich 
prowadzenie okazało się nielegalne. 
wfuW~ławpowiedziala,żepracezootaną 
wstrzymane. Postanowienie zostało wyda
ne 29 maja, po 7 dniach odchwili doręcz.enia 
p~ jeśli nie wpłyną odwołania, zostanie 
przez inspekcję wydana utrzymujące je 
w mocy decyzja Inwestor zobowiąz.any jest 
do wyjaśnienia i uregulowania sprawy od 
strony formalnej w Wydziale Architekto
niczno-Budowlanym, czyli musi teraz zło
żyć wszystkie dokumenty dające mu pra
wo do prowadzenia prac, łącznie z opisem 
ich zakresu. 

z nami wyjaśnił, że spółdzielnia była bardzo 
zadłużona, a jej sytuacja była bardzo trudna 
Nie chciał nam powiedzieć jednak jak dużo 
miała ona długów. To sarno powiedział pre
zes i likwidator spółdzielni Andrzej Ga
dzinowski. - W ostatnim cz.asie doszło do ' 
tego, że banki odwróeiły si.ę od nas, nie dając 
szans na zaciągnięcie l«Jlejnych ~w, 
dalsza produkcja stanęła pod znakiem za
pytania. Pracownicy nie dostawali od 3 mie
sięcy wypłat, nie był płacony ZUS, energia 
elektryczna- powiedział nam Gadzinowski, 
który zadłużenie w szczytowym momen
cie ocenił na kilkaset tysięcy złotych. 

Na pierwszym planie studnia gminnego ujęcia wody na terenie spółdzielni. 

I wszystko byłoby pewnie dob!7.e, ale po 
tych słowach Drożdż kontynuował, że 

jednak nie może dać pełnej gwarancji co do 
tego, czy właściciel nie zmieni zdania co do 
Wyborowa i nie postawi na przykład na 
pełną produkcję trz.ody. - On jest właścicie
lem i on decyduje. Na ~ chwilę mam takie 
jego przyrzeczenie - mówił - W biznesie li
czy się przede wszystkim zysk - Przyznał, 

że protest w Wyborowie nie jest dla niego 
niczym nowym, bo praktycznie wszęi;lzie, 
gdziepojawiałsięŚwięcicki,finnajegomiała 

Ryszard De1uga, dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska w łowickim starostwie 
powiedział nam, że nowy właściciel obiektu 
musi dokonać szeregu uzgodnień, by pizy
stąpić do zmiany sposobu użytkowania 
obiektów. Chodzi min. o raport o oddziały
waniu na środowisko, decyzję o środowi
skowych uwarunkowaniach, uzgodnienia 
i decyzje dotyczące odpadów z gospodar
stwa, dopiero wtedy będzie mógł starać się 
o uruchomienie produkcji. Jej wielkość zaś 
zależy Qd ilości posiadanego.areału, na któ
ry będzie trafiać gnojownica, oraz ewentual
nie możliwości obrotu nią. To jednak jest 

S półdzielniazacz.ęlarozglą.lać siępo ewen
tualnych kupcach, zadłużenie może nie 

było wysokie, ale sytuacja się pogarszała 
i należało się liczyć z tym, że dojdą nowe 
problemy. Jeden był już od dawna: nie było 
pieni~namodernizację, bo wszystkie kre
dyty szły na utrzymanie produkcji. - Wtedy 
jeden z moich znajomych przywiózł ŚwUtcic
kiego. Ten powiedział, że fest zainteresowany 
i z miejsca zadeklarował pokrycie naszych 
zobowkp:ań wobec pracownik/Jw wyjmując 
pienUJ!ize z kieszeni - opowiada Rozwiąza
nie okazało się idealne dla spółdzielców. -Nre 
rrmsieliśmy niczego dzielić, rozprzedawać bo 
jest on zainteresowany calośck{ wraz z urzą
dzeniami - mówił nam Pelka. 

WalneZgromadz.enieczłonkówspółdziel
ni, których jest prawie 40 (z czego 28 osób 
to wszyscy pracownicy, a pozostali erne
ryc4 pochodzący w większości z Wyboro
wa) najpierw 16 marca, potem 30 marca 
podjęło decyzję o likwidacji spółdzielni. 
3 kwietnia podjęto kolejną decyzję o sprze
daży i zawarto przedwstępny akt sprzeda
ży 'Ze Świ~ickim. Ten od razu przekazał 
spółdzielni umówione zaliczki. Dzięki ternu 

Zawodówki w ·swoim gronie 
Uczniowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej działającej w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łowiczu spędzili 1 czerwca 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypo
czynkowym w Dobieszkowie koło 
Łodzi. 

S potkali się ram z rówieśnikami z innych 
szkółtegotypuzŁodzi,Piotrkowa Try

bunalskiego, Sieradza, Wielunia i Dobiesz
kowa 

Oglądali i próbowali swoich sił w pizy
gotowanych dla nich pokazach ratowania 

poszkodowanych w wypadkach drogo
wych oraz udzielania im pierwszej pomo
cy. Okręgowa Inspekcja Pracy w Łodzi 
w formie konkursu zapoznała ich z prawa
mi i obowiązkami młodocianych pracowni
ków w świetle Kodeksu Pracy oraz przepi
sów BHP. 

Największym zainteresowaniem cieszy
ły się zawody sportowe rozgrywane mię
dzy drużynami poszczególnych szkół. 
W niektórych konkurencjach uczniowie 
z Łowicza odnieśli sukcesy: najsilniejsi oka
zali się w przeciąganiu liny, w piłce nożnej 
byli naillmiejscu. (mwk) 

Zgodnie z umową zadecydowano 
o spIZedaży całego majątku spółdzielni, 
12 budynków stojących na 5,78 ha, wra 
z z 26,09 ha ziemi. Przyszły właściciel ma 
pl7.Cjąć też dzietżawę ok. 80 ha gruntów, na 
których prowadzona jest produkcja roślin
na Strony zobowiązały się w nim do za
warcia umowy sprzedaży do końca paź
dziernika tego roku. W chwili obecnej na 1 O 
kurników w czterech prowadzony jest chów 
drobiu. Pozostałe nie są wykorzystane. 
Oprócz tego spółdzielnia posiada dwa bu
dynki, w których jest wylęgarnia oraz ma
gazyn. Spółdzielnia już część pieniędzy 
otrzymała w zaliczce, resztę otrzyma po 
podpisaniu aktu notarialnego. Godzianow
ski powiedział, że nadwyżka, która pozo
stanie po uregulowaniu zobowiązań, zosta
nie rozdzielona pomi~spółdzielcówpro
porcjonalnie do wysokości dotychczaso
wych udziałów. 

M ieszkańcy Wyborowa wskazywali 
w swych pismach na możliwość za

trucia zanieczyszczeniami z hodowli trzody 
gminnego ujęcia wody, które znajduje się na 
dzietżawionym przez gminę centralnym pla
cu spółdzielni. -Ludzie sąprzeciwni, a temat 

ujęcia wody jest tematem l1Ylwny.szywanym 
do rozdmuchania sprawy - mówił Pełka na 
sesji. - Przypomnijcie so_bie, przez kogo to 

Spaliło się słomo 
w Kochankowie 

O koło 200 m3 słomy belowanej spaliło 
się w nocy we wtorek 6 czerwca 
w Kochankowie w gminie Kiernozia, 

Trzy zastępy strażaków, łącznie 13 osób, 
gasiłopożarprzezponad3,5 godziny. -Pożar 
nie był bardzo groźny, słoma paliła się około 
100 metrów od najbliższych zabudowań. 
Akcja owała długo, ponieważ słomę należy 
rozrzucać i dogaszai:, przelewać wodą -po
wiedział nam starszy kapitan Cezary Kry
siak z łowickiej straży zawodowej. Jako 
przyczynę pożaru uznano zaprószenie 
ognia pn.ez nieznaną osobę. (mak) 

pełnomocnik: Święcickiego-nie powinno być 
problemu. Wójt zaś przyznał, że obowią
zuje nadal pozwolenie wodno-prawne wy
dane przez starostwo, które daje prawo 
korzystania gminie z uj~ia przez kolej
nych 7 lat Będzie chciał w przyszłości 
sprawę uregulować, ale w obecnej sytuacji 
zmiany właściciela nie będzie się z tym śpie
szył. 

Z apytany przez NŁ o jego stanowisko 
do pism i donosów Gadzinowski po

wiedział, że uważa iż rolnicy z Wyborowa 
już dawno podzielili między siebie majątek 
spółdzielni czekając na jej upadłość. -Teraz 
nie w smak im, że do tego nie dojdzie a już 
niedługo będzie ona 1Wwoczesnymmldaóem. 
Inną rzec:uljest to, że ci sami ludzie boją się 

z nimi do czynienia . 
Drożdż przyznał, że na polecenie Świę

cickiego rozpoczęto w kurnikach gospodar
stwa w Wyboro\vie prace adap1acyjne bez 
zez:woleń i łamiąc prawo i pizy urzędnikach 
ze starostwa, gminy i radnych tłumaczył 
swego pracodawcę. Przepisy w Polsce są nie
życiowe i tak naprawdę utrudniają one roz
wój finny. - Gdyby trzymać si.ę wszystkich 
przepisów, to w Polsce nie powstałby żaden 
interes -powiedział nam. -Na dniach ~
pi my o wszystkie warnnki, pozwolenia 
i tak dolej. (tb) 

Pięć konkursów, pięcioro zwycięzców 
Laureaci, finaliści i uczniowie 

wyróżnieni w pięciu powiatowych 
konkursach wiedzy organizowa
nych przez nauczycieli I LO w Łowi
czu spotkali się w tej szkole 
6 czerwca. Dwa konkursy adreso
wane były do uczniów szkół ponad
gimnazjalnych, trzy - do gimnazjali
stów. 

W konkursie biologicznym brało 
udział 30 gimnazjalistów z 13 
szkół. Miejsce I zajęła Malwina 

Krystecka z Gimnazjum w Kiernozi, II -
Agata Leduchowska z Gimnazjum w Bie
lawach, III -Teodor Świątkowski z gimna
zjum pijarskiego. Wyróżnienia ptzyzna
no: Aleksandrze Grzegory z Gimnazjum 
w z.dunach, Kindze Pisarek z Gimnazjum 
w Popowie i Marcinowi Zajączkowskie
mu z Gimnazjum w Kompinie. 

W konkursie chemicznym udział brało 
17 uczniów z 8 gimnazjów. Miejsce I zajął 
Marcel Kosmowski z Gimnazjum nr 1 
w Łowiczu, Il - Marcin Sokół z Gimna
zjum nr 3 w Łowiczu, m -Sebastian Kali
nowski też z Gimnazjum nr 3. Wyróżnie
ni zostali: Paulina Szubert z Gimnazjum nr 

I w Łowiczu, Patrycja Gładka z Gimna
zjumnr2 w Łowiczu, Kamil Rybus z Gim
nazjum w Popowie. 

Najwięcej, bo aż 39 osób wzięło udział. 
w konkursie matematycznym, którego 
zwycięzcą została Monika Dul z gimna
zjum pijarskiego. Dwa równorzędne II 
miejsca zajęli Mateusz Krysicki z Gimna
zjum w Bielawach i Anna Szewczyk 
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, miejsce m 
przypadło Anni19Krzysztofik z Ginma
zjum w Kiernozi. 

Niewielkim zainteresowaniem cieszyły 
się konkursy dla uczniów szkół średnich. 
W _matematycznym wzięło udział zaled
wie 15 uczniów z 4 szkół, a w konkursie 
z języka niemieckiego - 12 uczniów z 3 
szkół. I miejsce w konkursiej. niemieckiego 
zajęła Magdalena Dębska, II - Magdalena 
Czapnik, ID - Joanna Kosiorek -Wszystkie 
są uczennicami I W. Wyróżnienia odebrali 
Joanna Plichta z ZSP nr 4 oraz Magdalena 
Jagoda z I W. W konkursie matematycz
nym narodzono i wyróżniono tylko 
uczniów I W. I miejsce zajęła Agata Stani
szewska, Il - Marek Słoma, m - Marcin 
Włodarczyk, wyróżnia otrzymali Przemy
slaw DohiyiBoguslawGohw.ewski (mwk) 
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Nowy proboszcz w Św. Duchu 
..... p asterkizżywąszopkąijasełkami, nie- Przy kościele św. Andrzeja i Małgorzaty 

dziele palmowe z \\'.iazdem kapłana działa teraz aż dziewięć wspólnot mini
na osiołku, lipcówki z poczę.5tunk:iem , stranci, lektorzy, bielanki, dziesięć kół Żywe-

i występami kapeli ludowej, odpusty, gmin
no-parafialne dożynki, zagraniczne piel
grzymki dla dorosłych i krajowe wyjazdy 
dla dzieci i młodzieży - tym za bytności 
proboszcza Władysława żyła cała parafia 
Dmosin 

To jednak zaledwie niewielki uła
mek tego, co ternu młodemu księdzu 
udało się tu dokonać. Ksiądz Mocz.ar
ski rozpoc7ął swojąposługę w Dmosinie od 
powołania Rady Parafialnej. W jej skład 
weszli przedstawiciele poszcr.ególnych so
łectw w parafii. Dwadzieścia osób zostało 
powołanych do pełnienia funktji w Radzie 
Parafialnej na uroczystej mszy świętej. Rada 

go Różańca, Modlitewna Grupa Ojca Pio, 
chór oraz najmłodsz.a, bo działająca dopiero 
kilka miesięcy wspólnota Anonimowych 
Alkoholików ,,Effiltha". Ksiądz Moczarski 
w sposób szci.ególny dbał o dzieci i mło
dzież. Swym kolejnym wikariuszom powie
nył zadanie 2'hudowania-wspólnoty oazo
wej, która teraz co piątek spotyka się pny 
parafii. Spetjalniepoto,abywspólnotęmogli 
twonyć młodzi ludzie nawet z najdalszych 
zakątków parafii, zakupioriy został bus, k1ó
I)'Il1 księż.a pnywoż.ą młodzież na spotka
nia 

Stałym punktem działalności oazowej 
wspólnoty stały się wyjazdy na letni wy-

Nowy proboszcz czuje, 
że jest potrzebny 

w=' 11 CZ9fWCa ksiądz 
Władysław Moczarski obej
nqe parafię św. Ducha. Przy-

znaje on, że decyzja bi$kupa ordyna
riusza nie była łatwa do prz.elknięcia, bo 
wiązała się obawą, czy podoła, czy da 
radę. Mówi jednak, te nie przerażajągo 
informacje medialne o okolicznościach 
odejściadotychczasowego proboszcza 
parafii św. Ducha, które odsuwa na dal
szy plan. - Tam są teraz ludzie, l<tórzy 
mnie pclrzebują. Staram się ZIDZumieć 
ich ból, być mo:i.e zdezorientowanie 
i chcialbym z całego S8lal pomóc, dla
tego wszystkich proszę o modlitwę -
podkreśla. Swoje powołanie kapłańskie 

spotykała się doraźnie - w miarę potrzeb, 
kiedy proboszcz chciał skonsultować z nią 
swoje plany lub pomysły dotyczące kościo
ła. Taki skład rady jest dobrym rozwiąza
niem, bo informacje na temat planowanych 
w kościele pu.edsięwzięć od razu docierają 
na każda wieś. -Parafianieczująsi{doinfor
mowan~ przez co łatwiej jest m.in. prowa
dzić zhiórld fanduszy na rzecz kJJściola. Była 
np. duża zbiórka pieniędzy na posadzkfb 
która udała się super i pozwoliła zgro
madzić dużą kwotę na ten cel - mówi Ha
lina Grabowicz z Rady Parafialnej. Pod
lą:!:śla ona, że rada była zawsze bardzo 
zgodna z proboszczem, bo widziała, że 
jego działania zmierzają ku wspólnemu 
dobru. -Do naszej parafii wniósł dużo 
miłości oraz ładu, składu i porządku -
dodaje Halina Grabowicz. 

dok ze str. 1 

zawsze rozumiał jako budowanie na ni
wie Kościoła otwartych kontaktów 
z ludźmi. - Dla mnie zawsze na piełW
szym miejscu jest człowiek. W drugim 
człowieku widzę obraz samego Boga 
I mo:i.e dlatego nie mam problemów 
z porozumiewaniem się z Innymi. 

Warto pamiętać, że ksiądz Moczar
ski przez cały okres swojej posługi 
duszpasterskiej w Drilosinie związany 
był również z Łowiczem. Od ośmiu lat 
wykłada teologię dogmatyczną w tutej
szym Wytszym Seminarium Duchow
nym. Przez4 la1a przed<>bjęciem para
fii w Omosinie pracował tam jako pre
fekt wychaNawcz.y. (Us) 

poczynek. Zresztą organizowanie wyjaz
dów sprawiało probosz.cz.owi Mocz.arskie
mu ogromnąpnyjemność. Dla dzieci frajdą 
były autokarowe wyjazdy w nieznane - bo 
ksiądz nigdy nie zdradzał dzieciom dokąd 
jadą-orazrowerowemajówki. P=te czte
ry lata ksiądz zaWSL.e starał się dać ludziom 
możliwość kontaktu ze Słowem Bożym, co 
zaowocowało tym, iż w litw-gię Triduum 
Paschalnego zaangażowanych było nawet 
kilkadziesiąt osób świeckich. Dmosiń
ski kościół utrzymywał stałe kontakty 
z Seminarium Duchownym w Łowiczu. 
Pn.ez 4 lata w IIIS7aCh świętych odprawia
nych w kościele św. Andrzeja i Małgorzaty 
uczestniczyło około 50 księży. 

W parafii ks. Moczarski dokonał 1e:ż bar
dw wielu remontów, potrafił PIZY tym do
brze współpracować z gminą. 

Miasto ·to ia 
I fuktycmie, blftmistrz dziękował nawet 

łowiczaninowi Pawłowi Lisowskie
mu, który pracuje w banku zajmującym się 
prefinansowanieminwestytji unijnych. Tego 
jednak do pnecinania wstęgi nie zaprosił, bo 
riie było gona widowni. -Bwmistrzmógł dać 
sobie z tym wszysddm spokój, w knńcu na 
widowni były w większośd dzieci i młodzież 
a nie elektorat, do kJórego zdawał si{ kiero
wać swojeWJ1Sf4pienie. Jego mclwwanie nie 
na/eżolo do ~h - uważa radna 
Bieguszewska Warto wspomnieć, że do 
muszli szły całe klasy, prowadzone pnez 
nauczycieli. Radni, któny z nami rozmawia
li, określili to mianem ,$pędu jak za komu
ny". 

Radni są zdania, że burmistrz działał ce
lowo, że chodziło o to, by splendor otwarcia 
muszli spadłnaniego. -Todziałaniejużprzed
l!Ybon:ze - mówi radny Dariusz Mroczek. 

Krzysztof Kaliński, jako przewodniczący 
Rady Miejskiej, jest w tym miejscu burmi
strzowi niewygodny, bo jest brany pnez 
wielu mieszkańców Łowiczapoduwagęjako 
ewentualny najpoważniejszy kandydat 

·w wyborach na burmistrza, które odbędą się 
jesienią. 

N ietak1 bwmistrza został odebrany ne
gatywnie także pnez innych radnych, 

nawet tych, któny w Radzie Miejskiej nie 
sąjednoznacznie w opozycji do jego osoby. 
Swoją dmprobatę wyraził w rozmowie 
z NŁ np. dr Antoni Szalecki, który ob
seiwował zdaraenie z widowni. 

Sam przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Kaliński nie chciał komentować 
zachowania bllllllistrza. Powiedział tylko, 
że nie odebrał tego osobiście, ale jako wyraz 
braku sza.."llllku dla urzędu jaki sprawuje 
i ludzi, których reprezentuje. (tb) 

Nie podjęto w kurii natomiast decyzji 
powołującej nowego proboszcza parafii 
w Dmosinie. Kanclerz kurii ks. Stanisław 
Plichta mówi, że decyzji tej można się spo
dziewać po 20 czeiwca, gdy odbywają się 
wszystkie inne transolokaty w parafiach 
diecezji. 

Rozgoryczenie 
i niepewność 

W odpowiedzi na nasze pytania 
dotyczące poprzedniego probosz
cza parafii św. Ducha, ks. Francisz
ka Augustyńskiego, ksiądz kanc
lerz Stanisław Plichta mówi tylko, 
że nadal nie jest znane miejsce j~o 
pobytu i jest za wcześnie, aby moż
na było coś więcej powiedzieć na 
temat sytuacji finansowej parafii 
czy ewentualnych podstaw do skła
dania zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa do prokuratury. 

Tymczasem sprawa zniknięcia probosz
cza Francisz.ka Augustyńskiego wciąż bu
dzi wiele emocji w parafii św. Ducha Pod
czasogb;zeńparafialnych wierni dowiedzieli 
się, iż biskup odwołał z fimktji proboszcza 
księdza Augustyńskiego, powołując na jego 
miejsce księdza Władysława Moczarskie
go. ż:aclnych więcej wyjaSnień w tej sprawie 
nie podano. Pytaliśmy zaraz potem para
fian jak odbierają lakoniczne wypowiedzi, 

Niedziela palmowa 2006 w parafii w Dmosinie. Ks. Władysław Moczarski 
idzie za osiołkiem, ze złożonymi rękoma. . 

by nie = milczenie kurii w tej sprawie -
nasze pytania budziły róinorakie emocje, 
od uścisków rąk w podzięce, że zajmujemy 
się wyjaśnieniem sytuacji, aż po nie prze
bierające w słowach wypowiedzi, abyśmy 
stąd poszli. 
Więkswść osób, z którytni rozmawiali

śmy stała na stanowisku, iż milczenie kurii 
nie służy niczemu dobremu. - Jestem tym 
bardzo zbulwersowana - mówi jedna z pań. 
- Taka postawa kurii, całkowite milczenie 
w tej sprawie, bardzo źle wpływa na bliskJJść 
Kościoła i wiernych - Nasza rozmówczyni 
wciąż ma wiele uznania dla księdza Augu
styńskiego, który jej zdaniem tak naprawdę 
wiele dla tej parafii :zrobił. - Cały czas modlę 
si{ m niego, aby Bóg 1111( dopomógł, ale wi-

nię też m całą sytuację biskupa, który wi
dział, ie proboszcz ma problem i nic w tej 
sprawie nie zrobil Nie powinien zostawiać 
go z problemami, ale jakJJś mu dopomoc. 
Pan Bóg czuwa nad wszystkim i widocznie 
chce aby takie sytuacje wśród księżywycho- · 
dziły na jaw - dodaje. - Księża też są ludźmi 
i trudno, jeśli któryś z nich zbłądzi, trzeba 
interweniować, działać a nie robić wszystko 
7,{l zamkniętymi drzwiami. 

Ks. Augustyński był 
zamknięty w sobie 

Inni uważająpodobnie, mówiąc na pny
kład, że ta sprawa może być pnyczynkiem 
do podejrzeń, że to tylko wierzchołek góry 
lodowej. - Może tak być, może nie być, ale 
my chcemy takie neczywiedzieć-mówi nasz 
kolejny rozmówca. - fymczasem wszystko 
dzieye si{m zamkniętymi drzwiami i przez to 

mogą być coraz wi{ksze plotki.jakieś domy
~ niestworzone rzeczy. 

- Biskup nie powinien si{ tego wstydzić, 
nie powinien niczego ukrywać. Ludzie 
i:ądają wiedzy na temat co się stało - mówi 
inny parafianin, z którym rozmawialiśmy 
w niedzielę. 

I m więcej dni upływa od tajem
niczego zniknięcia ks. Fran
ciszkaAugustyńskiego, tym jaśniej 

widać, jak niewielu ludzi jest w stanie 
powiedzieć coś więcej o nim samym, 
o tym jaki był. Być może znaczenie ma 
to, że pochodził z daleka. Przez wiele 
lat pracował w archidiecezji warszaw
skiej, ponieWaż ukończył warszawskie 
seminarium duchowne, ale pochodzi 
z Tylicza niedaleko Krynicy Górskiej. 
W diecezji łOwickiej był od początku jej 
powstania. SWego czasu był kancle
rzem Kurii Oiecezjalnej Łowlci<iej, ostat
nio- jednym z jej dwóch wikariuszy ge
neralnych. 

Uchodził za człowieka bardzo za
mkniętego w sobie, więc nawet osoby, 
które często z nim przebywały, niewJ&. 
le potrafią o nJm powiedzieć. - Mote 

Fryzjerko to nie kosmetyczko 

W. ubiegłotygodniową relację z poka
zu stylizowanych na ~owiecz
ne sukien oraz awangardowych 

strojów męskich łódzkich projektantów 
mody na modelach z makijażem i fryzurami 
wykonanymi w salonie kosmetyczno-fiy
zjerskim pnyul. Kaliskiej w Łowiczu wkradł 
się błąd i nieopatrznie zamieniłem rolami fiy
zjeikęz kosmetyczką. Niniejszym więc,jako 
aµtor tegoż artykułu, prostuję: fiyzjerkąjest 

Katarzyna Wolska, a kosmetyczką Iwona 
Zajdlewicz. Marcin Kucharski 

----- - -- REKLAMA -
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ŁOWICZ, Browarna 12c, tel. (046) 837-45-07 

nerwica go dopadła, mo:i.e naletało 
wcześniej zacząć się leczyć? U nas 
nie ma zwyczaju zasięgania rad u psy
chologów i psychiatrów, a przeciet to 
nonnalna sprawa. Ksiądz Augustyński 
nie uzewnętrzniał się ze swoimi kłopo
tami, to był góral z krwi i kości- mówi 
jeden z parafian, który dość dobrze go 
znał. 

N awet biskup senior Alojzy 
Orszulik mieszkający po 
sąsiedzku nie ukrywa, że 

kontakty z ks. Augustyńskim były 
bardzo luźne. • Raz czy dwa razy 
w roku spotykaliśmy się na kawie. 
Ale nie prosił mnie do posług w para
fii, a ja mam swój honor i nie będę się 
narzucał - mówi. 

(mwk, mak, wal) 

T n.ej młodzi ludzie, spotkani po mszy 
św. o godzinie 1 O, zgodnie uważają, 
że kuria nie powinna milczeć w tej 

sprawie. - Powinna liy.Stosować list z w;ja
śnieniami co proboszcz faktycznie zrobił -
mówijedenznich.-Terazusłyszeliśmy tylko 
kilka słów, że został odwołany i że na jego 
miejsceprzyjdzie710lo/Mamyniedosyti uczu
de, że wszystko z jakichś powodów zała
twiane jest po cichu, aby nikt z parąfian nie 
dowiedział się co tak naprawdę się z pro
bo=m stało. - Młodzi ludzie nie wiedzą 
dlaczego kuria takpostępuje. -Nie wiemy co 
oni chcą tym swoim milczeniem pokazać. 
Może po prostu się wstydzą - dodaje jeden 
z rozmówców. 

Lilianna Jói.wiak - Staszewska, 
Mirosława Wolska - Kobierecka, 

Wojciech. Czubatka 

--------------------- REKLAMA -
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PRYWATNA· POCZTA JEDNAK. RUSZY 
W ciągu najbliższych dwóch ty

godni działalność w Łowiczu przy 
ul. Długiej oraz w Głownie rozpo
cząć ma prywatna poczta. Ceny 
mają być konkurencyjne w stosun
ku do Poczty Polskiej. 

N a początku rok.u informowaliśmy, re 
powstająca w Łowiczu i Głownie 

Miejska.Poczta Doręcz.eniowa będzie od
działemMPDwRybniku,założonejw2005 

r. przez Tomasza B., byłego pracownika 
Poczty Polskiej. MPD zajmować miała się 
obsługą klientów w zakresie doręczania li
stów na terenie miasta oraz miejscowości 
przyległych w odległości do 30 km. 

Potem przez kilka miesięcy była cisza. 

Prywatne placówki pocztowe w Łowiczu i Głownie chcą działać zgodnie z prawem 

Ze współpracy z Tomaszem B. panu Marcinowi pozostała jedynie ta garst
ka znaczków MPO. To niewiele-zważywszy na to, że za licencję zapłacił 
Tomaszowi B. 2,5 tys. zł. 

obsługiwać 20 tysięcy przesyłek miesięcznie. 
Nam udało się zorganizować zaledwie 500-
1.000 pnesyłek miesięcznie. 

nie więcej -w całej Polsce. Są ludzie, którzy 
na zakup licencji i przygotowanie lokalu wy
dali ostatnie swe oszcz.ędności. Dziś są zde
sperowani 

ty Polskiej. Od kolejnych decyzji, nakazów 
i ponagleń URTJP odwoływał się do Woje
wódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do 
Komisarza ds. Wolnej Konkui-encji w Unii 
Europejskiej. Przekonywał, re postępowa
nie administracyjne i procedury odwoław
cz.e potrwają na pewno do 2009 r., kiedy to 
monopol Poczty Polskiej skończy się cał
kowicie. 

W łaścicielMINIPOCZTY w Głownie 
i Łowiczu postanewił jednak odciąć 

się od prywatnej poczty z Rybnika i zamie
rza działać legalnie. Powołał wraz· z innymi 
czterema właścicielami prywatnych poczt 
w Polsce POLSKIE CENTRUM OORĘ
CZENIOWE. Celem jego działalności bę
dzie doręczanie przesyłek listowych lokal
nie i przekazywanie przesyłek między mia
stami, w których znajdować będą się od
działy PCD. 7 kwietnia tego roku założy
ciele PCD zwrócili się do Prezesa Unędu 
Komunikacji Elektronicznej w Warsżawie 
o wydanie zezwolenia na działalność pocz
tową. Takie zezwolenie otrzymali i legalnie 
działają od 1 maja 
Każdy z członków sieci jest zarejestro

wanym operatorem usług pocztowych, 
posiada wpis do rejestru usług pocztowych. 
Tym samym przesyłki spełniają wszystkie 

Gmina Sanniki 

wymogi· polskiego prawa oraz posiadają 
pełną moc doręcz.eniową, zachowując jed
nocześnie najniższe ceny na legalnym ryn
ku pocztowym. 

PCD aktualnie oczek.uje na rejestrację 
własnego stowarzyszenia:, które będzie ope
ratorem pocztowym i gdy tylko to nastąpi, 
wmowi działalność w zakresie doręczania 
przesyłek. Ponieważ prawo zastrzega ob
rót listami o wadze do 50 gram wlącmie dla · 
Poczty Polskiej, właściciel prywatnej pocz
ty w Łowiczu i Głownie i jego wspólnicy 
wpadli na pomysł, by sama firmowa koper
ta tejre poczty ważyła 50 gram, a zatem 
każda przesyłka w niej umieszcwna będzie 
miała wagę powyi,ej 50 gram. Na razie pry
watna poczta w ŁoWiczu i Głownie nie 
przyjmuje listów, można w niej jedynie do
konywać opłat, jednakże czeka na rejestra
cję stowarzysz.enia i gdy tylko to nastąpi, 
ruszy z obsługą korespondencji. Wysłanie 
zajejpośrednictwemlistupoleconegokosz
tować ma 2 zł, pisma za potwierdzeniem 
odbioru - 3 zł, listu zwykłego - 1,20 zł. ·Nie 
będziemy natomiast roznosić paczek - za
powiada Kowalski. - Na to nie mamy ze
zwolenia. - Doręczaniem listów jego poczta 
zajmie się najprawdopodobniej za jakicidwa 
tygodnie. (rpm) 

Poczta działała w Głownie, ale w Łowiczu 
nie. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy 
sięjednak, re Marcin Kowalski - właściciel 
MINI POCZTY w Głownie i Łowiczu, któ
ry zakupił od Tomasza B. licencję, w opar
ciu o którą miał rozszerzyć działalność 
MPD na rejon Głowna, Łowicza i nie tylko, 
postanowił raz na zawsze odciąć się od To
masza B. Mówi wprost, że został przez 
niego oszukany. - Jakiś miesiąc po tym jak 
zapłaciłem panu B. zacząłem podejnewać, 
że coś nie gra. Myślałem jednak, że da się 
jakoś działać i zarabiać, ale niestety-wspo
mina Marcin Kowalski. - Pan B. utwierdzał 
nas w p1Zekonaniu, że nawet działając niele
galnie i płacąc kary mażna zarobić. Ale by 
wychodzić na swoje, trzeba by mieć miesięcz
nie 20 tys. zł. Wkrótce okazalo się, że baj~ 
są opowieści, że działając nielegalnie mażna 

P oza tym potencjalni klienci pytali 
o wpjs do rejestru usługodawców pocz

towych, w którym placówka nie widniała. 
-Może zarobiłbym tysiqpzłotych miesię<Znie 
na tej działalności, a/ew porównaniu do kar, · 
które na 99"/o musialbym płacić, nie miało 
sensu jej ruzpoczynanie - twierdzi Marcin 
Kowalski. Według niego osób wprowadzo
nych w błąd przez Tomasza B. jest znacz-

Przypomnijmy, re Urz.ąd Regulacji Tele
komunikacji i Poczty uznał praktyki stoso
wane przez MPD - min. doręczanie każde
go listu za złotówkę - za niezgOdne z pra
wem. B. jednak niewiele sobie z tego robił 
i swą działalność nadal rozszerzał. Naruszał 
prawo doręczając m.in. przesyłki o wadze 
do 50 gram- zastrzeżonewylącmiedlaPocz-

~redyt no przedszkole no 1 O lot 

Gmina Kocierzew 

Jest bezpiecznie, ale warto być uwainy111 
K redyt w wysokości 685.000 zł, który 

gmina Sanniki zaciągnęła na budowę 
przedszkola i siedziby innych podle

głych jej instytucji, samorz.ąd spłacać będzie 
przez 1 O lat Decyzję o rozłoi.eniu spłaty na 
lata2007-2016rada gminy podjęła jednogło
śnie na sesji 25 kwietnia i była to już chuga 
uchwała w sprawie tego samego kredytu. 
W lutym tego rok.u radni wyrazili zgodę na 
kredyt, ale p!7.ed wyłonieniem banku w dro
dz.e przetmgu, w pierwszej uchwale nie pre
cyzowali wielu spraw. Obecnie wiadomo, re 
kredytu udziela Bank Ochrony Środowiska 
oddział w Płocku, który zaproponował opro
centowanie roczne w wysokości 4,15% plus 
0,25% maiży, do tego należy doliczyć pro
wizję O, 1 %. Łącznie koszty obsługi kredytu 
w ciągu 10 lat wyniosą 163.279 zł. Kredyt 
spłacany będzie z wpływów z podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych i praw-

nych. Radni wyrazili zgodę na tak długi czas 
spłaty kredytu po to, aby - w razie takiej 
poti:zeby - nie zamknąć gminie możliwości 
zaciągania kólejnych kredytów. {mwk) 

Gminna Sanniki • 
. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

w gminie Kocierzew są wiejskie .za· 
bawy, na których zdarzają się prze
stępstwa, których sprawcy pozo
stają niewykryci, zagrożeniem są 
też ~ganie i inni domokrążcy. 

KPP y-< Łowiczu nadkonńsarz Andrzej Ro
kicki. Ten ostatni mówił, re gminaKocieizew 
należy do naJrezpiecmiejszych w powiecie 
łowickim i jest jedyną, w której 
w ubiegłym roku nikt nie zginął w wypadku 
chugowyrn. Problemem sąjednak pijani kie
rowcy i rowerzyści, kradziei.e i domokrążcy. 
Zagrożone działalnością tych ostatnich są 
zwłaszcza osoby starsz.e, samotne, które ła
two wprowadzić w błąd -Apeluję, aby zapa
miętywać marki i kolorysamoclwdów,jakimi 
przemieszczająsiępodejrzane osoby-mówił 
Rokicki WY.iaśniając, re zapamiętanie nume-

rów rejestracyjnych pojazdu to za mało, bo 
prŻestępcy często posługują się kradziony
mi tablicami rejestracyjnymi. 

Jeden dyrektorski konkurs 

G mina Sanniki ogłosiła wanmki kon
kursu na stanowisko dyrektora Szko
ły Podstawowej w Osmolinie. Będzie 

to jedyny konkurs dyrektorski w tym roku, 
który ogłoswny został w związku z koń
cem 5-letniej kadencji Jolanty Mikołajczyk. 
Dyrektora wybierać będzie komisja, którą 
powoła wójt Maria Fudala. Oferty chętnych 
do udziału w konkursie przyjmowane będą 
do 20 czerwca. (mwk) 

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy 
Kocier7.eW w ubiegłym rok.u ~

wił na sesji Rady Gminy 31 maja pracownik 
tamtejszego po.sterunk.u mł. asp. Dariusz An
tosik, do sytuacji w całym powiecie łowic
kim porównywał ją zastq>ca komendanta 

Kolejny apel dotyczył niesienia pomocy 
policjantom prowadzącym postępowanie. 
:zdana się, i,e trudno jest zrlobyć aowody, i,e 

popełniono przestępstwo, bo choć każdy 
o tym wie, to niktnie chce nic mówić. Mimo 
to policja w Kocieu.ewie moi.e się pochwa
lić, re w ubiegłym roku otrzymała od miesz
kańców 9 cennych informacji, na podstawie 
któl)'Ch wsz.cz.ęto postępowanie zakończ.o... 
ne spouą:lzeniem aktu oskmżenia. (mw/9 

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony 

NA SPRZEDAŻ · .NIERUCHOMOŚCI 
NIEZABUDOWANEJ 

położonej w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej 
• Nieruchomość stanowi działka ozn. nr 1366 o p'ow. 1,0479 ha, położona w Łowiczu obręb Korabka. 
• Wiaścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości 

prowadzona jest KW 29270. 
• Nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, 

a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza nieruchomość 
przeznaczona jest pod rozwój funkcji produkcyjno- usługowych. 

• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 154.000,· zł. 
• Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej 

na dzień zawarcia umowy. 
• Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
• Wadium w wysokości 1 O.OOO,· zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Łowiczu 83 9297 0005 07541561 2061 0003 
najpóźniej 3 dni przed otwarciem przetargu tj. w dniu 11 lipca 2006 r. 

• Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa. 
• Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 pok. 25; 
• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie 

podanym w zawiadomieniu o akcie notarialnym Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

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

• Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: (046) 830-09-11. 
• Zarząd zastrzega sobie prawo od,wo/ania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Zdunach 

poszukuje kandydata na stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU 
I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1. wykształcenie minimum średnie, 
2. minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, -
3. znajomość zagadnień spółdzielczych, 
4. dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym. 
li. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 

1. CV, 
2. list motywacyjny, . 
3. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomu ukończenia uczelni, 

.4. kopię dowodu osobistego, 
5. kopię innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata, 
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności, 
7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowniczym. 
Ili. Zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście lub listownie w biurze 

Gminnej Spółdzielni „SCh" w Zdunach • Zduny 46A, 99-440 Zduny 
w terminie do dnia 21 czerwca 2006 r. do godz. 15.00. 

IV. Wstępne rozpatrzenie ofert nastąpi 23 czerwca 2006 r. o godz. 10.00. 
V. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

o terminie przeprowadzanych rozmów. 
_ VI. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć 

postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. ~ 
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PIERWSZY UZ PRZY SZTllUGACH 

Marsz ekologiczny uczniów z SP 1 przeszedł ulicami Łowicza. 

Z bębnami przez miasto 
2 czerwca po raz piąty już ucznio

wie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Łowiczu przeszli ulicami miasta 
w marszu ekologicznym organizo
wanym z okazji święta szkoły. 

Z a werblistkami, które otwierały po
chód, prz.eszli Kaliską, Starzyńskie
go, Sikrnmego,Alejami Sienkiewicza, 

Kaliską na szkolne boisko, gdzie dalej odby
wała się_ zabawa. Tymraz.emakcentpołożo
no na sport i rekreację, dzieci rywalizowały 

Nowy· plon ochrony 

wpraeciąganiu liny, skokach w dal, skokach 
w-zwyż, rzutach do celu. Oprócz tego 
w szkole przeprowadzone z.ostały konkur
sy klasowe. Wkonkursienanajbardziej ,,zie
loną'' salę_ lekcyjną (bogatą w kwiaty) w ka
tegorii klas najmłodszych wygrała klasa Ile, 
w konkursie na pracę_ ekologicmą, w której 
należało zaprezentować w dowolny spo
sób ochronę_ środowiska-klasaIIIa W katt>
gorii klas N - VI, analogicznie w konkursie 
pierwszymwygrałaklasa Via, wchugimNa 

(tb) 

Bolimowskiego Parku Kroiobrozowego 

Pogoda nie popsuła szyków or
ganizatorom integracyjnego plene
ru malarskiego, który 5 czerwca 
odbył się w Nieborowie. 

P ornimo zimna i przelotnych opadów 
deszczu, na plener przyjechało 

42 u~ów z kilkunastu szkół powiatu 
łowickiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Łowiczu, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Parmie i Urzeczu. 
Każdy z nich mógł wybrać sobie miejsce, 
które chciał uwi=ić, jak również techni
kę_. - Nie lubię malować budynków, choć 
wiem, że potrafię, nie wzbudza to mojego 
zachwytu- mówi Aleksandra Figura, uczen
nica Szkoły Podstawowej m 7 w Łowiczu, 
która zdecydowała się_ namalować jeden 
z okazałych dębów ikwitnącenieopoc!alko
lorowe różaneczniki. - Pierwszy raz stoję 
przy sztalugach. Przyjazd na plener zapro
ponowala pani Agnieszka Łazińska, chętnie 
się zgodziłam. Obok stojąjesz.cze dwie szta
lugi, a przy nich Marta Wolska, również 
z ,,.siódemki" i OlaJoannaKuśrnierekzGim
nazjum m 4 na dwa różne sposoby uwiecz
niają pałac. Marta maluje jego środkową 
~,zapełniając nią niemal całą kartę, Ola 
rysuje całą fasadę_ od południowej strony. -
Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. Rzadko 
mallef ę budynki,, moim ulubionym motywem 
są zwierzęta - przyznaje Ola 

Bardzo poważnie do pleneru podchodzi 
Karolina Zimna, uczennica klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego w Z'.espole Szkół Po
nadgimnazjalnych m 4 w Łowiczu. z.decy-

Piotr Kwieciński z klasy V Szkoły Podstawowej w Bocheniu wybrał trudny 
temat - fragment południowej fasady pałacu i fragment parku. 

dowala się_ malować fragment parku, na któ
rym uwi=ijednego zu~ówplene
ru, stojącego przy sztalugacQ. - Jestem bar
dzo :zadowolona, że mogłam tu przyjechać. 
Mam nadzieję, że przyda mi się takie do
świadczenie-mówi licealistka. To pierwszy 
jej plener malarski, ale ma nadzieję, że nie 
ostatni. Choć uczy się_ w klasie matematycz
no-informatycznej, marzy o studiach na 
Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego nie 
poszła do innej szkoły średniej? Z uśmie
chem odpowiada, że nie chciała wyjeżdż.ać 

Łyszkowice 

z Łowicza, ale im bliżej jest matury, tym 
wydaje się_ to coraz bardziej nieuchronne. 

W szyscy uczestnicy pleneru dostali 
upominki od sponsorów i książki 

ufimdowane przez posła Wojciecha Olejnicz
ka Podsumowanie pleneru i konkursu pla
stycznego ,,Magiczne nieborowskie pejza
że", ogłoszonego przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sarni" za
planowane jest jutro, tj. w piątek 9 CZCIWca 
o godz. 12 w Galerii Artymowskich w pała
cyku gen. Klickiego w Łowiczu. (mwk) 

Do aktualizacji planu ochrony Bo
limowskiego Parku Krajobrazowe
go przystąpiła jego dyrekcja. Pra
ce wykonuje Fundacja Ochrony 
Środowiska z Warszawy za 122 ty
siące złotych. 

przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwa
nmkowania ich realizacji. Wnioski składać 
mogą mieszkańcy, samorządy, firmy i in
stytucje funkcjonujące na terenie parku Plan 
wskazywać ma rn.in obszary objęte działa
niami ochronnymi, określać zakres prac 
zwią?.anych z ochroną przyrody i kształto
waniem krajobrazu, wskazywać obszary 
udostępniane dla celów naukowych, eduka
cyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 
amatorskiego połowu ryb i dla innych form 
gospodarowania oraz określenie sposobów 
koraystani.a z tych obszarów, ustalenia do 
studiów uwarunkowań i kienmków zago
spodarowania pizeslI7.ennego gmin, miejsco
wych planów zagospodarowania pmmz.en
nego-stąd właśniepQtmfaspołecznej kon
sultacji. (we.z) 

Fikcyina kradzież Audi wyszła na iaw 

Z akończenie prac przewidziane jest na 
30 listopada. Wyniki będą udostęp
niane w siedzibie Dyrekcji BOK 

w Skierniewicach i na stronie internetowej 
od l do 19 grudnia Do 19 grudniaparlcpIZyj
muje pisemne wnioski i uwagi do udostęp
nionych wyników prac. Infonnatja na te
mat ustosunkowania się_ do uwag zamiesz
czona z.ostanie po żakończeniu prac. 

Plan zawierał będzie cele ochrony przy
- rody, krajobrazu i wartości kultury oraz 

Po blisko rocznej pracy opera
cyjnej, łódzcy policjanci ujawnili 
fakt zgłoszenia kradzieży samo
chodu, która w rzeczywistości ni ... 
gdy nie zaistniała. 

Z głaszającym był 28-letni mieszkaniec 
grninyŁyszkowice,PawełJ. W r=rw

cuubiegłegorokuzgłosiłonwVIKomisaria
ciePolicjiwŁodzikradzieżsamochoduoso

bowegomarkiAudi 80, do której miało dojść 
rzekomo z terenu giełdy samochodowej 
przy ulicy Lodowej w Łodzi. Jego wartość 
oszacował na około 19 tysięcy złotych. Po 

Sobol rusza na morską wyprawę 
Pożegnanie będzie pod pomn_ikiem papieża 

Kamil Sobol, 25-letni łowicza
nin, mistrz taekwondo i miłośnik 
kajakarstwa, w najbliższą nie
dzielę 11 czerwca pożegna się 
z Łowiczem przed wyruszeniem 
w zapowiadaną pielgrzymkę w hol· 
cizie Janowi Pa-Mowi li kajakiem do
okoła Półwyspu Apenińskiego. 

J ak dotąd największym osiągnię
ciem kajakarskim Kamila było 
spłynięcie Wisłą do Morza Bał

tyckiego. 
O godz. 10.30 rozpocznie się_ msza 

święta w bazylice katedralnej w intencji 
powodzenia wyprawy, po niej, ok. 
11.30, pożegnanie łowiczanina przeniesie 
się_ pod pomnik Jana Pawła II. Swoją obec
ność zapowiedział bp senior Alojzy Or
szulik, który objął honorowy patronat nad 
wyprawą. Poświęci on sprzęt, z jakim Ka
mil wyruszy w morska wędrówkę_ i pobło
gosławi pielgrzyma, który ma złożyć kwia
ty pod pomnikiem papieża, po czym wy
ruszy w drogę_ do Wenecji. 

pielgrzymką mieszkańców Łowicza 

i powiatu. 
Kamil wyruszy z Wenecji 14 czerw

ca, będzie płynął specjalnie przygoto
wanym dla niego morskim kajakiem 
wzdłuż wybrzeża Półwyspu Apeniń
skiego przez morza: Adriatyckie, Joń
skie, Tyrreńskie. Meta ekspedycji ma 
być w Watykanie, przy grobie Jana 
Pawła Il. Łowicznin zamierza pokonać 
w sumie 3 tys. km w 4 miesiące. Wcze
śniejsze, nieoficjalne pożegnanie kajaka
rza, przed jego wyruszeniem w trasę_, 
~e miało miejsce 9 czerwca w pubie 
„Smok" przy ul. Koziej. 

N owy Łowiczanin objął piel
grzymkę_ Kamila patronatem, 
informacje z jej przebiegu będą 

Kamil Sobol zamieszczane na stronach gazety za każ
dym razem, gdy uda nam się_ z nim skon-

Karnil na czas zakończył przygotowa- taktować. Oprócz tego zainteresowani 
nia. - Jestem gotowy psychicznie i fizycz- mogą dowiedzieć się_ więcej o pielgrzymce 
nie do wysiłku - deklaruje, ale powtarza, na stronie internetowej: www.lowicki
że oczekuje psychicznego wsparcia i mo- pielgrzym.te.pl 
dlitwy, chce by jego pielgrzymka stała się_ (tb) 

złożeniu stosownych dokumentów, otrzy
mał odszkodowanie za skradziony samo
chód od firmy ubezpieczeniowej w wyso
kości 10.300 złotych. 

Pomimo tego łódzcy policjanci przez cały 
czas prowadzili czynności operacyjne w tej 
sprawie. Dlaczego? - Jeden z naszych miał 
nosa i wydawało mu się, że coś w tej sprawie 
nie gra.„ - dowiedzieliśmy się_ w komen
dzie. Ustalono, że kradzież w ogóle nie za
istniała - właściciel samochodu postanowił 
wyłudzić odszkodowanie i sfingował kra
dzież. W trakcie postępowania okazało się, 
żewprocedeu.epomagalimudwaj inni męż-

czyżni w wieku 23 i 27 lat Paweł J. zapro
ponował współsprawcom tysiąc złotych 
wzamianza,,pozbyciesię_"autaMęi:czy:źni 
pIZyję_li pieniądze i sprzedali samochód nie
znanym im złodziejom na kilka dni przed 
zgłoszeniem kradzieży. Dwóch członków 
przestępczego trio policjanci zatrzymali we 
własnych mieszkaniach W ręce policji wpa
dli właściciel Audi i 23-letni kolega, który 
pomagał mu pozbyć się_ auta Trzeci z męż
czyzn przebywa aktualnie w areszrie śled
czym, ponieważ został tymczasowo aresz
towany w związku z innym przestęp
stwem. (mak) 

ŁOWICZ 
ul. Bonifraterska 2 

tel (046) 837-45-55 

Bonifraterska 
wrm z firmą „Paul Hartmann Pols~a" Sp. z o.o. 

POLECA: 
• nowoc.NIM, specJcrlfttycm• opotrunłd no~, 
łrudnogojqu fit rany (fachowa pomoc personelu w dobora) 

• opalld PJWC~ fyłakow• 
• r.tundowcsM ~homaJłłd ł wkładki 
• #odłd do plełf nocJ ~chorych 
• wylOfcNJ klaty cUnlenłonŃtW w promocyjnych cenoch 

Ponadto Apteka „Bonifraterska" OFERUJE: 
• najnłtta cny w okolicy na włel9 preparatów 
• Sełd IO lfOłI 
• kofły 1łał•90 pacjenta : tabatamł I nagrodami 
• łcOł~ Iw n ł Dł' Ir.ny l!ilt w J»łnvm wyboru 
• pr09tam opłfid łarmac•utycz:MJ (m,fn. Indywidua dor d.złwo, 

Informowanie o prol*mach „teowych, monlł0towanl• lnt„akcjł) 
•»Id r.cepłutow• Mai kr•my robłOM na mmówl9nle 
dła tk6fY I probt.mamł 

UWĄGA! w KAŻDY PIĄTEK 
NA KAIDĄ RECEPTĘ 103 RABATU -
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Dyreldor Kowalski w rozbudowywanej świetlicy szkolnej. 

Dzierzgówek 

PO WAKACJACH JAK W NOWEJ SZKOU 
1 września przebudowana 

zostanie Szkoła Podstawo
wa w Dzierzgówku w gminie 
Nieborów. Pierwotnie koniec 
prac zaplanowany był na ko
niec roku kalendarzowego, 
jednak wykonująca je socha
czewska firma Hegor reali
zuje je bardzo sprawnie. 

P race trwały całą zimę. Pieiw
sza ich r:z.ęf;ć obejmowała wy

mianę starego, płaskiego dachu, na 
któtym zatrzymywał się śnieg i sta
ła woda, w związku z czym prze

. ciekał. Nowy blaszany dach ze spa-
dem na obydwie strony założono 
po dokonaniu nadbudowy. Wyższej 
nadbudowy nie można było wyko
nać ze względów architektonicz
nyćh, dlatego poddasze nie będzie 
użytkowane. Prace na dachu zakoń
czyły się w lutym, a w marcu finna 
zabrała się za kolejną r:z.ęf;ć inwe
stycji. Obecnie jeśli wejdzie się do 
szkoły i otworzy drzwi prowadzą-

ce na hol, któtym dochodziło się do 
sekretariatu i gabinetu dyrektora, z.a 
tymi drzwiami jest plac budowy. Hol 
został wyburzony, przebudowie 
podlega świetlica i zaplecze kuchen
ne. Obecnie powstaje nowy, więk
szy hol, powiększono świetlicę, wy
budowano nowy pokój nauczyciel
ski, kończą się prace przy remoncie 
zapiecz.a kuchennego. Wylewane są 
posadzki, układana terakota, elek
tryka, tynki itd 

W wyniku remontu szkoła po
siadać będzie nowoczesne zaplecze 
kuchenne - punkt wydawania po
siłków, spełniające wymogi unijne. 
Powstanie też przestronny pokój 
nauczycielski, do tej pory nauczy
ciele gnieżdzili się w długim i wą
skim pomiesz.czeniu o niewielkich 
okienkach. Na górze powstanie też 
nowe pomiesz.czenie dla biblioteki, 
a także sala dydaktyczna która może 
być wykorzystywana na zajęcia re
kreacyjno-sportowe. Docelowo · bę
dzie to klasopracownia przyrodni-

cza W ramach przebudowy dodat
kowo zaplanowano też malowanie 
sal dydaktycznych oraz cyklinowa
nie korytarz.a górnego i sal dydak
tycznych na dole. 

C zy modernizacja szkoły 
w Dzierzgówku była jednak 

potrzebna? Jak mówi dyrektor Bo
lesław Kowalski przede wszyst
kim istniała pilna potrzeba poło
żenia nowego dachu. Ponadto po 
powstaniu w Dzierzgówku gim
nazjum placówka ta przejęła nowy 
ciąg dydaktyczny, pozostawiając 
podstawówkę w starej szkole, 
która od swojego powstania 
w roku 1967 nie przeszła żadnego 
poważniejszego remontu. 

Dyrektor pragnąłby także, aby 
szkoła została docieplona. Prace 
wykonaćmogblbytasama firma,jed
nak byłby to koszt ponad l OO ty
sięcy złotych. W najbliższym cz.a
sie przedstawi tę sprawę radnym 
gminy Nieborów. 

(wcz) 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 

Promocja • nawozy inne rtł 
• węgiel "~"'~o 
•miał "~" ~ •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: 

renowacje 
~ remonty./ naprawy 

./ wymiana tapicerki 
tel. 042) 719·85·90, 0502·323-440 

• koks st~:'fł 
• gr~ek EKO "~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R·735 

ADIKA • TŁUIAC,IMiM,Mll 
~!4!f!.J!.!K~ 
1kore8pondencjabandlowa 111.~~ 
I materiały proinQc:yjne 1\0ll'.J'" 
Tel. 0693-833-062, e-mail: annika.al onet.eu 

8.06.2006 r. 

lepiei się poznać w Goleńsku 
Druhowie z Ochotniczej 

Straży Pożarnej, radni 
i mieszkańcy Goleńska mie
li w tamtejszym Domu Lu
dowym imienia Wincentego 
Kaźmierczaka spotkanie in
tegracyjne. 

P retekstem do spotkania było 
niedawno obchodz.one Święto 

Strażaka oraz wybór nowego zarzą
du OSP, na czele którego stanął jako 

prezes druh Zenon Dróżka Spotka
nie zostało"poprzedzone mszą świę
tą w „ludowcu!' w Goleńsku. We 
mszy uczestniczył również poczet 
sztandarowy goleńskiej straży. 
Mszę świętą odprawił proboszcz 
parafii katedralnej Wiesław Sko
nieczny. Pobłogosławił nie tylko stra
żakom, ale też przyszłe zbiory. Bez
pośrednio po mszy wystąpił z krót
kim programem zespół folkJory
styczny Maz.owia z Łowicza. 

Potem było biesiadowanie i dys
kuaje przy stołach. - Zaletą takich 
spotkań jest zawiązywanie na nowo 
więzi między mieszkańcami wsi 
a nawet sąsiadami. Młodzi pozna
wali starszych, starsi wspominali 
dawne czruy. Ostatnio więzi mi{dzy 
ludźmi nawet na w.si słabną. .. - po
wiedział nam kronikarz OSP Goleń
sko Jan Uczcjwek. Spotkania inte
gracyjne w Domu Ludowym mają 
być kontynuowane. (mak) 

Kiernozia 

Budynek Urzędu Gminy 
będzie ocieplony 

Kończą salę w Bełchowie 

W czerwcu w Urzędzie Gmi
ny w Kiernozi przeprowa
dzony będzie przetarg na 

termomodernizację budynku tegoż 
urzędu. Prace mają być przepro
wadzone do 30 sierpnia Planowane 
jest ocieplenie stropodachu i ścian, 
które zostaną pokryte nowym tyn
kiem Oknaichzwiwtjściowedo~ 
du wymienione zostały już kilka lat 
temu. Otwarcie ofert, jakie wpłynęły 
do przetargu odbędzie się dziś, 
8czerwca 

Zrób wianek, 
przyjedź no Sobótkę 

W czerwcu zakończy się 
najprawdopodobniej budo
wa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Beł
chowie. 

O becnietrwająpracewykończe.. niowe, pozostaje też założe
niedachu. Uczniowie korzystać będą 
z obiektu od nowego roku szkolne
go. Prace rozpoczęte w październi
ku 2005 roku pro'l}'adzi finna Ter
bud Wiesława Łona z Kiernozi. L'.a
plecze przykryte jest już "dachem, 
trwają też prace przy zakładaniu 
dachu na głównej sali. Założono 
okna, położono tynki Posadzki są 
już .wylane, pozostaje jeszcze poło
żenie podłóg, w tym parkietu na sali. 
Sala ma wymiary 24 na 12 metrów. 
Całkowity koszt jej budowy to 
kwota około 700 tysięcy złotych. 

Prace na sali gimnastycznej 
zmierzają ku końcowi. Szkie
let dachu został już założony. 

Szkoła Podstawowa w Bełchowie 
była do niedawna jedyną placówką 
na terenie gminy Nieborów nie po
siadającą sali ginmastycznej. Od no
wego roku szkolnego uczniowie 
będą cieszyć się upragnioną salą. 

(lvcz) 

G minny Ośrodek Kultury 
w Kiernozi ogłosił konkurs 
folklorystyczny na najładniej

szy Sobótkowy wianek. Zaprosze
nia do wzięcia w nim udziału roze.. 
słano do ośrodków kultury, szkół 
i przedszkoli z powiatu łowickiego 
i z gminy Sanniki. Zostanie on roz
strzygnięty w noc Świętojańską 
w parku Łączyńskich w Kiernozi, 
23 czerw~ po godz. 18, tuż po roz
poczęciu dorocznej imprezy. Wianek 
sobótkowy wykonany może być 
z kwiatów świeżych lub bibułowych, 
koniecznie musi być w nim świecz
ka, którą się zapala przed puszcze
niem na wodę. Zwycięzcy i uczest
nicy konkursu otrzymają nagrody. 
W ubiegłym roku w konkursie wzi~ 
łoudziałokoło 150wianków. (mwk) 

, 
Swietlica rośnie 
iak na droidiach 
Ściany budowanej w Nie

spuszy świetlicy już stoją, 
zalewane są stropy i trwają 
przygotowania do wykona
nia dachu. 

Z adanierealimjenazłeceniegminy Chą.mo łowicka finna Eco 
Piec. Budynek staje od początku 
kwietnia na narożnej działce, którą 
gmina wykupiła blisko 2 lata temu. 
Będzie on parterowy, o łącznej po-

ECOlHERM Sp. z o.ó. 

ZATRUDNI KIEROWNIKA ROBÓT 
w branży instałacJinei 

Wykształcenie średnie lub wyższe 
Ecotherm Sp. z o.o. 

99-400 Łowia, ul. Jana Pawła li 177 /179 
tel/fax (046) 837·52·83, (046) 837·57·50 

biuro@ecotherm.com. 

wierzchni około 120 m2• We wnę
trzu znajdzie się sala zebrań, dwa 
mniejsze pomieszczenia zapiecz.a 
i sanitariat. Teren świetlicy zostanie 
ogrodzony, ułożone zostaną na nim 
chodniki. Wykonawca prac ma wy
posażyć świetlicę w konieczny 
sprzęt, taki jak stoły, krzesła, regały. 
Inwestycja kosztuje gminę Ch~o 
320 tys. zł., 80% tej kwoty pokryte 
zostanie z pieniędzy unijnych, reszta 
z bu~tu gminy. (tb) 



1906-2006 
mamy100 at 

apra ą 
Rada Nadzorcza i Zarząd 

OSM w Łowiczu 
10:00 -1 .• oo DZI · Ń OTWA · 
Zapraszamy do zwiedzania zakładu mleczarskiego przy ul. Przemysłowej 3 

i innych obiektów OSM w Łowiczu 

17:00-17:10 powitanie gości, przedstawienie 
programu I informacja o konkursach 

17:10-17:45 występ Zespołu Ludowego 
BOCZKICHElMOŃSKIE 

17:45-18:00 konkursy z nagrodami dla dzieci 

18:0G-18:10 część oficjalna 

18:10-18:30 konkursy rodzinne oraz konkursy 
wiedzy o OSM w Łowiczu 

18-.30-19:45 występ zespołu 

nek 
19:45-20:00 konkursy z nagrodami radia VICTORIA 

20:00-21:00 występ zespołu R6 . ·. ---·u·- ~ 

21:00-21:25 finał konkursów prasowych 
i radiowych oraz rozdanie nagród 

21:25-22:40 gwiazd~ wieczoru I 
22:41-22:50 pokaz laserowy 

22:S0-23:00 zakończenie • 
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Futbol, 
futbol ... 

KRZYSZTOF·~ MIKIAS ,I ~ ' 
-----i~. 

SPOZA \ 
KADRU 

zatrzymać, bo dla następnych pokoleń 
Polaków byłoby znacznie lepiej, gdyby 
budować dobrobyt na miejscu. Tym bar
dziej przykro, że w świat wyjeżdżają 
(podobnie zresztą było w latach osiem
dziesiątych) ludzie młodzi, którzy wy
kształcenie zdobyli w Polsce, ale WYko
rzystywać swą wiedzę będą już gdzie 
indziej. Niektórzy może wrócą, wielu jed
nak zostanie. 

8.06.2006 r. 

P rawdę powiedziawszy nie tytko 
ja zapewne nie mogę się już 
doczekać wakacji, choć na urlop 

będę mógł się wybrać dopiero w poło
wie lipca. Zresztą za chwilę dni popły
ną bardziej wartko, bo przecież rozpo
czynają się mistrzostwa świata w piłce 
nożnej i większość z nas z zaintereso
waniem będzie śledzić występy polskiej 
drużyny. Nie będę przeprowadzał w tym 
miejscu szczegółowej analizy szans na
szego zespołu, bo rozmaitych fachow
ców od futbolu w codziennych gaze
tach, radiu i telewizji jest aż nadto, ale 
uważam, że los nam sprzyjał wyjątko
wo i jeśli mamy nawiązać choć trochę 
do sukcesów drużyny ś.p. Kazimierza 
Górskiego, to szansa jest niepowtarzal
na. Przypomnę, że mamy w grupie Niem
ców oraz dwie drużyny latynoamery
kańskie: Ekwador i Kostarykę. Na Niem
ców zapewne nie będzie silnych, przy
najmniej w rozgrywkach grupowych, bo 
po pierwsze zawsze mieli reprezenta
cję lepszą od naszej, bywali mistrzami 
albo wicemistrzami świata, a poza tym 
będą grać na własnych stadionach, na 
których jak powszechnie wiadomo go
spodarzom nawet ściany pomagają nie 
wspominając o publiczności i sędziach. 
Dla niektórych może być przykre, że 
gole mogą nam strzelać ci, którzy na 
dobrą sprawę mogliby grać w repre
zentacji Polski: Miroslav (Mirosław) Klo
se, syn byłego piłkarza Odry Opole i re
prezentantki Polski w piłce ręcznej, oraz 
Lukas (Łukasz) Podolski. Kiedy kilkana
ście lat temu zacząłem pracę w Telewi
zji Polonia, która jest programem sateli
tarnym Telewizji Polskiej, a skierowana 
jest głównie do Polaków mieszkających 
za granicą, moje zainteresowanie i kon
takty z tak zwaną Polonią niepomiernie 
wzrosły. Od tamtego czasu pilnie ob
serwuję więc i tych, którzy wyjechali 
w poszukiwaniu dostatniejszego życia, 
jak i potomków tych, którzy za bliższą 
lub dalszą granicą znależli się często 
wbrew swej woli. A rodaków, którzy 
układają sobie życie na obczyźnie cią
gle przybywa. Przykro patrzeć na to, 
że zarobkowa emigracja nie chce się 

A le my wracajmy do futbolu, który 
czy to tylko w lokalnym, czy 
w międzynarodowym wymiarze 

jest dla współczesnych pewnym sub-. 
stytutem dawnych wojen i wojenek. Poza 
Niemcami, do których mamy od wieków 
stosunek szczególny, przyjdzie nam zatem 
na tych mistrzostwach wojować z Ekwa
dorem i Kostaryką. Trochę, jakby wojska 
pod dcmódzlwem Kościuszki czy Pułaskie
go miały toczyć bój z południowoamery
kańskimi Indianami. Na marginesie: w Ko
staryce rdzennych mieszkańców uchowa
ło się niewielu, za to w Ekwadorze stano
wią prawie połowę ludności. Kostarykań
czyków jest dziesięciokrotnie, a Ekwador
czyków trzykrotnie mniej niż nas, więc silę 
ognia też powinniśmy mieć większą, choć 
w sporcie akurat takie porównania często 
zdają się psu na budę. 

Wielkie emocje wzbudziły zmagania rekreacyjno-sportowe, w tym przeciąganie liny. , 

W
najbłiższym czasie czekają nas 
futbolowe emocje nie tylko 
w reprezentacyjnym wydaniu. 

JAK WYLECZYC tAPK~ MISIA 
O Dniu Dziecka w SP 4 pisze Wojciech Czubatka 

Nie wiemy jeszcze (a dowiemy się tego 
w najbliższy poniedziałek), z kim Pelika
nowi przyjdzie walczyć w barażach 
o pilkarską drugą ligę. Osobiście wolał
bym w Łowiczu zobaczyć Polonię By
tom niż jakąkolwiek inną drużynę, bo Po
lonia to niezwykła tradycja. Jeśli moje 
życzenie się spełni, za tydzień napiszę 
o Polonii znacznie więcej. W każdym razie 
Boże Ciało w Łowiczu tym razem zapo
wiada się nadzwyczaj interesująco, bo to 
właśnie w ten niezwykle świąteczny 
dzień, zapewne już po procesji i obiedzie, 
piłkarze Pelikana po raz pierwszy w historii 
będą pukać do drugiej ligi. I jeszcze w uro
czyście zawsze obchodzonej na naszej 
łowickiej ziemi oktawie Bożego Ciała do
wiemy się, czy cel został osiągnięty. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Zapraszamy na kiełbaski z gńlla. 
Dziś dla każdego znajdzie się u nas 
coś smacznego - zachęcały od sa
mego progu nauczycielki z łowickiej 
Szkoły Podstawowej nr 4 - organiza
torki imprezy z okaz'ji Dnia Dziecka, 
która bylajednocześniepodsumowa
niem szkolnego projektu „Łapy, łapy, 
cztery łapy", jaka odbywała się 
w czwartek, 1 czerwca. 

Z organiz.owana w szkole 18 maja (pod 
czas ,,Dnia Księżaka") aukcja potraw 

i uczniowskich wyrobów przyniosła aż 
1.070 złotych, które to pieniądz.e w całości 
przemacwne zostały na organiz.ację owego 
Dnia Dziecka Atrakcji było zatem co nie-

miara: kiełbaski i kaszanka z grilla, kanapki, 
soki i napoje, prz.edstawienie o Kocie w bu
tach, konkurs piosenki, malowanie na kafel
kach, zabawy rekreacyjno-sportowe, w tym 
niezwykle pasjonujące i budz.ące wiele emo
cji przeciąganie liny, wizyta policjanta 
z psem, pokaz stnmicki, chnuchany zamek, 
możliwOOć poszybowania w górę na stra
żackim podnośniku, wreszcie możliwość 
z.asięgnięcia porad u prawdziwego wetery
narza dyżurującego w jednej z klas. 

Imprez.a zorganizowana została na ob
szernym placu za szkolą, jedynie pizedsta
wienieodbyło sięwsaliginmastycznej. Dzieci 
nie zostały pozostawione same sobie, ale 
w kolejnych atrakcjach brały udział klasami 
z towarzyszeniem wychowawcy. C-z.y ta-

Polski Związek Motorowy 
OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO 

Rozpączęcl·e kursu· 1 • 12.06.2006 godz. 16°0 

li - 19.06.2006 godz. 1600 

Jazdy na kat. „B" ·TOYOTA YARIS I (stary typ) 
·TOYOTA YARIS li (nowy typ) 

Jazdy na kat. „C" • MAN- . 
Jazdy na kat. „C+E" • MAN + przyczepa tandem 

Zapisy na kura: ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1 
w godz. pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 lub tel. (046) 837-39-81, 0509-234-152 • 

MECHU I U 
I ElEITROMECHINIKA POJAZDOWA 

Stefan Wlemicli 

Wykonujemy wszystkie BADANIA TECHNICZNE m.in. 
•okresowe samochodów osobowych, 
' ciężarowych , autobusów, ciągników rolniczych, 

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

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

CZVNNE: pn.-pt. 7.00-21.00, sob. 8.00-14.00 
tel. 046 837-94-50, fax 046 837-93-63 
Sklep z częściami zam1enn1111i 
Łowicz, ul. Poznańska 120 
„MERIT" Stary Rynek 8, tel. 046 837-82-92 ~ 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

*** 
REGENERACJA 

TONERÓW I ATRAMENTÓW 

lllfłll.B• PJJll.DIBll 
łowia, ul Krokowska 1, tel. 830 07 69, 505 006 331 . 

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

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS sic Prowadzimy sprawy, 

S 
Ir które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

DO NA (046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

TANIE OGRZEWANIE~ 
ULRICH, FOK Us-PLESZEW. ELEKTROMET, PURMO 
KOTŁOWNIE: ekogroszek, węgiel , gaz, olej, pele! drzewny ~ 
INSTALACJE: miedź, pex-al, stal, zaciskowe, skręcane -
• GRZEJNIKI aluminiowe • ltalowe • podłogowe -
• rekupentowy • klimatyzatory • kolektory „_ 
• pomPJ ciepła • kominki z ayate.m nadmucllowym -
• pro,Jektowae • eprzedai • mOlltat • serwis 

kie rozwiąz.anie nie zabiło pizypadkiem 
w uczniach spontaniczności i radości 
z uczestnictwa w imprezie? Reporter NŁ 
miał okazję zjeść kiełbaskę w towarzy
stwie najmłodszych uczniów i smutku 
jakoś nie zaobserwował. - Bawimy się 
bardzo dobrze - mówiły bezpośrednie, 
roześmiane dzieciaki z ochotą pozujące 
do zdjęć. 

O wszystkich atrakcjach w SP 4 nie da 
się napisać, gnmt powiedzieć, że dzieci mo
gły nawet zapytać weterynaaa o sprawy 
związane re swoimi zwierzakami: pieska
mi, kotkami czy chomikami, a weterynarz 
z równąpowagą odpowiadał też na pytania 
o złamaną łapkę pluszowego misia 

(wcz) 
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NIE BYtO POMPY, Rowerzystko 
poszkodowano w Tydówce 

Z łamania lewego uda doznała 79-letnia 
roweraystka Kazimiera G. z Tydów-
ki w gminie Kiernozia podczas wy

padku, który zdaraył się na skrayżowa
niu w tej miejscowości w środę 31 maja 
około godziny 13.00. Kierujący samocho
dem marki Volkswagen Transporter 
25-letni Paweł N. z powiatu łowickiego 
jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu 
potrącij rowerzystkę, która wyjechała 
z drogi podporządkowanej. Kazimiera G. 
w wyniku uderzenia doznała złamania 
kości w lewym udzie i została pnewie
ziona do szpitala w Łowiczu. Kierowca 
busa był trzeźwy, roweraystka zapewne 
również, ale mimo to w szpitalu - zgod
nie z procedurami - pobrano od niej krew 

SKĄD Wl~C BYtA WODA? 
Ile sztuk inwentarza jest w go

spodarstwie rodziny T., skąd czer
pano wodę do ich pojenia i czy Gie
rek pozwalał na zakładanie kranów 
poza licznikiem - tak brzmiały nie
które pytania, jakie padały na roz
prawie dotyczącej kradzieży wody 
z wodociągu w gminie Kiernozia, 
która odbyła się w czwartek 
1 czerwca przed Sądem Grodzkim 
w Łowiczu. 

P rzypomnijmy, ż.e prowadz.ąca 24-hek
tarowe gospodarstwo Danuta T. oskar

żona jest o to, ż.e od lipca 1998 roku do 
grudnia 2005 roku dokonała nielegalnego 
poboru wody w ilości 6285 m3 o wartości 
9.047 zł, ale do czynu tego nie przyznaje się. 

Pu.esłuchiwanie czterech świadków prze
wodniczący przerywał kilkakrotnym po
uczeniem oskarżonej Danuty T. i jej ojca 
Jana K, któray zabierali głos bez rezwole
niasądu, komentując pytania sędziego. Roz
prawa rozpoczęła się od pytań oskarżonej 
na temat obecności reportera Nowego Łowi
czanina, czy musi być na sali. Sędzia odpo
wiedział, ż.e dziennikarz nie musi być ale 
moż.e, bo rozprawa jest jawna. Danuta T. 

Łyszkowice 

powiedziała wtedy, ż.e ona sobie nie życzy 
naszej obecności. - Oskarżony nie jest od 
tego, aby decydować, kto ma być na sali -
bmniał dalszy ciąg pouczenia 

S ekretarza gminy Kiemo~a, Jarosława 
Boguckiego, reprezentującego stronę 

pokrzywdzoną pytano, jak obliczono szko
dę (ilość wody, jaka mogła być pobrana nie
legalnie -przyp. red.). Wyjaśniał, ż.e na pod
stawie norm Ministerstwa Infrastruktury, 
określających zużycie wody dla odbiorców 
nie posiadających wodomieray. Jako pod
stawę prajęto 14 sztuk bydła oraz 7 sztuk 
trz.ody chlewnej. Pracownicy urz.ędu gminy 
mają od sołtysów i konserwatorów wodo
ciągu ogólną informację o ilości zwierząt 
utIZymywanych w gospodarstwach, bo jest 
im to potrzebne do niektórych sprawoz
dań. - Nikt u mnie nie był i nie liczył zwierząt. 
To jest li%"Sane z palca - odpowiadała na to 
oskarżona. 

Z kolei konserwator gminnego wodocią
gu, Adam O. mówił, ż.e przez 13 lat dwa 
razy w roku odczytuje zużycie wody 
w gospodarstwie T., podobnie jak u wszyst
kich innych odbiorców. W gospodarstwie 
są dwa wodomierze, ale zużycie wody 
w obone zawsze było minimalne - około 

Modernizocio boisko potrwa do sierpnia 'l iemia nawieziona i wyrównana, trawa 
zasiana, aktualnie rozprowadzany jest 
nowoczesny system nawadniania 

murawy - tak w kilku słowach mo:żna stre
ścić roboty związane z gruntowną moderni
zacją płyty boiska gminnego Ludowego 
Zespołu Sportowego ,,Laktoza" w Łyszko
wicach. Z uwagi na okres wegetacji spetjal
nie dobranych mieszanek traw na boisko
wtj murawie, oddanie boiska pod treningi 
piłkarskie i jakiekolwiek rozgrywki przewi
dywane jest dopiero na sierpień tego roku. 

Po zakończeniu wszystkich robót zwią
zanych be7pośrednio z płytą boiska, upo
rz.ądkowane zostaną również trybuny dla 
widzów i najbliższe otoczenie gminnego sta
dionu. W związku z modernizacją płyty 
boiska,dorocznywakacyjnyfestynwŁysz
kowicach odbędzie się w tym roku nie na 
boisku, ale na lokalnym targowisku w są
siedztwie sklepu Lewiatan. Przypomnijmy, 
ż.e gwiaz.dą na tymż.e festynie ma być -re
spół Ich Troje z Michałem W!Śniewskim. 

(mak) 

Okolicznościowy dotowni~ pocztowy 
no 870-lecie Łowicza , 

Poczta Polska wyemituje z oka
zji obchodów 870-lecia Łowicza 
datownik okolicznościowy. 

D atowniki takie - a raczej znaczki, ko
perty, widokówki, karty pocztowe 
i inne praesyłki stemplowane nimi -

są nie lada gratką dla filatelistów. Datownik 
bę_clzie dostępny na wydzielonym stoisku 
pocztowym w budynku poczty pray ulicy 
3 Maja w Łowiczu tylko w dniu l lipca tego 
roku. - Będzie nim można stemplować tego 
dnia w.eystko to się da, ale tylko tego jedne-

go dnia. .. - powiedział nam Jacek Rutkow
ski zrnitjskiego WydziałuAnaliz i Promocj~ 
który wystąpił do poczty o wydanie da
townika Dodatkowo będą nim stemplowa
ne przesyłki wychodzące tego dnia z Łowi
cza Potem jeszcze pu.ez miesiąc będą nim 
stemplowane wszystkie wydawane w tym 
czasie w łowickim lll7.ędziepocztowym wy
dawnictwa abonamentowe. Zgodnie z zasa
dami filatelistycznymi i przepisami pocz
towymi, które regulują emisje okolicznościo
wych datowników, po 30 dniach od mo
mentu wyemitowania datownik zostanie 
znisz.czony. Dlatego też znaczki i koperty 
nim ostemplowane maja szansę mieć cha
rakter unikatowy. (mak) 

Okolicznościowym datownikiem będą oznaczane przesyłki wysyłane 
z Łowicza 1 lipca. 

2-3 m3 na pół roku. Wydawało mu się, ż.e 
wszystko jest w porządku. W obone nie 
było poideł, tylko kran =rpalny, a nie wie
dział ile jest zwierząt w gospodarstwie. 

Dopiero w listopadzie ubiegłego roku, gdy 
anonimowy mieszkaniec Stępowa powie
dział mu, ż.e w gospodarstwie T. jest kran 
poza licznikiem, zgłosił to Unędu Gminy. 
Wójt wysłał go do tego gospodarstwa 
13 grudnia ubiegłego roku wraz z ekipą 
z Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodocią
gowych. Gdyodkrę:ili kran w ogródku, woda 
leciała, ale oba wodomiene stały w miejscu. 
Syn Danuty T. miał stwierdzić, ż.e to ujęcie 
jest nielegalne. , 

Karol D.,pracownikZakladu Usług Wo
dociągowych nie pamiętał wielu szczegćr 
łów dotyczących wizyty w gospodarstwie 
T., ale pamiętał, ż.e wodomierz nie obracał 
się, gdy odkręcono zawór, a młody czło
wiek, którego tam zastali, miał świadomość, 
ż.e to nieopomiarowany punkt poboru. 

W charakterzeświadkazemawałte'i:ojciec oskarżonej Jan K i jtj mąż Ro
man T. Pierwszy z nich mówił, ż.e kran do 
podlewania kwiatów w ogórku założył mię
dzy 1978 a 1980 rokiem, jeszcze ,,za Gier
ka". - C2y Gierek zezwalał na zakladanie 

kranów poza licznikiem? - pytał wtedy sę
dzia, bo świadek nie wyjaśnił, ż.e w gospo
darstwie nie było wówczas wody z wodo
ciągu, ale z własntj studni. Kran był od niej 
w odległości 5 m. W ostatnich latach nie ko
izystano z kranu, bo zamiast kwiatów po
siana jest trawa Rury od wody uległy misz
czeniu, a pompa nie działała, więc zlikwido
wał ją około 5 lat temu. Mówił też, że 
w gospodarstwie są dwie studnie, ale nie on 
wie, ile jest zwierząt, bo ich ,,nie oprząta". 

M ąż oskarż.onej również twierdził, ż.e w gospodarstwie są dwie studnie, 
z których czerpana jest woda. Mówił, ż.e 
kran w ogródku podłączony jest do studni, 
dlatego wodomiene podczas kontroli nie 
kręciły się. Jak ptzejmował z żoną gospo
darstwo, były 3 lub 4 krowy, w ciągu ostat
niegorokukrów i cielaków łącznie było śred
nio 15. 

Sąd zobowiązał gminę do dostarcz.enia 
w ciągu 7 dni umowy o dostarcnmiu wody 
do gospodarstwa T. wraz z rejestrem zuży
cia wody w tym gospodarstwie od podłą
czenia do gminnego wodociągu do chwili 
obecnej. Zakończenia sprawy można się 
spodziewać pod koniec czerwca 

(mwk) 

dobadania. • 
(mak) 

Wyiechoło 
no czerwonym świetle 

W piątek 26 maja 74-letnia rowerayst
ka Eugenia S. wjechała na czerwo
nym świetle na skrayżowanie ulic 

Armii Krajowej orazPoznańskitj i potrąco
na została pnez Fiata 126p kierowanego 
przez 28-letniego Tomasz M. ·Eugenia S . . 
z powodu potłuczenia głowy, kolana i klatki 
piersiowtj pnewieziona została na obser
wację do łowickiego szpitala. Uczestnicy 
tego wypadku byli trzeźwi. 

(mwk) 

• • Pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Grzegorza Grzegorego ze Zdun układają 6etonową kost
kę brukową na parkingu za urzędem gminy w Zdunach. Zwiększy ona powierzchnię dotychczasowego parkingu 
o ponad 20 miejsc parkingowych. Prace miały zakończyć się do 1 maja, jednak ich rozpoczęcie zostało przesu
nięte o kilka tygodni względu na złe warunki atmosferyc~ne. 

Kiernozia 

Nie było chętnych no plac 

A ni jedna oferta nie wpłynęła na prze
targ ogłoszony pnez gminę Kierno
zia na dzier7awę dawnego placu bu

raczanego pray ul. Żychlińskiej w Kiernozi. 
Plac o powierzchni 9.000 m2 utwardzony 
jest trylinką, znajduje się na nim budynek 
biurowo-wagowy i dwie wagi o nośności 
15 ton każda. Gmina próbowała wydzier
żawić plac na 5 lat, ponieważ nabyła prawo 
wieczystego użytkowania od cukrowni 
spółki ,,Polski Cukier" w Dobrzelinie. Praw
nie plac jest własnością Skarbu Państwa. 
Pioponowana stawka wyjściowa czynszu 
wynosić miała wartość 262 q pszenicy we
dług stawek GUS. Ofertą nikt nie był jednak 
zainteresowany i nie wiadomo, czy grpina 
ogłaszać bę_clzie drugi pnetarg, czy raczej 
podejmować negocjacje z potencjalnym za
interesowanym. 

(mwk) 

Gmina Zduny 

Plan zagospodarowania 
gminy na dwa razy 

Radni gminy Zduny podjęli 
w czwartek 25 maja jednomyślnie 
decyzję o sporządzeniu dla gminy 
planu zagospodarowania prze
strzennego. 

spodarowania pnestrzennego, w związku 
z planowaną obwodnicą dla trasy krajowej. 
Wyłączyć ona ma centrum Zdun z bezpo
średniego obciążenia ruchem tranzytowym. 
Wójt Jarosław Kwiatkowski powiedział na 
sesji, ż.e w związku z obwodnicą trzeba bę-

J ego realizację podzielili jednak pomię- dzie wykonać szereg konsultacji z miesz
dzy dwie uchwały. W pierwszej ustali- kań~ zebrać opinie instytutji, które na 

li, ż.e plan zostanie wykonany dla całego tym terenie mają swoje grunty (m.in. po
obszaru gminy, czyli dla wszystkich 24 so- wiat i PKP). Jest to kłopotliwe i bardzo cza
łectw, z wyłączeniem jednak kilku obsza- sochłonne, dlatego bę_clzie można stworayć 
rów na których został on już sporządzony. szybciej plan dla całej gminy, podczas gdy 
Dotyczy to min. 800 ha przeznaczonych plan dla terenu wyłączonego pod obwodni
pod zalesienie. Oprócz tego w uchwale cę będzie mógł powstawać niezależnie, 
wyłąc;zono obszar Jackowie, Szymanowic w swoim tempie. Gmina przystąpi teraz do 
i Zdun. Dla tego terenu zostanie wykonany, ogłosz.enia pnetargu, który wyłoni wyko
w tym samym czasie, oddzielny plan zago- · nawcę planu. (th) 
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Gmina Kocierzew 

Ośrodek kultury w bibliotece 

POPRAWNA POLSZCZVZNA IM NIE OBCA. Troje uczniów łowickiego Gimnazjum nr 1 bar
dzo dobrze wypadło w Ogólnopolskim Konkursie Poldnistycznym "z poprawną polszczyzną 
na co dzień", odbywającym się pod patronatem Rady Języka Polskiego i Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. W gronie 4.282 uczestników konkursu Małgorzata Głowacka (na zdjęciu 
w środku) zajęła 8 miejsce, Emilia Straszyńska była na· 9 miejscu a Norbert Sawicki na 12. 
Wszyscy są uczniami klasy ille, w której języka polskiego uczy Małgorzata Gozdowska. 
W konkursie brało udział aż 42 uczniów tej szkoły. 

Dziewczyny z ~lę~owo najlepiej nopisoly ~y~ton~o 
Po raz piąty w Gimnazjum 

w Błędowie odbył się mię
dzyszkolny konkurs ortogra
ficzny, którego pomysłodaw
cami są nauczyciele języka 
polskiego Alicja Bombrych 
i Marcin Kosiorek. 

W tym roku udział w konkur
sie wzięli uczniowie czte
rechginmazjów: zKocierze-

wiła do rywalizacji troje uczniów. 
Mieli oni za zadanie napisać dyktan
do, któregotekst:zostiłwcześniej wy
losowany spośród kilku, jakie przy
gotowali organizatorzy. Jak się oka
zało nie sprawił ~ większych pro
blemów uczniom, którzy zaprezen
towali w tym roku wyrównany po
ziom. 

na 120 moźłiwych. Drugie miejsce 
zajęły dwie uczennice Gimnazjum 
w Kiernozi: Ewelina Krupa i Moni
ka Knemińska - uzyskały one po 
116 pkt Trz.ecie miejsce zajęła Mar
lena Leduchowska z gimnazjum 
w Kocierz.ewie, czwarte Marla Spy
chała z Gimnazjum w Domaniewi
cach. 

Radni gminy Kocierzew 
podjęli na sesji 31 maja dwie 
uchwały związane z ośrod
kiem kultury i biblioteką. 

W pieiwszej z nich zlikwido
wali Gminny Ośrodek Kul

tury jako jednostkę organizacyjną 
Urzędu Gminy. W drugiej uchwale 
powołali Gminną Bibliotekę Pu
bliczną jako instytucję kultury. In-

stytucja ta będzie miała w swojej 
strukturze także ośrodek kultury, jej 
działalnością kierować będzie dyrek
tor. Będzie to więc sytuacja dokład
nie przeciwna w stosunku do do
tychczasowej, kiedy biblioteka była 
w strukturze GOK. 

Powołanie instytucji kultury po
trzebne jest głównie po to, aby mieć 
możliwość ubiegania się o ministe
rialne dotacje. Samo nazewnictwo 

avante® 

Debiut roku 2005 

oczekuj i wymagaj więcej ••• 

CENTRUM ŚLUBNE 

'llE1LO'J{fł 

Łowicz, ul. Blich 4 
Zaprasza 

placówki nie będzie miało wpływu 
na jej fimkcjonowanie, bo w statucie 
powołanej do życia biblioteki zapi
sano min. Grganizatjęspektakli, kon
certów, wystaw i odczytów, pro
wadzenia amatorskich zespołów ar
tystycznych i kół zainteresowań, 
organizatję imprez rozrywkowych 
i turystycznych- a więc tego, co robił 
GOK, nadto prowadzenia Koła 
Przyjaciół Biblioteki itd. (mwk) 

. wa, Kiernozi, Domaniewic i Błędo
wa Każda z tych placówek wysta-

Najlepszymi okazały się dwie 
uczennice z Błędowa: Magdalena 
Bogucka i Paulina Siejka · z kl. III. 
Obie dziewczyny uzyskaly 117 pkt 

Laureaci mogli w nagrodę wybrać 
jeden z 20 przygotowanych przez 
organiiatorów słowników. Z.akupiła 
je Rada Rodziców. (tb) 

Centrum Ślubne Verona czynne: wt.-pt.: 11.00-18.00, sob.: 10.00-14.00 

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI Q-Cert 
. . 

tylko dla OKIEN z Krakowa! 
Z Mikołajem Plackiem, Dyrekto
rem ds. Marketingu i Sprzedaży 
w firmie OKNOPLAST-Kraków, 
rozmawia Dorota Adamczyk. 

Docota Adamczyk: Panie Dy
rektorze, wielokrotnie słysząc 
o firmie OKNOPLAST-Kraków 
mogłam się spotkać ze stwier
dzeniem. że jesteście Państwo 
liderem. jeżeli chodzi o produk
cję okien PVC w Polsce. Tak 
naprawdę to jednak wiele firm 
moźe o sobie tak powiedzieć ... 
Mikołaj Placek: Oczywiście, ż~ 

każda firma może o sobie coś 
takiego powiedzieć, jednak, gdy 
nie jest w stanie poprzeć takie: 
go stwierdzenia argumentami 
w postaci certyfikatów potwier
dzających jakość wyrobów czy 
przyznanymi nagrodami i wyróż
nieniami od niezależnych insty
tucji, stwierdzenie takie mija się 
całkowicie z prawdą. W naszym 
przypadku posługiwanie się przy
toczonym przez Panią tytułem 

lidera w produkcji okien PVC na 
polskim rynku ma swoje uzasad
nienie w nagrodzie „Lider Rynku 
2006", którą mieliśmy przyjem
ność odebrać w maju tego roku. 
Tytuł lidera Rynku ma dla nas 

prestiżowe znaczenie, gdyż ce
lem tego konkursu promocyjnego 
jest wyłonienie najlepszych w 
Polsce firm, produktów i usług. 
Nagro& ta przyznawana jest 
przez niezależną kapitułę, w skład 
której wchodzą wybitni eksper
ci, oceniający wyniki finansowe 
firmy, jej rozwój, wprowadzane 
inńowacje, jakość produktów i 
wiele innych czynników. Chciał
bym nadmienić, że OKNOPLAST
·Krak!lw otrzymał tytuł „Lidera 
Rynku" już po raz czwarty. 
DA: Ważna jest chyba dla Pań
stwa również opinia Klientów. 
a nie tylko ekspertów? 
MP: Zdecydowanie najważniej

sza. Przecież to właśnie oni są 
użytkownikami naszych okien, a 
co za tym idzie najlepszymi wy
razicielami opinii na temat jakości 
naszych produktów. Dlatego tak 
bardzo cenimy nagrodę „Złoty 

Laur Klienta" przyznaną nam przez 
Przegląd Gospodarczy Gazety 
Prawnej na pod~tawie sondażu 

opinii publicmej wśród Klientów. 
Klienci wybierają w nim najpopu
larniejsze i najlepiej postrzegane 
marki na polskim rynku. Ponie
waż sondaż jest przeprowadza
ny wśród osób, które osobiście 

rniały okazję się przekonać o 
jakości poszczególnych produk
tów, dlatego wyróżnienie ,,Złoty 

Laur Klienta 2005" uznane jest 
za niezwykle prestiżowy tytuł, 
bo otrzymany na podstawie bez
stronnej opinii Klientów. Badania 
przeprowadzane są pod patrona
tem Instytutu Gallupa, jednego z 
najbardziej prestiżowych instytu
tów badawczych na świecie, co 
daje pewność w kwestii rzetelno· 
ści sondażu. Warto nadmienić, że 
OKNOPLAST-Kraków znalazl się 
w gronie zwycięzców wśród tak 
uznanych firm jak Coca-Cola, Lip
ton, Nescafe czy drukarki Hf' 
DA: Wspomniał Pan również, że 
wymiernym czynnikiem oceny 
poszczególnych producentów 
są certyfikaty? 
MP: Myślę, że najtepszym przy
kładem tego jak fatalne produkto
wa są okna PVC w Polsce, były 
badania jakości Związku Produ
centów, Dostawców i Dystrybu
torów „Polskie Okna i Drzwi". W 
pierwszej turze badań tylko nasze 
okno przeszło wszystkie wyma
gania techniczne i formalne, a ba
danych było dziesięciu producen· 
tówl Wiemy również, że Związek 
przebadał wiosną kolejnych dzie· 

sięć okien i znów tylko jeden pro
ducent spełnił wymogi. Patrząc 
statystycznie można stwierdzić, 

że w 90% przypadków nieświado
my Klient kupuje produkt „okno
podobny", który w niedługim 

czasie może stwarzać problemy 
z użytkowaniem. Zwłaszcza, że 

badane były kwestie tak pri oryte
towe z punktu widzenia Klienta, 
jak przepuszczalność powietrza, 
wodoszczelność, sztywność 

statyczna i dynamiczna czy od-
. porność na obciążenie wiatrem i 
bezpieczeństwo! Dlatego będąc 

na miejscu Klienta dopytywal
bym przy zakupie okien o wszel-

. kie certyfikaty potwierdzające 

jakość produktu. 
DA: A C1:V Państwo mogą się 
pochwalić jakimś szczególnyąi 

certyfikatem potwierdzającym 

wysoką jakość Waszych pro
duktów? 
MP: OKNOPLAST-Kraków jest je
dyną-w Polsce firmą posiadającą 
Certyfikat Jakości O-Cert wydany 
przez wiodący w Europie niemiec
ki Instytut Badań nad Stolarką 
Otworowa w Rosenheim. O -doku
ment ten starało się kilkanaście 
polskich firm, ale po otrzymaniu 
stosownej dokumentacji oraz 

auditach wstępnych wszyscy 
oprócz nas wycofali się z tego 
procesu. Certyfikacja wymaga 
bowiem poddania drobiazgowej 
kontroli całego procesu produkcji 
oraz jej zgodności ze wszystkimi 
wymaganiami systemowymi. Je
stem dumny, że to właśnie nasza 
firma obroniła honor naszego kra
ju i,po wielu staraniach w dniu 27 
marca br. pozytywnie zakończyła 
ostatni audit certyfikujący. Został 
on przeprol(Vadzony przez eks· 
pertów z Instytutu Rosenheim, 
którzy byli pod dużym wrażeniem 
naszego przygotowania i w pełni 
potwierdzili najwyższy europej
ski poziom produkcji. Stąd jako 
pierwsi w Polsce, i niełicmi w 
Europie, otrzymałiśiuy prestiżo
wy Certyfikat O-Cert i zostaliśmy 
umieszczeni na oficjalnej stronie . 
notyfikowanego Instytutu: www. 
ift-rosenheim.de. ~ertyfikat ten 
jest dowodem, że już dziś Klienci 
OKNOPLAST-Kraków otrzymują 
stolarkę w pełni zgodną z rygo
rystycznymi wymogami Unii za. 
wartymi w nowej zintegrowanej 
normie. 
DA: Mam nadzieję zatem, że 
wszystkie te działania przynio
są korzyści każdemu potencja!-
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nemu Klientowi. Dziękuję za 
rozmowę. 

MP: Ja również bardzo dziękuję i 
zapraszam wszystkich Klientów 
do zapoznania się z naszymi pro
duktami w salonach sprzedaży . 
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Z. KOSZYKOWEJ NA BROWARNĄ Nadanie imienia 
szkole w Osmolinie 

M szą św. w kościele parafialnym 
w Osmolinie rozpocznie się w sobo
tę 10 czerwca, uroczystość nadania 

miejscowej Szkole Podstawowej imienia Jana 
Pawła Il Podcz.as mszy św. o godz. 9.00 
biskup senior łowicki Alojzy Orszulik pc>
świ((Ci sztandar szkoły. Około godz. 10.30 
rozpocznie się przemarsz uczestników uro
czystości do szkoły, gdzie odczytany zo
stanie akt nadania imienia, pu.ekazany sztan
dar i nastąpi ślubowanie uczniów. Po części 
ofitjalnej wystąpią uczniowie w programie 
artystycznym poświęconym Janowi Paw
łowi II, przewidziany jest też pocz.ęstunek 

Galeria Browarna wypełniona 
była po brzegi w piątek 
2 czerwca, na otwarciu 
wystawy poświęconej trójce 
malarzy: Michalinie 
Krzyżanowskiej (1883-1962), 
Konradowi Krzyżanowskiemu 
(1872-1922) i Henrykowi 
Józewskiemu (1892-1981). 
Artyści ci, związani byli 
z pracownią Konrada 
Krzyżanowskiego 

przy ul. Koszykowej 24 
w Warszawie, założyciela 
warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, malarza, którego 
album Galeria Browarna 
wydała pod koniec lat 90. 

(mwk) 

Loterio no rekolekcje 

N a wystawie można oglądać prace ma
larskie całej trójki, ze specjalnym wy

ró:żnieniern prac Hemyka Józewskiego. Jak 
przyznał w cz.asie otwarcia Andnej Bier
nacki, łowicz.anin, artysta malarz i właściciel 
galerii, Jórewski był przez niego p= wie
le lat niedoceniany, do cz.asu gdy~poś\vi((Cił 
mu wi((Cej uwagi. Wtedy okazało się, jak 
niezwykłą postacią był ten malarz. Cała 
trójka była niezwykle mocno zaangażo
wana w sprawę niepodległości Polski, ale 
Józewski wybija się w tym gronie na plan 
pierwszy. Był zaangażowany w działal
ność konspiracyjnąjuż od 1904 roku. Sil
nie związany z marszałkiem Józefem Pił
sudskim, był później szefem gabinetu 

Otwarcie wystawy w Galerii Browarna. Od lewej stoją Zbigniew Chomicz, Andrzej Biernacki i jego żona 
Elżbieta Bogaczewicz - Biernacka. 

J uż przed pierwszą mszą święta, mło
dzież ze wspólnoty Nowe Życie, któ
ra w ostatnią niedzielę organizowała 

sprzedaż losów loteńi fantowej przed ko
ściołem Świętego Ducha w Łowiczu, miała 
w skrzyneczce pokaźną liczbę 2- i 5-złoto
wych monet, a także kilka 10-złotowych 
banknotów. Wspólnota, działająca ·przy 

wspomnianej parafii, postanowiła w ten 
sposób zbierać pieniądze na wakacyjny 
wyjazd na organizowane przez nią reko
lekcje. Losy kosztowały 5 złotych, każ
dy wygrywał, można było zdobyć za
bawki, maskotki, książeczki, słodycze 
i inne fanty. Młodzież sprzedawała losy 
po każdej mszy świętej. Do kupna losów 
zachęcali też księża podczas ogłoszeń 
parafialnych. 

- premiera, ministrem spraw wewnętrz
nych, wojewodą wołyńskim i łódzkim. 
W czasie II wojny światowej działał 
w konspiracji, po jej zakończeniu był wię
ziony do 1956 roku. Po uwolnieniu zajął 
się malarstwem, które z przerwami upra
wiał już wcześniej od 1918 roku. 

Na wystawie można oglądać cykl jego 
pejzaży morskich i nie prezentowanych 
wcześniej szkiców. Na otwarciu wystawy 
był obecny krewny artysty Zbigniew Cho
micz, który opowiadał o swoich kontaktach 
ze stryjem i o pracowni na Koszykowej 24, 

z którą związani byli trzej bohaterowie 
wystawy. - Pracownia była miejscem ma
gicznym. Jak pamiętam, spotykala się tam 
inteligencja i przy herbacie prowadziia cza
sem burzliwe rozmo~ na tematy sztuki, ale 
także i polityki. Bywali na Koszykowej 
np. Stiinis/aw Broniewski czy Maria Dą
browska - wspominał. 
Dużym zainteresowaniem wśród zwie

dzających cieszyły się zdj((Cia z pleneru 
malarskiego, który odbył się w Arkadii 
w 1904 roku, a którego organizatorem był 
Konrad Krzyżanowski, jeden z twórców 
powstałej w tym właśnie roku warszaw-

„Boczki Chełmońskie" wróciły z Francii 
Osiem par Regionalnego Zespo

łu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmoń
skie", kapela i dwie twórczynie lu
dowe - hafciarka Marianna Paw
łowska oraz wyciankarka Stefania 
Borkowska, wrócili w ubiegłym ty
godniu z Beauvais we Francji, z tar
gówwystawienniczno-handlowych 
Foire<xpo. 

T argi trwały od 24 do 29 maja, prezento
wało się na nich około 300 wystaw 
ców różnych branż - od żywności, 

pop= sztukę, po artykuły wyposażenia 
i dekorację wnętrz. Pobyt grupy z gminy 
Kocierzew rozpoczął się dzień wcześniej, 
a zakończył dzień pó:żniej niż trwały targi. 
Ostatni dzień pobytu we Frantji łowiczanie 

Gmina Chąśno 

wykorzystali na zwiedzanie Paryża. 
W oddalonym od stolicy Francji około 

70 km Beauvais mieszkali w hotelu, a wy
stępy na targach były bardzo intensyw
ne. Każdego dnia targów mieli kilka 
wyjść, na których prezentowali Suitę Ło
wicką. Jeden występ trwał około 20 mi
nut. Tak zwaną animację muzyczną tar
gów zapewniały też miejscowe zespoły 
polonijne, jeden z nich np. stylizowany był 
na styl góralski. 

Większość uczestników wyjazdu we 
Francji była po raz pierwszy, choć zespół 
,,Boczki Chełmońskie" występował już 
w tym kraju na początku lat 90. Z pewno
ścią nie byli to ci sami tancerze, którzy poje
chali do Beauvais. 

(mwk) 

Kredyt na docieplenie szkoły w Błędowie 

R adni gminy Chą,mo podjęli na sesji Radni, chcąc jednak dokonać termomo
w środę 31 maja, decyzję o zmianie dernizacji w szkole zdecydowali, że sko
sposobu finansowania planowanej na rzystają z propozycji Funduszu i wezmą 

ten rok termomodernizatji budynku Zespo- dodatkowy kredyt w wysokości 145 tys. zł 
łu Szkół Publicznych w Błędowie - docie- w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej . 
plenia i wymiany ókien w najstarszej części Na mocy porozumień zawartych między 
budynku. Inwestycja ta zaplanowana bankiem a funduszem, kredyt będzie kosz
w budżecie gminy ma kosztować 225 tys. tował grninę"tylko 1,3 % rocznie od wziętej 
zł. Gmina starała się o 175 tys. zł preferen- kwo.t:Y, resztę kosztów zaciągnięcia pokryje 
cyjnego kredytu z Wojewódzkiego Fundu- fundusz. Niestety bank nie umorzy spłaty 
szu Ochrony Środowiska w Łodzi. Ten jed- zobowiązania, jak ma to w zwyczaju robić 
nak zdecydował się udzielić go w wysoko- po ponad rocznym okresie spłaty WFOS. 
ści niecałych 30 tys. zł. Powodem miały · Resztę kwoty potrzebnej na wykonanie 
być zbyt małe korzyści energetyczne wy- prac, czyli 45 tys. zł gmina przewidziała 

skiej Szkoły Sztuk Pięknych. Kilkanaście 
dużych rozmiarów fotografii prezentuje 
grupę artystów, którzy wzięli udział 
w plenerze, ale także pokazuje Arkadię 
z początku ubiegłego wieku - jakiej nie 
znamy. Zdjęcia pochodzą z prywatnego 
albumu żony Konrada Krzyżanowskie
go Michaliny, który Ydało się odnaleźć 
Biernackiemu w warszawskich zbiorach 
muzealnych. 

D oskonałym uzupełnieniem wystawy 
jestwydanyprzez Wydawnictwo Bro

warna reprint broszury dr Jana Wegnera 
z 1947 roku pt. „Studia Plein - Airowe 

w Arkadii" o wizycie artystów z war
szawskiej szkoły na plenerze w Arkadii. 
Wydawnictwo zostało uzupełnione 
o wybrane, najciekawsze fotografie z wy
stawy. - Ta ~stawa i ~dawnictwo jej 
towarzyszące to także hołd dla postaci 
Jana Wegnera, który zadbał o świadec
two tego co w Arkadii się zdarzyło. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że informacje 
zawarte w jego pracy zostały zaczerpnię
te wprost od uczestników pleneru - mówi 
Andnej Biernacki. 
Wystawę można oglądać w Galerii Bro-

warna. (tb) 
Loteria fantowa cieszyła się dużym 

. powodzeniem. 

IMPREZA ŚRODOWISKOWA W PRZEJJSZKOLU NR 3. Jest naprawdę fajnie. Co roku mogłyby być takie 
imprezy - mówi mama pięcioletniej Julki, uczęszczającej do łowickiego Przedszkola nr 3, w którym w sobotę 
3 czerwca, przy słonecznej pogodzie zorganizowano imprezę na której wspólnie bawiły się dzieci, rodzice 
i personel. - Naprawdę podziwiać trzeba te panie, ile pracy włożyły - dodaje nasza rozmówczyni, która szczegól
nie zachwycona była prezentacją znajomości języka angielskiego przez przedszkolaki. Obok popisów naj
młodszych, pieczono też kiełbaski przy ognisku, był grill, przeróżne konkursy, ale najwięcej emocji wzbudziło 
przeciąganie liny, w którym zarówno dzieci, rodzice, jak i nauczyciele walczyli niczym lwy, a szala zwycięstwa nikające z inwestytji wykazane w audycie w budżecie. 

dołączonym do wniosku. (tb) wielokrotnie przechylała się na każdą ze stron. (wcz) 
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święcenia kapłańskie odbyły się w ostatnią sobotę w łowickiej katedrze. Wyświęcono siedmiu 
nowych kapłanów. 

KAPtANI POTRZEBUJĄ MODLITWY 
Święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa 
ordynariusza Andrzeja 
Dziuby otrzymało 
w' ostatnią sobotę 
3 czerwca siedmiu 
diakonów kończących 
formację w Wyższym 
Seminarium 
Duchownym w Łowiczu. 

Grodziska Mazowieckiego. Reko
lekcjemialyna celu przygotować ich 
do tego prz.ełomowego wydaraenia 

Biskup Andrzej Dziuba zwraca
jąc się do diakonów oraz zebranych 
w katedrz.e wiernych powiedział, iż 

• prezbiterzy posłani są do głoszenia 
Ewangelii - słowa Chrystusa i jest to 
jedno z ich podstawowych zadań 
obok sprawowania Eucharystii. 
Orędzie Chrystusowe winno być 
jednak głosz.one w'całości , a nie wy
biórczo, nawet jeśli są to prawdy, 
wobec których dzisiejszy świat się 
buntuje. - Nie wystarczy jednak glo-

sić, tneba. też świadczyć o tym co się 
głosi- powiedział biskup, co w kon
tekście ostatnich wydai:zeń w para
fii Św. Ducha zabrzmiało mocno. -
Dopiero wtedy kapłańska posługa 
przynosić będzie rezultaty. 

P osługakapłańskaniesiezesobą wielką odpowiedzialność. -Jest 
to wielkie wdanie, w którym łatwo 
można zejść z drogi wskm.anej przez 
Chrystusa - powiedział biskup, pro
sząc zebranych o modlitwę w inten
cji wyświęcanych tego dnia diako
nów. (wcz) U roczysta msza święta odbyła 

się w sobotnie przedpołudnie 
w łowickiej katedrze. Następnego 
dnia nowo wyświęceni księża od
prawili msze premicyjne w swoich 
rodzimych parafiach. Do święceń 
przystąpili diakoni: Artur Badelek 
z parafii św. Stanisława w Skiernie>
wicach, Maciej Budnik i Piotr 
Jótwiak - obaj z parafii św. Waw
rzyńca w Sochaczewie, Paweł Jó
zwiak z parafii św. Stanisława 
w Kutnie, Piotr Karpiński i To
masz Wodnicki - z parafii św. 
Wojciecha w Białej Rawskiej, Artur 
Stań z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Skierniewicach. 

Marsz dla Jezusa 
w tym ~Qku w Sochaczewie 

W sobotę 1 O czerwca 
w Sochaczewie odbędzie 
się kolejny Marsz dla Jezu
sa, którym Wspólnota w Du
chu Świętym przypomina 
rocznicę pobytu Jana Paw
ła li w diecezji łowickiej. 

noty w kościele św. Wawrzyńca. 
W przygotowanie marszu 2'.38llga
żowane są również grupy Odnowy 
z Łowicza i okolic, weźmie w nim 
udział też Zespół Pieśni i Tańca 
,,Boczki Chełmońskie". 

Marsz skończy się pód tym sa· 
mym kościołem, przed którym się 
rozpocznie, około godz. 12.30. 
O tej godzinie przewidziany jest 
koncert l.espołu Ewangeliz.acyjne
go z akademickiego kościoła 
św. Anny w Warszawie. (mwk) 

Pizyjęcie święceń przez siedmiu 
diakonów poprl.edzały rekolekcje, 
jakie odbyli w minionym tygodniu 
w zamkniętym klasztorze sióstr 
dominikanek w Radoniach koło 

M arsze odbywały sięjuż dwa 
razy w Kutnie, raz w Skier
niewicach,ł.DWic:zui Socha

czewie, tegoroczny T02p0Cznie się 
o godz. 9.30 zawiąl.aniem wspól-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ REKLAMA ~ 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DOMANIEWICE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizacje przedsięwzięcia . 
Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia • 

2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz.627 z póżń .zmJ 

Informuję, ie w publicznym dostępnym wykazie danych 
majdujących się w Urzędzie Gminy Domaniewice, 

został zamieszczony wniosek 
P. T .K. Centertel Sp. z .o.o. 

ul. Sienkiewicka 10 A w Warszawie 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie tstnlejącej 

stacji bazowej telefonii komórkowej m Centertel 
/kod stacji 2046 Domaniewice/ do standardu GSM 900/1800 

• wymiana i montaż systemów antenowych 
na wieży kościoła zlokalizowanego na działce nr ew. 284 

w obrębie Domaniewice 
w m. Domaniewice przy ul. Głównej 4. 

./ Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie 
można składać do Wójta Gminy Domaniewice na adres: 
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, w tenninie 21 dni 
od daty podania po publicznej wiadomości. 3 

./ Wniosek pOwinien zawierać nazwisko, imię, adres " 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy. 

KOLEGIUM 
NAUCZYCIELSKIE 

w Łowiczu 

język polski; 
matematyka z informatyką: 
•składanie dokumentów: 17.07-04.08.2006 r. 
•postępowanie kwalifikacyjne: 07-10.08.2006 r. 
• ogłoszenie listy przyjętych : 11 .08.2006 r. 

ptM1agogika 
z wychowaniem fizycznym 

i zdrowotnym: 
•składanie dokumentów: 07.08-08.09.2006 r. 
•postępowanie kwalifikacyjne: 11-14.09.2006 r. 
•egzamin z pływania 12.09.2006 r. - godz. 11.00 
•ogłoszenie wyników i listy przyjętych : 15.09.2006 r. 

UCZELNIE PATRONACKIE: ~ 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki 

8.06.2006 r. 

Niedziela Sannicka 
-rozkręcała się powoli 

Deszcz i nienajlepsza po
goda zepsuły nieco 38 Nie
dzielę Sannicką, zorganizo
waną 4 czerwca. Frekwen
cja była mniejsza niż w roku 
ubiegłym, jednak wieczo
rem, kiedy rozpoczęto wystę
py na estradzie, do parku 
przybyły prawdziwe tłumy. 

·D eszcz nie przeszkodził bo-
wiem temu, aby tego dnia 

w Sannikach zobaczyć takie gwiaz
dy jak Marian Opania, Anna Korcz 
a nawet Elvis Presley. 

Jak oceniają oywalcy Niedziel 
Sannickich, w porównaniu z minio
nym rokiem na i)nprezie była jakaś 
1/4 osób. Desz.cz sprawił, że odje
chał jeden z dwóch dmuchanych 
zamków, drugi, mokiy od deszczu 
teżniecieszył siępowodzeniem, po
dobnie jak karuzela Nie mógł też 
odbyć się plener malarski. 

Ludzie szczególnie chętnie odwie
dzali za to stoiska z kwiatami i krze
wami ozdobnymi, kupowali też 
wyroby z wikliny a także rzeźby, 
wycinanki czy pająki twórców lu
dowych z Żychlina, Kutna, Gosty
nina, Łowicza czy Koziegłów. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
uczestnictwo w imprezie dwóch 

twórczyń z Sannik: Barbary Wie
czorek i Grażyny Stańczak. Sannic
kie twórczynie powoli się wykru
szają, nie biorą już udziału w tar
gach, natomiast te panie zawsze sta
ną na wysokości zadania. Pani 
Grażyna robi naprawdę wspaniałe 
pająki. 

wieczorem, kiedy co prawda nadal 
było zimno, ale prz.estało już padać. 
Na scenie wystąpiły między inny
mi dzieci z Młodzieżowej Grupy 
Tańca Towarzyskiego z Sannik. Po
nad 60 osób uczyło się tańczyć pod 
wodz.ą łódzkiego choreografa Ma
riusza Wolskiego, który opłacany 
był z pieniędzy pozyskanych przez 
GOK z projektu ,,My - taniec - ra
dość". Występ był podsumowaniem 
projektu i jego końcem, jednak bak
cyl został połknięty, i GOK w San
nikach przygotowuje się do napisa
nia kolejnego wniosku. 40 dzieci za
prezentowało takie tańce jak polka, 
country, cha-cha, polka miejska czy 
cha-chapolączonazelementami tańca 

Z innych atrakcji wymienić trze
ba loterię fantową zespołu lu

dowego Sanniki, występ oriciestry 
dętej z Płońska, która podczas mszy 
w sannickim kościek dała koncert 
muzyki sakralnej, by następnie na 
parkowej scenie wystąpić z reper
tuarem rozrywkowym. W pałacu 
odbył się natomiast koncert poetyc
k<>-muzyczny. Na fortepianie zagrał 
NingAn ze Stanów Zjednoczonych, nowoczesnego. 
poezję recytowała mana chociażby w ieczorem widzowie moglizo
z serialu ,,Na Wspólnej" czy filmu baczyć na scenie Mariana 
„Operacja Samum" aktorlra Anna Opanię, który zaprerentował swo
Korcz. Występom towarzyszyła je słynne monologi kabaretowe. Pu
wystawamalarstwaJanusza Lewan- bliczność rozgrzał też występ jak 
dowskiego. W parlru odbył się też zawsze świetnych The King's 
kiermasz prac plastycznych dzieci Friends, prezentujących przeboje 
z sannickiej podstawówki uC7.l(SZ- ·Elvisa Presleya. Na roi.stawionej 
czających na zajęcia w świetlicy przed sceną drewnianej podłodze 
szkolnej. Sprzedawały swoje prace: szybko pojawiły się pary tanecme, 
wyroby z masy solnej, obrazki na tak iż kiedy zaczął grać zespół 
szkle i inne. Dochód przeznaczyły Awans, zabawanwałajużnacałego. 
na zakup materiałów malarskich. Bawiono się jeszcze do północy. 
Sannicka Niedziela rozkręciła się (wcz) 

Trzy chwile w powiatowej bibliotece 
T ych pięć piosenek przedstawia 

cały obraz kobiety, jej relatje ze 
światem i mężczpuz. Kobiety. 

która czasami' jest zdołowana, ma 
dość faceta, a czasami potrzebuje 
bliskości i czułości- mówi Magdale>
na Żelazkiewicz, której wokalny 
występ stanowił jedną z odsłon wi«>
czoru artystycznego pod nazwą 
„Trzy chwile", jaki miał miejsce 
w piątek 2 czerwca w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Łowiczu. 

Program jaki zaprezentowano 
tym razem w bibliotece trafił w gu
sta łowickiej publiczności. Sala była 
pełna, a cr.t;f,ć osób stała na koryta
IZU. Wśród publiczności dużą grupę 
stanowili mężczyźni - nic dziwnego, 
wieczór był okazją do poznania tego 
co naprawdę drzemie w kobiecie, 
a z rozpoznaniem czego panowie na 

co dzień mają nieraz problemy. Wy
darzenie pomyślane zostało w ten 
sposób, iż prezentowało trzy ko
biece osobowości i trzy gałęzie sztu
ki. Obejrzeć mogliśmy zatem wy
stawę plastyczną malarki amatorlci 
Agnieszki Kopczyńskiej, na co 
dzień Powiatowego Rzecznika Kon
sumenta w Łowiczu. Tematem ok<>
ło 40 pasteli była postać ludzka -
choć autorka broni się przed nazy
waniem jej obraz.ów aktami. 
Drugą czę.5cią wieczoru była pro

mocja debiutanckiego tomiku wier
szy Beaty Miecznikowskiej-Miś
tak. Poetka pochodzi z Kołobizegu, 
jest laureatką kilku ogólnopolskich 
konkursów literackich. Podczas spo
tkania wysłuchać mogliśmy jej wier
szy z tomiku „Wyrwane z niepa
miętj". 

Trzecią odsłonę stanowił występ . 
tegorocznej maturzystki z Il Liceum 
Ogólnokształcącego w Łowiczu 
Magdaleny Żelazkiewicz. Dziew
czyna pobiera lekcje śpiewu, była 
już laureatką kilku przeglądów wo
kalnych i recytatorskich, a obecnie 
myśli o zdawaniu do szkoły teatral
nej. W piątek wykonała piosenki 
z repertuaru Renaty Przemyk, po
chodzące z pierwszej płyty artyst
ki - zdaniem Magdaleny najlepszej. 
-Dlaa.egoRenataPrzemyk? Jej utwr>
ry oddają moją osobowość, impul
sywną, ekspresywną, rw i wszystkie 
teksty mówią o kobiecie. 

Wysłuchaliśmy pięciu utworów 
w inteipretacji często zbliżającej się 
do pierwowzoru, często od niego od
biegającej, zaprezentowanych z du
żym wyczuciem. (wcz) 

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

'-" DobryKredyt 
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE 

Kredyty 
Gotówkowe, Konsolidacyjne, Hipoteczne 

Pieniądze dla C.iebie, 
zadowolenie dla nas
pomożemy obniżyć Ci: 

dotychczasowe raty 
dobrać gotówkę ! 

Stryków, Pl. Łukasińskiego 4 tel. 042 633 57 84 Łódź, ul. Zielona 29 /Pl. Barlickiego/ 

WÓJT GMINY DOMANIEWICE 
informuje iż w dniu 01 czerwca 2006 r„ 

11a tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach, 
na okres 21 dni, 

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
WYKAZ NIERUCHOMOSCI 

położonych w Domaniewicach, 

PRZEZNACZONYCtl 
DO ODDANIA W DZIERZAWĘ 

na okres dwóch lat. R-843 

11 randstad 
Zatrudnimy magazynierów do pracy przy 
rozładunku oraz operatorów wózków 
widłowych, 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
telefoniczny (42) 664-90-37 lub osobisty 
od pn-pt w godzinach 9:00-17:00 do biura. 

Randstad Sp. zo.o 
ul. Zachodnia 81/83, Łódź 

R.aJB 

JU.i: OTWARTY NOWY 

SK~D 
NA ULICY SK~DOWEJ 

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 
-+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stal, cement, wapno; piasek do tynków, 
cement li od 295 zł Łódź 

-+ ~GIEL kostka, orzech, miały 
-+ EKO-GROSZEK workowany 

-+oraz NAWOlY 
a wszystko Io w bardzo 
atrakcyjnych cenach !!! Tel. 046 830·22·55 
Zapraszamy równiei do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

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



8.06.2006 r. 

ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

MARIANNA KOBIERECKA U962-2oo•J 
M aciannaKOOiered<aurodzilasię 11 WJZt}

śnia 1962roku,zmada 11 łutego2006 
roku. Maj~ 4 lata zachorowała na gościec, 
wiele lat była pod opieką specjalistycznej 
kliniki: Mimo chQl'Oby i związanej z nią do
legliwości, ponad 20 lat pracowała w Urzę
dzieGminyw Kiernozi. Pracępodjęła 1 wu;,.. 

śnia 1984 roku, bc(dąc absolwentką Licewn 
?.awodowego w Gąbinie. Prze:zwiele lat była 
pracownikiem zajmuj~ym się sprawami 
opieki społecznej, potem powierzono jej 
również wydawanie kartek min. żywno
ściowych. Od 1991 roku była pracowni
kiemreferatu finansowego. 

- Marysia w ostatnich la1ach prowadziła 
księgowość budi.etową, Była banko praco
wita i sumienna. Cz.ęsto sama prosiła, aby 
dać jej wi{cej pracy-wspomina ją Krystyna 
Durmaj, skarbnik gminy Kiernozia. Widać prz.edmiotu, który upadł na podłogę. Gdy 
wyraźnie, że trudno jej mówić w czasiep17.e- jednak potI7.ebna jej była maszyna do pisa
szłym o osobie, która do niedawna była jej nia, Marysia zawsze sama ją przynosiła. 
podwładną. - 'Zdarzało sll;, że ona sama Nigdy też nie narzekała, że jej coś dolega, 
poganiała mnie w pracy. - Nikt w urzędzie przeciwnie - raczej tego wysłuchiwała od 
nie traktował jej jak kaleki, choć koleżanki innych osób. Ona była uśmiechnięta i zado
i koledzy wiedzieli, że Marylka (bo tak do wolona. - Była bard:zo dobrym pracowni
niej się naj~iej zwracali) nie podniesie ki.em - mówi wójt Zenon Kaźmierczak. 

- SumiennYJ11, odpowiedzialnym, bezkon
fliktowym. Z powierzonych jej zadań i.ry

wiązywał się idealnie. - Dodaje, że w jego 
odczuciu to byłjej sposóbnarehabilitację 
i na życie - aby być między ludźmi. Czy 
to w pracy zawodowej, czy w życiu pry
watnym, W)'znaczała sobie cele, które 
realizowała. Tak było np. ze zrobieniem 
prawa jazdy czy z kupnem samochodu -
jednego, potem drugiego. - Najpierw jeź
dziła rowerem, potem ze Stanisławem 
Stańczaki.em (obecnym przewodniczą
cym Rady Gminy, niegdyś pracownikiem 
urzędu - przyp. red.) - wspomina wójt. 
- Gdy przestał pracować, życie zmusiło ją 
do szukania innego rozwiązania. Dzięki 
temu mogła dalej pracować. 

Pracę musiała przerwać w czeiwcu ubie
głego roku z powodu pogorszenia stanu 
zdrowia. Po kilku miesiącach zwolnienia 
przeszła na rentę zdrowotną. Planowała 
zorganizowanie pożegnania, na które 
chciała zaprosić wszystkich współpra
cowników z Urzędu Gminy. Planów tych 
nie zdążyła ziścić. 

(mwk) 

BARBARA STEFANIAK (l921-2oosJ 
B arbara Stefuniak urodziła się w rodzi

nie wielodzietnej, 12 paź.dziernika 
1927 roku w Łowiczu. Zmaria 14 grudnia 
ubiegłego roku, również w Łowiczu, ale jej 
losy były związane nie tylko z tym mia
stem, ale również ze Skierniewicami. P07.0-
stawiła w żałobie troje dzieci i pięcioro 
wnuczków oraz grono majomych i przyja
ciół. Pu.ed śmiercią cDugo chorowała, była 
przykuta do łóżka i wychodziła rzadko. 
Prze:z blisko dwa lata wymagała całodobo
wej opieki. Nie radziła sobie też z samotno
ścią po śmierci męża. - Mama była wspa
niałą knbiet.ą, ale niestety chorowitą, Od wie
lu lat była na rencie z powodu ldopotów 
z krążeniem, żylakami i sercem. Od kilku lat 
opieknwal się nią tata- Stanisław, ale zmarł 
dwa lata temu. Banko to przeżyła i jui. nie 
podźwignęła się po śmierd męża - opowia
da córka Pani Bmbary- Maria Gałązka. 

Pani Barbara nie była osobą dobrz.e wy
kształconą Kiedy jeszcze była nastolatką, 
zmarli jej rodzice i musia1a pomagać w wy
chowywaniu młedszego rodzeństwa oraz 
zarabiać na życie. Nie był to dla niej łatwy 
czas. Nawet po wielu latach wspominała, 
podczas rodzinnych spotkań i rozmów, że 

czę.5to nie starczało nawet na jOOzenie. ,,Nie 
dojadałam, żeby młodsze siostry miały co 
jeść" - mówiła przy takich okazjach. - Wie
rzyliśmy jej, że tak było. Miała wlaśnie 
taki charakter, że starała się robić przy
sługi najpierw innym ludziom, a dopiero 
potem myślała o sobie - wspomina córka 
Maria. Parriięta też sytuację ze swojego 
dzieciństwa, kiedy to w domu też się nie 
prz.elewal:o. - Zawsze mieliśmy nowe ubra
nia, w lodówce zawsze było coś do jedze
nia, a mama chodziła w rzeczach kupio
nych wiele latwcz,eśniej. Dla niej było nie do 
pomyślenia, żeby jej córknm czegoś brako-
walo - opowiada 

P ani Barbara pracowała przez kilka lat 
jako pomoc domowa, przez rok była 

woźną w szkole, pracowała tez w z.akia
dach Pi<.etwórstwa Owocowo-Warzywne
go w Łowiczu. To była jej ostatnia praca 
Przeszła na rentę chorobową. Kłopoty ze 
zdrowiem zacz.ęl:y się od nagłych skoków 
ciśnienia i bólów w klatce piersiowej. Leka
rz.e nie byli w stanie wydać jednoznaczńej 
opinii o tym, co jej dolega. Dopiero po spe
cjalistycznym badaniu serca w klinice 
w Łodzi okazało się, że ma nieczęsto spoty-

kaną wadę komory sercowej. Lekarz.e mó
wili, że można z tym żyć, ale należy pro
wadzić spokojny tryb życia, nie przemę
czać się, odstawić wszelkie używki. Tym
czasem pani Barbara nałogowo paliła pa
pierosy. Rodzina długo ją namawiała do 
rzucenia tego zgubnego nałogu. Ostatecz
nie udało się i rzuciła palenie ponad dzie
sięć lat temu. 

Z wiekiem choroby nasiliły się i pani Bar
bara przestała wychodzić z domu. Razem 
zmęż.emrnieszkalinaooiedluKoslkawŁowi
czu. Cztery lata temu, na dwa lata, razem 
zmężemizcórlcąwyprowadzilisiędoSkier
niewic. Mieszkanie w Łowiczu zostało 
sprzedane, ponieważ w Skierniewicach za
mieszkała w nowo wybudowanym domu 
córki i jej męża Ponieważ jednak zarówno 
pan Stanisław, jak i pani Barbara wymagali 
coraz większej opieki, a córka ze Skiernie
wic nie była im w stanie tego zapewnić ze 
względu na pracę, wrócili do Łowicza. Tym 
razem zamieszkali u drugiej córki - Marii. 
Niedługo po pneprowadzce zmarł pan Sta
nisław. Stan zdrowia pani Bmbary macznie 
pogorszył się. Zmarła 14 grudnia 2005 roku. 

(mak) 

Oni zagraiaiq naszemu iyciu 
W okresie od 30 maja policjanci 

zatrzymali następujących nietrzeź. 
~eh kierowców samochodów i ro
werzystów: 

30 maja: 43-letniego Zbigniewa K. 
na rowerze w Zdunach {0,35 mg/dm3), 

50-letniego Andrzeja M. na rowerze 
w Droguszy (0,67 mg/dm3). 40-letniego 
Waldemara G. na rowerze w Bielawach 
(1,26 mg/dm3), 41-lełniego Wlodzimierza 
M. (0,86 mgldm3) i 46-letnlego Leszka K. 
( 1,2 mg/dm3) na rowerach w Mysiako
wie, 30-łetniego Dańusza K. na rowerze 
na ul. Broniewskiego w Łowiczu 
(1,39 mgldm3); 

31 maja: policjanci podejrzewają, że 
nietrzeżwy był 36-letni Sławomir P. jadą
cy motorowerem w Stachlewie. Mężczy
zna odmówił badania alkomatem, pobra
no więc od niego-w przyszpitalnym am
bulatońum, na polecenie prokuratora, 

krew do badania na zawartość alkoholu, 
30-letniego Pawła Ł. na rowerze 
w Karsznicach Dużych {1,07 mg/dm3), 

32-letniego Andrzeja S. w samochodzie 
dostawczym marki Żuk w Kocierzewie 
(0,28 mg/dm3), 26-łetniego Krystiana W. 
na rowerze na Nowym Rynku w Łowi
czu (1,Q1 mgldm3), 25-letniego Piotra O. 
na rowerze na ul. Warszawskiej w Ło
wiczu (0,31 mgldm3), 42-letniego miesz
kańca Głowna Andrzeja P. w Głownie 
na ul. Zakopiańskiej, który w wydycha
nym powietrzu miał 1, 76 mg! dm3 alko
holu, 

1 czerwca: 28-letniego Mańana J. na 
rowerze w Seligowie ( 1,24 mg/dm3), 50-
letniego Eugeniusza B. na rowerze na 
ul. Malszyckiej w Łowiczu (0,87 mg/dm3); 

3 czerwca: 51-letniego Jana Kw Po
lonezie na osiedlu Bratkowice w Łowi
czu (1,35 rngldm3), 30-letniego Wojcie-

cha P. we Fiacie 126p w Lisiewicach 
(0,37 mg/dm3), 45-łetniego Andrzeja Ch. 
na rowerze w Lisiewicach ( 1, 11 mg/dm3), 

40-letniego Jacka N. na rowerze w Krę-, 
pie (0,38 mg/dm3), 48-letniego Andrzeja 
R. na rowerze na ul. Bolimowskiej w Ło
wiczu (0,87 mg/dm3); 

4 czerwca: 21-letniego Michała W. 
w Oplu Astra w Bąkowie Dolnym 
(0,87 mg/dm3), SO-letniego Andrzeja R. 
we Fiacie 126p na ul. Starościńskiej 
w Łowiczu (1,38 mg/dm3), 29-letniego 
Jarosława R. na rowerze w Stroniewi
cach (0,86 mgldm3), 52-letniego Zbignie-, 
wa G. na rowerze na ul. Tuszewskiej 
(0,87 mgldm3). 

6 czerwca: 55-letniego Stanisława D. 
na rowerze w Walewicach w gminie Bie
lawy (1,53 rngtdm3), 31-lełniego Marka K. 
na rowerze na ulicy Warszawskiej w Ło
wiczu (1,21 mg/dm3). 

--------~ 
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t ODESZLI OD NAS (20.05-4.06.2006 r.) 

20 maja: Grażyna Kujawska, l. ·46; 22 maja: Tadeusz Kaźmierski, I. 55, 
Władysława Wysoka, I. 85; Tadeusz Błażej Walicki, I. 58, Głowno; Z.Ofia Jędraejczak, 
L 75, Smolice; Zygmunt Gołębiewski, I. 74, Głowno; 23 maja: Tadeusz Lis, I. 54, 
Brodne Towarzystwo; Janina Kwiatkowska, I. 81, Łódź; 24 maja: Jan Karpiński, I. 84, 
Krępa; 25 maja: Marianna Szymajda, I. 88, Krępa; 27 maja: Filomena Śmiałek, I. 80; 
28 maja: Z.Ofia Anna Kret, I. 68, Głowno; 31 maja: Aleksy Woźniak, I. 61, Głowno; 
Janusz Wtllc, I. 52, Głowno; 2 czerwca: Helena Kosma, I. 84, Osiny; Bronisława 
Muras, I. 94; Henryk Król, I. 75, Szczecin; 3 czerwca: Antoni Świercz, I. 75, Głowno; 
Jan Baczyński, I. 68; 4 czerwca: Józefa Owczarczyk, I. 61, Głowno; Marianna Ku
biak, I. 81, Emilianów; 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA · . 
za pomoc i pielęgnację w ciężkiej chorobie mojego MĘŻA 

składam synom Piotrowi i Markowi, synowym Beacie i Joli, 
państwu Krystynie i Stanisławowi Matyjasom, 

najbliższej rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom 
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

~ Ś.P. 

JANA BOMBY 
R-826 składa żona 

Dziękuję Pani doktor Agnieszce Trzeciak 
oraz Paniom Małgorzacie Redo i Bogumile Gorzkiewicz 

za opiekę i pomoc w ostatnjch dniach i chwilach 
- życia mojej MAMY , 

JOZEFY OWCZARCZYK 
gr51 Robert Owczarczyk 

Parafiado w Pijarskiej 
Parafiada Kultury, Wiary i Sportu 

rozegrana została w minioną sobo
tę 3 czerwca w łowickich szkołach 
pijarskich. 

D la uczniów tej placówki stanowiła nie
jako eliminacje do ogólnopolskiej pa
rafiady organizowanej w dniach l - 9 

lipca, dla reszty uczestników stanowiła oka
zję do dobrej zabawy, sportowej rywaliza
cj~ ale także integracji środowisk ministranc
kich. 

Parafiada nie jest wydarzeniem stricte 
sportowym, podczas jej trwania w równym 
stopniu kształtowany jest duch, umysł i cia
ło. Na ten aspekt zwrócił właśnie uwagęp17.e
mawiaj~y do uczestników na początku 
imprezy rektor łowickich pijarów ksiądz 
Andrzej Pilch, mówiąc iż bardzo ważny 
jest wszechstronny rozwój młodego czło
wieka, kształtowanie zarówno jego du
cha jak i ciała. 

' W tegorocmej łowickiej parafiadzie ry
walizowali ministranci. Była to już druga 
tego typu impreza organizowana przez szko
łę pijarską. Citery lata temu w imprezie 
udział wzięli uczniowie łowickich szkół, 
obecnie zmagali się ministranci ze szkoły 

pijarskiej, łowickich parafii z wyjątkiem 
Korabki oraz z parafii w Bełchowie. Rywa
liz.owano w piłce nożnej, siatkowej, tenisie 
stołowym, szachach, warcabach, a także 
w konkursie wiedzy religijnej i w konkursie 
plastycznym. z.a miejsca premiowane były 
medale, puchary i dyplomy, ale każ.dy za
wodnik dostał też <:OO innego - na przykład 
Ewangelię według Świętego Łukasz.a, zawie
raj~ wypowiedzi sportowców o ich dro
dze do Boga. 

Jeśli chodzi o piłkę nożną najlepsi oka
zali się ministranci z parafii Świętego 
Ducha, miejsce drugie zajął Bełchów, trze
cie ministranci ze Szkoły Pijarskiej. 
W piłce siatkowej, gdzie wystawiono 
dwie drużyny, najlepsi byli ministranci 
z pijarskiej, za nimi parafia katedralna. 
W konkursie plastycznym nagrody przy
znano Danielowi Wolskiemu ze szkoły 
pijarskiej i Tomaszowi Tomaszkiewiczo
wi ze Świętego Ducha. Wyróżniony zo
stał Michał Przybyła ze szkoły pijarskiej. 
W warcabach najlepszy był Mateusz Mi
siak z Dobrego Paste!7.a, drugi Dawid Ka
sprzak z Katedry, trz.eci Mateusz Czułek 
z Dobrego Pasterza. 

J (wc:z) 
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Z PANEM _SA OCHODZIKIEM DO BUDAPESZTU 
Konkurs wiedzy 
o słynnym bohaterz-e 
książek Zbigniewa 
Nienackiego, 
zorganizowany przez 
szkolę pijarską, 

wygrała Kasia Więcław 
z klasy VI SP 7 

idział pan kiedyś taką nagrodę 
w konkursie dla uczniów? W ubie

głym roku wycieczko do Wiednia, obecnie 
wycieaka do Budapesztu. Kto bynie chciał 
wygrać takiej nagrody, nawet jeśli prze
czytać trzeba pięć obszernych książek -
ta1cie opinie usłyszeć mogliśmy w kulu
arach wrganizowanego 8 maja konkursu 
,,Prz,eżyjmy przygodę z Panem Samocho
dzikiem", organizowanego przez Pijarską 
Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w 
ŁowiC'Zll. Dziś już wiadomo kto wywalczył 
ową główną nagrodę - do Budapesztu poje
dzie Kasia Więcław z łowickiej Szkoły 
Podstawowej nr 7, która w konkursowym 
teście z.OObyła najwi~, bo 71 punktów. 

Kolejnym siedmiu osobom przyznano 
wyróżnienia. Wyróżnienie pierwszego stop
nia otizymali Michał Bursa ze ~oly pi
jarskiej, Aneta Kołaczyk ze SP nr 2 
w Łowiczu, Jakub Kowalik z SP w Ko
cierzewie Południowym i Tomasz Okra
ska z SP Mastki. Wyró:żnienia drugiego 
stopnia przymano Michalinie Kołaczek 
z SP m 3 w Łowiczu i Magdalenie Wilk 
z SP Seligów. Wyróżnienie trzeciego stop
nia otrzymaja Anna Baranowska z SP 
.Kiernozia 

Konkurs wrganiwwany został już po 
raz drugi, w ubiegłym roku swą wiedzę 
konfrontowali z kolei wielbicie
le książek Alfreda 
Szklarskiego. 

W roku ubiegłym ~ 
w konkursie zmagało 
się ze sobą 22 uczniów 
z klas V - VI szkół po-
wiatu łowickiego, obecnie 
tych uczniów było 30. 
Stanowili oni śmie
tankę wielbicieli 
Pana Samochodzika, 
gdyż łowicki konkurs 
poprzedziły eliminacje 
szkolne. W niektórych 
szkołach test 'Zdawało 
nawet 20 osób, z których 
wyłoniono 3 najlepsze, 
które wzięły udział w walce 
o główną nagrodę. 

Dla uczniów, z którymi mo
gliśmy porozmawiać zanim za-

Budapeszt jest piękny. Kasia Więcław przekona się o tym w sierpniu. 

częli pisać konkursowy test, nagroda była podoba się sposób myślenia głównego bo
ważną motywacją, ale o udziale zadecy- hatera, jego rozumowe rozwiązywania :za
dowala także chęć sprawdzenie się w kon- gadek z przeszłości. Pasjonujące było na 
frontacji z rówieśnikami. Co urzeka mło- przykład odkrywanie kolejnych skrytek w 
dych ludzi w książkach Zbigniewa Nie- 2'.agadkach Fromborka Dziewczyna intere
nackiego? Ani Baranowskiej najbardziej suje się historią i dużą rolę w jej zaintereso

waniach odegrały przygody Pana Samocho
dzika ukazujące przeszłość w barwny, ta-

jemniczy i pasjonuj~ sposób. 
Nagroda nagrodą, ale jej zdo

bycie wymagało od 
uczniów na
prawdę wiele 
pracy i poświę

ceń Wykazaćmu

sieli się wszech
stronną wiedzą z za

kresu pięciu tomów 
przygód Pana Samo

chodzika: ,,Pan Samo
chodzik i Wyspa Zło
czyńców", ,,Pan Sa
mochodzik i Templa

riusz.e", ,,Pan Samocho-
dzik i księga strachów", 

,,Pan Samochodzik i niesa
mowity dwór", ,,Pan Samo

chodzik i zagaqk:i Fromborka". 
Przygotowywano się ró:żnie, 

czytając indywidualnie i spotyka
jąc się potem z nauczycielami, któ-

Kto lepiej odgadnie 
Wkrótce atrakcja dla miłośni

ków encyklopedycznej wiedzy 
i specjalistów od umysłowej gim
nastyki - szaradziarskie mistrzo
stwa Łowicza. 

J erzy Wiatr, pre. zes istniejącego od 
dwudziestu lat Łowickiego Klubu 
Szaradziarskiego Słowik, na pew

no nie ma problemów z odpowiedzią na 
pytanie jak się nazywa karciana wziątka, 

• czy z wymienieniem imion greckich muz. 
To jego klub jrst Ol'gllnizatorem IX Otwar
tych Szaradziarskich Misttzostw lowiC2.3, 
jakie odbędą się 24 czerwca w ?.espole 
Szkół przy ulicy Gtunwaldmej. 

W zawodach wziąć może udział każ
dy - co roku przyjeż&ają na nie osoby 

z całej Polski, które nazwać można za
wodowcami,jednak są obecne także oso
by stawiające w tej materii pierwsz.e kro
ki Prezesa najbardziej martwi jednak ni
ska frekwencja łowic:z.an na tych zawo
dach - w roku ubiegłym wzięło w nich 
udział ledwie 6 osób z nasu:go terenu. 

A przecież na łowickich zawodach 
zmierzyć się można z szaradzistami 
z Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Poznania, 
a nawet z wielokrotnym mistrzem Polski 
- łodzianinem Michałem Gargulem, spę
dzić miło czas na rodzinnej imprezie, 
wygrać puchar przyznawany za trzy 
pierWsze miejsca i nagrody ksiąfrowe. 
Rz.ecz jasna, w przypadku szaradzjstów 

są to wszelkiego rodzaju wydawnictwa 
słownikowe i encyldopedycme. 

W łowickich zawodach rozwiązywać 
trzeba będzie w ciągu dwóch jednogo
dzinnych rund 7.3równo krzyżówki, re
busy, jak i drobne formy szaradzilllsk:ie 
- anagramy, palindromy itp. z.a każde 
rozwiązanie :zdobyć będzie można od 
I do 5 punktów. Niemal wszystkie za
dania przygotowuje na zawody prezes 
Wiatr. Obecnie przemierza też kilome
µy w poszukiwaniu sponsorów. - Nie
dtnł.1w bylem na zwodach w Grodzisku 
Mawwieckiem. Było wspaniale, stół ugi
nal się od nagród, było mnóstwo osób, 
zawodnikówi publiczności, był burmistrz 
miasta. Marzy mi się, aby nasz.a łowicka 
impreza też miała taką, oprawę. 

Nowy Łowiczanin objął patronat me-
dialny nad mislrzostwami. (wcz) 

rzy na potrzeby konkursu równici Odświe
żyć musieli znajomość książek Nienackie
go. Niektórzy przeczytali każdą książkę 
dwa razy, wielokrotn'ie pod okiem nauczy
cieli wracając jesz.cz.e do co trudniejszych 
fragmentów. 

Zwyciężczyni - Kasia Więcław z kla
sy Via, uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Łowiczu, przygotowywała się 
w ten sposób, że czytała ksiiiżk:i i wypi
sywała co ważniejsze czy bardziej cha
rakterystyczne fragmenty. Analizowała 
je potem pod kątem pytań, jakie mogąpaść 
na konkursie. -Dzień przed konkursem prze
wertowałam raz jeszcze te moje notatki. i to 

bardzo mi pomogło - mówi zdobywczyni 
71 punktów na 80 możliwych. 

est, na rozwiązanie którego ucznio
wie mieli 90 fninut, składał się z kilku 

części. W pierwszej znajdowały się py
tania dotyczące treści, a uczniowie wy
bierali jedną z czterech odpowiedzi. 
W drugiej należało odpowiedzieć na py
tania pełnym zdaniem, w kolejnej wyka
zać się czytaniem tekstu ze zrozumie
niem, znajomością treści wraz z podaniem 
tytułu książki i naświetleniem całej sytu
acji, wreszcie należ.ało napisać wypraco
wanie na jeden z kilku tematów. 

Kasia lubi czytać, szczególnie książki 
przygodowe, stąd właśnie Pan Samocho
dzik, także Alfreda Szklarskiego, Małgo
rzatę Musierowicz, cykl o Harrym Pot
terze. Lubi się uczyć, brać udział w kon
kursach, lubi też pływać, w czym także 
osiąga sukcesy. 

W dniach 24-27 sierpnia wraz z mamą 
pojedzie do Budapesztu. - Cieszę się bar
dzo na tę wycieczkę - mówi. - Już dziś 
zbieram materiały na temat stolicy Wę
gier. Szczególnie chciałabym zwiedzić tam
tejsze łaźnie parowe, kościoły i katedry. 
Na pewno będzie co oglądać. 

(wcz) 
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Nie zatruwaimy mieisca, 
w którym iyiemy 

( „ . ) Szacuje się, że w naszym kraju 
sprzedaje się około 250 mln sztuk baterii 
i akumulatorów różnych rodzajów. R02JJ<r 
wszechnienie i masowe używanie telefonów 
komórkowych problem jeS"ZCze zaostrza. 
W Polsce nie ma żadnej linii technologicznej 
do utylizacji tych wysoko toksycznych pro
duktów. Szacuje się, że metale ciężkie: rtęć, 
ołów, nikie~ kadm, chrom z jednej malej ba
terii mogą zatruć I ml gleby i 360 litrów wód 
gruntowych. 1 ml to tyle ile wynosi dół 
o szerokości 1 m, długości 2 mi głębokości 
0,5 m. Wynucając jedną baterię do kontene
ra kopiemy sobie taką mogiłę. ( ... )Co ma 
zrobić dorosły, który nie ma dzieci, nie cho
dzi sprawdzać po szkołach w poszukiwa
niu pojemników na bateńe, a chciałby być 
w zgodzie z własnym ekologicznym su
mieniem? („.) Przecież te bateńe lądują 
w ogólnych kontenerach i rozkładają się 
latami, potęgując zatrucie gleby i wód grun
towych wokół wysypiska miejskiego na 
Górkach. 

Dla osób, które nigdy nie były na tej 
hałdzie dodam, że zaraz po wojnie kopano 
tam torf, wykopano stawy hodowlane, 
w których pływały karpie. Potem te sta
wy zasypano tonami śmieci bez świado
mości, że wszystkie toksyczne substan
cje wymywane są przez deszcze i wody 
podziemne na okoliczne łąki i lasy, do Oto
lanki i dalej do BZU!)' ( ... ). 

Gdyby miasto w swoim i mieszkań
ców dobrze pojętnym interesie zobowią
zało np. Zakład Oczyszczania Miasta 
do postawienia kilku pojemników 
w ogólnodostępnych publicznych miej
scach np. w Biedronce, Intermarche, 
gdzie jest duży ruch - ludzie oswoiliby 
się z ideą zbiórki tych toksycznych pro
duktów („.) 

Andrzej Zygmuntowicz 

To iest normalna 
procedura 

Wszystko, co napisałem jest prawdą 
-{w odpowiedzi na artykuł ,,Dlaczego bez 
konkursu" (NL z 25.V.2006) .- przyp. 
red.). Tego Pan nie kwestionuje, nato
miast o ile lat Pan się cofnie w swoich 
analizach i jak duży obszar uzna za „całą 
prawdę", to już Pana problem. Idąc tym 
tropem mógłbym śmiało powiedzieć, że 
nie napisał Pan „całej prawdy" . 

Niestety, pomijając nie uwzględnione 
wątki, dostrzegam w dalszej Pana wypo
wiedzi brak rzetelności dziennikarskiej 
w zbadaniu sprawy, bo nie wynika to 
chyba ze świadomej manipulacji, a także 
w ostatnim akapicie wyraźny objaw fiu
stracji. Ale po kolei. 

Nie uważam, że szkoła jest dużo waż
niejsza od przedszkola Wszystkie pla
cówki oświatowo-wychowawcze w Ło
wiczu są bardzo ważne i muszą być za
rządzane porządnie. 

Jeśli uważnie prześledzi Pan art. 36 
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. (Dz.U. 04.256.2572), zapew
ne zauważy Pan, że nawet jeżeli konkur
su się nie przeprowadza, to organ prowa
dzący występuje o opinię w tej sprawie 
do rady pedagogicznej, a ostatecznie po
wierzenie funkcji na kolejną kadencjęjest 
uzgadniane z kuratorem oświaty. Cała ta 
procedura jest aktualnie w toku, a dodat
kowo rozmawiałem w tej sprawie ze 
związkami zawodowymi. 

Starostwo nie „(„.) jest dla ratusza 
wzorem wszelkich cnót", ale niewątpli
wie należy korzystać z doświadczeń in
nych. W tym przypadku najwyraźniej 
widać, że nie zrozumiał Pan moich inten
cji wynikających z ostatniego akapitu 
poprzedniego pisma. Zatem wyjaśniam. 
Podałem przykład powszechnie stosowa
nej praktyki powierzania funkcji dyrek
tora przez powiat nie dlatego, że.jest to 
dla· nas wzór, ale dlatego. że jest to nor
malna procedura, co do której nie miał Pan 
w tamtych przypadkach żadnych zarzu
tów, a teraz nagle zmienia Pan stanowi
sko, kiedy z takiej procedlll)' korzysta 
samorząd miejski. 

7Astępca Bunnistrza 
Maciej Mońka 

Od redakcji: Mogliśmy użyć sformuło
wania mocnięjszego niż to o nie napisaniu 
ca/ęj prawdy. Podał Pan jeden przyldad, że 
dyrektorowi przedszkola powierzono obo
wiązki na kolęjną kadencję bez konkursu -
a my sprawdziliśmy obie kadencje obecnego 

bunnistrza i okazało się, że nigdy w tym 
okresie nie pominięto procedury konkursrr 
wej przy wyłanianiu dyrektora szkoły. Robi 
się to dopiero teraz, w roku wyborczym. Czy.i 
niedziwne? 

Po drugie: uważa Pan, że szkoła nie jest 
dużo ważniej= od przedszkola - a my są
dzimy, że ogromna większość obywateli, 
zgodnie ze ztil'owym rozsądkiem, uzna że 
jednak jest. 

Po trzecie: od zawsze jesteśmy za maksy
malną otwanością w sprawach publicznych 
Pcmępowanie.jakieprawadzi ratusz, nie daje 
~na obsadę stanowisk dytektora ra
dzie pedagogicznej (kto z rady pedagogicz
nej odważy się zgłosić wniosek o tajne gloso
wanie nad opinią w sprawie rezygnacji 
z konkursu?), nie daje prawa głosu (to co 
innego niż konsultacje) związkom zawodo
wym, zupełnie pomija rodziców. Po prostu: 
konkurs zaw.sze jest lepszy i dobry gospo
darz, chcący naprawdę dbać o podległe mu 
szkoły, nie będzie się konkursu bal. Trndno 
tu uniknąć podejrzeń, że w tym przypadku 
chodzi nie tylko o szkoły. 

• Wojciech Waligórski 
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Nagrody muzyczne w Gimnozium. nr 1 
Parodia wręczenia nagród muzycz

nych Grammy była jedną z atrakcji 
Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 1. 

W rolę prezenterów wcielili się Piotr 
Wypych i Michalina Pilich. Przy
wary gwiazd polskiej estrady zo

stały wyśmiane bez cienia skrupułów. Lau
reaci przyznali się, że nie potrafią ani śpie-

wać, ani tańczyć, ,,najbardziej milusiński" 
zespół nazywał się „Siarka Noego", najlep
sza wokalistka Doda walczyła na scenie 
z Mandaryną, która chciała jej nagrodę za
brać, a do tego wszystkiego prezenterka se
pleniła 

Scenariusz napisali uczniowie, nad cało
ścią czuwała pedagog szkolna Teresa Sokal
ska - Lebioda. (mwk) 

Zamość gościł szkoły Sienkiewiczowskie 

D elegacja z Gimnazjum nr 1 im. Hen- Lebioda Gośćmi tegorocznego zlotu byli 
ryka Sienkiewicza w Łowiczu brała wnuczka Noblisty Maria Sienkiewicz 
udział w tegorocznym, XIV Żlocie i wnuk Juliusz Sienkiewicz. Na gali inaugu

Szkół Sienkiewiczowskich, który odbywał racyjnej otwarcia zlotu odbyła się bardzo 
się w dniach 26-28 maja w Szkole Podsta- sympatyczna uroczystość -~e Or
wowej nr 2 w ZamościlL Wyjazd na zlot jest dem Uśmiechu dyrektorowi Sienkiewiczow
zawsze rodzajem nagrody dla dobrych i ak- skiego muzeum w Woli Okrzejskiej - Anto
tywnych uczniów, tym razem ta nagroda niemu Cybulskiemu. O przyznanie tego or
przypadla Piotrowi Wypychowi, Michali- dem szkoły noszące imię Henryka Sienkie
nie Pilich i Katarzynie Foks. Do Zamościa wicza starały się od 2 lat 
pojechała z nimi pedagog Teresa Sokalska - (mwk) 

Dwa filmy 
na zakończen.ie sezonu 

Dwa filmy będzie można obej-
/ rzeć w czerwcu w ramach Dys· 

kusyjnego Klubu Filmowego „Bez 
Nazwy", który działa przy klnie 
Łowickiego Ośrodka Kultury. 
Klub zawiesi, jak co roku, swą 
działalność na okres wakacyjny. 

Wtym roku jest to dodatkowo 
wymuszone przewidywanym 
remontem sali kinowej, w k16-

rej ma być ustawionych 138 nowych, wy
godnych foteli kinowych. Wymieniony też 
będzie e~ podłoga zyska kilkunasto
procentowy spadek, na ścianach pojawi 
się wytłumienie i wprowadwny zostanie 
profesjonalny system dźwięku Dolby Sur
round. 

Dziś, 8 czerwca odbędzie się ~wy 
seanswramachCINEMAOFF • TheBest 
of DariuszNojman.Zaprezentowanazo
stanieretrospektywa filmów DariuszaNoj
mana, który określany jest jakojedno 
z największych objawień polskiego kina 
niezatemego ostatnich lat Filmowiec - sa
mouk. bez jakiegokolwiek wykształcenia 
filmowego, który stwotzył kilka błyskotli
wych filmów fabularnych. Urodzony 

21września1981 r. W podstawówce znany 
był z uzdolnień plastycznych. Zamiast do 
szkoły plastycznej trafił jednak do liceum 
zawodowego, w którym uzyskał tytuł mon
tera wządzeń elektronicmych. Po szkole 
średniej wybrał się na Uniwersytet Śląski, 
który dał mu tytuł magistra pracy socjalnej 
i opiekuńczo-wychowawczej. W jednej 
szkole nauczył się ścisłego myślenia, w dru
giej humanistycznego, a poza murami szko
ły chwytał za kamerę i działał artystycznie. 

W dzieciństwie oglądał masowo filmy 
z wypożyczalni, którą prowadziła jego 
mama w swoim zakładzie fotograficznym. 
Tcs była jego szkoła teoretyczna. Pierwszy 
raz kamerę wziął do ręki ponad pięć lattem1L 
Był to st.ny model VHS-a, który pożyczył 
od koleżanki. Kręciłtąkarnerąprosteskecze 
i króciutkie filmiki. Wtedy zaczął intereso
wać się grafiką komputerową i dowiedział 
się trochę o programach do montażu. Meto
dą prób i błędów uczył się w domowym 
zaciszu montażu fihnowego. 

Rok później zrobił pierwszy poważniej
szy film - ,,Hobby", który zdobył Grand 
PrixnaFestiwalu„Oskariada"w2004 roku. 
W 2005 m:aliwwał ,,Studia upadku" -swo
ją pierwszą komedię. Zatrudnił do tego fil-

mu największąjak do tej pory w swóich 
produkcjach liczbę aktorów, wydałnajwię- ( 
cej pieniędzy i poświęcił najwięcej czasu. 
Nie wyszło do końca tak jak sobie wyma
rzył, ale xeakcje publiczności w czasie po
kazów w zupełności go satysfuktjonują. 
Chciał zrobić rozrywkowy, miły dla oka 
film i chyba taki właśnie udało mu się zre.. 
alizować. W kinie będzie można zobaczyć 
właśnie te dwa filmy. 

W czwartek 22 czerwca - „TARNA
TION'' -film OOkumentalnyprodukcjiame
rykańskitj z 2003 roku. RC'i:yscria i scena
riusz: Jonathan Caouette. Film ten został 
uznany za najlepszy film ostatniego festi
walu filmowego Era Nowe Hol)'ZOnty 
w Cieszynie. Są to zdjęcia z rodzinnego 
archiwum, filmy kręcone kamerami 8 mm 
i VHS, wiadomo.5':i nagrane na automatycz
nej sekretarce itp. Taki surowy materiał, 
zgromadzony w przeciągu całego życia 
człowieka o nazwisku Jonathan Caouette
debiutanta w roli fihnowca, stał się pod
stawą tego autobiograficznego filmu. Ma
teriał, będący z pozoru banalną historią 
o amerykańskiej rodzinie, urasta do uni
wersalnej przypowieści o więzach rodzin
nych i miłości. (mak) 

BRAMY STOWARZYSZENIE , 
POLSKICH ENERGETYKOW 
Łowicz, ul. Podrzeczna 30 (budynek technikum) Stryków, ul. Batorego 27, . •• HORMANN 

SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: JCOHfORf'.A 
O bramy garażowe El,,fGANCJ 
O bramy przemysłowe I 

tel. (046) 837-41-82; 0604-207-409; 0694-511-677 
organizuje 

EGZAMJNY KWALIFIKACYJNE 
OSOB PRACUJĄCYCH 

na stanowisku eksploatacji E 
oraz dozoru D w zakresie: 

tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 
• usługi transportowe I 
•dostawy betonu D 1 
• produkcję betonów specjalistycznych 

Nowe wypoczynki sk6rzane oraz tkaninowe 
na dębowych stelażach 

O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
O automatyka do bram przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 

urządzeń elektroenergetycznych, 
cieplnych i gazowych 

• elementy prefabrykowane: 
bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

• stropy TERIVA 
./ 35 odcieni dębu, ponad 100 kolorów skór o#ło•\ft. 
./narożniki skórzane _.,. \\J.:11.'\" 
.t meble dębowe: D \ ~~\\r 

komody, kredensy, witryny ~~ ~'\ 
./zegary 
./ stoły + krzesła 

SKLEP: Kożuszki Parcel 59 
(4 km od centrum Sochaczewa w kierunku 
na Warszawę przy stacji tankowania gazu) 

tel. kom. 0606-618-904, 0604-442-235 
CZYNNE: PON-PT 10-18; SOB 10-14 

, DEKATYZACJA, 
SCIERANIE TKANIN 

O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe 

TOPCOMFORTiTOPPRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO IO KM). GRATIS 
BRANl-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 ii 
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304 .r: 

ITl©ITl©l!i ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 i 

Przyjmuje zapisy na: 
a) jednodniowy kurs na uprawnienia dla elektryków 

b) dwudniowy kurs na uprawnienia Edo 1kV dla nie eleklrrtó.~ 

FIRMA „SANDY" 

zatrudni 

• płyty stropowe (do 7 ,20 m) 
• sprzedaż piasku sianego 
i cementu c~~ 

R~8 [)f) ~ll:ł3f)CJACJI 

PRACOWNIKA 
do prac biurowych 
WYMAGANIA: 
• wykształcenie minimum średnie 
• znajomość pakietu MS Office (Word, Exel) 
• umiejętność pracy w zespole • organizacja własnej pracy 
• dyspozycyjność • zdolność kreatywnego myślenia 
• znajomość języka angielskiego 

Brania instalacyiaa 
Praca w towia1, Skierniewicach lub lodzi 

Podania prosimy kierować na adres: 
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 25 ~ 

tel/fax (046) 837-52-83, (046) 837·57·50 
biuro@ecotherm.com I R 
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POMAGAC LUDZIOM TO ZASZCZYT 

- Strażak idzie do pożaru jak żoł
nierz na wojnę-mawia Jan Felczyń
ski. z Reczyc, najstarszy strażak 
w gminie Domaniewice. 

P ierwszy raz do pożaru pobiegł jako 
dwunastolatek, w 1935 roku. z.apaiiły 

się wówczas dwa domy we wsi. Straż.acy 
przxjechali na ratunek, ale brakowało około 
15 metrów, aby stnnnień wody ż węża pod
łączonego do stawu leciał na płonący dom 
Ludzie ustawili zatem łańcuch wodny i po
dawali sobie wiadra z wodę. Pan Jan jako 
postawny nastolatek również przyłączył się 
do łańcucha Po tej aktji postanowił, że W
stanie straż.akiem 

- Teraz. nie ma już takich bwz. Jak zaczy
nało grzmieć wszystkich ogarniało ptzera
i.enie. Domy naw.si byływów=s kryte słomą 
-wspomina pan Jan. Gdy zaczynało grzmieć, 
ludzie na wsi zaczynali pakować najpotrzeb... 
niejsz.e ro=;y. Jeżeli była to noc, wszyscy 
wstawali z łóżek i ubierali się. Byli przygo
towani na najgorsze. Kiedy piorun uderzał 
w drewnianą, krytą strzechą chatę, tu.eba 
było szybko uciekać. Często zdanało się, 
że któryś z domów we wsi płonął. Każdy, 
nieważne czy strażak, czy cywil, brał 
w rękę wiadro lub widły i biegł na ratunek. 
Jednak strażacy mieli większy prestiż, 
w czasie aktji ratunkowej dowodzili cywi
lami. Gapiów praktycznie nie było, gdyż 
wszyscy pomagali. W ocenie Jana Felczyń
skiego dziś jest inaczej, strażacy gasz.ą, 
a ludzie się patrzą. A i niektórzy strażacy 
liczą na zapłatę za wyjazdy do pożarów, nie 
robią tego z jedynej czystej intencji, aby 
pomóc innym 

Długoletni strażak zawsze doceniał wsparcie żony w podejmowanych działaniach. Państwo Felczyńscy niedaw
no obchodzili "Zlote Gody". 

Przysltga w zbolu 
Ma=nia o ml.Dldurze.i służbie innym, 

także Ojczyźnie, Jan Felczyński :zrealizo-

lazyż z Jezusem, na który przysięgał, skła
dają:; dwa palce. Przybrał pseudonim ,,Ja
strzaj>". 

Brał udział w aktjach pu.ewożenia broni 
do Rogóźna, w niszczeniu kwitów kontyn
gentów, str7.elał do baniek z mlekiem, które 
należało dostarczyć Niemcom, ponadto ob
staw:iał zebrania. Dowódcą drużyny był 
Franciszek Drużka, zaś dowódcą plutonu 

Jan Felczyński (pośrodku) z grupą kolegów z partyzantki. 

wał w okresie Il wojny światowej. Podcz.as 
okupacji wrazzpięciomakolegami miał być 
wywieziony na roboty do Niemiec. Jadąc 
pociągiem w kierunku Warszawy skorzy
stał z okazji i uciekł z transportu. Nic mu się 
nie stało. Po ~wrocie do domu poszedł 
pracować do gospodarza w Rogóźnie. -Mia
łem pięciu braci i dwie siostry. Musialempra
cować u gospodarza, żebyśmy mieli co jeść
opowiada. To w Rogóźnie poznał Feliksa 
Suta, który zaanonsował go jako kandydata 
na żołnierza Batalionów Chłopskich. - Kie
dy pytałem go p&lniej: -Dlaczego ja? Od~ 
wiedział, że miał do mnie zaefanie - mówi 
Jan Felczyński. - Pewnego wieczora 
w czerwcu 1942 ro/at przyszedł do mnie Jan Felczyński ze swoim najlepszym 
i poprosi~ żebym zaszedł do niego wieao- kolegą Feliksem Sutem z Rogóźna. 
rem - wspomina. Poszli na spacer daleko 
w pole. Zboża były już w czerwcu wysokie JózefBiałek W cz.asie pow.stania warszaw
a księżyc jasno świecił. Usiedli między zbo- skiego pięć osób z terenu gminy Domanie
żami i Feliks Sut zaproponował Felczyń- wicezostałozmobilizowanych-opróczJana 
skiemu przynależności do Batalionów Felczyńsk:iego byli wśród nich także Feliks 
Chłopskichizłożenieprzysięgi.Miałwdłoru · Sut i Wiesław Kabza z osób miejscowych, 

a także dwie osoby spośród przesiedlonych. 
- Mieliśmy iść na punkt zborny w lasach 
domaniewickickJednakKomendantMulias 
ogłosił demobilizację do Qdwołania - opo
wiada. 

Za działalność w okresie okupacji 20 
grudnia 2000 roku otrzymał stopień pod
porucznika, zaś 18 marca 2005 roku jako 
weteran walk o wolność i niepodległość Oj
czyzny otrzymał tytuł porucznika sił :zbroj-
nych RP. · 

Walka z ogniem 

P o okresie działalności w Batalionach 
Chłopskich, Jan Felczyński tym bar

dziej chciał należeć do organizacji służ.ącej 
wy?$zyin celom. W 1945 roku w Reczy
cach został ogłoszony nabór do jednostki 
OSP. Było wielu kandydatów, ale do jed
nostki przxjęto tylko 18 osób. Wśród nich 
znalazł się 22-letni wówczas Felczyński. 
ówczesny naczelnik Józef Rosłonek uwa
żał, że lepiej dobrze wyszkolić mniejszą licz
bę straż.aków. 

- Od zawsze lubiłem prace społeczne. 
Ważne dla mnie było, żeby się coś działo. 
Lubiłem być w centn.un J.rydarzeń - mówi. 
Jednostka dysponowała tuż po wojnie 
dwoma parami koni, które w gotowości 
trzymało dwóch gospodarzy w Reczy
cach - Tadeusz Bródka i Jan Sut. Jednost
ka ruszała do pożarów w promieniu 5 
km, w dalsze trasy wybierała się rzadko, 
gdyż koniom nie wystarczało sił. Na przy
drożnych drzewach we wsi wisiały sta
lowe elementy, które spełniały funkcje 
syren alarmowych w rai:ie pożaru. W jed
nostce był też strażak, który grał na trąb
ce. Po usłyszeniu sygnału strażak musiał 
natychmiast biec lub jechać rowerem do 
jednostki. 

Raz zdarzyło się, że pan Jan z kolegą ze 
straży o mały włos nie zginął w płomie
niach. W 1949 lub w 1950 roku jednostka 
z Reczyc brała udział w gaszeniu pożaru 
lasu już na terenie gminy Głowno, w Woli 
Zbrożkowej. Dojechała na miejsce jako jed
na z pierwszych. - Weszliśmy do lasu w~ 
szukiwaniu ognia jakieś 300 metrów. Po nas 
pajechała straż zawodowa z Łodzi. Ko
mendant kami nam wyjść i porzqfinie nas 
skrzyczał - opowiada. Nie minęło kilka se
ktmd,jak drzewa wokół miejsca, gdzie jesz
cze niedawno stali strażacy z Reczyc, zajął 
ogień. Wiał wtedy bardzo silny wiatr, który 
nieobliczalnie ,,rzucał" ogniem co kilkaset 
metrów. Jan Felczyńsk:i widział wtedy po 

raz pierwszy poparzonego straż.aka. - Był 
cały czarny, ledwo 1,ll}a/o się go ural.ować -
wspomina. Nie przestraszył sięjednak, lecz 
dało mu tododatkowesiłydowalk:izogniem. 

W 1948 roku pan Jan ożenił się z Ireną 
Małecką. Musiał ciężko pracować, aby 
uttzymać czwórkę dzieci. Ż.Ona nie zawsz.e 
przychylnym okiem patizyła na strażacką 
działalność męża, który jak tylko usłyszał 
syreny alarmowe, IZUcał wszystko i biegł 
do pożaru. Pani Irena bała się, bo bywało, że 
z.ostawała sama w cz.asie burzy z czwórką 
małych 'dzieci w dornu krytym strzechą. 

Pracowali społecznie 

S traż.acy nie tylko społecznie jeździli do 
pożarów, ale również w ten sposób -

pracą własnych rąk - pobudowali w Reczy
cach remizę strażacką - Teraz. to jest dobrze. 
StrdZ.akom płacą, w budowie i zakupie sprzę
tu pomaga gmina i nie tylko. Wcześniej 

o wszystko musieliśmy się starać sami- mówi 
pan Jan. W 1945 roku, podcz.as zawodów 
strażackich, OSP w Reczycach wygrała mo
topompę, wcześniej koizystali z pompy ręcz
nej. Mieli do dyspozycji drewnianą remizę. 
Pomysł postawienia murowanej powstał 
w latach 50-tych. Przywieziono 2 wagony 
wapna i szlaki z pobliskiej cegielni. W wol
nych chwilach strai.acy robili cegły, których 
udało im się zrobić 2 tysiące. Taka ilość wy
starczyła tylko na rogi budynkU. Ściany zro
biono z drewna, a dachówkę z cementu Na 
wykończenie budynku straż.acy otrzymali 
jakieś pieniądze z zewnąliz. Naczelnik jed
nostki wyznaczał strażakom dyżury pracy 
pizy budowie remizy. 

Postawili budynek w niecałe 3 lata. Miał 
powierzchnię 8x12 m. Takjak i obecnie, 
składowany był w nim sprzęt, odbywały 
się zebrania i zbiórki strażackie oraz orga
nizowane były zabawy. Te ostatnie za
czynały się Wcze.50.ym popohldniem i koń
czyły po północy. Dziś jest odwrotnie: 
dyskoteki zaczynają się przed północą 
i kończ.ąnadranem -Strażacy podczas nich 
również mieli zosu:zytne fonkcje. Pilnowali 
porzqfiku. Musieli być umundurowani i nie 
mogli pić w tym czasie alkoholu. Dla nich 
zabawa z.aczynaJa się po zakończeniu tań
ców - wspomina pan Jan. 

W jednostce w Reczycach Jan Felczyń
ski pełnił funktję prezesa. skarbnika i na
czelnika Jeszcze w latach 80-tych uczestni
czył czynnie w akcjach gaśniczych. Nato
miast do niedawna, jak usłyszał pizejmują
cy dźwięk syreny alarmowej, wsiadał na 
rower i jechał do pożaru - już tylko jako 
obserwator. 

Eliza Błaszczyk 
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Wycieczko i rywalizacjo 
na rowerach 

Po raz kolejni turyści z Klubu Tu
rystyki Kolarskiej „Szprycha" za
pewnili łowiczanom wiele niezapo
mnianych atrakcji w ramach li Ro
dzinnego Rajdu Rowerowego, któ
ry odbył się w minioną sobotę 
3 czerwca. Choć dopisała pogoda, 
tłumów nie było, wzięło w nim 
udział ponad 30 osób. 

G rupa wystartowała o 10.30 spod sie
dziby PTfK przy Starym Rynku. 
Jechano wz.dłuż Bzury do Otolic, da

lej przez Sz.czudłów, Świące, Ostrów, mo
wu Otolice jeszcze raz wz.dłuż Bzury do 
Łowicza. W sumie uczestnicy pokonali na 
rowerach 20 km. Po powrocie na Błoniach 
odbyły się konkurencje sprawnościowe. 
Uczestnicy rywalizowali między sobą 
w dwóch kategońach: rodzin oraz indywi
dualnej. W rzucie oponą do celu pierwsze 

miejsce zajęła rodzina Dziedzic, w prędko
ści kręceniu kołem i slalomie z przeszkoda
mi rodzina Kostrz.ewa - Kret z Łowicza. 

Indywidualnie w grupie wiekowej 
12 - 15 lat w poszczególnych konkuren
cjach najlepsi byli: w rzucie oponą do celu, 
szybkości kręcenia kołem i slalomie - Woj
ciech Budzałek, jeździe żółwia - Kazimierz 
Masztanowicz. W grupie wiekowej 16 - 18 
lat pierwsze miejsca zajęli: w rzucie oponą -
Adrian Wójcik, w szybkości kręcenia ko
łem,jeździeżółwia i slalomie -Andrz.ej Sło
ma Wszyscy jako nagrody otrzymali sprzęt 
rowerowy. Dodatkowo nagrody w postaci 
plecaków i toreb otrzymali najmłodszy 
uczestnik zabawy 8-letni Michał Bartos 
i najstarszy - Stanisław Zwierz oraz najlicz
niejsza rodzina - Bartosów. 

Sponsorami tegorocznej zabawy był ra
tusz, sklep rowerowy rodziny Cybulskich 
oraz restauracja „U Błażeja". (tb) 

Stanisław Zwierz w konkurencji szybkości kręcenia kołem. 

Gmina Łowicz 

ickiewicz i grillowanie 
Wygodzie 

~-
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Od lewej Wojtek Marzec i Marcin Bieguszewski, za nimi Łada Niva, którą wyruszyli nad Bajkał. 

12 tysięcy kilometrów planuje po
konać terenową Ładą Nivą dwójka 
łowiczan - Wojtek Marzec i Marcin 
Bieguszewski, w ramach ich wy
prawy „Syberia 4x4". Start odbył się 
w minioną sobotę 3 czerwca o godzi
n~ 10 ze Starego Rynku, gdzie przy
szJo pożegnać ich kilkoro przyjaciół, 
w większości z łowickiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego, 
w którym obaj są instruktorami. 

ie jest to pierwsza wyprawa Marcina 
i Wojtka NŁ pisał o dwóch najważ

niejszych: wyprawie wysokogórskiej do 
Pamiru z próbą zdobycia Piku Lenina i póź
niejszym wejściem na Biełuchę oraz o nie
dawnej wyprawie w Andy z udanym zdo
byciem najwyźszego szczytu obu Ameryk 
Aconcagua. Wtedy podróźowali jednak po
ciągiem, samolotem i busami, a tym razem 
kwestię transportu wzięli całkowicie na swo
je barki. Wczesną wiosna zakupili terenową 
Ładę Nivę (1994 rok, 56 KM). Wybór padł 
na nią z powodu przystępnej ceny, ale tak
źe ze względu na moźliwości serwisowe 
w Rosji. 

Celem wyprawy jest podróż nad jezioro 
Bajkał i wejścienaMunkuSardyk(3.491 m 
n.p.m.),najwyższy szczyt pasma Sajanu 
Wschodniego sąsiadującego z jepiorem. 
Wyprawa pnewidziana jest na 30 dni i po
dzielona na dziesięciodniowe etapy. Pod-

różnicy spędzą 20 dni w podróży w jedną 
i chugą stronę, a dziesięć dni spędzą nad Baj
kałem, w tym czasie planują wejście na 
szczyt. Trasa rajdu wiedzie przez: Lwów, 
Kijów, Samarę, Jekaterinburg, Omsk, No
wosybirsk, Krasnojarsk, Irkuck, powrót 
planowany jest przez Moskwę i Litwę. Je
chać będą w więkswści po utwardzonych 
asfaltowych drogach, ale nie unikną takźe 
podróży po szutrowych, kamienistych gór
skich wertepach. 

elem wyprawy jest nie tylko zdobycie 
góry i wizyta nad Bajkałem, ale też ze

tknięcie z kulturą ludów zamieszkujących 
tereny, przez które będą pnejeżdżać: Tata
rów, Chakasów, Ałtajczyków, Tuwińczy
ków, a nad Ba1"kalem Buriatów. Zabieramy 
ze sobą dwa aparaty fotograficzne, cyfrowy 

Koło PCK z Bielaw 

i tradycyjny z przeznaczeniem do robienia 
slajdów oraz kamerę. Po wyprawie,jakzwy
ldiśmy już robić, wprosimy na pokazy prze
źroczy. a może nawet na film - powiedział 

nam Wojtek Marzec, który zachęca do od
wiedzenia strony internetowej www.cha
te.pl, na której uczestnicy wyprawy kOIZ)'
stając ze spotykanych po drodze kafejek 
internetowych będą zamieszczali na bieżą
co infotmacje o przebiegu wyprawy. Rela
cje z wyprawy wraz ze zdjęciami pojawią 
się takźe w NŁ. 

Wyprawa Wojtka i Marcina to również 
rozgrzewka przed sieipniową wyprawą sa
mochodową do Mongolii - „Mongolian 
Expedition". Wtedy zamierzają dwoma sa
mochodami objechać mongolskie bezdroża 
od Rosji po Chiny. (tb) 

walczy o tytuł nailepszego w kraiu 

U 
czniowie Gimnazjum w Bielawach 
wezmą udział w etapie centralnym 
konkursu na najlepsze szkolne koło 

Polskiego Czerwonego Krzyża Zostało ono 
uznane za najlepsze w etapie okręgu łódz
kiego spośród kilkudziesięciu kół, które bra
ły udział w rywalizacji. Do etapu centralne
go zakwalifikowało się ich l O z całej Polski. 

Czteroosobowe zespoły wraz z opiekuna
mi spotkają się na finale w dniach 16 - 18 
czerwca w ośrodku wczasowym w Sulejo
wie. Tarn w ramach dalszej rywalizacji każ
dy z nich przedstawi prezentację swojego 
koła, później koła zmierzą się ze znajomości 
różnych zagadnień związanych z PCK 

(tb) 

J edz.ą, piją, lulki palą, I Tańce, hulanka, swawola; I 
Ledwie karczmy nie rozwalą, I Cha cha, chi chi, 
hejźehola! ( ... ) 

• wymagamy tylko 500 zł dochodu 
oferuje autoryzowany dystrybutor 

oleju opałowego PKN ORLEN S.A. Wet pOtyćlkę gotówkową .. ~JnY 
lub potyCłkę kOhsolldacyjną; - Tak Adam Mickiewicz zaczął balladę „Pani Twar

dowska" i tak ucmiowie ze Szkoły Podstawowej 
w Wygodzie w gminie Łowicz obchodzili połączony 
Dzień Dziecka i Matki. Na szczęście nie było picia 
i palenia ,Julek" w karcmi.ie, natomiast piknik rozpoczął 
sięinscenizacjątejwłaśnieballady.Chwilępotemucznio
wie przedstawili około godzinny program z wierszami 
'i życzeniami dla mam, a tuż potem odbyło się wspólne, 
rodzinne grillowanie. Tego dnia odbywały się na przy
szkolnym terenie zielonym również mini zawody spor
towe i konkurs plastyC2lly. (mak) 

• proste i szybkie procedury 
• bez opłat wstępnych 

SPECJALNA OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
- BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH!!! 

Oo Jm llUdeDIJ dla eleble mbl6T 
Łowicz ul. Browarna 8 0-46 837-87-17 

Firma „KOPER" Spółka Jawna 
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA 

tel./fax (046) 837·13·58, 
bezpłatna infonnacja 0800 50 50 39 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY! 
DLA STAŁYCH KLIENTÓW: 

./ upusty ł rabaty 

Potyczka got6wkowa, potyczka konsolldacyjna; 
Kwota po.tyczki Oktes kredytowanła 
od 500 do 60 OOO PLN 6, 9, 12, 18, 24, 

• Bez dodatkowy opłat 36, 48, 60 miesięcy 
• Mlnlmałny dochód • Bez poręczeń, 

500 PLN netto bez zabezpłeczeń 
DLA EMERYT6W I iiiłiiST6W 

DO 81 ROKU iYCIA 
Łowicz Al. Sienkiewicza 34 
Tel. 0-46 837-39-88 .7 1 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 04Cr837-34-0l 
lnterTaxi 0603--06-18-18 
Taxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837--03-73 
Biuro Rady Mitjslóej 046-830-91--06, 046-830-91-11 
Urząd Miejsló: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
04Cr862-16-ó3 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-ó3 po 15.00 automatyczna sekretarka 

Urząd Skarbowy: centrala 04Cr837-43-58, 
()46.837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

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

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

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
ŁSA,~', Łowicz, ul ŚW. Fkxiana 7 (IIIUSZla 
naBlmiach1czynny:pt,wt,czw.wiptz.16.00-19.00. 

SamopomocowaGrupaAh;tynencka,,Niemamocnych" 
wZdwlacb{siedzlbaGOKz.dlDly)- czw.gocłz.18.00. 

Gminna Grupa Abstynmcka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. IO.OO-I I.OO. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem" (problem p!7.Cl1'.JOC)') w Domaniewi
Cach, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 04Cr838-33-l I. 

Informacje: 
lnfonnatja PKP 046-837-63-11 
Informacja o krajowych numerach 118-913 
lnfonnacjao ~wycb numerach 118-912 
Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - znmawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 042-631-97--06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

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

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

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

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Poficja 042-719-20-20; 'J97 alarmowy 
Straż pożarna 042-719-10-08; 'J98 alarmowy 

Bezpłatna ogólnopolska informacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

Be-zplatna infonnatja gospodan::za o handlu, usługach, 
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. 046-94-34, fax: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 'J97 
Telefon infonnacyjoo-problemowy , 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 04Cr837-37--07 
__ Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-5 I 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08, 

046-837-41-02, 046-837-30-30, 046-837-72-72, 
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44, 
046-837-84-40; 046-838-15-00; 

Warsztat konserwatorski LSM 04Cr837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 
Lecznice dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5 
ul. Cbe!mońOOego 31 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

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

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
e Dzial Ponlocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, 

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

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

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta pu.ez 24 godziny. 
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za

kładów Opieki z.drowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych 2llkladów. 
e Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 04Cr837-37-07 

Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwierząt: 

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

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 'J97 alarmowy 
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład energetyczny 042-719-80-10 
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rtjooowa, ul. Kopernika 19, 
tel 042-719-10-92, 042-710-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-=v. 8.00-18.00,pt 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt 7.45-14.45; śr. I0.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn.-pt 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 

Apteki: 
Lowicz - aoteki całodobowe: 
• ~eaJ<0" ul. Stanis!awslóego, 

tel. 046-830-22--02 
e ,,Me<lest IV" ul. 3 Maja, 

tel. 046-837-31-11, 046-837-31-25 

Bełchów: pn.-pt 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościuszki 

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

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: po.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Lyszkowice: czynna: pn.-pt 9.00-16.00, sb. I0.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kościuszki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocienew: po.-pt 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: po.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

e Parafia św. Dudia: 7.00, 8.30, IO.OO, I 1.30, 18.00; 
e Parafia Chrystusa Dobrego Pasternt: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
e Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO; 
e Kośdó!o.o.Pijar6w: 8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty goctz. 18.00 msza z litwgią niedzielną 
• Kaplica seminaryjna: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Bai.ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, J 2.30, 18.00 
e Kościół św. 1-tanla: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznic w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• „ Tradycja" - w sezonie 2006 w Skansenie w Marzy
cach odbywa się li edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie s==j publiczności 
zanikających dziedzin rzemiosła i twórc7.ości hid<>
wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie-

- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 
czw. 13.00-18.00 

- urolog: śr. I 1.00-13.00 
- rewnatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
-ortopeda: pn., wt, czw., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr„ pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. I 1.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-1825, wt, śr. 8.00-15.35; 

czw., pt 8.00-15.35 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. I 1.00-18.00 

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.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul. Lowicka 38, tel. 042-719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 042-719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

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

Ceny żywności: (dane z 6 czerwca) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,79 2,85 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,85 2.85 

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

chleb 1,09 0,89 0,85 1,00 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki 2,69 1,05 1,05 2,50 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,99 1,75 1,80 2,50 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,29 14,90 15,60 15,60 14,79 

wolowe bez kości 22,99 16,29 18,00 15,09 

wolowe z kością (antrykot) 10,79 10,50 

łopatka kości 9,79 12,99 9,20 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 10,99 10,99 16,99 18,90 1.6,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 4,99 7,99 6,39 6,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,55 7,90 9,80 9,80 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,00 10,10 10.00 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,50 5,50 5,50 7,50 5,19 9,30 3,99 

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

slonlna 3,49 0,99 2,20 3,70 3,70 2,49 

kurczak 4,69 3,99 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 

13,99 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 1,5.0 1,50 1,29 

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

masło śmietankowe 1,99 1,99 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2.59 

masło roślinne 1,69 1,39 1,69 1,60 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 
o! . 2,55 2,99 3,45 4,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

jaja (szt.) 0,27 0,29 0,30 0,20-0,36 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 

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

go. Prezentacje z zakresu gamcar.;twa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca wruśnia 

• „ Trzy chwile" - wystawa pre7.00tująca trzy kobiece 
osobowości i trzy różne gałęzie sztuki. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łowiczu. 

• ,;z Arkadii na Koseykową 24" -wystawa prac arty
stów: Michaliny Krzyżanowskiej, Konrada Krzy
żanowslóego i Henryka Józewskiego. Galeria Bro
warna, wystawa czynna do końca czeiwca 

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

Czwartek. 8czerwq1: 

e godz.18.59-DKF Bez Nazwy-CINEMA OFF -The 

Best of Dariusz Noj~ 
Piątek. 9 cz.erwca; 
• godz. 17.00 - ,,Maria" - dramat prod francwkiej 

Tony Cbildr=, reżyser i ak
tor, przygotowuje swój najnow
szy film - „Tbis is my Blood". Na 
planie zjawia się Marie Palesi, 
którama:mg,ać~MariiMag
daleny. Aktorka tak głęboko 
wczuwa się w swoją rolę, iż po
stanawia dowiedzieć się wszyst
kiego o prawdziwej Marii. Wy
rusza w podróż, której kresem 
będzie oświecenie. W tym samym 
CZ1Sie w Nowym Jorlru, dziennikarz telewizyjny Ted 
YolDlger rozpoczyna własne poszukiwania prawdy, 
realizując dokument o życiu Chrystusa 

• godz. 19.00 - Wszyscy jesteśmy cbrystusaml" 
- dramat prod polsk:itj 

Sobota - njedQe!a. !t-11 czerwca: 
• godz. 19.00 - Wszyscy jesteśmy cbrystusanu"' 

- dramat prod polsk:itj 
Ojciec - Adam Miauczyńslci 

(lat 50) jest kulturoznawcą i al-
koholikimi. Od kilku lat - niepi
jącym, leczącym się, !17.eŹwieją

cym alkoholikiem Fibn zaczyna 
się, gdy Adam pyta swojego uko
chanego syna Sylw.stra (lat 20), 
co mu chcial powiedzieć. Syn 
zwierzasię,iekiedyś,podkoniec 

jego - Ojca - picia, on - Sylwek, 
jego syn - życl:yl mu śmierci i myślal, 2dly go zabić. 
I opowiada,jak do tego dos:zlo i co pamięta z ich wspól
nego życia 

czynna: pt-pl 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 
Apteki w Strykowie: 

ul Plater 2, tel. 042-719-80-41; 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 

ul. Kolejowa li , tel. 042-719-82-71 
czynna: pn.-pt 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 

ul. Targowa 14, tel. 042-719-86-89 
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 

ul Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 
czynna: pt-pl 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

Apteka w Bratoszewicach, Pl. Staszica, 
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel 042-710-98-00; 
czynna: po.-pt 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 8.06. Zgi~ka 27 tel. 042-719-24-84 
pl. 9.06. Zgierska27 tel.042-719-24-84 
sob. 10.06. Zgie1'ka27 tel.042-719-24-84 
rutL 11.06. Zgi~ka27 tel.042-719-24-84 
(IL 12.06. Zgimlca27 tel.042-719-24-84 
1't 13.06. Lowicka38 tel.042-719-21-31 
śr. 14.06. Lowicka 38 !el. 042-719-21-31 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00-8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele: 
w godz. 8.00-8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
1dz. 11.06. Sttyków, ul. Plater 2 tel. 042-719-80-41 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 

2,80 2,90 2,95 3,00 
1,80 1,80 1,65 1,95 

1.10 1,30 1,50 
3,00 1,10 1,05-2,50 1,00 

1,60-2,40 1,35 • 1,50 
15,90 
16,90 17,00 
12,50 15,90 
10,60 
17,90 18,00 17.90 
8,40 7,70 9,40 
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 5,20 
12,00 11,30 10,90 8,50 
12,00 12,20 10,90 12,50 
1,50 1,30 1,65 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 

0,20-0,30 0,35 0,29 0,33 
9,00 9,00 8,90 8,50 
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Poniedzia!ek. 12 czerwca: kino nieczynne 
Wtorek-środa. !3-14czerwca: 
• godz. 17.00- ,,Maria" - dramat prod. francuskiej 

• godz. 19.00 - Wszyscy jesteśmy chrystusami" 
- dramat prod polskitj 

KRONIKA. 
WYPADKÓW 
MILO~NYCH 

- państwu Guzkom z Maurzyc 
- państwu Ciesielslcim z Marianki 

SYNKOWIE 
- państwu Tomczakom z Nieborowa 

ś(u{Jowiali. sobk: 
- Malwina Boryna z Jacocbowa · 

i Radosław Kruk z Krępy 
- Edyta Kucińska z Krępy 

i Witold Szewczyk ze Strykowa 
- Katarzyna Jaskuła z Nagawek 

i Marcin Pońsk.i z Brzezin 

• SKARB ROLNIKA • 
REOAGOWAHY PRZY WSPÓl.PRACY Z WOJEWÓDZKlll 

ODR BRATOSZEWICE • REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 2.06.2006 r. 

jaja fennowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jablka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczar1d 
pielruszka 
pomidory 
por 
sałata 
seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
kalafior 
koperek 
natka pielruszki 
!rus kawki 
kapusta młoda 
pietruszka młoda 
marchew młoda 
cebula młoda 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

glćwka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
szt 
szt. 
kg 

pęczek 
pęczek 

kg 
0,91 

glćwka 
szt 

pęczek 
pęczek 

kg 
szt 

pęczek 
pęczek 
pęczek 

3,50 
5,00 
1,20 
1,00 
0,70 
2,00 
2,20' 
1,70 
3,00 

2,00-2,50 
10,50 
10,50 

3,70 
3,50 
5,00 
0,80 
0,80 
4,00 
0,80 
2,00 
1,20 

22,00 
1,50 
2,50 
0,80 
0,80 
7,50 
2,00 
3,00 
2,50 
1,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 6.06.2006 r.) 

Żywiec więprzowy· 
• Maslld: 3,20 :zil<g+VAT 
• Rófyce: 3,30 :zil<g+VAT 
• Kiernozia: 3,20 ~g+VAT 
• Domaniewice: 3,20 zllkg+VAT 
• Zlewanlce: 3,20 zli1<g+VAT 
• Wicie: 3,30 zllkg+VAT -
• Skowroda Płd.: 3,40 zl/kg+VAT 
Żywiec wołowy· 
• Maslld: krowy 3,80 zl/kg+VAt 

byki 5,00 :zil<g+VAT; jalćwt<i 4,00 :zil<g+VAT; 
• Rófyce: krowy 3,60 :zil<g+VAT; 

byki 4,90 zllkg+VAT; jalćwt<i 3,90 :al<g+VAT; 
• Klemozia: krowy 2,50-3,60 zllkg+VAT; 

byki 4,50-5,00 :zil<g+VAT; 
jalćwt<i 3,50-4,00 :zil<g+VAT. 

• Domaniewice: krowy 3,50 :zil<g+VAT; 
byki 5,00 :zil<g+VAT; jalćwt<i 3,80 zM(g+VAT. 

• Skowroda Płd: byki 5,10 zllkg+VAT; 
krowy 3,70 :zil<g+VAT; jalćwt<i 4,00 :zil<g+VAT; 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 5.06.2006 r.) 

• szwaczka, • montażysta podłóg i drzwi, 
• kierowca C+E św. kwalifikacji, • pizzerman, 
• pomocnik murarza, • sprzedawca, • osoba do 
obslugi klienta w dziale wędin •• cieśla, • kelner
ka, • osoba do pracy w świetlicy - staż • pra
cownik gospodarczy z grupą inwalidzką, 
• pieł<arz. • technik fizjoterapii - staż, • terapeuta 
zajęciowy - staż. • sprzedawca - przygotowania 
zawodowe, • kucharz, "' księgowy - staż EFS 
• kasjer - staż EFS, • pracownik fizyczny - staż, 
• operator mieszalni - konserwator linii produk
cyjnej • nauczyciel magister inżynier zarządza
nia lub logistyk, • palacz koUów parowych, 
• sprzątaczka, • kierowca B, C • ubojowiec 
- rozbieracz Rięsa, • pracowrnl< bitmwy na staż, 
• kontroler produkcji - staż, • inżynier wlókien
nik - staż, • mynier mechanik - staż, • tedlnik 
mechanik - staż, • receptjonistka - staż, • inży
nier budownictwa - staż, • operator maszyn 
- staż, • magazynier - staż , • magazynier, 
• sptzedawca - staż 

PUP nie udziela żadnych informac}i telefonicznie. 
Zainteresowani proszani są o kontakt oscbisty. 
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Kącik Muzvcznv 

Tegoroczne święto łowickich żaków było w opinii wielu uczestników, pod względem muzycznym najlepsze w historii. 
Mimo że zabrakło nazwisk z pierwszych stron gazet, to zestaw wykonawczy składający się w większości z młodych, 
perspektyvłicznych artystów, idealnie pasował do charakteru imprezy. Można oczywiśćie z taką opinią dyskutować, 
jednak co do jednego nikt nie miał wątpliowści - nagłośnienie i oprawa koncertów była niepowtarzalna i bezprecedensowa. · -F ll:ma, która zajęła się stroną technicz

ną Juwenaliów, u,eczywiście stanę 
ła na wysokości zadania. Bo choć 

niełatwo jest nagłośnić imprezę plenerową, 
w Łowiczu się udało. Znakomicie było sły
chać zwłasz.cza Huntera, ale to nie dziwi, bo 
ten zespół, z reguły dodatkowo korzysta 
z usług własnego akustyka.Alezanimnasre
nie pojawili się niezwykle popularni w na
szym mieście muzycy (piątek), dzień ~ 
śnitj mieliśmy Il Łowicki Maraton Rocko
wy i gwiazdę wieczoru Anię Dąbrowską. 

Czwartek, 
Dzień Dziecka, 1. dzień 

7.acznijmy od tego, ż.e Juwenalia zyska
ły na jakości takż.e z powodu podniesienia 
standardu miejsca, gdzie się zwyczajowo od
bywają. Muszla Koncertowa została zna
cząco odmieniona To już nie jest straszący 
wyglądemreliktpeerelowskitj kultury inad
giyziony zębem czasu nieużyteczny brzy
dal, ale zadaszone, odremontowane, przy
jemnie wyglądające miejsce dla kultury na 
wolnym powietrzu. Wprawdzie mieszkań
cy miasta zastanawiają się, czy aby na pew
no potrzebny nam jest tak drogi obiekt, któ
ry wykorzystywany jest kilka razy w roku 
i czy nie byłoby lepiej prz.eznaczyć unijne 
pieniądze np. na remont czy budowę kina 
A moż.e rozsądnitj i perspektywiczniej by
łoby pomyśleć Geśli go już się odnawia) 
o większym amfiteatrze, z poważniejszą 
liczbą siedzisk, co dawałoby możliwość or
ganizacji imprezo z.asięgu ogólnokrajowym 
(np. Jazz nad Bzurą czy Łowickie Spo
tkania Bluesowe)?No, ale na razie ciesz
my się z tego, co mamy ... 

Dzień pierwszy święta ,,Mazowieckiej" 
to pu.ede wszystkim amatorskie granie ro
dzimych muzyków plus dwie gwiazdy. 
Ostatecznie w konkursie wystąpili nie tyl
ko nadbzurzańscy przedstawiciele wsze!-

Początek Juwenaliów, publiczności 
z każdą chwilą przybywało. 

kich odmian rock'n'rolla, ale również for-
. macje spoza Łowicza. Trzeba przyznać, ż.e 

poziom prezentowany przez uczestników 
prz.eglądu był (z małymi wyjątkami) więcej 
niż przyzwoity. Jury w składzie Euge
niusz Strycharski, Adam Cipiński 
i znany łowicki prezenter radiowy Daniel 
Imieliński miało spory dylemat z przy
znaniem nagród. Ostatecznie zwiększono 
pulę przeznaczoną dla zwycięzców z 1500 
do 1900 złotych i podzielono ją następują
co: 600 zł zgarnęli łodzianie z grupy Para
no. Ustalono dwa drugie mitjsai: Dospel 
Crowd (Żyrardów) oraz C4 z Łowicza 
(nagrixla w wysokości 300 zł). Na podium 
załapały się również dwie łowickie kapelki: 
Paranoja i Eclipse Extreme (200zł). 

Hunter znów w Łowiczu: na pierwszym planie leader Drak, za nim basista Saimon. 

Tumbleweed i Opcja Tego Typu dostały 
wyróżnienia i półtortj ,,.stówki". - Ten wer
dykt nie aznacza, że nie chcieliśmy nikogo 
skrzywdzić i dlat.ego kaidy zosta1 na~ 
~ Po prostu poziom był wysoki i ciężko było 
1'ryłonić kolejnfilć w konlausi.e - opowiadał 
juror Daniel I. Zwyci~o Parano nie zdzi
wiło specjalnie słuchaczy, bo tu.eba przy
znać, że łodzianie potrafią sporo. Na pewno 
objawieniem było drugie na mecie C4, choć 
bioią; pod uwagę sldad fonnatji (min. jeden 

tystkę? Z pewnością nie do końca mali re
pertuar Dąbrowskiej, który raczej nie jest dla 
każdego. Moim zdaniem ambitna muzyka 
młodej piosenkarki nie została należycie do
ceniona przez żądną rozrywki sporą częf,ć 
widowni. O tej IJOm! i w takim stanie ducha 
niektórzy chcieli szybkich rytmów, czadu 
i' zabawy. A dostali „tylko" sympatyczne pi~ 
senki i znakomity głos. Ale z przyjemnością 
posłuchałbym Ani raz jeszcre w bardziej 
sprzyjających okolicznościach przyrody. 

scenicznych (np. śpiewał przed megafon). 
Zespól jest w trakcie wydawania płyty, któ
ra jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
będzie jesienią na rynku. z.ape!niająca siępo
woli widownia dość ciepło przyjęła młodych 
artystów, choć tak naprawdę nikt nie miał 
wątpliwości, że prawdziwe granie to tu bę
dzie dopiero za kilkadziesiął minut.I było, 
tyle ż.e wcześniej. Bo Hunter po raz kolejny 
udowodnił, ż.e profeajonalizmu, uczciwości 
wobec słuchacza, mogą się od niego uczyć 
w rodzimym showbimesie. Jak wspomina
km, ogromną robotę wykonał ~ aku
styków oraz (nie bardzo wiem jak nazwać 
jegofi.mkcję),,stroiciel",awięcczłowiek,któ
ry szybko przygotował instrumenty do 
występu. Więc nie tu.eba było w nieskoń-. 
cz.oność słuchać spowiedzi akustyków i tek
stów w stylu „więcej odsłuchu" ... 

A potem re sceny solidnie walnęło. Ni-
gdynie byłem i pewnie nie będę funem me

- . talu w najcięższych odmianach, ale muszę 
przyznać, że grana na -żywo taka właśnie 
muzyka, robi pionm\łią;ewraż.enie. Nie tylko 

Konkurs zespołów rockowych - na scenie grupa ze Skierniewic. 

· na zmysł wm>ku, ale takż.e na organy we
wnętrzne. Kiedy Paweł „Drak" Grze
gorczyk z kolegami udetzyli w instrumen
ty, zatrzęsło się we mnie dosłownie wszyst
ko! Było to genialneuczucieniebywałtj ener
gii, jaka wydobyła się z głośników i wtedy 
:zrozumiałem, ż.e zrobiłem ogromny błąd nie 
jadąc na chorzowski występ Metalliki - to 
musiałobyćdopierocoś! Poza muzyką, chy
ba po raz pierwszy w historii Juwenaliów, 
wielką rolę odegrało oświetlenie. Już 

z lepszych miejscowych gitarzystów Bła
żej Pięta) można było się spodziewać ich 
dobrego występu i miejsca w czołówce. 

Po wyścigach amatorów przyszedł czas 
na zawodowców. Najpierw Freeks, a po-_ 
tern Ania Dąbrowska. 

Freeks do złudzenia przyp0mina Blue 
Całe. A więc na scenie obejrzeliśmy sekcję 
dętą, a wokalistka prezentuje podobną do 
Tatiany Okupnik manierę wokalną. W su
mie przyjemna muzyka na takiewlaśniemło
dzieżowe imprezy. Odniosłem natomiast 
wrażenie,żepubli=ościniedokońcaspodo
bałsięwystępAni Dąbrowskiej.Aszkoda, 
bo dziewczyna ma spol)'talent, co udowod
niła choćby czwartkowym występem Dla
czego ludzie z pewnym chłodem przyjęli ar-

Piątek, 2 czerwca, 
2. dzień 

N 
agrodą za zwycięstwo w przeglą
dzie amatorskich kapel był min. 
występ dzień później aa scenie jako 

support Hootera i Happysad Kiedy przy
szedłem do muszli koncerto~ej, na deskach 
pri:z.entował się właśnie triumfator II Łowic
kiego Maratonu Rockowego. Parano, choć 
to oczywiście mało znana szerszej publicz
ności kapełk.a, ma realną szansę ż.eby zaist
nieć. Przypominają stylem troszkę Marillion, 
troszkę starszy Genesis, mają naprawdę 
niezłych instrumentalistów i oryginalnego 
frontrnaJ;Ja, używają;egoOOlćciekawychfoon 

w roku ubiegłym światła były niezłe, ale te
raz wypadły doprawdy wybornie. Mieli
śmy więc prawdziwy spektakl, bo przecież 
Drak lubi się przebrać, kogoś poudawać. 

Hunter gościł w Łowiczu poraz bodaj pią-
ty i tradycyjnie z.ebrał sporą rz.esz.ę wiernych 
słuchaczy. Ba, już nawet 7-latkowie znają na 
pamięć teksty ~ (prawda Mateusz?), 
11 ich łowicki występ sprowokował do przy
jazdu nad Bzurę ,,hunterowe" fan-cluby· 
z Warszawy i Łodzi. Koncert trwał 90 minut, 
panowie zagrali 1IZy bisy, w tym jeden na 
śpiewającego basistę i skrzypka, po czym 
ładnie się pożegnali, podziękowali za gościn
ność i :zaprosili latem, do mazurskiego Szczyt
na, na Hunter Fest W tym mitjscu cie mógł
bym nie wspomnieć o jednym bardzo waż
nym członku tej foimacji. Pochodzi z Łowi-

cza i choć racztj go na scenie nie z.obaczycie 
(chyba że grającego z „Jelonkiem" w ,;mś
kę" ... ), to pełni bardzo ważnąfi.mkcję w re
spole-jest jego menedż.erem. Mowa o Arku 
Michalskim, z którym kiedyś przy okazji 
postaram się porozmawiać i dowiedzieć się 
jak to się stało, że prowadzi karierę jednej 
z kultowych formacji w kraju. 

B
- yło już blisko północy, kiedy na 

sceniezameldowałasięgwia7.dadnia 
drugiego - Happysad. Zanim 

o występie sympatycznych okularników, 
ponownie lekki, łowicki wtręt. Otóż perku
sista tzeczonej formacji, niejaki Maciek 
„Ponton" Sosnowski, to bliski kolega • 
mojego kolegi,pochodzącegoznaszegopięk
nego miasta, Witka Białka. Kiedy Witek 
dowiedział się, ż.e ,,szczęśliwi-smutni" wy
stąpią u nas, szybko zatelefonował do pi
szącego te słowa, reklamując zespół jako re
welację, „trendy", świeży etc. etc. Nie mu
siał tak bardzo chłopaków zachwalać ._ 
w końcu nawet tutaj coś tam słychać o no
wych, zdolnych twarzach rodzimego 
rock'n'rolla,aniektórzymająnawetichpły
ty.„ Tak czy inaczej wniosek nasuwa się 
następujący - jaki ~ by się u nas nie 

· zaprezentował, ma z pewnościąjakieśłowic
kie konotacje. I kropka. 

C 
o do kapelki - Witek się nie mylił 
To fajny zespół, który swoimi 
,,pierdzącymi gitarkami" ( określe

nie wokalisty i autora tekstów Kuby Ka
walca) potrafi. rozgrzać nawet najbardziej 
zziębniętą (te „upalne" czerwcowe noce .. .) 
publiczność. Chłopaki spodobali mi się od 
pierwszych akordów - wesoła muzyczka, 
niegłupie teksty, żadnego napinania się, 
sztucznej pozy. Ot, przyjechali, pograli 
i pojechali. Tacy kolesie z sąsiedztwa, któ
rzynie kreają się na megagwiaz.dy, nie mają 
wyszukanego scenicznego emploi, a jedyne 
czym mogą się z nami podzielić są ich pio
senki. O miłości, o radościach, o smutkach, 
o wszystkim. Jeśli miałbym jakoś sklasyfi
kować styl Happysad, chyba najbliż.ej im 
do Myslovitz czy Pidżamy Pomo, choć _, 
oczywiście takie porównania generalnie nie 
mają sensu. Kiedy rozmawiałem re wspo
mnianym wcześniej perkusistą kap.elki 
o łowickim koncercie stwierdził, ż.e sąz nie
go bardzo zadowoleni. Podobała im się at
mosfera, publiczność (też nie tylko mitjsco
wa„). Chłopaki są generalnie teraz mocno 
zapracowani. Grają mnóstwo koncertów 
(czwartek Chrzanów, piątek Łowii;z, soOO-
ta Mszczonów, niedziela Dębica itd .. ), a do 
tego planują nową, trzecią już płytę. Jak 
widać,polskiepodziemierockandrollowema 
się dobrze i jeśli będzie się prezentować tak 
jak Happysad to lepiej niech w tym podzie
miu pozostanie. 

I tak koltjne Juwenalia przeszły do hist~ 
rii. Dla jednych wspaniałe, dla innych mało 
atrakcyjne-wszystkim się nie dogodzi. Jedno „ 
jest bez.d.yskus)'.je - dzięki studentom mo
ż.emy (za darmo!) posłuchać naprawdę faj
ntj muzyczki. I chwała im za to. 

Bogusław Bończak 

'. 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - cale, rozbite, skorodowane. 
Tel. 0601-391-405. 

AutCH:Zęścl Renault, Citroen, 
Peugeot. Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 046/838-9(h'!4, 0691-730-162. 

Fiat I 26p, 1998 rok - sprzedam. Bełchów. 
Tel. 0604-102-385. 

Volvo 440 1.7 gaz, 1991 rok - sprz.edam. 
Łowicz. Tel. 0880-651-700. 

Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605-948-751. 

Absolutnie całe osobowe, uszkodzone 
·kuplę. Teł. 046/831-85-71, 0501-681-906. 

Auta bezwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 

Seicento • kupię. Tel. 0501-523-233. 

Cinquecento • kupię. Tel. 050Q.420.702. 

Tico • kupię. Tel. 0500-420-702. 

Punto .· kupię. Tel. 0501-523-233. 

Opel Vectra 1.6 +gaz. sprzedam. 
Tel. 0500-027-256. 

Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Toro, 
Golf O, Punto 1.1 - Sjl!200arn. Tel 0604-569.{;79. 

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

Kupię osobowe (cale, rozbite, skorodowane). 
Tel. 0502-299-100. 

Renault Thalia, 2002 rok, stan idealny 
- sprzedam. Tel. 0663-85{}-508, 0661-779-799. 

Audi • kupię. Tel. 0608-539-560. 

Opel Omeg;i B combi 2.0, 1995 rok - sprzedam 
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 

Renault Laguna combi 1.8 l 6V gaz, 2001 rok, 
lekko uszkodzony tył - sprzedam. 
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 

AlITA • KUPIĘ. GOTÓWKA. 
Tel. 0500-167-670. 

Polonez Caro, 1999 rok, gaz - sprz.edam. 
Tel. 0461837-19-66. 

Fiat Uno I.O, 1991 rok, 2500 zł - sprz.edam. 
Tel. 0608-045-659. 

Skoda Favorit, 1991 rok, gaz, kolor bordowy 
- sprzedam. Tel. 0506-739-848. 

Opel Astra 1.4, 1994 rok, 180 tys. km, benzyna 
+ gaz, elek1Iyczne szyby, radio MP3 
- sprzedam. Tel. 0663-801-436. 

Seicento 900, 1999 rok, biały, instalacja gazo
wa, stan dobry· sprn:danL Te.!;_ 0601-940-406. 

Fiat I 26p, 1995 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0693-025-900. 

Absolutnie kupię każdy modę! Fiata, Daewoo, 
Opla. Tel. 0608-409-744. 

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

Citroen Jumper 25 ID!, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-627-382. 

Każdy japoński - kupię. Tel. 0515-175-977. 

Każdego VW - kupię. Tel. 0500-167-670. 

Kupię każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167-670. 

• Kupię osobowe. Tel. 0608-539-560. 

Niemiecki - kupię. Tel. 0509-791-220., 

Opel Kadett 1.3, gaz, 134 tys. km, stan tech
niczny, karoseria - bardzo dobre - spr.redam. 
Tel. 0888-600-539. 

Star 1142, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel, 0691-605-463. 

Skoda 1051120 - sprzedam. Tel. 0605-725417. 

Seicento 900, 1999 rok, 9000 zł - sprzedam. 
Tel. 0609-500-982. 

Złomowanie pojazdów, zaświadczenia 
na miejscu, możliwość odbioru, skup 
samochodów. Tel. 0602-123-360.-

126p, zielony, stan dobry, 1 właściciel 
- sprzedam. Strugienice 19, tel. 0696-951-591. 

Mazda 626, 1992 rok, 2.0 16Y, benzyna+ gaz, 
bogate wyposażenie, 7800 zl - sprzedam. 
Tel. 0502-640-898. 

Opel Corsa 1.7 D, 1996 rok, stan dobry; 
Opel Corsa I.O benzyna, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-82-12. 

I 26p, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0461838-83-41. 

Mazda E2-200 4 m skrzynia; widlak z GPW 
2,5 t udźwigu - sprzedam. Tel. 0602-669-554. 

Opel Vectra 1.6, 1993 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0500-027-256. 

Audi 1.6 TO, 1984 rok, 1800zł - spr.redam. 
Tel. 0503-468-879. 

Polonez, 1993/1994 rok - spr.redam. 
Tel. 046/83847-91 po 20.00. 

Trabant - wszystkie części sprzedam. 
Tel. 0600-885-627. 

Renault 19 D, 1989/1994 rok, uszkodzony 
rozrusznik, 1200 zł - sprzedam. 

,_. Tel. 0513-756-095, 024/285-09-4 l. 

Skoda Felicia 1.6 Volkswagen, 1999 rok, gaz. 
wspomaganie, poduszka powietrzna, I właści
ciel, serwisowany, 9500 zł - sprzedam. 
Tel.0607-273-734. 

Seat Ibiza I.O, 1997 rok, a właściciel, 
serwisowany - sprzedam. Tel. 0607-273-734. 

Mazda 121 12 16Y, 1997 rok, kolor bordowy, 
5-dnwiowy, 8400 zł - sprzedam. 
Tel. 0504-129-814. 

Daewoo Matiz, I 999 rok, kolor zloty, I wlaści
ciel, serwisowany - Sjl!200arn. Tel. 0601-922-673. 

CC 700, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0461837-27-27. 

Lakiery samochodowe, materialy lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, cię-żarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

~ Opel Vectra 2.0~ 1994 rok, przebieg 
234000 km - sprzedam. Tel. 0693-618-777. 

Kupi~ silnik i skrzynię biegów do Fiata I 26p 
ELX. Tel. 0691-689-234, -046/838-78-23 
po 16.00. 

Iveco 35-10, 1997 rok - pilnie sprzedam. 
Tel. 046/837-85-87. 

Mercedes 407B, 1978 rok - tanio spnedam. 
Tel. 0512-280-177. 

Opel Astra 1.6 + gaz, 1994 rok, biały, 3-<lrzwio
wy, 6000 zł - sprzedam. Tel. 060{}-741-147. 

Mondeo, 1999 rok; BMW, 1995 rok; Fięsta, 
1994 rok - tanio sprzedam. Tel. 046/837-66-24. 

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

Kuplę Fiata: CC, Uno, Punto, Seicen
to, Sienę, Brava, stan obojętny. 
Tel. 0692-639-555. 

Kupię Ładę. Tel. 0604-22!1·214. 

Złomowanie pojazdów. 
Tel. 0608-155-264. 

Tipo 1.4 + gaz, 1995 rok, grafit metalik, 
5600 zl - sprzedam. Tel. 0513-473-669. 

Golf Il 1.8 GT, bez prawa rejestracj~ stan dobry, 
jeżdżący - sprzedam w całości lub na c-~i. 
Tel. 0514-670-013. 

Toyota Corolla 1.6 I 6V GT!, 1990 rok, stan 
bdb - spr.redam. Tel. 0461837-13-61. 

Przyczepka samochodowa - sprzedam. 
Tel. 0692447-493. 

Skoda Favorit, 1991 rok, lekko uszkodzona. 
Tel. 0697-689-860. 

Fiat Palio Weekend 1.4 B +gaz, 1998 rok, 
li właściciel, 88 tys. km, bordowy metalik, 
garaż.owany, zadbany, 9000 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 

Łada Samara 1.5, 1991/1992 rok, 5-<h:zwiowy," Powypadkowe, spalone ·kuplę. 

VW Passat 1.8 Turbo, 1998 rok, 150 tys. km, 
granatowy metalik, pełne wyposażenie 
(klimatic) - sprzedam. Tel. 0608-041-970. Mercedes 208, 1993 rok, stan bdb, mak· 

symalnie wysoki I długi • sprzedam. 
Tel. 0505-683-319. 

Skoda Fabia 1.4 kat, 2000 rok, srebrny meta
lik, I właścicie~ wspomaganie, c. zamek, 
multilock, b. ładna, 16700 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-226-519. 

biały, wC!llja fińska - tanio sprzedam. Tel. 0601-617-279. 
Sprzedam nową przyczepkę samochodową. 
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198. 

Tel. 0500-268-099, 0508-177-673. 

Ford Mondeo 2001 rok, combi, diesel, lekko 
uszkodzony. Tel. 0602-797-678. 

VW Golflll 1.4 benzyna, 1992 rok, cena 6700 :zł 
- sprzedam. Tel. 0889-99a-384, 046/837--08-42. 

Fiat I 26p, 1994 rok, stan bardzo dobry, cena 
do uzgodnienia - sprzedam Tel. 0511492-51.5. 

Seat Cordoba 1.4, 1996 rok, 120 tys. km, I wla
ścicieL salon, dodatki, bezwypadkowy, cena 
12500 zł - sprzedam. Tel. 0506-177-589. 

Fiat Seicento, 4000 rok, 40 tys. km, I właści
cieL salon, dodatki, cena 11 OOO zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-94-35, 0603-709-302. 

Fiat CC 700, 1996 rok, 95 tys. km, bardro 
dobrL.e utrzymany, sprawny technicznie 
- sprzedam. Łowicz, tel. 046/837-57-32. 

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-29. 

Okazja Fiat Siena 1.6 HL, 1998 rok + gaz 
- sprzedam. Tel 050{}-134-201, 046/837-1{}-22. 

Żuk, Stan dobry, iz.otenna • sprzedam. Łowicz. 
Tel. 0461837-00-87. 

Seat Ibiza 1.4, 1997 rok, benzyna, gaz 
• sprzedam. Tel. 0502-369-670, 
0698-334-452, 046/837-55-98. 

Skoda Favorit - pilnie sprzedanL 
Tel. 0692-498-283. 

Fiat 126p, XII 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0511-658-859, 0507-863-664. 

Volvo 540, 1996 rok, gaz • sprzedam. 
Tel. 0663-801-463. 

,Opel Astra 1.4, 1995 rok, E1Z 251, 1990 rok 
- sprzedam. Tel. 050{}-427-361. 

Fiat 126 el, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 024/277-96-51. 

Citroen Cl5D 1.8, 1999 rok, 5000 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-755-648. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, 81 tys. km, ABS, 
dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, 
wspomaganie kiero.wnicy, elektryczne szyby, 
alann - spr.redam. Tel. 0691-809-709. 

Sprzedam przyczepkę samochodową. 
Tel. 0602-895-480. 

Fiat Punto 1.2 clx. 1995 rok, 5-<lrLWiowy, stan 
bdb • sprzedam. Tel. 060{}-856-495. 

Fiat 126 eL 1997 rok - spr.redom. Stra::lcew 66. 
Tel. 0663-667-429. 

VW Jetta, 1990 rok, rozbity - sprzedam. 
Tel. 0665-219-624. 

Opel Astra 1.4 gaz, 1997 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/837-36-66. 

Mitsubishi Galant 2.0 TO, 1994 rok, 
hatchback, elektryczne szyby, klima· 
tyzacja, alufelgi, ABS, zarejestrowany, 
ubezpieczony, 9800 zł. sprzedam. 
Tel. 0500-200-115. 

Seat Ibiza 1.9 TOI, 1997 rok, 3-dmviowy, 
elektryczne szyby, uchylne tylne szyby, elek
tryczne lusterka, szyberdach, oryginalna wer
sja GT, kubełkowe siedzenie, skóri.Olla kierow
nica, komputer pokładowy, alufelgi, ekono
miczny ok. 4 1/100 km (diesel), 10800 zł 
- spr.redam. Tel. 050{}-20{}-115. 

Opel Aslra n 1.4 ecotek, 1999 rok, combi, gra
natowy. kupiony w salonie w Polsce, klima
tyzacja, 2xairback, elektryczne szyby, luster
ka, radio, hak, halogeny, cena 17000 zł 
- sprzedam. Tel. 050{}-20{}-115. 

Ford Fiesta 1.8 D, 1991 rok, czarny - sprzedam 
tanio. Tel. 0695-509-988. 

Łada 2107, 1992 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/838-6244. 

Star 200, 1986 rok, 150 tys. km - tanio 
sprzedam. Tel. 046/838-13-39. 

Nissan Primera l.6 l 6V + gaz, 1995 rok, 
bogate wyposażenie. Tel.-0660-716-137. 

Volvo FLG, 1996 rok, skrzyniowy, ładowność 
8 t, stan dobry - sprzedam. Tel. 046/838-77-53 
po 20.00. 

BMW 318 E30, 1992 rok· sprzedam. 
Tel. 0512-192-352. 

Radio samochodowe Kenwood KMD-860R 
(rninidisc), 350 zł (pilot + 11 MD gratis). 
Tel. 0603-709-328. 

Fiat 126p, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0461837-93-77 po 17.00, 0601-27{}-768. 

Citroen C15, 2001 rok - sprz.edam. 
Tel. 0603-103-174, 046/861-16-20. 

Silnik ze skrzynią biegów Mercedes 207 D 
·sprzedam. Tel. 0512-343-292. 

Hyundai Lantara 1.6, 1996 rok, el.szyby. kli
matyzacja, gaz - sprzedam. Tel. 0602-673463. 

Fiat I 26p„ I 999 rok, stan idealny - tanio 
sprzedam. Tel. 0602-615-126. 

Golf m combi 1.9 TOI, 1994 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 050{}-089448. 

Seat Cordoba L6, 1995 rok, ciemno zielony me
talik - sprzedam Tel 0502-322-325, Zawady 3. 

Punto n 1.2, 2000 rok, I właścicieL poduszka 
powietrzna, immobilizer, radio, karta pojazdu 
- sprzedam. Tel. 060{}-24{}-752. 

Corsa, 1991 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0606-882-358. 

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

Opel Vectra 1.6, 1993 rok, czerwony metalik 
- spr.redam. Tel. 0698-612-234. 

Fiat Panda I. I active, XI 2003 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-110-928. 

fl,enault Laguna 1.9 DTI, 2000 rok, klimatro
nic, ABS, 4 x airbag, wspomaganie, elektrycz
ne szyby x 4, elektryczne lusterka, welurowa 
tapicerka, I właściciel. - sprzedam. 
Tel. 0503-301-788, 046/837-37-58. 

Peugeot I 06 l.Oi, 1994 rot<; czeiwony, 
5-drzwiowy, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0505406-307. 

Peugeot I 06 I.I i, 1996 rok, 5-drzwiowy, błę
kitny metalik, stan ·bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0510413-232. 

Kuplfl Daewoo: Tico, Matiz, Lanos, 
Nexia, stan obojętny. T~I. 0692-639-555. 

Volkswagen Transporter l.9 D, 1992 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 046/861-25-60. 

Toyota Celica 2.0 GTi 160 kM, 1993 rok, po 
tuningu, ABS, klimatyzacja, immobilizer, 180 
tys. km, alufelgi 16", el. szyby i lusterka, szy
berdach, sportowy wydech, nowe sportowe 
zawieszenie, stwnienica, 3 oryginalne magne
tyzery, alarm, 6500 zł - tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 

Peugeot 205 diesel - sprżedam w całości 
lub na części. Tel. 0663-231-660. 

Audi 80 +gaz, 1988 rok - sprzedam 
Tel. 0880-780-727. 

Opel Vectra, Kadett, Ascona, Omega; Citroen 
AX; Ford Siemi, &cor1; \l:>lvo 340, 360; BMW 
316; Nissan Micra; Moskwicz Aleko; Fiat 
Bravo; Polonez, inne - sp!7.edaż części. 
Nieborów Auto-Kasacja. Tel. 0509-428-678. 

Corsa 1994 rok, ABS, wspomaganie, central
ny zamek, szyber-<lach - sprzedam. 
Tel. 0506-110-802. 

Peugeot 306, 1993 rok 1.6 benzyna, zielony 
metalik, wspomaganie, el. szyby, szyberdach, 
c.zamek, alufelgi - sprzedam lub zamieni~. 
Tel. 0500-241-226. 

VW Golf llI 1.9 TOI, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

Fiat CC 704, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-240-629. 

Fiat 126 el, 1993 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0605-222-754. 

Polonez Caro, 1991 rok, wam. OC i przegląd, 
autoalarm, hak, radio, stan dobry - sprzedam 
tanio. Tel. 046/837-73-74. 

Fiesta I.I, 1995 rok, gaz - sprzedam 
Tel. 046/837-00-61, 0668-831-251. 

Skoda Favorit, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/83{}-31-48 po 17.00. 

Fiat 126p, 1989 rok, stan dobry, 400 zł 
- sprzedam. Tel. 0696-176-537. 

Łada Samara 13 + gaz, 800 zł - sprzedam 
Tel. 0695-087-283 po 19.00. 

Garbus dla amatora, 800 zł - sprzedam. 
Tel. 0695-087-283. 

Fiat 126 - spr.redam. Tel. 046/837-35-58. 

126p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/838-51-36. 

Cinquecento 900, 1997 rok, gaz, przebieg 
95 tys. km, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0693-691-946. 

Fiat I 26p, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-15-72, 0509-736-504. 

Ford Fiesta I.O, 1990 rok, 1.3 1999 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 046/837-12-70 
wieczorem. 

Mitsubishi Lancer 1992 rok - tanio. 
Tel. 0691-09{}-2 I 5. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok, 107 tys. km 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 20.00. 

Opel Vectra 1.8 16V, 1996 rok, salono
wa • sprzedam. Tel. 0503-168-408. 

Opel Vectra combi 2.0 16V, 199811999 
rok, pełna opcja • sprzedam. 
Tel. 0503-168-408. 

Citroen Berlingo 1400 + gaz sekwen· 
cja, 2000 rok, !k>sobowy, 5-drzwiowy 
• sprzedam. Tel. 0668-421-165. 

VW Passat B5 1.8 20V, benzyna, gaz, wspo
maganie, c. zamek, ABS, el.lusterka, szyby, 
regulacja kierownicy - sp!zedam. 
Tel. 046/838-83-53. 

Opel Astra 1.7 D, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-148-379. 

Corolla 1.4, 1999 rok, granatowy, 5-drzwio
wy, salon, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0694-854-712. 

Peugeot 307 1.4 2002 rok, niebieski, salon, 
S«JWisowany w ASO, 6xpp, ABS, I właści
ciel, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, 
wspomaganie, centralny zamek, alann, radio
magnetofon - sprzedam. Tel. 0886-015-996. 

Fiat I 26p, 1988 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0507-728-718. 

Fiat Uno I.O fire, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0698-645-426. 

Ford Escort 1.6 16Y, 1994 rok+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0609-135-49!. 

Polonez Caro 1.9 D, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-614-855. 

Ford Mondeo l.8+gaz, 1993rok,c=nek,ABS, 
wspomaganie, ogrzewana szyba tylna i praed
nia, el.szyby przód i tył, el lusterl<a, el szyber
dach, klimatyzacja, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0509-706-907. 

Seicento 2000 rok, 7800 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-038-645. 

Seicento 900, 2000 rok - sprz.edam. 
Tel. 0505-899-244. 

Audi A6 2.5 TOI, Sedan. Avant, 
19%/1997 rok, bezwypadkowy - kupię. 
Tel. 0888-282-820. 

Renault Trafie 2100 D, 1991 rok (bus, igła) 
stan idealny - sprzedam. Tel. 0887-464-327. 

Fiat Marea, 1997 rok, klimaty=ja - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Auta japońskie • kuplę. 
Tel. 0608-539-560. 

Auta • kupię, gotówka. 
Tel. 0515-175-Sn. 

BMW 318~ klimatyzacja, 1995 rok 
- sprz.edam. Tel. 0608-539-560. 

Punto, 2002 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Mitsubishi Carizma, 1998 rok - sprL.edam. 
Tel. 0515-175-977. 

Ciągniki siodłowe, 1990/1994 rok 
• kuplę. Tel. 0500-167-670. 

Fiat Siena, 1998 rok, gaz, hak, stan dobry 
- sprzedam. Tel 0608-628-969, 046/839-66-62. 

Daewoo Nexia 1.5 GU{, 1997 rok, 5500 zł 
- spr.redom Tel. 0602-640-627. 

Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-64{}-627. 

Skoda 120, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-05 po 18.00. 

Sprzedam przyczepkę samochodową 
zarejestrowaną. Tel. 0663-076-977. 

Opel Vectra 2.0 comb~ 1996/1997 rok, gaz, 
n właściciel, bogate wyposażenie, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0601-204--034. 

Toyota Carina E 2.0d, 1993 rok, szary metalik 
- sprzedam. Tel. 0601-922-673. 

I 26p, 1989 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0694478-208. 

Części mechanic-me i blachan;kie do Daewoo 
Espero - sprzedam. Tel. 0604-140-038. 

Audi 80 84, gaz, 1993 rok, centralny zamek, 
immobilizer, alann, ABS, wspomaganie, 
alufelgi - sprzedam. Tel. 0501-613-055, 
046/837-30-40. 

Cinquecento 700, 1998 rok, 4200 zł 
• sprzedam. Tel. 046/838-59· 32, 
0605-346-343. 

Ford Escort 1.6 I 6Y. 1995 rok, pełne wyposa
żenie, I właściciel, garaż.owany - sprzedam. 

Opel Corna 1.2, XII 1997 rok, stan bdb, srebr- Tel. 0606-253-121. 
ny metalik - sprzedam. Tel. 046/838-75-58 
po 15.00, 0604-388-405. 

Passat - spr.redom na części. Tel. 0601-817-546. 

Opel Corsa 1.5 D, 1989 rok, niebieski metalik, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 046/838-66-86, 
0889-126-203. 

Avia, 1982 rok, z dużą skrzynią, wywrotem, 
wciągarką- sprzedam. Tel. 0510-090-480. 

Volvo 460 2.0 z gazem, 1995 rok, el. szyby, 
lusterka, wspomaganie, c.zamek, 5500 zł 
do uzgodnienia - sprzedam lub zamienię. 
Tel. 0608-295-838. 

Mercedes 124 23 z gazem, 1991 rok 
- sprzedam lub zamienię. Tel. 046/831-01-29. 

Omega MV6 3.0, 1998 rok, uszkodzona 
- sprzedam. Tel. 0504--057-366, 046/831-81-22. 

Fiat Tipo 1.4, 1993/1994 rok,' 1 właściciel 
- sprzedam. Tel. 0607-932-999, 046/831-81-22. 

VW Golf 1.8, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0606· 733-848. · 

Fiat I 26p - sprzedam. Tel. 0608475473. 

Golf III, 1993 rok, GT, atrakcyjny wygląd 
- sprzedam. Tel. 0693-157-146. 

Polonez Caro Plus, gaz, 1997 rok, do malowa
nia , 2000 zł - sprzedam. Tel. 607448-007. 

Auta skorodowane, po wypadku, 
w pełni sprawne, do 1000 zł • kuplę. 
Tel. 0603-887-667. 

Sprzedam części (Polonez, Fiat, inne). 
Tel. 0603-887-667. 

Volvo 244 2.1, 1981 rok, wspomaganie, szy
berdach, skóra, radio, hak, komplet kół zimo
wych, 1200 zł - sprzedam. Tel. 0603-887-667. 

Passat B5 limuzyna 1.6, gaz sekwencyjny. 
105KM, kupiony 07.1999 rok, salon Nadarzyn, 
bezwypadkowy, ciemno zielona perla, ABS, 
4x poduszka, c.zamek, radio klimatronik. 
el. szyby, lusterka, hak + opony zimowe, 
24600 zł - sprzedam. Tel. 046/837-39-89, 
0608-067-84 7. 

Golf Ili l.9D combi, 1995 rok, bezwypadko
wy, stan bardzo dobry - sprzedam. 
Tel. 0668-405-964. 

Skoda Felicia, gaz, 2000 rok - spml\larn. 
Tel. 0695-125-586. 

Hyundai Accent GLS, 1996 rok - spr.redam. 
Tel. 0601-593-154. 

Opel Corsa 1.2 16V, 2003 rok, I właścl· 
ciel, stan bdb • sprzedam. 
Tel. 0604-932-479. 

Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, · 
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-695-'882. 

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

Skrzynia Poloneza, po 1992 roku - kupię. 
Tel. 0504-199-580. 

Części - Ducato, Ford Sima i Scapio, Hytnlai, 
Renauh 11 D, Renault 5, Polonez, 125p, Polo
nez 1.9 D, 126p, Łada 2107, Ford Mondeo 
(blachan;kie) - sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Fiat I 25p, gaz, oowy reduktor, przegląd 
do wr.ześnia Tel. 0694-876-103. 

rial Uno, 1993 rok, 172 tys. km, gaz, radio CD 
Pion= 4x40 W, białe lal1:ze licznika podświ<>
dane na czerwono, 2800 zł do negocjacji 
• sprzedam. Tel 0696-043-086. 

Opel Frontera 2.3 TOI, 1993 rok, alu· 
felgi, szyberdach, el.lusterka, podgrze. 
wane fotele, 217 tys. km, 15000 zł 
• sprzedam. Tel. 0508-130-788. 

Daewoo Lanos 1.4, gaz, 2002 rok, 5d, 8200 zł 
- sprzedam. Tel. 05ll487-994. 

Opel Astra Sedan, 1999 rok, benzyna+ gaz, 
10200 zł - sprzedam. Tel. 0608427-135. 

Audi A4 1.9 TO~ 1996 rok, czarna perla, kli
matronik, elektryka, alufelgi, hak, regulacja 
kierownicy, poduszka powietr7na, zarejestro
wany, 2 m-0e w kraju, cena do uzgodnienia 
Tel. 0607-774-871. 

Fiat Punto, 1996 rok, ELX, gaz, bordowy 
metalik, bogate wyposażenie, 80 tys. km, 
I wlaścicieL 7800 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-52-62, 0501-419497. 

Renault Laguna 1.8, gaz, 1997 rok, niebieski 
metalik, klimatyzacja, bogate wyposażenie, 
12700 zł - spr.redom. Tel. 046/863-52-62, 
.0501-419-497. 

VW Passat combi 1.9 TO, 1992 rok, grafitowy 
metalik, ~„ bezwypadkowy, 5900 zł 
- sprzedam. Tel. 046/863-52-62, 0501419-497. 

Matiz, 1999 rok, niebieski metalik, 70 tys. km, 
I właściciel, 7400 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-52-62, 0501-419-497. 

Ford Escort 1.3, 1996 rok, alarm, poduszka, 
książka serwisowa, z salonu, 7200 zł 
- spr.redam. Tel 0507-325-856. 

Opel Corsa 12 benzyna, 1995 rok, stan dobry 
- spr.redam. Tel. 060{}-214-242. 

Fiat I 26p, 1993 rok, stan bdb, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0605-535-3%. 

Fiat 126 e~ 1996 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0513-160-551. 

Ford Transit 2.5 D, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0660439-71 O. 

Lanos 1.5, 1999 rok, benzyna + gaz, I właści
cie~ 93 tys. km - sprzedam. Tel 0604-564-269. 

Seicento 900, 1999 rok, zloty metalik, bezwy
padkowy - sprzedam. Tel. 060{}-394-592. 

Seicento 900, 1998 rok, 91 tys. km - sprt.edam. 
Tel. 0600-394-592. 

Mercedes E2IO 3.0 TO, 1998199 rok, elegan· 
ce, granatowy - perla, fotochromowe szyby, 
stan idealny - spr.redam. Tel. 0604-489422. 

Mitsubishi L200, 2.5 TOI, 1998 rok, picap, 
stan idealny, granatowo-srebrny - sprzedanL 
Tel. 0604489-422. 

Audi 84 2.3, automat, 1993 rok, srebrny 
- sprzedam. Tel. 0604-489422. 

Mercedes 190 2.0, 1992 rok, czarny, stan 
idealny - sprzedam. Tel. 0604489422. 

Fiat CC, 1996 rok, czerwony, stan dobry, 
4900 zł - sprzedam. Tel. 050{}-026-841. 

Daewoo Lanos 1.5 l 6V + gaz, hatchback, 
1999/2000 rok, niebieski metalik, gaz, 5d, 
wspomaganie, radio, stan dobry, 9900 zł 
- sprzedam. '(el. 0608-409-744. 

Uno, 1996 rok, 5d, bordowy metalik, stan 
dobry, bez korozj~ alarm, blokada skrzyni, 
4400 zł (do negocjacji) - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 

Daewoo Matiz, 1999 rok, rury metalik, life, 
li właściciel, zderzaki w kolorze, bezwypad
kowy, zadbany - sprzedam. Tel. 060{}-34{}-081. 

Fiat Punto 12 B +gaz, 1999 rok, 5 d, n wlaści-
ciel - sprzedam. Tel. 0692-639-555. ' 

Daewoo Lanos 15 l 6V, 1999 rok, metalik, gaz, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0461863-54-20. 

VW T4 ·diesel, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-438-897. 

Fiat Bravo, 1997/1998 rok, Stan bdb, 
7300 zł. Tel. 0604-443-747. 

Golf Il, 1990 rok, po kolizji - spraxla1n. 
Tel. 046/838-76-87. 

Cinqecento 700, 1994 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam.·Tel 0609-024416, 046/837-37-33. 

Polo 1.4 benzyna, 2003 rok, 
dogodne raty. Tel. 0513-1!J2-405. 

Seat Ibiza 15 benzyna + gaz, 199 U95 rok, cen
tralny 1.31Dek, stan dobry. Tel. 0663-739-997. 

Opel Astra 1.4, 1998 rok, zielona butelka, 
I wlaściciel, faktura zakupu, bezwypadkowa, 
multilock, serwisowany, stan techniczny bdb, 
1000 zł - sprzedam. Tel 0604-136-566. 

ŻUk, gaz, 1989 rok • sprzedam. 
Tel. 0691-961-145. 

Audi 80 84, Sedan 2.0 E, benzyna + gaz, 
1992 rok, 187 tys. km., szary - sprzedam. 
Tel. 0514-995-530 po 17.00. 

Części: Mazda 626 2.0 D, 1985 rok - rozrusz
nik, alternator, pompa wtryskowa, skrzynia 
biegów - sprzedam. Tel. 0886-153-018. 

Audi 80 1.6, 1977 rok - sprzedam. 
Tel. 0667-313-392. 

Kupię CC 900, z gamn lub bez, 
od 1994-1996 roku. Tel. 0506-771-822. 

HywKlai Pony 1.5, 1994 rok, el. szyby, 
c. zamek, bak, 3500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-338-158. 

Opel Astra 1.6 + gaz, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-027-256. 

Daewoo Nexia 1.6, 1996 rok, zielony, 
c. zamek, autoalarm. el.szyby - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-28. 

Renault Laguna cami 1.s, 9500 :z1 - sprzedam. 
Tel. 0698-565-005, 046/861-25-76. 

Ona, 1995 rok - sprzedam. Tel 060{}-214-242. 

Ford, 1993 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0660-680-306. 

Opel Vectra 1.7 D, 1993 rok - !iprzedarn 
Tel. 046/838-6343, 0605-120-433. 

Opel Kadet combi 1.7 O, 1991 rok, 
po remoncie; CC 700, 1995 rok, 
po remoncie; Opel Vectra 1.6 Sedan, 
1995 rok, wiśniowy, alufelgi 
• sprzedam. Teł. 0505-985-253. 
VW Golf l.8 benzyna + gaz, 1990 rok 
- sprzedam. Tel. 0661-054-347. 

Opel Kadett cabrio 2Q. 115 KM, szafir meta
lik, sportowy wygląd, gaz, cena do uzgodnie
nia - sprz.edam. Tel. 0511497-365 po 15.00. 

VW Polo, 1995 rok, 1.3 benzyna-+gaz, 
5-drzwiowy, wspomaganie, granatowy, 
10800 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
0694-547-204. 

Punto 12, 1996 rok, 5 cbzwi, zielony metalik, 
8200 zł - sprzedam. Tel. 046/863-06-10, 
0694-547-204. 

Seicento, 1998 rok, 900, zielony metalik, 
bezwypadkowy, 71 OO zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

Renault &:enic 1.6 + gaz, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-22!0-096. 

Seat Ibiza 1.2, 1994 rok, ski, srebrny metalik, 
alufelgi, silnik porcbe, przegląd i OC, 2800 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-182-8%, 046/863-06-29. 

Fiat 126 el, 1997 rok, stan bdb - spr.redom. 
Tel. 05{}-818-524. 

Tawria, 1995/I 996 rok, stan bdb - spr.redam. 
Tel. 0600-970-597. 

Fiat 126 el, 1996 rok, stan bdb - spr.redom. 
Tel. 0661-805-593. 

Opel Astra 1.7 D, 1995 rok, combi, czerwony 
- sprzedam. Tel 0602457-674. 

Przyczepa campingowa Nl26, 1500zł, 
ważne OC - sprzedam. Tel. 0602457-674. 

Daewoo Tico, 1998 rok, 4800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-842-814. 

Daewoo Nubira 1.6, 1998 rok, bordo metalik, 
możliwość zamiany, 9300 zł: sprzedam. 
Tel. 0509-080-023. 

Skoda Felicia l.3, 1999 rok, metalik, bogate 
wyposażenie, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0502-482-511. 

Opel Astra combi l.4 16V, 1997 rok, 95 tys. 
km, wspomaganie, ABS, poduszka, alarm, 
c. zamek, garażowany, stan bdb - sprzedam. 
tel. 0600490-951. 

Łada 2105 benzyna, gaz, 1986 rok, 
opłacony, zarejestrowany - tanio sprzedanL 
Tel. 0505-138-209. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 • PUNKT SPRZEDAżY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL ŁĘCZVCKIEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKÓWICACH; •SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; •SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWAC
KIEGO WŁ YSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZVŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. FOKS W GRUOZACH 
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DR.AGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. t RÓŻYCACH; • SKLEP „KOS" W GĄGOLINIE PŁO.; • SKLEP 
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK 1; • PPH .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEONARACH KOLONII; •SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ... " P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; •SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA -
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; • SKLEP 
WiliLOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZV CZARNEGO 12; 8 SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDIJNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. KWIACIARNIA DOBEJA w GŁOWNIE. UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
8 SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW Bl. 3; • KIOSK PRZEMYSŁO
WY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 

NOWY PUNKT PRIYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
[ TARGpWICA MjEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAZY PRASY (naprzeciwko alei z warzywami) ] 
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VW Polo 1.4, 1996 rok, 2x poduszlca, wspo
maganie, el.lusterka, regulacja kierownicy, 
niebieski, alufelg~ 9600 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

VW Polo 1.4, 1997 rok, bordo metalik, 
10100 zł - sprzedam Tel. 0888-261-433. 

VW Passat 2.0 I 6V, 1989 rok, grafitowy meta
lik, 5700 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Renault Megane 1.44 16V, 2001 rok, bordo 
metalik, I właściciel, salon, ABS, alufelgi, 
21000 zł - sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Uno I.O gaz, 200 I rok, 5 drzwi, be"Lwypadk<>
wy, 8800 zł - sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Fiat Punto I.I, 1997 rok, 3 drzwi, bezwypad
kowy, 7500 zł - sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

BMW 318, 1.8, 1996 rok, czarny metalik, ABS, 
poduszki, wspomaganie, radio, alufelgi, stan 
idealny - sprzedam. Tel. 0692-304-433. 

Seat Ibiza 1.4 I 6Y, 2000/200 I rok, granat me
talik, wspomaganie, poduszki, ABS, c. zamek, 
alufelgi, radio, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0888-860-034. 

Golf Ili combi 1.9 ro, 199611997 rok, wspo
maganie, poduszki, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0692-304-433. 

Fiat CC 700 zł, 1996 rok, czerwony, immobili
zer, stan techni=y bdb - sprzedam. 
Tel. 0692-304-433. 

Tanio -kontener ocieplany do Poloneza 
Tracka - sprzedam. tel. 0509-250-404. 

Polonez Caro, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0600-934-964. 

Audi so 1.6 rot, 500 zł - sprzedam. 
Tel. 0660-611-504. 

Ełektromechanłka: ałanny, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzlelln 44. Tel. 0608-126-705. 

Ford Fiesta, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-700-328. 

Fiat l 26p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-40-23. 

Fabia 1.4, g;i=n, 2002 rok, ostatni paździer
nik, 22500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-29-51. 

VW Passat 1.9 ro~ 1995 rok, ABS, klimaty
zacja, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, radio CD, cena 13900 zł - sprzedam. 
Tel. 0600-045-433. 

\blkswagen Golf n 1.3, 1989 rok, instalacja 
gazowa, niebieski, szerokie zderniki, 4300 zł 
- sprzedam. Tel. 0502-676-206. 

Ford Orion CLX, 1.6, 16V OOHC, 1993 rok, 
sreboy metalik, szyber dach, centralny zamek, 
wspomaganie, do rejestracji - sprzedam. 
Tel. 0660-636-031. 

Skoda Pikap, 1.9 D - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 

Fiat Punto, gaz, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 

Punto I.I, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0691-539-911. 

Mondeo 1.8 16V, 2002 rok, przebieg 
33 tys. km - sprzedam. Tel. 0661 -636-823. 

Opel Omega 2.0, ł 993 rok, gaz. elektryC2J10 
szyby i lusterb, alann, klimal}'28Cja. 
Tel. 0661-693-304. 

Opel Kadett I.I E, 1985 rok, gaz, alufel~ bak, 
5-drzwiowy, 21 OO zł - sprzedam pilnie. 
Tel. 0509-207-813. 

Opel Kadett, 1.6 diese~ 1986 rok, 1800 zł 
- sprz.edam. Tel. 0421710-86-53. 

Golf 1.6 ro lnb:rcooler, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-714-409. 

Seicento, 2001 rok, srebrny metalik - sprze
dam. Tel 0663-350-358. 

\blkswagen Polo GT, 1990 rok, 3800 zł 
- sprzedam. Tel 0661-224-817. 

Astra oombi, 1.6 Si, gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Głowno. Tel. 0604-392-876, 0421719-20-n. 

Skoda Felicia combi, 1.6 MP~ gaz, 1998 rok 
- sprzedam. Głowno. Tel. 0604-392-876, 
0421719-20-77. 

Fiat Tempra comb~ 2.0i, 16Y, gaz, 1993 rok 
- sprzedam lub zamienię na mniejszy. 
Tel. 0604-392-876, 0421719-20-77. 

Uno 1.4, gaz, 1995 rok, 5-drzwiowy 
- sprzedam. Tel. 0604-392-876, 0421719-20-n. 

Cinquecento 900, 1996 ,ltlk - sprzedam. 
Tel. 0604-392-876, 041"719-20-77. 

Sprzedam silnik VW 1.6 D. Tel. 0500-190-988. 

Fiat I 26p, 1994 rok, cena 500 zł - sprzedam. 
Tel. 0421710-87-81. 

Sprzedam lub zamienię na samochód agregat 
sprę;.arlcowy WD 53, wydajność 2,5 m' 
na minutę, z silnikiem SW 400, agregat 
prądotwón:zy, 45 kW. Tel. 0510-281-982~ 

Blacha 3 mm na rozrzutnik obornika, remont 
gratis. Tel. 0503-562-330. 

Fiat Uno 999, 1994 rok, gaz, cena 2800 zł 
- sprzedam. Tel. 0880-886-316. 

\blkswagen Transporter T4, 2.4 T, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Fiat Seicento, 2002 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 0501-399-487. 

PolO!le'l Caro, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-65-15. 

Nissan Primera 2.0 TD, 1998 rok, przebieg 
183000 km, klimal)'7.acja, elek1ryczne szyby 
i lusterka, 4 poduszki, ABS, welur - sprzedam. 
Tel. 0604-638-344. 

Opel Corsa B I.O, 1997 rok, gaz, 3-<lrzwiowy, 
ABS. airbag kierowcy, elektryczne szyby 
i lusterka, podgrzewane przednie fotele, cen
tralny i.amek, alarm, hak, stan bdb - sprz.edam. 
Tel. 0600-045-433. 

Volkswagen li, po wypadku - sprzedam. 
Tel. 0421719-73-27. 

Audi A m ro~ Astra n ro combi - sprzedam. 
Tel. 042nt9-95-19. 

Kupno • sprzedaż aut powypadko
wych. Tel. 0606-238-179. 

Łada Samara 1300, 1991 rok, przebieg 40 tys. 
Ian, oera 1000 zł - sp2lldarn. Tel 0421719-39-36. 

Volkswagen Vento, 1993 rok, 2.8 VR6, pełne 
wyposażenie, skóra, klima, elektryka, salon 
Polska, instalacja gazowa, cena 15 tys„ 
Głowno - sprzedam. Tel. 0605-726-786. 

Fiat 126p, elegan~ 1997 rok, autoalann, cen
tralny zamek, cena 1900 zł, do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0605-726-786. 

OGLOSZENIA DROBNE • OGLOSZENIA DROBNE 23 

Ford &cert 1.3, 1993 rok, szyberdach, odci~ 
cie zapłonu, radio CD, welurowa tapicerka, 
5-drzwiowy, cena 5700 zl - 'ijJl'ZOdam. 
Tel. 0665-365-847. 

Opel Astra combi 1.4, 1994 rok, elektryka, 
wspomaganie, poduszlca, szyberdach, sporte>
we fotele, grafitowy metalik, 6800 zł. 
Tel. 0605-100-574. 

Cinquecnto 700, 1997 rok, błękitny, wgnie
ciony lewy próg, 3300 zł. Tel. 0605-100-574. 

Ford Siena 2000i, DOHC, 1991 rok, bogate 
wyposażenie, instalacja gazowa, uszkodzona 
lewa przednia sttooa, cena 1600 zł - sprzedam. 
Tel. OSl2-443-918. 

Fiat Cinquecento 700, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0506-551-843. 

VW Passat 1.9 rot comb~ Xll 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-742-540. 

Fiat Panda I.I, 2003 rok, I właściciel z salonu, 
kolor seledynowy, stan idealny cena 17900 zł 
- sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Polonez Caro 1996 rok cena do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel 046/814-64-25 po 21.00. 

Lublin Max 3,5 tony, 1998 rok, blaszak, 
cena 13000 zł - sprz.edam. Tel. 048/674-41-57. 

Fiat Cinquecento 700, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/815-48-95 po 16.00. 

Ford Transit 2.5 D, 1995 rok, wiśniowy, 
raz przedłużony, raz podwyższony, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0461815-61-57, 0697-615-115. 

Renault Megane Classic, X 1996 rok, pełna 
opcja, niebieski metalik - sprzedam. 
Tel. 0514-980-477. 

Seat Cordoba 1.4, 2001 rok, srebrny metalik 
- sprzedam lub zamienię na combi. 
Tel. 046/815-44-78. 

ŻUka diese~ 1992 rok, Stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/814-14-15 po 18.00. 

Fiat 126 el, 1996 rok, przegląd i OC 
- sprzedam. Tel. 0600-550-443 

CC 700, 1997 rok, stan dobry, srebrny, 
cena 4200 zł - sprzedam. Tel. 0608-697-964 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzone 
kuplę. Tel. 046/831.a5-71, 0501-$11-806. 

Honda Civic 15, 16V, 1994/1995 rok, Sedan, 
Honda Concerto 15, I 6Y, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-233-371. 

126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 0500-700-266. 

Citroen Jumpy, 1.9 ro, 1998 rok, 174000 km, 
6-osobowy + duży bagażnik, 15000 zł 
- sprzedam. Tel. 0601-287-851. 

VW Golf 1.9 ro1, I IO KM, 1997 rok, elek
llyczne szyby, centralny zamek, alufelgi, ziele>
ny metalik, 5-<lrzwiowy, 16000 zł - sprz.edam. 
Tel. 0509-837-633. 

Absolutnie kuplę każdy osobowy caly, 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-$45-n2. 

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

Lublin ~ pierwsza rejestracja grudzień 1998 
rok. Tel. 046/814-14-23 lub 0507-753-634. 

Naprawa automatyczoycb skrzyń biegów, 
Puszc7.a Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 

Polonez Caro 1.6 + gaz, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-71-55. 

Renault Clio, 2003 rok, listopad, uszkodzony 
- sprzedam. Tel. 0503-09-88-12. 

Skoda Felicia combi 1.6, 96 tys. km - sprzedam. 
Tel. 0606-431-126. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1989 rok, pierwsza 
rejestracja 1990 rok, stan banlzo dobry 
- sprzedam. Tel. 0888-932-986. 

Opel Kadett 1.6 D, 1988 rok, cena 1200 zł 
do negocjacji. Tel. 0504-993-163. 

Volkswagen Golf m combi 1.9 rot, stan 
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0500-089-448. 

Silnik 1.8 z urządz.eniem wtrysku do VW, 
cena 350 zł - sprzedam. Tel. 0608-151-985. 

Fiat Uno I 000, 1996 rok - sprzedam. 
Tel:046/83 l-27-40. 

.żuk A6, blaszak, l 990rok, 8 osób - sprzedam. 
Tel. 0602-781-324. 

r131 Siena 1.2, 200l rok, zielooy metalik, pierw
szy wlaścicie~ serwisowany, przebieg 62 tys. 
km - sprzedam. Tel 0600-474-430. 

Star 200 L, 1996 rok, skrzyniowy, cena 
Hymdai l.aąxa combi 1.6, 16Y, DOHC, 1999 ok. 8000 zł_ sprzedam. Tel. 0603-061-526. 
!de, gaz, 14000 zł - spzedm. Tel ()(IB.506-174. 

Opel Astra combi 1.4, 1996 rok, gaz, 700 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-506-174. 

Marea Weekend 1.8, 16Y, 1997 rok, 9000 zł 
+opłaty. Tel. 0604-411-878. 

Ford Mondeo combi 1.8 ro, 1997 rok 
- sprzedam. Tel. 0660-726-321. 

vw Golf m 2.0 an 1995 ro1c, 8000 zł 
+ opłaty - sprzedam. Tel. 0604-411-878. 

Sprn:darn C2$i do Poloneza blacłlarnkie, me
cbanic:me, skrzynie, silniki. Tel 0506-910-912 

Honda Civic 1.5, 1995 rok, 9500 zł; Ford Escort 
I.SD, 1996 rok, 6500 zł; VW Golf 2.0, 16Y, 
gaz, 10500 zł - sprzedam. Tel. 0694-745-543. 

Fiat Punto ~ 2000 rok, gaz, 5-<lrzwiowy, 
zloty metalik, 13900 zł. Tel 0606-490-951. 

Opel Corsa I.O + gaz sekwencyjny, 2003 rok, 
la.,;ona w salooie 2004 roku, 18900 d -~ 
dam lub zamieni~ tańszy. Tel. 0509-369-540. 

Daewoo Lanos 1.5 +gaz, 1998/1999 rok, 
Sedan, li właściciel. Tel. 046/835-33-08. 

VW Passat B-5 1.6, gaz sekwencyjny, 1996 
rok, rejestracja 1997 rok, bezwypadkowy 
- sp=lam łub zamienię na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0692-829-882. 

Opel Vectra 1.6, 16V, 1998 rok, zielony 
metalik. Tel. 0502-507-768. 

Renault Laguna combi 1.8, 1997 rok, gaz, 
ewentualnie zamienię na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Honda Civic 1.4, 16V, 1998 rok, gaz, pełne 
wyposażenie z klimą - sprz<dam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0606-490-951. 

Opel Corsa 1.2, 16V, XI 2003 rok, 5-drzwi<>
wa, bezwypadkowa, serwisowana, I właści
ciel, pełne wyposażenie z klimą - sprz<dam 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0665-977-562. 

Daewoo Nexia 1.5, 1996 rok, gaz, Sedan, 
Il właściciel, zadbana. Tel. 046/834-81-14. 

Cinquecento 2'l<bnle -~ Tel. 0606-472-251. 

Opel Corsa 1.2, 1997 rok, 7500 zł - sprz<dam. 
Tel. 0604-821-052. 

Punto 5-drzwiowe, bezwypadkowe - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 

Opla Corsę, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0694-216-417. 

MOTOROWE 
Skuter Yatnaha Flider, 2001 rok, salon 
- sprzedam. Tel. 0604-449-356, 046/838-65-72. 

Sprzedam motocykl licencja Honda 1.5, dwa 
cylindry, rozruch elektryC2lly, salon, 2005 rok, 
980 km. Tel. 0604-210-995. 

Motorynkę - sprzedam. Tel. 0600-623-430. 

SJx7iedarn MZ E1Z 250, stan bdb. 
Tel. 0691-958-811. 

Sprzedam SHL 175. Tel. 0600-310-907. 

Sprzedam skuter Simson, 1989 rok. 
Tel. 046/837-40-65, 0508-364-081. 

Sprzedam Jawkę 50, zarejestrowaną. 
Tel 0880-428-967 po 20.00. 

Sprzedam moWr)nkę i Hondę CB-250N. 
Tel. 0665-294-485 po 16.00. 

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

Sprzedam mo«>cykl Yamaha FZ750, 1989 rok, 
stan bdb. Tel. 0601-247-603. 

Sprzedam skuter, 1994 rok, oryginał, zareje
strowany, stan bdb, silnik chłodzony cieczą, 
Tel. 0506-152-437. 

Sprzedam MZ E1Z 250, 1986 rok, <Zim)' meta
lik, atrakcyjny wygląd, kufer, owiewka, 2 ka
ski, stan dobry, zarejestrowany i opłacony, 
1650 zł. Tel 0510-048-425. 

Kupię stary motocykl. Tel. 046/838-73-48. 

Sprzedam Simsona SRSO. Tel. 0600-608-150. 

Sp-zedanl Simsona i Komara w tentro dobiym 
stanie. Tel. 046/837-33-05 po 20.00. 

Sp2edarn WSK 125. Tel 0692-100-406 po 16.00. 

Sprzedam skuter Peugeot Spetfilt, 1999 rok; 
motocykl Tuła Tel. 0502-607-328 wieczorem. 

Sprzedam CZ-350. Tel. 0691-711-346. 

Motorynk9 Stella • sprzedam. 
Tel. 042/719-29-37. 

Kupię Romet, zarejestrowany. 
Tel. 0603-506-931 po 15.00. 

Skuter Wilga 50, 2005 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-896-130. 

Seicento zadbane - kupię. Tel. 0695-509-226. · Jawa 350 - sprzedam. Tel. 0509-634-025. 

Daewoo Nexię, bezwypadkową - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Simson skuter, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0661-381-726. 

Sprzedam motorynk~ 415 zł, Skierniewice. 
Części do: Mazdy 323, 1992 rok i 1989 rok, Tel. 0695-893-543. 
Kadet 1990 rok, Fiat CC, Favorit, Golf i inne. 
Tel. 0609-924-415. Sprzedam Ogara 200 stan bdb. 

Mondeo 1.8, 16V, 1993 rok, szary metallic, 
spojler, gaz, welur, 9500 ~ :zamiana na młod
szy. Tel. 0503-955-416. 

Opel Omega combi 2S u. 1997 rok, wyposa
żony, stan bdb - sprzedam. Tel. 0505-072-821. 

VW Bora 1.6, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-657-581. 

Lanos 1.4, 2000/2001 rok, gaz, stan bdb, bez
wypadkowy - sprzedam. Tel. 0668-832-038. 

VW Transporter 2.5 rot, 1998/1999 rok, fur
gon, 5--0SObowy; VW Transporter 1.9 D, 1992 
rok, skrzyniowy; VW Transporter 2.4 D, 1992 
rok, długi, 5-osobowy; VW Transporter 1.9 
TD, 1994 rok, furgon, 5-osobowy; Renault 
Traffic 2.1 D, 1992 rok, skrzyniowy 
- sp12edam. Tel. 0608-634-384. 

Hyundai Accent 1500, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-966-024. 

Vectra• t.6, I 6V, 1996 rok - spr.t.edam. 
Tel. 0601-359-425. 

Toyotę Camry 2.2, I 6V, 1994 rok - spr7.edam. 
Tel. 0602-685-613, 0503-126-774. 

Kupię absolutnie każ.de auto rozbite lub misz
czone ~ 1990 roku. Tel. 0503-126-774, 
0602-685-613. 

VW Golf ~ 1.6 TD, 1991 rok, 3-<lrzwiowy, 
stan bdb + opłaty - sprzedam. 
Tel. 0609-488-246. 

Opel Astra ~ 2.0 Dll., 1999 rok, cena 
18500 zł - sprzedam. Tel. 0505-152-759. 

Audi 80, 2.0, 1992 rok, 7800 zł - sprz<dam. 
Tel. 0509-837-633. 

Tel. 0501-316-591. 

Sprzedam Simsona SS I, 1984 rok, cena 
1200 zł. Tel. 0606-976-234. 

GARAŻE 
Wynajmę garaż na os. Bratkowice, koło myjni. 
Tel. 0603-741-500. 

Do wynajęcia miejsce pod garaż, centrum 
Łowicza. Tel. 046/837-83-28, 0604-192-784. 

Sprzedam garaż, os. Szarych Szeregów. 
Tel. 0606-764-495. 

Kupię działkę pod garaż przy ul. Tus=vsk:iej. 
Tel. 046//837-71-53. 

Sp.-ledam garaż metalowy, wym. 2x2x4 m 
- tanio. Tel. 046/837-77-77, 0880-918-434. 

Garaż do wynajęcia, osobowy lub bus. 
Łowicz, tel. 0461837-56-47. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Dom 220 mkw. + budynek gospodarczy, 
na działce 1200 mkw. w Sannikach. 
Tel. 0604-798-456. 

Sprzedam dzlall<9, (woda, prąd) z ma
łym domkiem (barakowóz). Skrzynki, 
gm. Baruchowo. Tel. 0509-331~34. 

83 mkw„ ul. Bolimowska, cegla - spr7.edam. 
Tel. 0604-172-273. 

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

Mieszkanie 72 mkw„ IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 0461837-72-11, 
0606-225-642. 

Własnościowe 31 mkw„ na Czajkach. 
Tel. 0601-259-089 po 18.00. 

Sprzedam bar z wyposażeniem, przy trasie 
A-2. Budynek 220 mkw„ działka 1700 mkw. 
Tel. 0603.-514-000. 

Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach, 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budyn- 60 mkw„ X piętro. Tel. 046/837-32-86. 
kami. Bąków Górny 47, tel. 046/837-00-26 Sprzedam dom w Łowiczu. Tel 0607-096-765. 
po 19.00. 

72 mkw„ własnościowe, N piętro + garaż, 
os. Bratkowice. Tel. 0513-529-865. 

Sprzedam działkę 1245 mkw„ uzbrojona. 
Głowno Zabrzeźnia. Tel. 0504-184-873 
po 15.00. 

Dom z cegły, stan surowy + tynki 
+ prąd, zamknl9ty, Kiernozia. 
Tel. 02412n.s1-a5 po 20.00. 

Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkatni. 
Tel. 0691-715-496. 

83 mkw„ cegla, I pic;1r0, garaż. 
Tel. 046/837-49-20, 0696-561-963. 

Dom mieszkalny, gospodarczy, działka 
1230 mkw„ Sanniki, tel. 0241277-61-24. 

Gospodarstwo rolne o pow. 1,72 ba (0,42 ha 
lasu). Ostrowiec, gm. Kocierzew. 
Tel. 0606-601-679 wiecrorem. 

Dom, stan do wykończenia wnętrza + elewa
cja zewnętrzna, pow. 220 mkw., działka 800 
mkw„ ogrodzona + budynki gospodarcze 
5xl0 m, 210 tys. zł. Tel. 0607-459-395. 

Działka budowlana, Łowicz, ul. Płocka, róg 
ul. Kiemozkiej. Tel. 046/837-94-40 po 16.00. 

Gospodarstwo 12,76 ha z budynkatni. 
Tel. 0606-786-748. 

Pilńie zamienię własnościowe (Żychlin) 
na lokatorskie zadłużone (Łowicz). 
Tel. 0661-848-452. 

Sprn:darn 84 mkw., ul. Bolimowska. 
Tel. 0668-314-253. 

Sprzedam działkę budowlaną 0,40 ha 
w Malszycach. Tel. 0606-281-707. 

Sprzedam dużą posesj9 w Łowiczu, 
ul. Warszawska (przy stacji PKP). 
Tel. 046/837.Q..15. 

Zamienię mieszkanie własnościowe 36 mkw. 
w Żychlinie na podobne w Łowiczu. 
Tel. 0661-848-452. 

Sprzedam lub wydzierżawię łąkę 
w Marywilu. Tel. 0886-955-837. 

Zamienię M-1 (18 mkw.) na M-3, oentrum. 
Tel. 0600-184-771 po 18.00. 

Mieszkanie własnościowe 36 mkw„ I piętro, 
os. Bratkowice. Tel. 0508-451-071, 
034/325-64-92. 

Sprn:darn działkę 430 mkw.+ media, ul. Kor
czaka. Tel. 0663-557-950, 0663-505-438. 

Sprzedam kiosk bez lokalizacji. 
Tel. 0607-517-065. 

Sprzedam dzialłcę budowlaną, os. Mysłaków. 
Tel 046/837-69-33. 

Spr7.edaln lub wynajmę finnie miesllamie 
3-pokojowe 75 mkw„ parter, 
os. Baczyńskiego. Tel. 0696-447-463. 

Sprzedam działkę rekreacyjną nr 50, cena 
5500 zł. Łowicz, Łódzka. Tel 046/837-57-35, 
0603-652-996. 

Sprzedam M-4, 60 mkw„ wyremontowane, 
własnościowe, os. Bratkowice + garaż 
- pilnie, tanio. Tel. 0500-651-244. 

Mieszkanie 2-pokojowe, przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 

Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0695-989-832 

Sprzedam lub wynajmę pawilon handlowy nr 
6 na targowicy w Łowiczu od uL Sikorskiego, 
12 mkw„ atrakcyjna cena. Tel. 0661-021-984. 

Dom mieszkalny z budynklem gospo
darczym, położonym na działce 
o pow. 1200 mkw. oraz dwie działki 
budowlane o pow. 650 mkw. każd·a. 
Bełchów Osiedle, tel. 0695-607-959. 

Gospodarstwo 2,6 ha z budynkiem gospodar
czym. Słomków k. Skierniewic. 

Gospodarstwo 2, 7 ha z budynkami. 
Tel. 0665-072-555. 

Ogródek działkowy 500 mkw„ 
przy ul. Sochaczewskiej, duża altana, 
woda, prąd, 12000 zł. Tel. 046/837-36-35, 
0506-998-199. 

Mieszkanie własnościowe 58,20 mkw., 
ul. Bolimowska, cegła - sprzedam. 
Tel. 0691-865-123. 

Sprzedam budynek mieszkalny na wsi. 
Tel. 0500-041-366. 

Mieszkanie 3-pokojowe, środkowe, I piętro, 
os. Starzyńskiego. Tel. 0504-932-429. 

Mieszkanie własnościowe 60,33 mkw„ 
os. Bratkowice, N piętro. Tel. 046/837-01-84. 

Sprzedam 2 działki: budowlaną i z zabudowa
~ łącina pow. 5000 mkw„ Zdtmy, 
tel. 0830-734-305. 

Sprzedam dom w stanie surowym, 
dzlall<a 0,38 ha, 7 km od Łowicza. 
Marianka 11. Tel. 0886-801-829. 

Sprzedam dom mieszkalny i budynki gospo
darcze w Patokach. Tel. 0698-189-704 
po 20.00. 

Oddam złeml9, klasa li, za wykopanie 
stawu. Tel. 0698-334-452. 

Budynki na działalność gospodarczą, 
ok. 1000 mkw., na działce 2225 mkw. 
Tel. 0510-051-309. 

Działka pmmlyslowa 9300 mkw., z bu
dynkami 4200 mkw„ bocznica kolejo
wa, transformator 250 kW, media. 
Tel. 0510-051-309. 

Działka budowlana I OOO mkw„ Bednary 
Kolonia, tel. 0506-6:11-857. 

Dzialka budowlana w Zduoach, ogrodzona, 
media w drodze + plan na budynek. 
Tel. 0503-057-348. 

Dom 180 mkw., na działce 1400 mkw„ w Tere
sienie Niepokalanowie, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0694-973-695. 

3 ha ziemi na fydówce. Tel. 0660-514-931. 

Działkę w Głownie 1800 mkw. z budynkiem 
gospodarczym 50 mkw. Tel. 0660-972-394. 

Sprzedam działkę leśną, dębową 5017 mkw„ 
Głowno, Moczydła 31, nr dzit!lki 109 (do za
budowy). Lokalizacja korzystna, zaledwie 
kilka kilometrów od nowo budowanej auto
strady północ-południe. Wiadomość: Wajni
koois, Ustroń Zdrój Manhatan 3 m 37, 
woj. śląskie. Tel. 033/854-26-00. 

Spr7.edaln dom, 150 mkw„ działka 2000 mkw„ 
Dmosin. Tel. 0501-072-004, 0501-143-876. 

Duży dom w Głownie - wynajmę 
lub sprzedam. Tel. 0510-048-636. 

Dzialk~ budowlaną, 3000 mkw. w Głownie, 
przy ul. Świerkowej 29 - sprzedam. 
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808. 

Działkę budowlaną, 300 metrów, tymianka 
- sprz.edam. Tel. 0421719-95-78. 

Głowno - dobry punkt - murowany, piętrowy 
dom (media), obszerne zabudowania gospo
darcze, ogród - sprzedam lub wynajmę. 
Tel. 0600-882-066, 0606-601-682. 

Działka Stryków, 7400 mkw. 
Tel. 0663-395-586. 

Działki, media, okolice Głowna. 
Tel. 0506-402-647. 

Działka, hektar - 17, blisko lasu i pola 
golfowego - sprzedam. Wola Błędowa. 
Tel. 042/719-61-60. 

Działkę - sprzedam. Głowno, 
ul. Sowińskiego. Tel. 0501-395-938. 

Sprzedam działkę budowlaną, Zelgorz, 
Tel. 0509-551-147. 

Sprzedam dom z działką, atrakcyjna 
lokalizacja nad Zalewem w Skiernie
wicach. Allegro, nr aukcji 107898886. 
Tel. 0660-189-404, 046/833~9 
po 18.00. 

Sprzedam działkę 4600 mkw. 
Tel. 0607-242-247. 

Sprzedam dzlall<9 budowlaną 
z budynkami 1000 mkw., Miedniewice. 
Tel. o6o1-33-88~7. 

Sprzedam działkę budowlaną, 
Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam dom w Cielądzu. Tel. 0505-734-847. 

Sprzedam dom w Radziwillowie Mazowiec
kim, działka 1800 mkw. Tel. 046/833-78-55. 

Sp12edam działkę o powierzchni 4900 mkw„ 
Nowy Dwór Parcela. Tel. 0503-408-287. 

Sprzedam dzlałk9 rolno budowlaną 
2 hektary. Tel. 0665-617-443. 

Sprzedam działkę 3000 mkw„ Prondotów, 
7 zł za mkw. Tel. 046/833-77-08. 

Sprzedam dzlałk9 budowlaną 
1050 mkw„ ul. Łódzka, media. 
Tel. 044/683-48-07 wieczorem. 

Sprzedam dom mieszkalny z budyn
kiem gospodarczym o powierzchni 
1200 mkw. oraz 2 działki budowlane 
po 650 mkw. • Bełchów, osiedle. 
Tel. 0695-607.S59. 

Sprzedam działkę budowlaną 21 OO mkw„ 
Wmna Góra, działki. Tel. 1l46/831-54-90. 

Sprzedam dom i budynki gospoda=e Zlaków 
Kościelny k. Zd)ID. Tel. 0503-510-411. 

Mieszkanie 37 mkw„ I piętro. pokój, kuchnia. 
Tel. 046/835-90-78. 

Sprn:darn mieszkanie 58 mkw„ osiedle Widok 
i działkę rekreacyjną 500 mkw„ z domkiem 
murowanym. Tel. 0504-066-316. 

Mieszkanie M-6, 85 mkw., parter, Widok. 
Tel. 0507-199-606. 

NIERUCHOMOŚCI' 
-KUPNO 

KUPIĘ DZIAŁKĘ, ZIEMIĘ, GOSPODAR· 
STWO ROLNE W ŁOWICZU LUB OKO
LICY. TEL. 0601·257-098. 

Kupl9 dzlałk9 budowlan1t w Łyszko
wicach. Tel. 0503-065-795. 

Kupię mieszkanie do 48 mkw. w tentnun 
Łowicza. Tel. 0693-652-261. 

Kupię 3-pokojowe mieszkanie ne os. Tka=w. 
Tel. 0600-945-277. 

Pilnie - mieszkanie 20 mkw„ parter, I piętro, 
c.o. Tel. 0608-758-221, 046/837-72-61. 

Zamienię mieszkanie własnościowe 34 mkw. 
na większe do 50 mkw. lub kupię mieszkanie 
do 50 mkw. Tel. 0694-814-819. 

Niedrogo kupię kawalerk~ może być do re
montu. Tel. 046/837-74-96, 0660-715-436. 

Kupię kawalerkę lub pokój z kuchnią I 
lub Il piętro w Łowiczu Tel. 0507-945-532. 

Mały domek lub M-4 z c.o„ w Głownie - kupię. 
Tel. 0693-083-089. 

Kupię mieszkanie, powierzchnia ok. 50 mkw., 
parter lub I piętro, na os. Kopernika w Głow
nie. Tel. 0421719-39-78, 0512-549-682. 

Kupię gospodarstwo rolne w okolicy 
Strykowa. Tel. 0693-066-536. 

Kupię mieszkanie do 40 mkw. lub domek. 
Tel. 0691-723-433. 

Kupię kawalerkę w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-95-18. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Lokal 20 mkw. w centnun. Łowi= 
- do wynajęcia. Tel. 0692-432-857 po 17.00. 

Biura w centrum Łowicza 
Tel. 0608-681-369. Działka, 17 ha, blisko lasu i pola golfowego • do wynajtpela. Tel. 0602-192-463. 

- sprzedam. Tel. 0421719-61-60. Pilnie rencista - poszukuje pokoju Sprzedam duży sklep chemiczny w Łowiczu 
(ramy, lakiery). Tel. 0502-799-883. 

Sprzedam dom z działką 960 mkw. i garażmi 
w Łowiczu. Tel. 046/837-05-15 po 16.00. 

Gospodarstwo rolno-budowlane w Lesiowie - ~~~t.200 zł w Łowiczu. 
3,5 ba. Tel. 0603-898-054. 

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

Dom w Łowiczu. Tel. 046/837-08-98. 

Dom drewniany w Łowiczu. 
Tel. 0511-478-184. 

Dom 20 mkw. na dzialce 1250 mkw. 
w Sochaczewie. Tel. 0512-343-292. 

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

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

Sprzedam działki usługowo-budowlane. 
Strzelcew (za czerwoną górą). 
Tel. 0461837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 

48 mkw .. os. Bratkowice, Il piętro, środkowe 
- sprzedam lub zamienię na M-4. 
Tel. 0603-163-750. 

Sprzedam działkę rolne>-budowlaną 
gm. Ż.Olechlinek oraz dom w Tomaszowie. 
Tel. 0603-489-352. 

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

Sprzedam mnię 4 ha kl. ~ wraz ;z budynkiem 
gospodan:zym w Babsku. Tel. 0665-500-235. 

Sprzedam działkę rekreacyjne>-ro~ 12 km 
od Rawy Mazowieckiej, prąd, woda w pobli
żu las, dla osób lubi'!Cych ciszę i spokój. 
Tel. 0508-940-880. 

Sprzedam narożny segment komfortowo 
wykonczony 140 mkw. nad Zalewem Rawa 
Mazowiecka. Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam dom nad z.atewem w Skierniewicach. 
Tel. 0663-567-542. 

Posiadłość 3,6 ba, komfortowy dom, duże 
budynki gospodarcze, sad, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-912. 

Działki budowlane, Strobów. 
Ośrodek Wczasowy w Zdworzu prowadzi Tel. 0504-129-855. 
wyprzedaż domków wczasowych z lokaliza-
cją. Tel. 0508-321-600. Działka do sprzedania 34 arów, Borowiny 
SptZedam lub wydzierżawię kiosk handlowy 'koło Skierniewic. Tel. 0461833-16-46. 
12 mkw., os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852 Mieszkanie 55 mkw. nowe budownictwo. 

Mieszkanie własnościowe (kW), centrum, 
3 pokoje, 48 mkw„ m piętro, środkowe 
- sprzedam. Tel. 0461830-24-31po17.00. 

Mieszkanie 77 mkw„ w Borowie. 
Tel. 046/839-20-31. 

Il piętro, Widok, Tel. 0601-307-022, 
0605-257-991. 

Sprzedam 4 ha ogrodu. Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam dom, osiedle z.adębie nad zalewem. 
Tel. 046/833-05-83. 

Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 0660-826-631. 

PoszukuJQ lokalu do wynajtpela o pow. 
20..SO mkW. na Starym Rynku, Zduń
skiej, Nowym Rynku łub Stanisław· 
sklego lub przyj'"' wspólnika do prze
j9cla wl9kszej powierzchni. Oferta 
ważna do 15 sierpnia 2006. 
Tel. 0601-630.aBO, 046/837-71-n. 

Lokal do wynajęcia 70 mkw„ Łowicz, 
ul. Bielawska. Tel. 06()1-390-768. 

Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie w budynku ' 
prywatnym - również firmie. Tel. 0604-597-129. 

Wynajmę I OO, 200, 300, 600 mkw. powierzch-
ni magazynowej, Łowicz, ul. Magazynowa 11, 
tel. 046/837-69-33. 

Do wynajęcia M-4, os. Szarych Szeregów. 
Tel. 0691-753-419. 

Do wynajęcia pomieszczenie handlowo 
-usługowe, 24 mkw. na ul. 3-go Maja, 
tel. 046/837-66-24. 

Wynajmę lub sp12edam kiosk handlowy. 
Tel. 0604-265-955. 

Lokal 40 mkw., na dzialalność - do wynajęcia. 
Tel. 046/837-10-69. 

Do wynajęcia mieszkanie (lokal) 47 mkw„ 
Łowicz, ul. 3 Maja 2. Tel. 0602-657-161. 

Magazyn 200 mkw. z biurem i zapleczem 
socjalnym w centnun Łowicza - wynajmę. 
Tel. 0515-154-122. 

Zamienię 57 mkw. , os. Kostka na mniejsze. 
Tel. 0660-548-328. --------~---------OGŁOSZENIE PŁATNE -- . 
Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Pilaszków2. 

Kiosk. Tel. 0609-855-375. 

Działka 3 ha, w tym: działka budowlana 
300 mkw„ 2, 70 ha częściowo zalesione 
- w całości lub do podziału. Zielkowice 25. 

Mieszkanie 75 mkw.,· cegła - sprzedam. 
Tel. 0502-191-263 lub po 18.00 
046/837-49-36. 

Sprzedam działkę leśną, 1400 mkw„ Otolice 
k. Łowicza. Tel. 0221867-52-75. 
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Wynajmę lokal 45 mkw. ul. Długa. 
Tdl. 0660-699-025. 

Wynajmę mieszkanie 60 mkw„ parter, 
os. Dąbrowskiego. Teł. 046/837-29-39. 

Lokale na biura - do wynajęcia, Łowicz, 
ut. Stanisławskiego 25a, teł. 0609-135-407. 

Do wynajęcia 2 pokoje, os. Dąbrowskiego. 
Teł. 0504-944-860. 

PSS .Społem" w Łowiczu, Stary 
Rynek 4 wydzierżawi lokal 
o pow. 60 mkw. przy ut. Powstańców 
10G (przy sklepie meblowym) oraz po
mieszczenia o pow. 35 mkw. po zakła
dzie fryzjerskim, os. Kostka 20. 
Tel. 046/837-40-80, 837-42-59. 

Poszukuję studentki do mieszkania w centrum 
Łodzi, 5 min na UŁ. Tel. 0505-384-778 
po 20.00. 

Do wynajęcia mieszkanie, Łowicz, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-44-27. 

Do wynajęcia piętro na usługi w kamienicy. 
Tel. 0694-252-956. 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia M-2 
lub M-3 w blokach, umeblowane. 
Teł. 0697-880-644. 

Do wynajęcia pub ,,Murowana Piwnica" 
w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Teł. 0606-952-277 

Do wynajęcia plac 950 mkw„ magazyn 50 mkw„ 
biuro, parking w centrum Rawy Mazowiec
kiej. Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia lokal na działalność gospo
dan:zą 85 mkw. w centrwn Skierniewic. 
Tel. 0608-024-207. 

Wynajmę mieszkanie na Saskiej Kępie, War
szawa, 3 ł mkw., 1 piętro, wszystkie wygody. 
Tel. 0502-897-803. 

Wydzierżawię łąki. Tel. 046/833-31-40. 

KUPNO - RÓŻNE . 
Blacha rozbióricowa, traperowana łub falista 
- kupię. Tel. 0692-267-427. 

Kupię starą maszynę Singer lub Łucznik. 
Tel. 0604-890-980. 

Kupię pianino do remontu. Tel 0501-{;22-509, 
046/837-92-90. 

Akwariwn 120 I+ osprzęt Tel. 046/830-21-36. 

Pralki, lodówki, zamrażarki, zmywar· 
kl, (gal li). Tel. 0510-158-880. 

Sprzedam parkiet brzozowy, kl. !, 20 mkw. 
Tel. 046/837-45-40 po 20.00. 

Wyposażenie baru gastronomicznego 
- tanio, Skierniewice. Tel. ~. 

Nowe drzwi balkonowe. Teł. 046/837-78-26. 

Sprzedam eternil Tel. 046/838-78-30. 

Oddam kamienie budowlane za rozbióricę. 
Teł. 046/838-13-17, 0668-163-501. 

Sprzedam dystrybutor do paliwa :ze stacji 
benzynowej, 1200 zł. Tel 0601-858-046. 

Sprzedam pralkę Romo, produkcji c-.reskiej, 
stan dobry. Tel. 0502-223-546. 

Sprzedam kompletny wełniak. 
Tel. 046/838-14-41. 

Wciągarkę budowlaną. Teł. 046/838-91-28. 

Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe, mia
łowe za sterowanie oraz wkłady kominkowe 
z płas7.czem wodnym - poleca producent 
Tel. 0501-{;27-469. 

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Sprzedam wełniak bardzo ładny. 
Tel. 046/837-33-06. 

Sprzedam buty oficerki, duże; stare 
zabytkowe radio; wialnię; sieczkarnię. 
Tel. 046/830-38-43. 

Podgrzewacz przepływowy Siemens. 
Tel. 046/838-62-44. 

Sprzedam ladę chłodni=\, Tel. 0695-761-373. 

Lodówka ,,Mińsk", wys. 143 cm. 
Tel. 046/837-08-98. 

Piec olejowe>-gaz.owy De Dietrich + zbiornik 
2000 I. Tel. 0602-875-904, 046/830-32-46. 

Chłodziarka prz.eszkłona, pionowa, 600 zł. 
Tel. 0501-788-159. 

Dom drilwniany do rozbiórki za materiał. 
Tel. 046/838-95-43. 

Skrzynki drewniane uniwersalne i tunel 
foliowy. Tel. 0508-048-074. 

Sprzedam tanio dużo drewna suchego, opało
wego, prosto z ogrodu śliwkowego, 
20-letniego; skrzynki owocowe jedynki. 
Tel. 046/837-{;3-l 5 wieczorem. 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Sprzedam dwuosobowy tapczan 
• tanio. Tel. 046/837-31-80 wieczorem, 
0888-560-544. 

Eternit płaskl 2000 szt, bardzo tanio. 
Tel. 046/833-77-78 po 20.00. 

Sprzedam suknię ślubną, rozm. 36-38, 
(dwuczęściowa), tanio. Tel. 0693-{i91-945. 

Sprzedam akordeon Hołmer i Royal Standard 
120 basów. Tel. 0607-930-259. 

Sprzedam akordeon. Tel. 046/862-99-10. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbiornik 
aluminiowy 1500 I, łańcuchy do ,,Raka" 1/2 
cala, wiertarka stołowa, nożyce do blachy 
3 mm Tel. 046/837-27-05 po 20.00. 

Sprzedam garaż metalowy, wym. 
2x2x4 m ·tanio. Tel. 046/837-77-77, 
0880-918434. 

Sprzedam sprę2arl<ę WD53, 1989 rok. 
Tel. 0607-172-782. 

Ubijak Waker 500 - sprzedam. 
Tel. 0880-653-590. 

Wypożyczam rusztowania warszawski. 
Tel. 046/837-32-82. 

Nokia 3410; Siemens A52; radioodtwarzacz 
samochodowy; magnetowid Panasonic. 
Tel. 05!0-491-214. 

Sprzedam wózek widłowy elektryczny, 
udźwig 1,2 ~wys. 3,3 m. Tel. 046/839-13-32, 
0508-160-198. 

Tanio sixzedain piec 1,5 m na węgiel, spawarkę 
elektryczną 220, 380. Tel. 0698-788-181. 

Sprężarka 2-tlokowa Wan, wydajność 
20 m3/godz. Tel. 0605-896-130. 

Słupy telefoniczne od 6-8 m, betonowe. 
Tel. 0602-457-{;74. 

Stemple - sprzedam. Tel. 0609-129-266. 

Schladzalnik do mleka, 430 l -sprLedam. 
Tel. 042/719-56-65, 0663-888-531. 

Kosiarkę rotacyjną czeską -sprzedam. 
Tel. 0697-714-837. 

Kiaj:zegę, moc 7,5 kW - sprL.edam. 
Tel. 0421719-19-41. 

Sprzedam bramę. Teł. 0421719-98-39. 

Ladę chłodniczą - sklepową. 
Teł. 0600-567-723. 

Maszyny stolarskie - sprLCdam. 
Tel. 0663-491-192. 

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje + kuchnia, 
os. Bratkowice. Tel. 0692-079-{;28. 

Kupię siatkę ogrodzeniową, używaną, 
spawarkę jednofazową, Tel. 046/837-46-32. 

Kupię rower dla chłopca 8-letniego. 
Tel. 0605-591-610. 

Rower dziecięcy; kamera Panasonic analog<>- Sprzedaż i naprawa wiatrówek. 
wa; aparat cyfrowy Kodak. Tel 0601-509-043. Teł. 0514-980-501. 

TWJeł foliowy 6x30 m + system nawadniają
co-dozujący - sprzedam. Tel. 046/838-56-74, 
0505-949-957. Dwa koła Rl3/165 i lodówkę Mińsk 

- sprzedam. Tel 0508-107-{;55. 
Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 0509-{;34-001. 

Poszukuję mieszkanie do wynajęcia M-2 
w Łowiczu. Tel. 0505-369-6 ł I. 

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza. 
Tel. 046/837-89-{;7. 

Poszukuję do wynajęcia M-1 łub M-2 
w Łowiczu. Teł. 0507-792-106. 

Dom do wynajęcia, Głowno. 
Teł. 042/719-89-45, 0504-198-216. 

Lokal, 70 mkw., najlepiej na szwalnię 
- wynajmę. Tel. 0421719-19-41. 

Kwatery pracownicze IO osób - wynajmę. 
Stryków. Tel. 0501-579-477. 

Do wynajęcia lokal w Głownie o powierzch
ni 130 mkw., media, siła. Tel. 0691-870-575. 

Budynek na działalność gospodarczą (piekar
nia, cukiernia lub in11e). Tel. 0421719-24-93. 

Dom do wynajęcia w Głownie, mieszkanie, 
działalność. Tel. 0600-164-138. 

Kupię atlas do ćwiczeń. Tel 00663-132-645 
od 9.00-15.00. 

Topolę - kupię. 0502-966--024. 

Łóżecżko dziecinne. Tel 0607-284-298. 

Kupię przedwojenne przedmioty i radia 
elektril Tel. 0887-221-227. 

Wózek widiowy Rak - kupię. 
Tel. 0696-005-898. 

Roje pszczele • kupię. 
Tel. 0607-364-068. 

Tunel foliowy - kupię. 
Tel. 0607-364-068. 

Plandekę do tarpana diesla - kupię. 
Teł. 046/839-22-{;6. 

Kupię przyc-.repę I-osiową, wywrotkę do cią
gnika. Teł. 046/815-23-97, 0695-442-445. 

Kupię barak z budowy, blaszany, drewniany, 
okolice Rawy. Tel. 0605-372-529 wiecwrem. 

Tanio: stebnówka 2-igłówk.a łańcuszkowa, 
około Głowna. Teł. 0600-552-226. 

Zbiorniki plastikowe 1000 I 
na palecie. Tel. 0697-677-630. 

Stemple. Tel. 0604-598-708. 

Sprzedam bryczkę. Teł. 046/838-48-81. 

Sprzedam grzejniki żeliwne, używane. 
Tel. 0695-774-230. 

Spawarka inwentorowa, elektroda i T!G 
- :zestaw. Tel. 0502-469-218. 

Piec c.o. po dwóch sezonach grzewczych 
ł,2 m'. Teł. 0608-516-735, 046/838-90-26. 

Sprzedam segment (mahoń), z szalą. dl. 4,20 m, 
komodę (mahoń), wypoczynek. 
Tel. 046/837-51-56. 

Urządzenie do robienia pary, silnik 11 kW, 
75 kW. Tel. 0'46/838-{;9-18. 

Betoniarka 250 I. Tel. 0605-896-130. 

Wynajmę mały lokal na działalność, sprzedaż Kupię wagę samochodową od 5 ton. 
prasy i nie tylko. Tel. 0693-830-178. Tel. 046/815-23-97, 0695-442-445. 

Drzwi balonowe z ruchomym słupkiem PCV, 
wym. 20,80xl 7,00, nowe, 5-komorowe. 
Teł. 046/837-10-04, 0511-568-566. 

Poszukuję pilnie kawalerki do wynajęcia 
w Rawie Mazowieckiej. Tel 0667-999-056. 

Do wynajęcia umeblowana kawalerka 

Topolę, moi.e być na pniu. Tel. 0502-966-024. 

Kupię przyczepkę do remontu z dokumenta
mi. Tel. 0513-876-819. 

Spr.redam większą ilość ziemi torfowej. 
Teł. 0600-275-136. 

Sw.edam wózek Deltim (głęboki 
+spacerówka). Tel. 0502-037-741. w Łodzi. Tel. 0606-434-471. Kupię nieduż.ą heblarkę. Tel. 046/815-25-14. 

Wydzierżawię grunt 3935 mkw„ przy ulicy, 
prąd, woda, telefon, idealny na działalność, 
Rawa Mazowiecka nad Z.alewem, ul. Księże 
Domki, cena do uzgodnienia. Pilne! SPRZEDAż - RÓŻNE 

Sprzedam piec miało-węgłowy ,,Żubr" 26, 
Hajnówka. Teł. 0601-745-113. 

Konsolę PlayStation - sprzedam. 
Tel. 046/837-81-91. . Tel. 0605-016-654. ' 

Wynajmę dom lub mieszkanie umeblowane 
dla pracowników od lipca na okres 3 miesięcy. 
Tel. 0501-786-518. 

NoWlo i używane komputery, monitory, laptó
py, no~ki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarancja finoowa i serwis, FVAT. 

Sprzedam przecinarkę stołową do metalu. 
Tel. 0600-310-907. 

Tel. 0601-946-286. 
Wynajmę część pi=rii ,,Mega" na kawalerkę 
internetową itp. Rawa Mazowiecka, 
ul. Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277. 

Beczki plastikowe. Tel. 046/838-21-49. 

Wyprzedaż komputerów. 

Stemple budowlane. Teł. 0502-163-788. 

Meble do sklepu odzieżowego, stan bdb, 
kolor jasny klon. Teł. 0502-270-400. 

Teł. 046.l837-14-37. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
160 mkw. w centrwn Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

Opony używane - Importer. 

Sprzedam meble używane - holenderskie. 
Tel. 0503-747-571. 

Teł. 046/837--01-80, 0602-133-182. Wó:zek inwalidzki. Teł. 0461837-14-26. 

Podłogi, sztachety, wapno palone. Wynajmę lokal o powierzchni 80 mkw. 
prq ul. Rawskiej. Teł. 0608-350-350. 

Sprzedam przyczepkę kempingową Niewia
dów N-126, 1989 rok. Tel. 0604-236-417. · Teł. 0691-122-204. 
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Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 

. kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja 

._., w edukacji dorosłych 

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

ZAP~ZA NA KURSY: 
~ kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
~ dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

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

~ dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

~ operatorów stacji LPG, 
~ kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
~ konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
~ pracownik magazynu, 
~ transport zwierząt, 
~ palaczy c.o„ 
~ na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2,'3 

(eksploatacja i dozór), 
' ~ obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 

~ drwali - operatorów pilarek, 
~ pedagogiczny dla instruktorów p.n.z„ 

wykładowców na kursach, 
~ dla kandydatów na wychowawców i kierowników 

w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, 
~ krawiec - szwacz, 
~ bukieciarstwa (kwiaciarstwa), 
~ wikliniarstwa, 

TINIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z UMIENIA NATURALNEGO 

oferuje Zakład Kamieniarski 
Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży) 

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

Dystrybutor ,,Adas" - stan bdb - szybkiego 
wydawania 120 Vmin - sprzedam. 
Tel. 0515-154-122. 

Prostownik 60 V - 120 V. Tel. 0601-147-{;55. 

Sprzedam barak. Tel. 600-430-785. 

Wiertarki 380V, 220V, spawarka 380/220, 
komplet-do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Hurtownia odzieży używanej Anglia, 
Holandia. Teł. 0694-345-300. 

Sprzedam lady chłodnicze, stan bdb. 
Teł. 0512-088-422. 

Piec c.o., bolier, kaloryfery żeliwne. 
Tel. 046/839-67-95 po 16.00. 

Nowe drzwi balkonowe, drewniane, 
z Hwndrexu, za pół ceny. Tel. 046'837-48-76, 
0609-024-427. 

Piec c.o. 2 m. nowy na miał. Tel. 0507-958-766. 

Kuchnia gaz.owa, stan dobry. 
Teł. 046/837-74-15. 

Glebogryzarkę spalinową, ogrodową. 
Tel. 0604-208-087. 

Huśtawka ogrodowa, wykaszarl<a Stihl 
w całości lub na c-n;ści. Tel. 0600-953-269. 

Telefon komórkowy Nokia 6680, komplet 
z Orange, stan idealny, 900 zł. 
Teł. 0506-258-564. 

Sprzedam kserokopi.arl<ę - tanio. 
Teł. 0886-604-434. 

Nowy fotelik samochodowy Maxi-Cosi R~ 
15-36 kg. Teł. 0600-993-064. 

Fotelik samochodowy Bebe Confott - lseos, 
od 0-18 kg - nowy. Tel. 0600-993-064. 

Fotelik - nosidełko Bebe-Confort Creatis, 
O - ł 5 kg - nowy. Tel. 0600-993-064. 

Suknia ślubna, rozm. 44. Teł. 0602-534-524. 

Sprzedam dwa wełniaki łowicie.ie, damskie, 
duże + skrzynię. Tel. 0608-359-373. 

Sprzedam grzejniki żeliwne. 
Teł. 046/837-40-79. 

Sprzedam zmieniarki samochodowe. 
Teł. 0888,282-820. 

Nokia 65 IO. Tel. 0888-282-820. 

Szkło do szklarni (tanio). Teł. 0887-464-327. 

Atlas do ćwiczeń. Tel. 0888-282-820. 

Srebro: 130 g - łańcuch męski, 70 g - bransolet
ka (komplet), 650 zł. Tel. 0888-282-820. 

Bumbox Aiva na CD, 150 zł. 
Teł. 0888-282-820. 

Do sprzedania piec trociniak, ••tomat, bardzo 
mało używany, stan bdb. Tel. 0507-185-370. 

Meble - całkowita wyprzedaż do 70% 
wartości. Tel. 0603-958-858. 

Hurtowa cena okien. Łowicz, 
ul. Stanisławskiego 9. 

Sprzedam dwuigłówkę drabinkową i overlock 
3-nitkowy. Tel. 0501-{;49-072. 

MZ 250; ciągnie-zek ogrodniczy z przyczepą 
i narzędziami RJS250 - sprzedam. 
Tel. 046/838-89-08, 0692-298-575. 

Blacha. Teł. 0608-124-443. 

Sony Ericson K300i, cena do negocjacji 
- tanio. Teł. 0609-{;71-997 

Piec miałowy, 4-metrowy, używany. 
Tel. 0607-316-858. 

Skrzynki plastikowe I 5 kg, w ciągłej sprze
daży, 8,50 zł/szt. oferuje Zrz.eszenie Plantato
rów Owoców i Warzyw w Łowiczu, 
ul Blich I O, teł. 046/830-00-36. 

Telewizor Sony 29 cal~ panoramiczny Philips, 
100 Hz, srebrny. Tel. 0606-525-{;96. 

Komputer. Teł. 0503-{i99-872. 

Drukarka laserowa. Teł. 0503-{;99-872. 

Odzież używana 3 zł/kg. Tel. 0301-153-909. 

Chłodziarke>-zamra:żarka Indesit; hak holow
niczy do Cinquecento. Teł. 0501-153-909 

Regał czarny - tanio. Tel. 0608-466-473. 

Agregat prądotwórczy 44kW. 
Tel. 050!Mi59-s47. 

SprLedam drewno na konstrukcję dachu, 
przetarte, sezonowane - tanio. Teł. 0693-115-
320. 

Wanna aktylowa, 155 X 95 - sprzedam. 
Teł. 0606-267-977. 

Rower dziecinny Magnum - sprzedam. 
Teł. 0602-136-360. 

Motorynkę Stella - sprzedam. 
Tel. 0421719-29-37. 

Maszyny szwalnicze - sprzedam. 
Tel. 0888-388-794. 

Wibrator i formy do pustaków - sprzedam. 
Tel. 0888-388-794. 

Sprzedam przyczepę dwukółkę ciągnikową, 
betoniarkę, gilotynę, szlifierkę, wienarlcę 
.,,, stołem, wyginarkę rur i stojak do rur. 
Tel. 0510-{;30-898. 

Sprzedam przyczepkę samochodową, przy
czepkę do naprawy, elemtnty do złożenia przy
czepki, ramy do przyt:2llfld<. Tel. 0501-040-082. 

Sprzedam piec miałowy, używany, o po
wiern:hni graewczej 3 mkw„ typ kotła KWMS, 
2003 rok. Teł. 0660-048-076. 

Zamraiarl<ę Caravell, Duńska 213 I - sprzedam. 
Teł. 0421710-72-39. 

Wciągarkę budowlaną. Tel. 0888-994-941. 

Sprzedam bale dębowe, sosnowe, olchowe 
sewnowane. Tel. 046/814-64-25/ 

Sprzedam wóz konny, chomąto, szelki, kraj:ze
gę, silnik 5,5, chłodziarkę „Babsk". 
Teł. 0665-500-235. 

Sprzedam stoły ogrodowe z ławkami, drut 
6200 kg. Teł. 0603-4 ł 5-780. 

Sprzedam części do Simsona z Mińska 125, 
WSK. Tel. 0888-285-186. . 

Sprzedam oponę do ciągnika C-30 rozmiar 
124/28 i silnik elektryczny li KW. 
Tel. 046/814-18-57. 

SprL.edam komputer, monitor, klawiaturę, mysz 
- 200 zł, Rawa M~ 
Teł. 0504-287-454. 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie 

!11@Ii11 
www.rondo-lowicz.prawojazdy.com.pl 

Krzysztof Bandos 
Łowicz, ul. Słowackiego 44 

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

ZAPRASZA 
NA KURS PATRONAT 

PRAWA JAZDY 1" 
KAT. A, B, B+E 
Rozpoczęcie kursu: 

22.06.2006 r. godz. 15.00 
PROWADZIMY ZAPISY NA KURSY: 
• kandydatów na instruktorów nauki jazdy 
• instruktorów nauki jazdy 

na certyfikat kompetencji ! 

HANTVERKAR POOLEN 
Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509-561-095 

• 
SPRZEDAZ 
DREWNA 

OGŁASZA SPRZEDAŻ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 
• narzędzia i przyrządy 

(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 i urządzenia sprężarkowni i kotłowni, 
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 
• sprzęt biurowy i komputerowy. 
..r ~stawione na sprzedaż ruchomości można oglądać 

i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie 
~ w godz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90). 

SKUP ZŁOMU 
- stalowego 
-żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

~ kadry, płace, rozliczenia z ZUS 
wraz z obsługą komputerów, 

~ księgowości komputerowej, 
~ obsługi komputerów - zastosowanie programów 

komputerowych i Internetu w pracy, 
• 5 ( BUDOWLANEGO I STOLARSKIEGO 

NAJNIZ ZA ENA ~~~l'.lil'J!-1™ 
IM /t1 ŁOWICZ V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R-75-! 

~ obsługi kas fiskalnych, 
x ~ higieny - minimum sanitarnego, 

~ bhp (szkolenia okresowe) 
dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy- po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną Odpowiednich warunków. R.ao 

G)©Cil©lb Ci) _,~,~-~flifl• 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-1 o 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 

• deski • łaty • regle 
• podbitka • podłogówka • boazeria 
~ e-mail: hantverkarpoolen@o2.pl 

kierowcę kat. C+ 
z doświadezeiłiem po kraju 

.PRACA:. KRAJ LUB ZA.GRANICA 
Tel. 0602-1.87-61.2 
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Sprzedam „Weltmejster 80'' z futerałem, mało 
używany, 700 zł, Rawa. Tel. 046/814-22-01. 

Sprzedam wyposażenie i w)istrój pubu: ladę 
chłodniczą, rożen, stół do pizzy, lodówki itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam taśmę do taśmociągu o wymiarach 
19 m dł., 0.5 m S"Zer. Tel 046/814-64-25. 

Sprzedam tanio do niewielkiej naprawy 
wieżę, gramofon, kolwnny, Rawa 
Tel. 0698-898-708. 

Sprzedam kuchnię gazową z piekarnikiem, 
kolor brązowy. Tel. 046/835-90-83. 

Sprzedam lady sklepowe oszklone i regały 
skn;cane z rurek. niklowanycb, cena do uzgod
nienia. Tel. 0697-512-314. 

Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki ho
lenderski, balkonik na dwóch kółkach, krze
sełko obrotowe na wannę do kąpieli osoby 
niepełnosprawnej, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0697-512-314. 

Szyby zespolone 6Ó x 80 cm, l OO sztuk 
po IO zł sprzedam. Tel. 0501-415-690. 

Sprzedam magiel elektryczny i fotel 
na biegunach. Tel. 0608-597-896. 

Sprzedam kontener z ,,Awi" w dobrym stanie. 
Tel. 0602-660-126. 

Sprzedam kontener. Tel. 0602-660-126. 

Sprzedam regal pokojowy, kanapę narożną. 
Tel. 0660-672-564. 

Sprzedam przyczepkę samochodową, wibra
tor do pustaków, skrzynię z przekładnią 
zębatą. Tel. 0509-729-276. 

Sprzedam biurko, ławostół. 
Tel. 0461833-23-73 po 21.00. 

Sprzedaż ziemi ogrodowtj, piasku, różny asor
tyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Sprzedam przycz.epę bagainwą 850 kg. 
Tel. 0601-33-88-67. 

Sprzedam stare meble. 
Tel. 0660-189-404, 046/833-84-69 
po 18.00. 

Sprzedam skórzane i nie tylko - kanapy, wypo
czynki, fotele (używane). Tel. 046/832-22-32, 
0505-05-35-52. 

Spri.edam w okazyjnej cenie TV Thomson 29 
cali 100 Hz na gwarantji. Tel. 0695-321-700. 

Sprzedam meble sklepowe. 
Tel. 0601-394-542. 

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0508-814-85~. 

Sprzedam sukieneczkę do eh~ białą. 
Tel. 0501-021-760. 

Siemens A65. Tel. 046/832-37-42, 
0691-705-964. 

Sprzedam stemple budowlane 3 m. 
Tel. 044nI0-43-IO. 

Sprzedam dobr'e prosperujący sklep AGD, 
(szklo, pon:elana, kosmetyki) z pełnym wypo
sa:imiem o powierzchni I OO mkw. w Skiernie
wicach. Atrakcyjne położenie w ciągu han
dlowym, 14 lat handlu w jednym miejscu, dui.e 
grono stałych klientów. Tel. 0601-344-142. 

Sprzedam używana trelinkę lub płyty Jumby 
lm/80. Tel. 0601-36-54-29. 

Sprzedam płyty metalowe 45 mm. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam 5. uli warszawskich poszerzonych 
z wyposażeniem. Tel. 022/634-01-44, 
0604-96-92-08. 

Sprzedam tennct nową, 40 litrów. 
Tel 0461832-74-65. 

Sprzedam beczki 15000 litrów na wodę, 
wózek Linde podnoszenie w 3,40, dmuchawę 
do siana i maszt do wózka, Sucbedniówek. 
Tel. 0697-326-404. 

Sprzedam tanio używane meble: segment 
pokojowy (3,80 m), narożnik + fotele, meble 
niezniszczone. Tel. 0607-068-355. 

PRACA 

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Mlody, wykształcenie średnie - malwa, uregu
lowana służba wojskowa, stolarz meblowy 
z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-ó57. 

Oriflame - zostań konsultantką. Ciekawa 
praca Tel. 0501-153-323. 

Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek, 
zarobki: ponad 100 zł. Szczegóły 
do uzgodnienia. Tel. 0600-978-590. 
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Zatrudnię do prac wykończeniowych. 
Tel. 0501-074-060. 

Duża firma spedycyjna z Teresina poszukuje 
przewoiników z pojazdami: ciągnik o pojem
ności 33 EUP. „solo" o pojemności 15-18 
EUP i ładowności min. 8 ton. Preferowane 
pojazdy o zabudowie izotermicznej. 
Tel. 0506-003-207. 

Zatrudnię młodego na stanowisko ślusarz
monter z Łowicza lub okolic. 
Tel. 0504-065-376. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0661-723-045. 

Firma telekomunikacyjna poszukuje osób na 
stanowisko przedstawiciela handlowego. 
Wymagania: dyspozycyjność, zaangażowa
nie. łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenia 
(uzależnione od osiąganych wyników), 
betpłatne szkolenia. Tel. 0605-033-051. 

Zatrudnię do pracy w pizzerii. 
Tel. 0694-818-586. 

Zatrudnię pomoc domową, gm. Bielawy. 
Tel. 0604-532-727. 

Zatrudnię bukieciarkę, Łowicz. 
Tel: 0608-5115-990. 

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem, 
od 25 la~ z kat. C. Tel. 0608-059-817. 

Za\rudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 0668-165-645. 

Jeżeli poszukujesz ciekawego i do
chodowego zajęcra oraz chcesz się 
rozwijać zawodowo, zadzwoń do me
nadżera sprzedaży produktów ubez
pieczenlowo-fianansowych i Otwarte
go Funduszu Emerytalnego. 
Tel. 0501-725-143. 

Potrzebny muzyk d<> zespołu. 
Tel. 0241285-41-08. 

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0604-108-443. 

Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, krojczych 
i osoby na wykaóczaloię. Tel. 0601-635-056. 

Zatrudnię szwaczki i osobę na overlock. 
Tel. 0606-958-480. 

Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic. 
Tel. 0665-202-1 OO. 

Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim 
doświadczeniem do sklepu wielobranżowe
go, Łowicz. Tel. 0561493-33-43. 

Finna budowlana zatrudni pracowni
ków w zawodach:" murarz, tynkarz, 
betoniarz, glazurnik Itp. 
Tel. 046/837-33-24, 0691-979-310, 
0601-812-262. 

Zatrudnię solidne osoby do zbioru 
truskawek. Tel. 0507-046-414. 

Dam pracę prl)' zbiorze truskawek. 
Tel. 0609-561-169. 

Pizzermena - zatrudnię, możliwość 
przyuczenia Tel. 0602-797-678. 

Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 0461838-49-28 wieczorem. 

Zatrudnię tyn~ i pracownika remontowe
go. Tel. 0606-428-162. 

Zatrudnię do zbierania truskawek. 
Tel. 046/g61-11-58, 0604-309-580. 

Zaopiekuję się starszą lub niepełnosprawną 
osobą. Tel. 0667-158-225. 

Przyjmę na staż. Tel. 0691-991.000. 

Zatrudnię tynkarzy do dociepleó. 
Tel. 0693-332-588. 

Mgr fimnatji, po stażu - SZ11ka pracy. 
Tel. 0696-106-647. 

Zatrudnię mężczyznę z uregulowaną siużbą 
wojskową, min. zasadnicza szkoła zawodo
wa, kierunek mecbaniczoy, do pracy na tokar
kacli, frezarkach, szlifierkach. 
Tel. 046/838-59-92, 046/838-59-45, 
0602-249-683. 

Zatrudnię dorywC7.0 tokarza-frezera 
z Łowicza lub okolic. Tel. 0504-065-376. 

Zatrudnię do firmy remontowo-budowlanej. 
Tel. 0888-978-225. 

Zatrudnię do zbioru truskawek. Tel. 0888-
779-368. 

Budowlańców, wykończeniowców. 
Tel. 0603-753-973. -

z3liudnię kierowcę kal C. Tel. 0609-81(}-814. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Doświadczenie. 
Tel. 0693-276-589. 

Sprzedaż perfum - odpowiedniki oryginalnych 
zapachów. Wysoka prowizja. 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Flnna Hydropol zatrudni hydraulików. 
Tel. 0608-076441. 

Zatrudnię handlowców, kierownika 
magazynu. Tel. 046/838-44-68. 

Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
- do zbioru warl)'W. Tel. 0606-198-445. 

Maxkom Sp. z o.o. zatrudni kominia
rzy, pracowników fizycznych 
od zaraz. CV wysyłać na e-łnail: 
rekrutacja@maxkom.prx.pl, 
fax. 0221729-20-02, 05-807 "Podkowa 
Leśna, box 20. 

Przyjmę kierowcę, kal B - emeryta, .dorywczo, 
z Łowicza. Tel. 0501-180-959. 

Zatrudnię kucharkę. Zduny, tel. 0601-439-ó57. 

Asystentka stomatologiczna podejmie pracę. 
Tel. 0607-522-343. 

Zatrudnię odpowiedzialnego mechanika 
samochodowego. Tel.. 0509-020-870. 

Chcesz zarobić lub dorobić w branży ubezpie
czeniowo-finansowej? Gwaranrujemy Ci 
satysfakcję, szkolenia, wdrożymy w zawód. 
Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy. 
Tel. 0509-660-048; 046/837-82-71. 

Zatrudnię glazurnika, hydraulika 
Tel. 0501-074-060. 

Prryjmę do zbioru truskawek. 
Tel. 0691-267-780 po 20.00. 

Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 0606-438-323. 

Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0698-645-426. 

Zatrudnię bystrego kierowcę C +E i ważnymi 
uprawnieniami do obsługi HDS. 
Tel. 0663-132-645. 

Pilnie zatrudnię studentkę lub absol
wentkę szkoły ~j do 27 lat 
lub szkoły średniej do 25 lat w sklepie 
obuwniczym w galerii lntennarche 
• osiedle ~ratkowice. CV proszę 
przesyłać: e-ł!1ail: podbud@wp.pl, 
tel. 0698-669-492 lub w sklepie. 

Zatrudnię do zbioru truskawek, praca 
akordowa. Tel. 0668-165-645. 

Przyjmę szwaczki - bielizna 
Tel. 0501-649-072. 

Zatrudnimy pracownika do działu 
eksportu - przerób uszlachetniający. 
Tel. 046/837-62-77. 

Tacoma Polska Sp. z o.o., Łowicz. ul. Pijarska 
I zatrudni Doradców Klienta i Kierowników 
Grupy. Zapewniamy szkolenia oraz gwaran
tujemy miesięczne wynagrodzenie. Oferty 
prosimy przesyłać na adres: kutno@tacomapl, 
tel. Q693-804-432. 

Zatrudnię szwaczki I chałupniczki 
do szycia dzianiny. Tel. 0605-347-156. 

Zatrudnię pracownika do obsługi stacji gazu 
(emeryt lub rencista). Tel. 0604-208-588. 

Zatrudnię lakiernika lub pomoc lakiernika 
Tel. 0604-208-588. 

Zatrudnię kierowcę C +E, mile widziane 
doświadczenie. Tel. 046/837-92-05. 

Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam 
- niedrogo. Tel. 0663-126-389. 

Zatrudnię w gospodarstwie rolnym, zakwate
rowanie. Tel. 0605-ó95-882. 

Zatrudnię mechanika samochodów osobo
wych i ciężarowych z doświadczeniem. 
Tel. 0602-470-439. 

Zatrudnię murarza na Ytong. 
Tel. 1J604.442-644. 

Zatrudnię kierowcę C+E, praca na terenie 
kraju. Tel. 0602-630-653. 

Avon - zostań konsultantką a otrzymasz 
w prezencie kosmetyki, biżuteńę, 
zegarek, toibę. Tel. 046/838-60-60, 
0663-766-602. 

Zatrudnię szwaczki do szyc~ bielizny. 
Tel. 0602-551-060. 

Zatrudnię piecowego i cukiernika. 
Tel. 0509-877-081. 

Przyjmę szwaczki do szycia spodni damskich, 
Głowno. Tel. 0509-571-801. 

Flnna Kris Line z Głowna zatrudni 
szwaczki Po szkołach krawieckich 
do przyuczenia. Tel. 0421719-43-15, 
71943-19, 710-85--04. 

Ford Sierra, 1.8, gaz - tanio sprzedam 
Tel. 0421719-34-48, 0502-769-266. 

Zatrudnię szwaczki, overlock i stebnówka. 
Tel. 0889-329-409, 0421710-71-98. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bluzek 
z dzianiny. Tel. 0607-443-788. 

Mloda, wykształcenie średnie, podejmie pra
cę na 3 miesiące (<=Wiec - sierpień), na terenie 
Głowna lub Łowicza Tel. 0665-219-617. 

REKLAMA --

Nowo otwarty ŁOWI CZ 

SKUP Bolimowska 63 
(kierunek Skierniewice) 
tel. 0888-992-460 

ZŁOMU 
ERIX _ z~~°M~ 
&~~~ 
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Avon - bezpłatne zapisy, super prezenty. 
Sms/tel. 0501-032-348, 042/719-44-47. 

Avon - bezpłatne zapisy, super prezenty. 
Tel./Sms 0696-917-023. 

Zatrudnię kierowcę, na ciągnik siodłowy, 
kategorii C+E, okolice Głowna, Strykowa. 
Tel. 0605-097-071. 

Lakierników i blacharzy samochodo
wych zatrudnię, okolice Głowna. 
Tel. 0509-690-282. 

Ubojnia drobiu - zatrudni. Tel. 0421719-56-78. 

Zatrudnię do prac biurowych. 
Tel. 0698-561-272, godzina 19.00. 

Potrzebna opiekunka do starszej osoby 
w godzinach 8.00 - 20.00. Tel. 0421719-14-49. 

Zlecę prace hydrauliczne samodziel
nemu instalatorowi. Tel. 0604-254-205. 

Zatrudnię szwaczki, mile widziany cały zespół, 
prasowac-aę, stała praca Firma o ugruntowa
nej pozycji na rynku. Tel. 042/710-89-94, 
0661-918-208. 

Serwis zatrudni mechaników I elek
tromechanika samochodowego. 
Tel. 0421719-29-37. 

Zatrudnię kierowcę z kategorią B-IC, z okolic 
Głowna, Strykowa, mile widziana znajomość 
mechaniki. Tel. 0605-046-558. 

Zatrudnię szwaczki na dzianinę. 
Tel. 042/719-38-64, 0603-610-884. 

Firma okienna zatrudni doświadczonego mon
tażystę okien, drzwi, Rawa Mazowiecka. 
Tel. 046/814-51-21. 

Flnna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
• układanie kostki I krawężnika. 
Tel. 0601-699-379. 

Finna budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności roboty drogowe lub 
ogólnobudowlane do pracy na budo· 
wie na terenie całego kraju. 
Tel. 046/833-98-28 wew. 18. 

Anna zatrudni kierownika robót dro
gowych. Tel. 046/833-98-28 wew. 11. 

Firma zatrudni wykwalifikowanych cie
śli i zbrojatzy. Tel. ~28 Wf!NI. 11. 

Zatrudnię operatorów maszyn budow· 
lanych (koparko-ładowarka, równiar
ka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Firma zatrudni absolwentów szkól wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
wew. 11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem Jazdy kat. B, C, D, E • . 
Tel. 0609-837-100. 

Rozdawanie ulotek. Tel. 0513-135-270. 

Duża firma spedycyjna z Teresina poszukuje 
pr„woźników z pojazdami: ciągnik + nacze
pa o pojemności 33 EUP, „solo" - o pojem
oości 15-18 EUP i ladowoości min. 8 ton. Pre
furowane pojazdy o zabudowie izotermicznej. 
Tel. 0506-003-207. 

Firma Samochodowa w Skierniewicach zatru!l
ni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacha
rza, uczniów. Tel. 0602-528-235. 

Firma okienna zatrudni handlowców z wla- Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników ogól
snym samochodem osobowym lub dostaw- 'nobudowtanych (glazura, gipsy, docieplenia). 
czym, Rawa. Tel. 046/814-51-21. Tel. 0602-779-602. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0661-151-689. 

Zatrudnię na staż absolwentkę {konfekcja 
papieru toaletowego), Skierniewice, 
ul. Graniczna 52. Tel. 0461835-90-83. 

Zatrudnię pracowników, prace porządkowe 
przy torach, Tel. 0507-406-561. 

Zatrudnię do dociepleń, praca w Skierniewi
cach. Tel. 0513-197-007. 

Zatrudnię murarzy, tynkarz, robotników 
budowlanych, wysokie wynagrodzenia. 
Tel. 0513-258-118. 

Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, chałupnicz
ki, Skierniewice. Tel. 0509-513-707. 

Firma zatrudni wykwalifikowane szwaczki, 
praca w systemie jednozmianowym. 
Tel. 046/855-05-14, 0604-418-728. 

Zatrudnię do pracy w ogrodnictwie na stale 
rnę'L.czyznę lub malieństwo, możliwość zamiesz
kania. Tel. 0501-062-134 

Pilnie zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0697-777-414. 

Oriflame poszukuje nowych konsultantek, 
wpisowe I zł .. TelJSms 0607-840-623. 

Avon - be-L wpisowego. 
Sms/rel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avon - atrakcyjna oferta dla nowych 
konsultantek. Sms/rel. 0512-115-030. 

'\:• 

Do rozno.Z.nia ulotek. Tel. 0513-135-370. 

Do zbioru rabarbaru, truskawek zatrudnię. 
Tel. 0601-30-60-70, 0604-225-311, 
046/838-03-27, 046/833-67-85. 

Budowlańców, wykończeniowców. 
Tel. 0603-753-973. 

Zatrudnię elektryka z uprawnieniami. 
Tel. 060~-779-602. 

Zatrudnię malarza, gipsiarza Tel. 0503-746-911. 

Zatrudnię operatora koparki, spychacza. 
Tel. 0513-859-873. 

Zatrudnię do dociepleń, praca w Skierniewi
cach. Tel. 0513-197-007. 

Główna księgowa, wykształcenie wyższe, 
biegle komputer - podejmie pracę. 
Tel. 0510-249-670. 

Poszukuję kogoś doje7'lżającego własnym sa
mochodem do Nadarzyna lub Warszawy na go
dzinę 7.00 lub 8.00. Pilne! Tel. 0503-066-439. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wldeofilmowanie, fotografo
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Studio „Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/83 7-47-48, 
0606-870-767. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. . 

Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie, 
tanio. Zdjęcia. Tel. 046/837-87-ó8, 
0602-633-407. 0606-662-878. 

Wideofihnowanie. Tel. 0608-475-473. 

Wideofihnowanie, tel. 0698-618-749. 

Fotograf, tel. 0602-695-737, 
www.fotojack.prv.pl. 

Video • Foto, magia obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Tel. 0509-620-300. 

Przegram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132-MS. 

Video-Foto Clip, śluby, komunie, chrzty, 
przegrywanie z. kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-723-002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.·BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 

Remonty kompleksowe mieszkań„ 
Tel. 0668-262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do z:-- , 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 0461830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnio. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, 
solidnie. Tel. 046/830-23-51, 0600-488-382. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, mo
zaikowe. Tel. 0606-428-162, 046/839-62-30. 

Remonty kompleksowe budynków wewnątrz 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 

Układanie kostki • solidnie, dokładnie. 
Konkurencyjne ceny. Tel. 0604-413-669. 

Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 

DNI INTENSYWNYCH DOZNAŃ 

www.euroncap.com 

-frt:rtrtrt( 

8-1 I czerwca 

www.peugeot.pl 

Potrzebujesz naprawdę mocnych 
wrażeń? Przyjdź do salonu Peugeot na 
Dni Intensywnych Doznań (8-11 czer
wca), a nowy Peugeot 207 pobudzi 
T ~oje zmysły. Weź udział w konkursie 
i wygraj nowego Peugeot 207 albo 
mnóstwo innych nagród dostarczają
cych intensywnych doznań! Zapra
szamy do salonu! 207 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 

Szczegóły w salonie. 207 -zużycie paliwa: 4,5 VIOO km, emisja C02: 120 W!<m. dla silnika 
1.6 HDi 90 KM. . 

JPGARAGE® 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

t.ódź, Strykowska 131(wWmlzloddnat.owb) 

•lon: CMM17.o7-20 pn;-pt. &-18, toi!. 9-14 

AlftOChocfy użylnne: 042-817-07·19 
Mrwl•: 042-617-07·17 pn.-pt. 7-18,eob. M6 '-
hołowlmle 24łl: o-501 200 307 
-~_peugeot.p Hllli!~.C<llll 
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Hydrauliczne usługi • tanio, szybko, 
z gwarancją. :rei. 046/837-19-29, 
0506-064-l22. 

Prqłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony. RTV-Sat, bramonapędy, systemy alar
mowe (monitoring). Remonty, hydraulika, gla
zura, terakota, gipsy, panele, stolarka, upraw
nienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 0601-303-858. 

Elektryk - montaż, naprawa. Tel. 0697-725-830. 

Centrum Parkietu poleca schody, parkiety, 
mozaiki pałacowe, parkiety egzotyczne oraz 
prowadzimy uslugi w zakresie montażu 
i cyklinowania. Łowicz, ul. Chmielińskiej 21. 
Tel. 046/830-2t-54, 0502-321-194. 

Wypożyczam rusztowania warszawskie. 
Tel. 0510-124-700. 

Tynki, glazura, gipsy, wykończenia. Możliwość 
obejmnia. Tel. 0880-765-378. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837-62-99. 

\l,ij).owanie, tapetowanie, gladż, plyty gik, 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-00-14. 

Malowanie, gipsowanie, panele ścienne, 
tapetowanie, sufity podwieszane, adaptacja 
poddaszy, płyta k/g. Tel. 0663-801-436. 

Najtańsze docieplenia domów I stro
podachów granulatem styropianu 
• 7zł/1 mkw. Tel. 044/714-27-94. 

Wkłady kominowe okrągłe i prostokątne, prze
wody 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. 0600-614-490. 

Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356. 

Full opcja - remonty. Tel. 0691-n4-281. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891 zmieniony 
na 0668-750-437. 

Kominki • budowa, montaż, ogrzewa
nie domów. Teł. 046.'837-44-35, 
0600-294-318. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe· 
ruje sprzedaż błachodachówek, dachó
wek ceramicznych, blach trapezo· 
wych, rynien renomowanych firm, 
podbltk, I Inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi blacharsk<Mlekar· 
skle, krycie dachów. Łowicz, 
ul. Jana Pawia li 23. 
Teł.lfax 046/837-51-31, 0509-729-619. 

Krycie dachów. Tel 0461837-51-31. 

Bramy przesuwne, balustrady, drzwi. ogrodze
nia, siatka ogrodzeniowa + montaż. 
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390. 

Gipsy bezpylowe, malowanie, panele, 
adaptacja poddaszy. Tel. 0508-168-659. 

Uslugi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłog~ docieplenie 
budynków. Tel. 0505-024-964. 

Uslugi hydrauliczne, kanalizacyjne, c.o. 
Tel. 0696-09~-909. 

Kolektory słoneczne - wykonawstwo, 
montaż Tel. 0696-098-909, 0608-101-676. 

Centrum Sprzedaży Rynien I Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU Kosmo Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach blachodachówk' szwedzką I fiń· 
ską, blachy trapezowe, podbltk' I ryn
ny. Krycie dachów • usługi dekarskie. 
Tel. 0600-367-596, 046/839-28-60. 

Krycie dachów. Tel. 0604458-925, 
0608-409-686, 0694-954-243, 

. '8604-459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-471).614. 

Kamaz, wywrotka • przywóz żwiru itp. 
Tanio. Tel. 0604-208-588. 

Tanio prace wykończeniowe, glazura, terako
ta, gliidź gipsowa, malowanie, płyty k/g i inne. 
Tel. 046/837-61-09 wieczorem. 

Projektowanie budynków mieszkalnych, go
spodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, 
kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 046/837-78-38. 
Beton, cięcia, wyburzenia, rozblórl<I. 
. -~0606-192-951. 

Brukarstwo. Tel. 0606-192-951. 

Układanie kostki betonowej, granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208-087, 046/837-57-28. 

Tynkowanie, murowanie. Tel. 046/837-11-44. 

Panele podłogowe i ścienne, boazeria, malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 0461837-10-33, 0609-541-373. 

Firma „Karna" oferuje szamba ekologiczne 
i zbiorniki na gnojowicę. Tel. 0602-587-341. 

Gładź • kompleksowe remonty. 
Tel. 0668-821-933. 

Elektryczne • przeróbki, naprawy. 
Tel. 0601-147-$)9. 

Hydrauliczne • solidnie, niedrogo. 
Tel. 0601-147~. 

Elektroinstalacje, domofony, bramonapędy. 
Tel. 0506-293-053. 

Odwodnienia gruntów, budynków, wykopy 
fundamentów szamb, uslugi koparko-spychar
ką. Tel. 0604-575-523, 0461837-79-21. 

Remont i wykańczanie mieszkań, glazura, 
terakota, panele, gladzie gipsowe. Dociepla
nie poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844. 

Glazura, terakota, panele, gładzie itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Sprzedam gruz.: rozbióOO. Tel. 046/839-10-35. 

Hurtownia wykonuje usługi wykończenio
we wnętrz ,,pod klucz" z materiałów własnych 
wliczonych w usługę - faktura 7"/o wrr w po
mieszczeniach mieszkalnych; ocieplanie, ścia
ny z płyt K/G, gładź, glazura, terakota, malo
wanie, urządzenia grzewcze. 
Tel. 0501-074-060, 0501-074-061. 

Schody, poręc-.re, drzwi. podłogi, inne (wyrób 
i montaż). Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497. 

Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki łuko
we. Tel. 0504-065-376. 

Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376. 

Usługi koparl<o-ładowarką, faktury VAT. 
Tel. 0601-303-235. 

Malowanie, gipsowanie. panele podłogowe, 
ścienne, płyty k/g. Tel. 0668-462-197. 

Produkcja I sprzedaż: ogrodzenia 
betonowe, kostka brukowa, daszki na 
słupki, kolumny wspierające do bu
dynków, fontanny i figury ogrodowe, 
przepływy, płyty kamienne i eko. 
Łowicz, os. Górtcl, ul. Łęczycka 116, 
tel. 046/837-12-15, 0600-32~25. 

Bramy, ogrodzenia, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Instalacje i centralki telefooicznę, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja. 
Tel. 0601-207-689. 

Profesjonalne instalacje sygnalizacji włama
nia, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyj
nego (monitoring). Tel. 0601-207-689. 

Spawanie aluminium, kwasówki, ż.eliwa oraz 
plastiku, ul. Warszawska 94. Tel. 0698-467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Glazura, terakota, gładzie gipsowe, malowa
nie, uslugi hydrauliczne. Solidnie. 
Tel. 0514-670-013. 

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki 
przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Fachman • nowoczesne technologie 
zgrzewcze, usługi hydrauliczne. 
Teł. 0889-419·137, 046/837-97-91. 

Uslugi koparko-ładowarką Caterpiliar. 
Tel. 0604-224-439. 

Tynki, gipsy, glazura, terakota. 
Tel. 0609-688-506, 0605-403-384. 

Uslugi elektryczne. Tel. 0608-124-443. 

Dachy • konstrukcje, pokrycia, napra
wy, konserwacje. Tel. 0461839-18-37, 
0609-227-348. 

Rolety, żaluzje, moskitiery • nowocze
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wiercenia. Łowicz, 
ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25. 

Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213-801. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 

Docieplanie budynków granulatem styropia
nu (szczelin ściennych). Tel. 0603-293-106 . 

Uslugi remontowe, wykończenia wnętrz, 
glazura, terakota, docieplanie budynków, 
klinkier. Tel. 0880-542-743. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Usługi remontowo-budowlane: remonty 
kompleksowe wnętrz i adaptacje pomieszczeń. 
Tel. 0509-652-783. 

Hydraulika - olejowe, gazowe,' wcqilowe 
- miedż, plastik, stal, glazwa, terakota. 
Tel. 046/815-08-38. 

Murowanie, tynki, docieplenia. 
Tel. 046/815-75-85. 

Panele, terakota. Tel. 0694-287-447. 

Glazura, terakota, tanio, sl>lidnie. 
Tel. 0663-999-123. 

Kierownictwo budowy. Tel. 0695-105-025. 

Tarcica skład drewna budowlanego krycie 
i sprzedaż pokryć dachowych, ul. Łowicka 141 
obok U-Caru. Tel. 046/832-63-08 biuro, 
kom. 0505-038-785. 

Uslugi eb:ktryczne. Montaż instalacji i urzą
dzeń eleklrycznych. Alarmy i domofony. Prace 
kontrolno-pomiarowe. Tel. 0602-779-602. 

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 0461874-28-30. 

Dachy kryjemy blachą i papą. Tel. 06<»-182-211. 

Kompleksowe uslugi budowlane. My pracu
jemy Ty masz spokojną głowę. 
Tel. 0602-779-602 

Uslugi hydrauliczne. Tel. 0603-917-448. 

Uslugi budowlane i remontowe. Gładż-gla
zura-terakota-malowanie. Tel. 0602-779-602. 

Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 

Murowanie budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-30 I. 

Dachy, tanio, szybko, solidnie. Gwarancja. 
Tel. 0502-478-440. 

Tynki maszynowe gipsowe i cementowo 
-wapienne. Tel. 0602-779-602. 

Docieplenia budynków. Tynki akrylowe 
i mineralne. Tel. 0602-779-602. 

Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, 
terakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-flJ2. 

Odnawianie wanien. Tel. 0600-979-826. 

Full-Dach, pokrycia dachowe, sprze
daż montaż. Blachodachówkl: 
szwedzkie, fińskie, niemieckie, 
dachówki ceramiczne, papy termo
zgrzewalne. Doradztwo techniczne, 
pomiar i kosztorys gratis. 
Tel. 046/814-11-22, 0602-718-334. 

Remonty, gipsy, mury, tynki. 
Tel. 0693-791-487. 

Elekttyk - domy, mieszkania, biura, budynki 
przemysłowe. Alarmy - pomiary elektryczne. 
Tel. 0602-779-602. 

Wylewki z agregatu mechaniczne zacieranie 
9zl/mkw. Tel. 0441 724-19-53, 0668-829-361. 

Cyklinowanie i układanie. Tel 046/835-22-56. 

Panele, terakota. Tel. 0694-28-74-47. 

Wanny, odnawianie. Tel. 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Wykończeniówka - budowlanka. 
Tel. 0603-753-973. 

Pranie dywanów, tapicerek, mycie 
okien. Tel. 0608-172-838, 046/832-82-12. 

Instalacje elektrycme, alaanowe, RTY, domofo
ny, widoodomofuny, pomiary. Tel. C'Rfl-779-(f;J}_ 

Żaluzje, rolety. Tel. 0461830-37-61, 
0603-753-973. 

Budowlane, ·wszystkie wykończeniowe, 
adaptacje. Tel. 0692-09-81-43. 

Dachy, konstrukcje, pokrycie, przeróbka. 
Tel. 0509-822-409. 

Usługi koparko - ładowarką, odwodnienia 
terenów. Tel. 0500-133-814. 

Tek-Dom ocieplanie budynków w szczeliny 
międzymurowe granulatem styropianowym. 
Tel. 0461833-38-50, 0601-692-248. 

Gładź, glazura, terakota, malowanie. 
Tel. 0885-316-998. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, szafy 
z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Uslugi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i Inne usługi 
komputerowe. Tanio I solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzi· 
na Szychowscy. Tel. 0604-891-092. 

Zespół - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
wteczorem. 

Anteny - montaż, instalacje. Tel. 0601-306-566. 

Zespół - wesela. rei. 046/838-&i-46. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 

Uslugi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Zespół muzyczny z wokalistką 
·wesela Tel. 0502-473-091. 

Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP. 
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95. 

Zespół na wesela, solistka. Tel. 0693-754-349. 

RTV Serwis • naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne, autoryzacje firm: 
Sony, Phllłps, LG, JVC, Thomson, 
Samsung, Pioneer, Sharp i inne. 
Łowicz, ul. Krakowska 11. 
Tel. 046/837-28-85. 

FIRMA ZATRUDN! PTAL-BET 
zwaczk1 PRODUCENT 

rónei z llOiliwością przyuczenia OFERWE. 
Tel. 0421119-32-98, 042/11M1·14 . • 

!K.'W'iodarnia 

I~':B!Jl 
DH „Panorama" ·róg Nowego Rynku i Koziej 
~ tel. 0606-968-537 
-I' najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubn9ch 
-I' dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów 

• bramy • ogrodzenia 
• balustrady • garaże 

• siatka • słupki itp~ 
Rokitnica 60, okolice Strykowa ~ 

tel. 042Dl9-66-37 0691-560-023 

Śluby - czarne BMW 3, BMW 5. 
Tel. 0508-909-732. 

Noclegi dla firm, Łowicz. Tel. 0508-718-509, 
,0603-100-171. 

Śluby • Toyota Avensis. 
Tel. 0606-9n-837. 

Zespół muzyczny, wesela Tel. 046/838-39-23, 
0601-854-67. 

Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 

Transport żwiru, piasku, pospółki. 
Tel. 0603-213-798. 

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 

Usługi fryzjerskie, damsko-męskie, 
na telefon. Tanio. Tel. 0661-192-413. 

Stół wiejski z dowozem • wypożyczę. 
Tel. 0602-574-891. 

Uslugi koparko-ładowarką, samochody, gruz. 
śmieci., Tel. 0505-&i3-306. 

Naprawa sprzętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-880. 

Rusztowania warszawskie - wypożyczam. 
Tel. 0697-923-472. 

Wynajem sali na wesela, komunie 
I Inne imprezy okolicznościowe, sala 
do 120 osób. Łowicz, 
ul. Powstańców 15, tel. 0501-129-752. 

Podwożenie da ślubu - czarny Mercedes. 
Tel. 0600-741-147. 

Dojeżdżam do pracy z Łowicza do Lodzi 
(poniedzialek-piątek). Mam w samochodzie 
wolne mitjsca. Tel. 0692-028-014. 

Limuzyna na śluby 9 m, 11 osób. 
Tel. 0605-305-579. 

Anteny RTV • SAT • sprzedaż, ceny hur· 
towe, prófesjonalny montaż, napra
wa. Tel. 0601-147-4i09. 

Prawnik • porady, pozwy, wnioski, 
tanio. Tel. 046/837-70-96, 0512~. 

DJ - profesjonalnie poprowadzi każdą imprezę 
- wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. 
Tel. 0604-281-361. 

Usługi transportowe, samochód dostawczy, 
fuktum VAT. Tel. 0501-154-218. 

Tanie usługi transportowe, samochód dostaw
czy Iveco, blaszak_ Tel. 0886-300-130. 

Cateńng, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stolu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 

Kredyty gotówkowe, hipoteczne 
dla rolników. Tel. 0503-917-532. 

Kredyty hipoteczne. Tel. 0503-917-532. 

Meble pod wymiar (szafy pnesuwoe, gardero
by, kuchnie itp.) - tanio. 
Tel. 0889-474-502, 0889-562-140. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykla-
~ dzin, tapicerki meblowej. 

Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 

Polecam samochód do wynajęcia na uroczy
stości ślubne. Tel. 0511-924-740. 

Kredyty gotówkowe również dla zadłużo
nych. Tel. 0502-762-462. 

Scart serwis RTV - naprawa sprzętu radiowo
telewizyjnego - gwarancje. Łowicz, 
ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760, 
046/837-06-02. 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samo
chodowej w zakladzie i u klienta + uslugi 
remontowo - budowlane. Tel. 0501-431-978. 

Rusztowania warszawskie, betoniarki 
- części zamienne, naprawa. Tel. 0510-124-700. 

Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Teł. 046/837-91-98, 0691-961-244. 

Zaginęła legitymacja or 894. 
Tel. 0887-085-850. 

Zaginęła legitymacja or 907. 
Tel. 0880-682-021. 

Zespół muzyczny - wieloletnie doświadcze
nie. Tel. 0606-908-346. 

Świecowanie uszu. Tel. 0887--044-104 
od 18.00-21.00. 

Śluby - Jaguar (wolne terminy) - niedrogo. 
Tel. 0880-484-253. 

Naprawa AGD: pralki automatyczne, lodów
ki, zamraiarki. Transport gratis. 3 Maja 3, 
tel. 0603-531-989. 

Krajowy pr%8WÓZ osób, busy, 18 miejsc, 
8 miejsc. Teł. 0602.Ql1-541, 
~70-32. 

Projekry 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. 046/830-04..()2, 0601°226-944. 

Śluby WY Passa' 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

śltiliy - Mercedes „Okularnik''. 
Tel. 0692-747-704. 

Wywóz nieczystości płynnych. 
Tel. 0500-190-988, 0501-537-143. 

Zespół muzyczny, wesela, bale, przyjęcia 
- tanio. Tel. 0511-870-127, 0505-819-002. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Księgowość - pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
kadry, licencja MS. Tel. 0693-424-793. 

Dekoracja sal weselnych, Dekorator
nia • Klimaty. Tel. 0505-065-572, 
0509-652-676. 

Profesjonalne praqie dywanów i tapicerki, 
Rawa i okolice. Tel. 0508-265-167. 

Posiadam samochód dostawczy Peugeot 
Boxer 2 tony, oczekuję propozycji. 
Tel. 0511-342-852. 

Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 

Profesjonalna obsługa imprez 
muzycznych, firmowych, koncerty, 
wesela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo· 
mową, wypożycz drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed 
kinem Polonez. Tel. 0509-620-300, 
0508-132-608. 

www.schodyparkiety.pl 

Bagażówka, przeprowadzki. 
Tel. 0601-34-71-70. 

Sprzedam przydomową oczyszczalni' 
ścieków. Tel. 0500-158-564. 

Limuzyny Lincoln nowe modele, 
-w. wynaJmljlimuzyny.pl. 
Tel. 0604-86M78. 

Układanie .kostki brukowej. Tel. 0508-178-189. 

Oszczędzaj 60 - 130% na impulsach 
telefonicznych. Tel. 0513-135-270. 

DJ wesela Tel. 0606-76-05-99. 

Projektowanie i ar.mżacja wnętrz. 
Tel. 0607-074-flJ5. 

Ogrody - oczka wodne - systemy nawadniają
ce profesjonalne wykonanie. 
Tel. 0660-636-814. 

Naprawa urządzeń chłodniczych, klimatyza
cja, autoklimatyzacja. Tel. 0501-273-415. 

Sprzedaż I naprawa wlatrówe'k. 
Tel. 0514-980-501. 

Rehabilitacje, masaże lecznicze, wizyty 
domowe, rachunki. Tel. 0504-688-169. 

Igor Pobiereżnik i Piotr Nowicki - terapia 
manualna bólów kręgoslupa, wt - czw. 13-18, 
Pomologiczna 8. Tel. 046/833-60-09, 
0602-699-81 o. 
Sławomir Wawrzyńczak, specjalista chirurg, 
be-.roperacyjne leczenie żylaków, esperal itp. 
Tel-. 046/833-35-41, 0509-945-627. 

MATRYMONIALNE 
Miły, wykształcony, o wysokiej kultu· 
rze osobistej, brunet, 53 lata, wysoki, 
przystojny, zadbany, elegancki. Potrafi 
wiele w domu zrobić, smacznie goto
wać. Poślubi elegancką, nlekonfllkto
'!lą panią, poważnie myślącą o życiu 
- dwoje, która prowadzi własną dzla. 
łalność gospodarczą łub poważny 
biznes, w którym pomogę. Jestem 
o stałym dochodzie. Tel. 0502-404-053. 
Poważne oferty, Przelotne romanse 
mnie nie Interesują. 

Jestem wdowcem, mam 64 lata, poszukuję 
skromnej Pani, może być inwalidka. 
Tel. 0500-473-227. 

KOMPUTERO 
·PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

KQmputeropisanie - tanio. Tel. 0600-539-459 
po 14.00. 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 

NAUKA 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Chemia, biologia. Tel. 0601-613-963. 

Matematyka - korepetycje, tanio. 
Tel. 0600-150-145. 

Techniki relaksu, wizualizacja zdrowia. 
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.00-21.00. 
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Głęboki relaks. Tel. 0887-044-104 
w godz. 18.00-21.00. 

Język niemiecki - solidnie. 
Tel. 0461837-34-87, 0695-774-273. 

Mgr matematyki. Tel. 046/837-53-15. 

Angielski - profesjonalnie. Tel. 046/837-53-15. 

Praca magisterska - pomoc. Tel. 0698-612-234. 

Matematyka, fizYka, clmńa. Tel 046/837-74-21. 

Pisanie prac - pomoc. Tel. 0505-940-379. 

Pisanie prac - język polski. Pomoc. 
Tel. 0608-433-138. 

Poszukuję korepetytora języka angielskiego 
na wakacje. Tel. 0604-461-803. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Matematyka • korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. · 

H iszpaóski. Tel. 0603-099-361, 

ROLNICZE 

Sprzedam dmuchawę do siana. 
Tel. 046/838-48-12. 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Suche wysłodki melasowane i sypkie 
• sprzedam. Tel. 046/839-211-71, 
0602-235-159. 

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95. 

Sprzedam siano, słomę belowaną. 
Tel. 0691-335-514. 

Sprzedam obornik bydlęcy, okolice Nieboro
wa, Tel. 0500-071-877, 0461838-64-79. 

Ładowacz cyklop, stan dobry. 
Tel. 0661-848-399. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-914. 

Dmuchawy do zboża niemiecki - sprzedam. 
Tel. 024/356-27-flJ do 20.00. 

C-330, 360, MF, silnikl, waly korbowe, 
pompy ~owe. osie przednie (kpi.) 
Rol~nwes Bielawy. Tel. 0506-140-584. 

Sprzedam słomę belowaną. Nieborów 60, 
wiadomość po 17.00 lub w soboli;. 

Usługi cięcia żyta, traw I sianokiszon
ki sieczkarnią • szybko I tanio. 
Tel. 0693-824-738. 

Sprzedam prasę Claas 46. Tel. 046/837-08-07, 
0607-168-196. 

Sprzedam warchlaki duńskie I litew
skie. Teł. 0504-270-890, 0606-317-861. 

Kosztorysowanie, wycena do banku. Profe
sjonalne wykonawstwo płyt gnojowych 
i zbiorników na gnojowicę. 
Tel. 046/837-86-71 po 20.00„ 0607-295-439. 

Skup żyta, sprzedaż otrąb, śruty kukurydzia
nej, śruty pszenno-owsianej w proporcji 2:1. 
Retki 36, tel. 046/838-73-28, 046/838-73-45. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0513-170-559. 

Sprzedam przyczepę D47A, po remoncie. 
Tel. 0605-767-834. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą, 
Tel. 046/838-74-91. 

Żyto - sprzedam. Tel. 046/839-29-89. 

Pszenica - sprzedam. Tel. 046/838-78-46. 

Młóto browarne, wysłodziny. 
Tel. 046/838-48-86, 0691-BOS-463. 

Słoma w kostkach - sprzedam. Chruślin 51, 
tel. 046/839-22-83. 

Przyczepa samozbierająca, dmuchawa 
- sprzedam. Tel. 0886-955-837. 

Bialkowanie obór. Tel. 0503-499-480. 

Sprzedam owies i mieszankę. Sromów, 
tel. 046/838-44-77. 

Maszyna do młócenia zboża, szer. bębna 2 m 
wraz z przetrząsaczem do słomy, młynek do 
robienia śruty na kamieniach, kamienie 50; 
cblodziarłca do mleka 80 I - 4 bańki - sprzedam. 
Kompina 10, tel. 046/838-flJ-51 rano 
lub wiec7Drem. 

Kupię kompletny podajnik belek na przycze
pę do prasy Si;nia Z-224/1. Tel. 0697-300-186. 

Ule - sprzedam. Tel. 046/861-26-46. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0500-651-272. 

C-355, nowe ogumienie, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/838-02-42. 

Przyczepa 4,5 ~ wywrot 3-stronny - sprzedam. 
Tel. 0605-896-l 31k 

Śrutownik walcowy - sprzedam. 
Tel. 0880-511-791. 

Sprzedam młockarnie szerokomłotną Wannian
ka, opryskiwacz polowy. Tel. 046/838-92-33. 

Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
• Tel. 0606-189-399. 

REKLAMA --

NAJTANSZE W POLSCE i NAGROBKI~ 
~z ~~ft~~ru ~ 
~ 

DMOSIN k. Głowna, przy trasie Głowno-Brzeziny ~ 
czynne codziennie ;i.. 

KRĘPA k. lowicza, przy trasie Łowicz-Głowno ~ 
r~ czynneodpon.dosob.wgodz.10.00-17.00 ~ 
~ Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-7a.91 wieczorem "' 
· ~ kom. ~07-364--068 calą dobę ~ 
~ ~wnice betonowe. rozbiórka staMh naerobków ~ 
ll®ATA KOLORtłTYKA~ 
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U NAS WARTO 
Łubianki drewniane - nowe, 
plastikowe - używane - sprzedam. 
Tel. 024/277-94-27. 

Kiszonka z kukurydzy wieloraka; 
podwozie od beczkowozu 4000 I 
- sprzedam. Tel. 0241285-81-42. 

Kosiarka roticyjna RZF 165 - sprzedam. 
Tel. 0691-734-415. 

Sprzedam pszenicę 60 t 
Tel. 0503-047-710. 

Spnedam jałówkę, wycielenie: 
koniec czerwca. Tel. 046/838-69-72. 

Kombajn Karlik, przyczepa zbierająca, 
agregat uprawowy, wałek sbunowy, 
obier.=.ka do cebuli - sprzedam. 
Tel. 0691-961-159. 

C-28 - sprzedam. Tel. 046/838-66-74. 

Maszt widłaka do ciągnika - sprzedam. 
Tel. 046/838-91-28. 

Sprzedam zbiornik 425 I do mleka, 
1997 rok. Tel. 046/838-72-26. 

Sprzedam ciągnik C-330 z turem, 
przetrząsałkę do siana, siewki 
do nawozu, cyklop, kosiarkę rotacyjną, 
kultywator, pługi 3- i 4-skibowe, orkan 
do zielonek, wycinak do kiszonek, 
beczka do szamba. Tel. 0602-473-422, 
0607-666-848. 

Claas Merlcator 30; Zetor 7045; Deutz 6206; 
prasa rolująca Claas; siewniki 2,5 i 3 m 
- sprzedam. Tel. 0605-996-104, 
046/831-53-88. 

Sprzedam basen do mleka 3201. 
Tel. 0461838-25-28 po 20.00. 

Sprzedam dmuchawę do siana; dojarkę; 
słomę belowaną. Tel. 0605-591-610. 

Sprzedam słomę ze stodoły, Bielawska 
Wieś 29. Tel. 046/838-26-32. 

Sprzedam brony, beczkę ocynkowaną 2000 I. 
Tel. 0606-967-890. 

Sprzedam żyto 4 t Tel. 046/838-63-16. 
Kompina 36. 

Sprzedam mieszankę zbożową 3 t. 
Tel. 046/837-44-13. 

Sprzedam przetrząsarko - zgrabiarkę 
Fella, hydraulicznie rozkładana. 
Tel. 0601-272-521. 

Sprzedam Orkan niemiecki, hydraulicznie 
sterowana rura. Tel. 0601-272-521. 

Sprzedam wycinaki do kiszonek, miecwwe, 
na windzie i bez. Tel. 024/356-20-88. 

Sprzedam kombajn zbożowy Z--056, 
1986 rok. Tel. 0667-296-626. 

Sprzedam ciągnik 902; pług 4-skibowy: 
taler.Wwkę; agregat uprawowy; bronę 
5-polowa; beczkę asenizacyjną 6000 I; 
siewnik zbożowy; rozrzutnik obo(tlika. 
Tel. 0461838-76-44. 

Sprzedam żyto i owies. 
Tel. 046/838-77-75. 

Kiszonkę z wysłotek buraczanych 
- niedrogo spr.redam. Tel. 0241285-39-73. 

Kosiarka rotacyjna - spr.redam. 
Tel. 0609-837-130. 

Kombajn Claas Merlcator 75. szer. 3,6 m, 
kabina - sprzedam. Tel. 0511-717-568. 

T-25, 1996 rok, C-360, przyczepę 
wywrotkę 047, dwukółkę, kombajn 
Z-56, siłownik do przyczepy 
- sprzedam. Tel. 0661-091--064. 

Kombajn ziemniaczany Anna, 
1994 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0608--098-281. 

Słoma belowana ze stodoły - sprzedam. 
Domaniewice, tel. 046/838-35-38. 

Ziemniaki jadalne I sadzeniaki 
- sprzedam. Tel. 046/838-35-23. 

Sprzedam ładowacz Troll 350 T-274, stan bdb. 
TeL 046/838-28-27, 0608--010-547. 

Sprzedam pszenic\!. 
Tel. 024/2n-12-97. 

Sprzedam żmijkę, 6 rn. 
Tel. 0660-266-355. 

Sprzedam redelka 5. Tel. 046/838-47-23. 

Sprzedam krowy na ocieleniu 
(likwidacja stada). Tel. 0600-275-136. 

Sprzedani slomC<. Tel. 0691-958-81 t. 
Sprzedam kombajn zbożowy Volvo S-830, 
szer. 3 rn. Tel. 046/839-20-·l I. 

Sprzedam pszenżyto i żyto. 
Tel. 046/838-65-52. 

Sprzedam nową kolumnę parnikową. 
Tel. 0602-709-962. 

Spr.redam-talerzówkę 16. Tel. 0601-067-637. 

Sprzedam ziemię, 5 ha w Płaskocinie. 
Wiadomość: Wicie 54. tel. 046/838-40-8 l. 

Owies, j'lCZITlień, słomę prasowaną 
- spczedam. Zduny Wieś 160, 
tel. 046/839-11-61 

Ogólnoużytkowe kurCZ\!ta zaszczepio
ne i odhodowane. Leśniczówka 52 
k. Soboty, tel. 046/838-28..()7, 
0889-910-653. 

Sp1·z.cdam żyto i słomę. 
Tel. 0606-364-262. 

Sprzedam ciągnik rol ni czy T -25, 
stan dobry. Tel. 046/839-65-30. 

Spr1c-dam młodą krowę na wycieleniu. 
Ostrów 31. Tel. 0500-204-622 wieczorem. 

Sprzedam pr.eyczepę samozbierającą , 
oraz słomę. Tel. 046/838-78-83 

Sprzedam żyto, siano belowane i luzem, 
słomę belowaną ze stodoły. Popów 73, 
tel. 0602-875-904, 0461830-32-46. 

Sprledam agregat uprawowy 4.20 m, 
prLetrząsacz karuzelowy, śrutownik 
walcowy, rozrzutnik obornika 2-osiowy. 
Tel. 0606-882-785. 

Dom drewniany do rozbiórki za materiał. 
Tel. 046/838-95-43. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. 

Spr.ledam 3 t żyta, 5 t mieszanki. Skaratki, 
tel. 0602-133-182. 

Sprzedam wóz konny, sieczkarnię, śrutownik, 
wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kultywa
tor, kosiarka zaczepiana, silnik elektryczny 
4 KW, siewnik n;czny, opielacz n;czny. 
Tel. 0602-657-161. 

Spnedam jałówkę wysokocielną, termin: 
20 czerwca. Tel. 0667-115-447, 
046/838-45-58 wieczorem. 

Sprzedam agregat uprawowy 3 m 
Expom, siewnik Poznaniak 2,7 m. 
Tel. 0603-897-400. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/838-63--04 
wieczorem. 

Sprzedam śrutownik bijakowy. 
Tel. 0503-639-101. 

C-360, kabinę do C-360, kultywator 19 
- sprzedam. Tel. 0604-576-452. 

Sprzedam słomę żytnią (duże bele). 
Tel. 0691-730-140. 

Sprzedam Kosa do nawozów. 
Tel. 046/838-79-59. 

Sprzedaż talerzówek, agregatów, kabin, 
żmijek. Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam młodą krowę i jałówkę 
na wycieleniu. Tel. 046/838-11-90. 

Jałówkę na wycieleniu (15.06.2006); 
dojarkę nie używaną - sprzedam. 
Kompina 30. 

Sprzedam grzejniki żeliwne, 
aluminiowe. Tel. 046/838-85-75. 

Sprzedam 6-letnią krowę cielną. 
Tel. 0602-482-678 0665-554-486. 

Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok, 
podajnik kubełko\Vy do zboża - sprzedam. 
Tel. 0601-342-165. 

Bielenie pomieszczeń 
gospodarczych (obór) • tanio. 
Tel. 0503-600-942, 044/724-60-20. 

Sprzedam mieszankę około 50 t i Orkan 2. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. 

Sprzedam jałówki cielne. Borów, 
gm. Bielawy, tel. 046/838-26-70. 

Sprzedam pług IV i V Grudziądz. 
Tel. 0461838-79-27. 

Sprzedam MF, 24000 zł, stan idealny 
Tel. 0600-820-374. 

Sprzedam Bizon. 1988 rok. 
Tel. 0600-820-374. 

Sprzedam wózek widłowy Toyota, GPW. 
Tel. 0600-820-374. 

Sprzedam słomę ze stodoły w kostkach. 
Tel. 0604-910-799. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, I właściciel, 
stan bdb. Tel. 046/837-11-86, 
0606-967-890. 

Kosiarka dyskowa Samasz 2,5 m; 
przetrzasałko-zgrabiarka 7 - sprzedam. 
Tel. 046/838-98-03. 

Sprzedam ciągnik Ursus C-360, 
1997 rok, składak. stan idealny. 
Tel. 0660-408-769. 

Maszyny nowe: opryskiwacze 1780 zł, 
kosiarki 3000 zł, przetrząsacze paso
we 1800 zł, ładowacze tury 3900 zł, 
mieszalniki 3200 zł, śrutowniki bija· 
kowe 11 kW 3700 zł, rozrzutniki 
7 400 zł, brony talerzowe 2400 zł, 
rozsiewacze 710 zł I inne. 
Gotówka, raty. Tel. 044/7~-35, 
0697 -210-260. 

Sprzedam basen do mleka, poj. 525 I. 
Tel. 046/838-28-04. 

Sprzedam dojarkę mało używaną, 
2-konwiową. Tel. 046/830-32-69 
po 20.00. 

Sprzedam pszenżyto, pług 4, kabinę 
blaszankę. Tel. 0600-415-353 wieczorem. 

Sprzedam pałąki na tunel foliowy 6 m. 
Tel. 0507-958-766. 

Kupię małą żmijkę i kabinę do C-330. 
Tel. 0888-298-163. 

3 ha ziem~ Urzecze; dmuchawa do siana 
- sprzedam. Tel. 046/838-75-11 po 20.00. 

Jałówki! na wycieleniu. 
Tel. 0606-303-475. 

Zamienię koła od Zetora 6011, wąskie 
na szerokie. Tel. 0241285-42-'.39. 

Sprzedani owies. Tel. 0694-306-445. 

Jah'Jwka, wycielenie: lipiec - sprzedam. 
Tel. 024/285-40-13. 

Sprzedam pługi 3 i sadzarkę 
do ziemniaków - stan idealny. 
Tel. 0604-281-093. 

Maszyna wałkowa do cebuli - sprzedam. 
Łażniki 33, tel. 046/838-72-74. 

Opryskiwacz 400 I - sprzedam. 
Tel. 0607-619-030. 

Sadzonki pomidorów gruntowych 
- sprzedam. Tel. 046/838-75-84. 

Cielne jałówki - sprLedam. 
Tel. 046/838-74-04 

Gospodarstwo rolne o pow. 15 ha 
z budynkami. Tel 0600-498-272, 
0606-214-119. 

Sprzedam śrutownik do mielenia zboża, 
stan dobry. Reczyce 82. 

Topole, 5 szt., ścięte ·- sprzedam. 
Tel. 0241277-91-85 po 20.00, Kiernozia. 

SprLedam kombajny zbożowe Forshnitt: 
E-514, 1989 rok z sieczkamią, E-512, 
1981 rok, stan bardzo dobry. 
Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam zboże, mieszankę zbożową, 
Tel. 0600-357-428. 

Sprzedam ;ałówkę na ocieleniu. 
Klimkiewicz Stanisław. Sierżniki 54. 
Tel. 046/838-12-17. 
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Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetąch Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprledam ciągnik T-25A, 1990 rok. 
Tel. 0509-454-452. 

Kupię betoniarkę do 250 I i wagę 
do żywca do I t. Tel. 0660-514-675, 
046/838-11-86. 

Kupię przyczepę sztywna, 4 t. 
Tel. 046/839-13-43. 

Sprzedam jęczmieó, żyto, pszenżyto. 
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14. 

Sprzedam rozrzutnik obornika 
I-osiowy, opryskiwacz 3001 Pilmet. 
Tel. 024/277-73-63. 

• Sprzedam kosiarkę Osę, wentylatory 
o średnicy 80 - 2 szt, suszarnię workową. 
Wierznowice 20. Tel. 046/838-77-31. 

Sprzedam 2 jałówki cielne. 
Tel. 046/838-45-8 l. 

Kupię przyczepę jednoosiową powyżej 2 t 
z wywrotem do tyłu. Tel. 046/838-13--02. 

Sprzedam nową oponę na tył C-330 
za pół ceny; przetrząsacz do siana, konny, 
widełkowy i na wałek. Tel. 046/838-13-02. 

Kombajn buraczany jednorzędowy Stoli 
- sprzedam. Tel. 0502-930-81 l. 

Sprzedam ciągnik Białoruś 70 kM, 
I właściciel, Ursus C-4011 - do remontu. 
Tel. 0509-897-637. 

Sprzedam rozrzutnik obornika Tandem, 
6 t, rozrzutnik dwuosiowy, siewnik 
3 m, wagę stacjonarną I t, wagę 
samochodową, ciąganą, słomę belkowaną. 
Tel. 0660-593-920. 

Opryskiwacze, przetrząsacze, kosiar· 
kl, owijarki bel. Rol lnvest Bielawy. 
Tel. 05Ó6-140-584. 

Sprzedam siewnik Poznaniak. 
Tel. 046/837-n-n, 0880-918-434. 

Sprzedam schładzalnik do mleka 250 I 
i 400 I. Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam bronę aktywną, wahadłową 3 m; 
pług 2. Tel. 088-0353-819. 

Sprzedam przyczepę samozbierającą 
Płock Tl 83/ 1. Tel. 0697-714-83 7. 

Sprzedam glebogryzarkę. 
Tel. 0697-714-837. 

Sprzedam rozsiewacz nawozu 2-telerzowy, 
prawie nowy. Tel. 0601-205-103. 

Sprzedam C-330; pług 4; rozrzutnik; 
talerzówkę; młynek. Tel. 046/838-47-98. 

Sprzedam 5-6 t żyta na pasze. 
Tel. 046/838-81-05. 

Sprzedam beczkę 2500 I, bez podwozia 
i 1000 I; silnik 4,5 kW; dojarkę Alfa Lava!, 
szwedzką; dmuchawę do siana. 
Tel. 0880-653-590. 

Sprzedam mieszankę zborową, 
Tel. 046/838-57-90, 046/863-61-1 l. 

Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7; 
plug podorywkowy 5; trząsałkę konną. 
Tel. 0888-764-450. 

Spr~edam przyc-.<epę, lad. 4,5 kW, sztywną. 
Tel. 0605-049-211. 

Sprzedam przyczepę D-55, 6 t, wywro~ 
dmuchawę do siana; przetrLąsacz 
widełkowy. Tel. 0692-481-645, 
046/838-72-06. 

Zbiór sianokiszonek sieczkarnią 
samojezdną. Tel. 0604-463-486. 

Sprzedam kombajn calorzędowy 
do porzeczek. Tel. 0604-463-486. 

Przywlozl! wytłoki z jabłek. 
Tel. 0605-621-839. 

Sprzedam pszenżyto - 7 ton. 
Tel. 0603-401-075. 

Sprzedam 2 młode krowy na wycieleniu. 
Tel. 0606-438-323. 

Sprzedam C-360 3P, 1987 rok, stan bdh. 
Tel. 046/838-27-24. 

Sprzedam prasę Z-224. Tel. 046/838-14-11. 

Zbiór sianokiszonek, siana, 
prasą Claas z dużą siłą zgniotu, 
z nożamlclo ciącla masy (roto catem), 
siatka lub sznurek. Romax, 
tel. 0604--078-564. 

Zbiór zielonek (sianokiszonek) 
nową przyczepą samozbierającą 
Claas Quantum 5500 z roto catem, 
sieczkarniami Claas Jaguar 840, 
690. Romax, tel. 0604-078-564. 

Sprzedam T-25A, 1980 rok, w oryginale, 
prasę Sipmę Z-224/1, 1998 rok, stan bardzo 
dobry. Tel. 0694-517-481. 

Sprzedam schładzalnik do mleka 5501 
Westfalia, 1997 rok, sprowadwny pi= OSM, 
dokumentacja. Tel. 046/838-46-18. 

Bizon Z056. 1979 rok, do remontu. 
cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0607-292-261 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Stachlew 52. 

Sprzedam jalówkę na wycieleniu. 
Tel. 0461838-86-26 

Sprzedani siec1karnie jednorzędową 
Potinger 2, stan bdb. 
Tel. 046/838-70-03. 

Sprzedam żyto. 
Tel. 046/838-13-10. 

Sprzedam młocarnię wąsko-omłotową 
z prasą, 2 krajzegi, klepkę brzozową. 
Tel. 046/861-12-13. 

Sprzedam żyto, owies, mieszankę. 
Sromów, tel. 0461838-44-77. 

Sprzedam C-330 Ursus. wersja eksportowa. 
Tel. 046/874-61-88. 

SprLedam prasę Claas 
Tel. 046/838-20-l4. 0600-152-996. 

Sprzedam przyczepę, niską wywrotkę; 
prasę kostkującą Z-224/I. 
Tel. 046/838-91-56. 

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne. 
Tel. 046/838-15-82. 

Sprzedam słomę - baloty, kombajn buraczany 
Posejdon z koszem na liście. Bogoria Dolna, 
tel. 0606-294-284. 

Sprzedam słomę. 
Tel. 0665-850-910. 

Kombajn zbożowy, szer. 3,20; siewnik 
zbożowy, szer. 2, 70 - sprzedam. 
Tel. 0601-884-099. 

Sprzedam jałówki cielne. 
Tel. 046/838-13-85. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/837-11-60. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu 
oraz krowę. Tel. 046/838-13-81. 

Kultywator - tanio kupię. 
Tel. 0504-404-621. 

Zatrudnię osobę do pracy 
w gospodarstwie przy krowach. 
Tel. 0600-822--089. 

Sprzedam schładzalnik do mleka Alfa Lava!, 
330 I, 1999 rok. Tel. 046/838-(3-95, 
0887-978-144. 

Sprzedam przyczepę 4,5 t, sztywną. 
Tel. 0605-049-211. 

Sprzedam dmuchawę do siana, pionową. 
Tel. 0694-543-780. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, stan 
dobry; pług 2-skibowy; przyczepkę 
Niewiadów, 1996 rok, 2-osiową, plandeka 
o wym. 3,8x 1,9 m + hamulce najazdowe. 
Tel. 0600-578-992, 024-277-48-73. 

Sprzedam 2 t żyta. Henryk Czubak, 
Niespusza Wieś, tel. 046/838-12-70. 

Poszukiwanie wód 9'1!binowych. 
Tel. 0604-442-644. 

Dojarka 2-komorowa - sprzedam. 
Tel. 046/838-74-74. 

Jałówka wysokocielna; silnik C-385; 
kabina Jelcz 315 - sprzedam. 
Tel. 46/861-12-92. 

Jałówka cielna, termin: 6 lipiec 
- sprledam. Różyce Zurawieniec 6, 
tel. 046/g39-42-58, 

Krowa na ocieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-47-78. 

2 jalówki na wycieleniu - sprzedam. 
Reczyce 81. 

Owies - sprzedam. Tel. 0503-598-588. 

Kosiarka rotacyjna, czeska; 
przetrząsacz widełkowy - sprzedam. 
Tel. 046/838-56-37. 

Słoma belowana - sprzedam. 
Tel. 046/838-84-48. 

T-25A - sprzedam. Tel. 0503-654-884. 

Orkan 2, rozrzutnik radziecki - sprzedam. 
Tel. 0601-570-868. 

Ciągnik C-360 3P, 1985 rok, I właściciel; 
talerzówka 3 m - sprzedam. 
Tel. 0661-922-891. 

Ciągnik Ursus C-385, 1980 rok; 
Fiat I 26p, 1996 rok - spr.redam. 
Tel. 051l-371-130, 

2 jałówki na ocieleniu (lipiec) 
- sprzedam. Gągolin Zachodni 24. 

Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Bednary 37, tel. 0601-614-048. 

Jęczmieó paszowy - sprzedam. 
Tel. 024/285-39-73 . 

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik 
obornika, siewnik Poznaniak, plug 
3-skibowy. Tel. 024/277-48-09, 
0653-555-430. 

Sprzedam słomę. Tel. 0241277-93-64. 

Sprzedam ładowacz UNHZ 750. 
Tel. 0600-335-473. 

Sprzedam kombajn -Bizon Z-056, 1987 rok. 
Tel. 0461838-49-09. 

Sprzedam Tura do remontu. 
Tel. 0600-335-473. 

Sprzedam widlak ci~ikowy do przodu 
60 lub 30. Tel. 0507-348-335. 

Sprzedam silnik C-385. 
Tel. 0880-653-586. 

Sprzedam jalówkę i krowę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-96 wiecwrem. 

Sprzedam sieczkarnię Forschnit, stan 
idealny; rozsiewacz Ley, 2002 rok. 
Tel. 0693-824-736. 

Sprzedam zboże. 
Tel. 0502-282-752. 

Kosiarkę rotacyjną - sprzedam. 
Tel. 0421719-59-36. 

Pr.tewoźny tartak oferuje usługi na miejscu 
u klienta. Maksymalna długość 10,5 m, 
maksymalna grubość do I m. 
Tel. 0504-013-528. 

Orkan li i pług trzyskibowy - sprLedam. 
Tel. 0421719-70-29. 

Krzewy ozdobne. Tel. 042/710-73-13, 
Głowno, ul. Bielawska 35. 

Ślę-La sadownic"1 - spri.edam. 
Tel. 0506-188-515. 

Przyczepa D-47, tr.tystronny wywrot 
- sprzedam. Tel. 0506-188-515. 

Cięcie !)iana na kiszonkę. 
Tel. 0668-327-331. 

Zetor 5718, l 978 rok - sprzedam. 
Tel. 0667-900-236. 

Ziemię torfową - sprl.OOam. 
Tel. 0507-105-979. 

Pszenżyto • kupię. Tel. 0695-102-426. 

Słomę ze stodoły • sprzedam. 
Tel. 042nI9-63-95, 046/874-74-38. 

Owies 5-6 ton - sprzedam. 
Tel. 0421719-48-46 wieczorem. 

Kombajn zbożowy New Holland 133 
Clajson, w pełni sprawny - tanio sprzedam. 
Tel. 0421719-90-02. 

Plug lrzyskibowy i dwuskibowy - sprzedam. 
Tel. 042n 19-56-65, 0663-888-531. 

Koła wąskie Ursusa C-360 - sprzedam. 
Tel. 0697-714-837. 

Owies -sprzedam. Tel. 0512-335-957. 

Wal korbowy, głowicę do silnika 
SW-400 (bizon) - sprzedam. 
Tel. 0421719-41-45. 

Obsypnik kopców. Tel. 0661-618-180. 

Zbiorniki o pojemności 30 tys. litrów, 
przyczepkę rolniczą jednoosiową 
do przewozu zwierząt - sprzedam. 
Tel. 0461874-76-69, 0607-570-070. 

Kupię kombajn, połówkowy do porzeczki. 
Tel. 0510-558-754. 

Class Dominator 96 z sieczkarnią, hydromat, 
stan .idealny. Tel. 0421719-50--06, 
0502-556-050. 

Prasa John Deere 550, stan idealny, 
przetrząsacz do siana Kuhn - sprzedam. 
Tel 0502-556--050. 

Rozrzutnik, przetrząsacz, zgrabiarkę 
do siana - sprzedam. Tel. 0421719-71-39. 

Przyczepę zbierającą T 072, 
opryskiwacz Termit 317 - sprzedam. 
Tel. 0602-121-614. 

Sprzedam zboże. Tel. 0421719-56-78. 

Owies, mieszankę zbożową - sprzedam. 
Tel. 0461874-61-62. 

Kombajn Bolko, stan bdb, cena 4000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/839-22-66. 

Zetor 7341, 2003 rok, I właściciel, 400 Mtg, 
pług obrotowy trzyskibowy Ibis, 2004 rok 
- sprzedam. Tel 0508-363-954. 

Waga inwentarska, I tona. Tel. 0600-164-138. 

Sprzedam sieczkarnię fabrycznie nowe 
do Bizona wągrowieckie standardowe 
lub elektrycżne. Tel. 0509-083-222. 

Sprzedam pług 4-skibowy Atlas zabezpie
czenie na kamienie. kolczatki do pługów, 
dojarkę Hektor kompletną w ocynku, pług 
4-skibowy obrotowy Overo, siewnik 
Amazone D7 czterometrowy. 
Tel. 0509-083-222. 

Przyczepę Sanok, 1990 rok, 11,5 toay 
- sprzedam. Tel. 0421719-70-24. 

Kombajn ziemniaczany Annę, powyżej 
1992 roku - kupię. Tel. 0421719-70-24. 

Sprzedam Zetor 7245, 4 x 4, 1989 rok. 
Tel. 0692-601-689. 

Ładowacz Tur Ł-106, 2005 rok, 
do ciągnika MTZ. Tel. 0692-601-689. 

Zetor 10540, 4 x 4, 1998 rok lub MTZ 82SA 
Pronar 4 X 4, 730 MTG, 2004 rok. 
Tel. 0608-420-169. 

Sprzedam 12 ton owsa. 
Tel. 042/719-55-55. 

Sprzedam pszenżyto. Tel. 0421719-44-33, 
0668-158-571. 

Siewnik Pomaniak 2,7 m, stan łxtb, 
I wlaściciel - sprzedam. Tel. 0507-075-301. 

Prasę Z 224 - sprzedam. Tel. 0508-364-849. 

Orkana i kombajn Bolko - sprzedam. 
Tel. 0421719-71-35. 

Sprzedam słomę 400 belek, ze stodoły. 
Tel. 0421719-75-38. 

Sprzedam prasę zwijającą Claas Rollant 62. 
Tel. 046/874-75-17, 0507-892-376. 

Sprzedam przyc7.ą>ę samozaladowczą i sam~ 
wyładowczą do bel okrągłych siana i słomy 
- atrakcyjna cena, siewnik zbożowy norwe
skiej firmy ,)oko Combi" z wstępnym 
agregatem, stan bdb. Tel. 0692-357-841. 

Sprzedam ciągnik C-4011. 
Tel. 0511-639-808. 

Sprzedam ciągniczek ogrodniczy, jednoosio
wy, czeski. Tel. 0698-940-574. 

Sprzedam kombajn 2-redlinowy, ziemniacza
ny, siewnik nawozowy kos, podbierak 
pókosów, Bizona. Tel. 046/813-71-81. 

Sprzedam śrutownik walcowy z podajnikiem. 
Tel. 046/814-18-74. 

Sprzedam ciągnik C-33~, 1982 rok. 
Tel. 046/831-12-68, 0506-542-343. 

Sprzedam silnik do C-360, Lnisno 72. 
Tel. 046/831-10-36. 

Sprzedam krowę mleczną po wycieleniu, 
Stare Rowiska 14. Tel. 046/831-15-20. 

Kupię Tura do 385 do 400 zł. 
Tel. 0503-955-416. 

Sprl.OOam ciągnik Ursus C-360 3P, 1994 rok, 
stan idealny. Tel. 046/815-83-42, 
0888-278-36 l. 

Beczka 4000 I, opryskiwacz 2400 I. 
Tel. 0507-141-895. . 

Sprzedam Ursus C-360, 1987 rok. 
Tel. 0507-141-895. 

Sprzedam kombajn Rekord, 1996 rok. 
Tel. 0507-141-895. 

SprLedam ciągnik C-360, siewnik 
zbożowy „Poznaniak''. Tel. 0601-802-239. 

Borówka amerykańska sadzonki 
- sprzedam. Tel. 0602-42-71-44. 

Sprzedam drewno opalowe. 
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357. 

Skup owoców, nawiążę współpracę. 
Tel. 0607-242-247. 

SprLedani jałówkę cielną (sierpień). 
Tel. 046/815-71-51, 0513-929-160. 

Sprzedam clągnlczek ogrodniczy 
z osprzętem. Tel. 0665-517-443. 

Sprzedam kombajn zbożowy Fergason. 
Tel. 0608-478-831. 

Przetrząsarka do siana widełkowa. 
Tel. 046/831-13-88. 

Sprzedam pszenżyto i pszenicę. 
Tel. 046/831-11-52. 

Kwota mleczna 3200 kg. Tel. 046/831-14-52. 

SprLedam przyczepę samozbierająca 
do sianokiszonek Mengele. 
Tel. 0606-986-245, 0605-633-483. 

Sprzedam 7-letoi zbiornik 330 litrów 
na mleko. Tel. 0605-381-326. 

SprLedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Sprzedam slomę. Tel. 046/831-12-97. 

Sprzedam opryskiwacz OSW I OO, nowy, 
niekompletny, cena 500 zł. 
Tel. 022/634-01-44, 0604-96-92-08. 

Sprzedam Ursus 4512, 1994 rok, przebieg 
2400 mth, opony tył 85%, stan bdb. 
Tel. 0600-829-514. 

Sprzedam Cyklop po generalnym remoncie, 
stan bdb. Tel. 0600-829-514. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam szczenięta Bernardyny. 
Tel. 050 l-431-992. 

Sprzedam 8-letnią klacz wielkopolską, 
maści kasztanowej, bardzo spoltąjna. 
Tel. 0602-728-686. 

Pawie. Tel. 0603"226-494. 

Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego 
po rodzicach z rodowodem oraz wyżła 
3-letniego. Tel. 024/277-91-36. 

West Wighland white Terier - sz.czenięta. 
Tel. 0600-915-738. 

Sprzedam szczenięta Boksera. 
Tel. 046/838-57--07 po 16.00, 
0509-330-848. 

Zaginęła bokserka (21 maja) ruda, chOra. 
Tel. 0508-139-618. 

Sprzedam sz.czenięta rasy Bernardyn. 
Tel. 0609-506-587. 

Sprzedam kózkę. Kozła zamienię na małego 
lub tanio sprzedam. Tel. 0603-395-391. 

Westy. Tel. 0698-612-234. 

Zaginął pies rasy Amstaff, maści 
rudej, znak szczególny blizna • 
na lewe] tylnej łapie. 
Tel. 0602-855-893. Przewidziana 
nagroda. 

Sprzedam owczarka niemieckiego, suka, 
2-letnia - tanio. Tel. 046/838-65-55, 
0602-586-487. 

Owcz.ark.i niemieckie - szczeniaki 
rodowodowe. Tel. 046/837-23-33, 
0508-174-814. 

Sprzedam jamniki. Tel. 0663-121-791. 

Owczarki niemieckie, suki - sprzedam. 
Tel. 0608-431-759. 

Sprzedam psa obronnego - szCzenięta 
Buldoga Amerykańskiego. 
Tel. 0660-429-317. 

Za danno oddam 2-miesiciczne pieski mieszań
ce z wilkami (ich rodzice banlzo dobrze 
stróżują). Tel. 0502-968-008. 

Sprzedam sz.czeniaki Bokserka. 
Tel. 046/838-25-02. 

Nowofunlandy. Tel. 0663-467-569. 

Sprzedam Labradory - szczenięta 
Tel. 046/838-95-24, 0607-361-864. 

Owczarki niemieckie, długowłose, psy 
i suki - sprzedam. Tel. 046/835-32-05. 

Szczenięta Rotwailery, ?-tygodniowe 
- sprzedam. Tel. 0503-646-780. 

Foksteriery krótkowłose. 
Tel. 0506-985-783. 

Owczarki niemieckie, szezenięla - sprzedam. 
Tel. 0880-789-139. 

Sprzedam kózki sześciomiasięczne i trzymie
sięczne. Głowno, ul. Jodłowa 4, przy szrocie 
samochodowym. Tel. 0696-836-896. 

Trzy kucyki szetlandzkie w cenach od 1500 
zł do 3000 zł - sprzedam. Tel. 0607-174--084. 

Sprzedam gołębie pocztowe I OO szt. 
z kartami, 5 zł/szt. Tel. 0608-613-494. 

Sprzedam owczarki niemieckie szczenięta 
6-tygodniowe. Tel. 0663-321-062. 

Sprzedam rotweilera suczkę, roczną. 
Tel. 046/814-57-43, 0512-664-336. 

Sprzedam sznaucerki =~srebrne. 
Tel. 0696-116-017. 

Sprzedam króle - barany tiancuskie, 
okolice Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0600-344-059. 

Sprzedam owczarki szkockie (Lassi), rude. 
Tel. 0512-005-324. 

Ferma Julianów - sprzedaż kurcząt 
odchowanych. Tel. 046/815-46-36, 
0505-027-560. 

Sznaucerki rodowodowe. 
Tel. 0606-639-045. 

Sprzedam króliki Kalifornijskie 
i Termontckie. Tel. 0605-120-479. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Tel. 0606-160"609, 046/815-15-79. 

Sprzedam 8-tygodniowe szczenię rasy 
bernardyn. Tel. 0602-130-983 

Suczka 2-letnia - bernardyn. 
Tel. 0507-199-606. 

~ 
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DOROTA FOKS tel. 600110 159 
lowicz Browarna 1 Oa 
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które odbędzie się 11 czerwca w aptece Medest V 
w lowicm przy ul. Tuszewskiej 45 (lntermarche) 

ZAPISY pod nr tel. (046) 837·77·23 luh osobiście w aptece 
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Łowicz, ul. Tuszewska 45· {INTERMARCHE) 
czynna: pon. - sob. 8-21, ndz. 9-18 
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--~--------------------------------------------------........ --
GABINET SPECJALISTYCZNY 
~~ p;·arska 3 
dr h11b. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

PSYCHIATRA 
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
WHold WJ~Ych - codziennie w godz. 8-10 

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

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

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

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Ka,jdos - co drut wtore~ w godz. 16-18 

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

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

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

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

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. 06ó7-340-904 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ; 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA_ 
FENC-BffiLECliA. 

Przyjecia: 
• poniedziałek, środa, piątek: goo.1200 i 1530.1700 
• wtorek, czwartek: 900-1200 , 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego -

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76 " 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badańie audiometryczne słuchu 

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

MAŁGORZATA l<ULCZVCKA·DlUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

APARATY STAŁE 
I ZDEJMOWANE 

/ 

ŁOW/CZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 
GŁOWNO, uf_ Wyspiańskiego 6a 

Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 
tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771 ~ 

GABINET CHORÓB SKÓRY 

DERMATOLOG 
Lek. spec. ZBlGNIEW WRONIECKI 

Łowicz. -01. Noakow1kie30 1/39 
wtorki, piątki 1600-18 

Głowno, ul. WJ$Jiańskłeto 8 tza Szpitalem! 

poniedziałki 9°°-11 00
, czwartki 1500 -1700 

, Tel. 0-602-276-728 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

R-79 

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

(dojazd: autobus nr 3) Pnyjmuje: 8.00.10.00 i 18.()()..19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIE.Ż I DOROSŁYCH 

MASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASWĄCYM ·GRATIS 
NA 8ÓLE KRĘGOSŁUPA, NóG, BÓLE GŁOWY R..R', 

Jeśli skończyłeś 50 rok życia 
Jeśli masz chorobę wieńcową 

„ Jeśli masz cukrzycę 
•..-• Jeśli masz nadciśnienie 

Jeśli miałeś udar mózgu 
Jeśli miałeś zawał serca 
Jeśli palisz papierosy 
Jeśli masz nadwagę 

17 cze..Wca 2006 r. godz. 9.00-13.00 

w GABINETACH LEKARSKICH 
ul. TKACZEW 9, ŁOWICZ ~ 

sPrzedaż arłYkułów medYCzrw,ch 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśnieniomierze 
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• PIOTR CZYI 
przyjmuje w środy 15-30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski 

WIEStA W BIELECKI 
lekan chorób 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 

GABINET LARYNGOLOGICZNY 

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

PSYCHOLOG 
PSYCHOTERAPEUTA 

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

CENTRUM ODCHUDZANIA 
I ODŻYWIANIA w Łowiczu 

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

LECZENIE 
KR~GOSlUPA 
• przepuklina krążkowa kręgosłupa 

i skrzywienia kręgosłupa 
• bóle karku, głowy i rąk 
• bóle nóg, bioder, kolan 
• rwa kulszowa, dyskopatia 
• zwyrodnienia i bóle reumatoidalne 
• nierówna długość nóg 
• porażenia mózgowe i osteoporoza 
•masaże sportowe (k~ntuzje sportowe) 
• leczenie po złamaniach 

_ • masaże odchudzające - cellulit 
• przygotowanie kręgosłupa na ciąże 
• leczenie kręgosłupa po ciąży 

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

KOMPUTEROWE 
BADANIE W-ZROKU 

lek.med. 
JAROSł;AW KUŚMłEJ'.łCZYK 
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 

spęcjalista 

PULMONOLOG 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
f:owicz, ul. 0 3uga 14 

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

I I 
ZAPRASZA NA ZABIEGI 

terapii manualnej, 
refie~soteraplł l laseroterapU 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

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

CODZIENNIE, godz. 17.30-18.30 ~ 
GŁOWNO, ul. Wojska Polskiego 10 a: 

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

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

>q; CHOROBY SERCA, 
U)~ TĘTNIC I ŻYI:. 
~ ~ Specjalista Kardiochirurg 

c(~ ~!u~n~Ja~2~~!'~~!~!~ 
N 'i . PRZVJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00 

+ł 1:.ow1cz, os. Noakowsklego 3/39 R-119 

* ·* * * * G-FS 
POWIATOWY . 
URZĄD PRACY 
WŁOWICZU 

informuje, ii organizuje 
BEZPŁATNE SZKOLENIA w kierunkach: 

• logistyk • glazurnik hydraulik 
• grafik komputerowy • asystentka-sekretarka 

•z zakresu języka angielskiego ukierunkowane na zawody: 
opiekunka i kelner· bannan 

Szkolenia są O!g3nizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramadi Projektu PUP .Nowa szansa' - Działanie 1.3 a) SPO RZl 

wdrażanego przez Województwo Łódzkie - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych 
powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP do 12.miesięcy 

(z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów) 

ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE 
DO UDZIAW W REALIZACJI PROGRAMU 

Szczegółowe infonnacje można uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28 

pokój nr9, tel. (046) 837..Q4..20, (046) 837.07·76 l 

AIR. D NA GAZ 
/ LO" A 'JO ./ mo~ instalacji 

v Y I\ ,r serwis ./RATY 

oraz.NAP~. ~~ •• 
. MECHANICZNE P8JALUUW! 

NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA ini mech. MAREK STREMBSKI 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 . . ~· 
Tel. 0-46 BJ0.30-55, 0-46 837-41·57 (dom), IJ.509-555-369 

raJmg~J~~IA 
= OFERUJE PAŃSTWU 

J7--:n •studnie kanalizacyjne: 
~ - szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
t.;:==:::1J • stropy teriva 
~ •kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~. •bloczki betonowe 
~ •pustaki zasypowe 

•nadproża 

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

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

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

Zapraszamy w godz. T.00-11.00 ! 

nowy KREDYT 
COTOWKOWY 
• Hipoteczny ( b I. ) 
• Także dla osób lnr<.Owy 
~ zadłużonych T. I 
• Hipoteki dla rolników 18. OSOS-418-742 

Głowno, ul. Strażacka 9, tel. 0508-279-730 
on. 1700.1330, czw. 1500.1700 

Dr n. med. 

MAREK ROMANOWSKI 
- choroby wewnętrzne 
• choroby układu pokarmowego 

WIZYTY DOMOWE 
Glo tel. 0802-295-100 gl$l 

Urszula Maciągowska-Siniarska 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R~ 4 
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Oblegana przez przedszkolaki karuzela była tylko jedną z atrakcji Dnia Rodziny zorganizowanego w Ze
spole Szkół w Nieborowie 2 czerwca. Dzień rozpoczął się występami uczniów - przedszkolaki zatańczyły krako
wiaka, klasa Ili zaprezentowała spektakl Szewczyk Dratewka, były też wiersze, piosenki i bukieciki dla rodzi
ców. Po poczęstunku zabawa przeniosła się na wybieg przed szkołą, dzień zakończył się dyskoteką. 

Duie dzieci po europeisku 
Europejski Dzień Dziecka obcho

dzili 1 czerwca uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Łowiczu. 

P omysł obchodów tego święta pod ta
kim a nie innym hasłem, wyszedł od 

samorządu uczniowskiego szkoły, którego 
opiekunem jest Małgorzata Antosik. Dzięki 
zaangażowaniu przewodniczącego szkolntj 
Rady Rodziców Leszka. Zakościelnego, 
a przede wszystkim hojności sponsorów 
zorganizowano wielkie grillowanie, któremu 
towarzyszyły dodatkowe - „europejskie" 
atrakcje. 

Kilka tygodni wcześniej samorząd 
uczniowskiogłosiłkonkursnanajlepsząklasę 
ZSP nr 3. Obejmował on cztery kategorie: 
wystrój sali, plakat, ekspozycja oraz pokaz 
mody. Każ.da klasa biorąca udział we współ-

zawodnictwie losowała kraj Unii Europej
skiej, któ1y potem prezentowała. Prezenta
cja prac i rozstrzygnięcie konkuIBu odbyły 
się właśnie podczas Dnia Dziecka. Tego dnia 
pomieszczenia klasowe przeistoczyły się 
w istn~ pracownie plastyczne, a w Europej
skiej Galerii Plakatu można było obejrzeć 
przeróżne prace. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się takż.e ekspozycje i pokaz mody. 

Ostatecznie konkurs na najlepszą klasę 
ZSP 3 wygrały uczennice ID klasy Techni
kum Odzież.owego, II miejsce zajęli ucznio
wie klasy Il Technikum Organizacji Usług 
Gastronomicznych, a ID Technikum Uzu
p6łniające. Zwycięskie klasy otrzymały 
okolicznościowe puchary. - Duże dzieci też 
potrafi4 się bawić ... - skomentowała rywali
zację główna organizatorka imprezy Mał
gorzata Antosik. 

(mak) 

./ KOTLY NA EKOGROSZEK 

Biblioteka podsumuje 12 lat 
ortograficznych zmagań 

P rawdopodobnie przed końcem c;z.erw

ca ukaż.e się książka stanowiąca pod
sumowanie dwunastu już edycji kon

kursu ortograficznego zatytułowanego 
,,Mistrz Ortografii", organizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w ŁowiCZIL 
Wstęp stanowić będzie informacja o zmia
nach w zasadach pisowni języka polskiego, 
które zaszły w ciągu owych 12 lat. W publi
kacji znajdą się również teksty dyktand ze 
wszystkich edycji dla każdtj kategorii wie
kowej, a takż.e nazwiska uczestników i przy
gotowujących ich polonistów. 

(eb) 

Cztery miejsca na obóz 

( 

zterymiejsca zwolniły sięna obóz wy
poczynkowy organizowany przez 
łowicki oddział Polskiego Czerwone

go Krzyża w Mielnie nad morzem. Czas na 
dokonanie zgłoszenia upływa w ,piątek 
16 czeiwca. Obóz odbędzie się od 29 c;z.erw

ca do 13 lipca, w programie oprócz zwie
dzania okolicy i wypoczynku na plaży jest 
takż.e program szkoleniowy, w ramach któ
rego można zdobyć uprawnienia.ratownika 
pieiwszej pomocy przedmedycznej. Koszt 
- 880 zł. (tb) 

KOTLY MIALOWCJ.W(GLOWJ&-.. 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykonujemy 
lnetalacJe o.o. z 7% VA1 
* bezpłatne kosztorysy I porady techniczne 

1113 THERMO-STAN 
TECHNIKA GRZEWCZA 

ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93 
GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

HURTOWNIA PASZ 

w~ 
KOCIERZEW POŁUDNIOWY 25 

•oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU: 
• doradztwo żywieniowe poniedziałek • okolice Soboty 
• układanie dawek pokarmowych wtorek • okolice Złakowa 
• dostawa towaru do klienta środa - okolice Waliszewa 
• sprzedaż bezp_ośrednio z samochodu czwartek • okolice Bąkowa 

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

W OFERCIE 
• koncentraty 

• premixy 
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Gimnozioliści o Władcy Pierścieni 
„Tam i z powrotem" - pod taką 

nazwą odbył się 25 maja wśród 
uczniów Gimnazjum nr 2 w Łowi
czu konkurs wiedzy filmie pt. 
Władca Pierścieni. 

W zięło w nim udział 12 osób, które 
musiały wykazać się wszech
stronną wiedzą na temat postaci, 

aktorów, fabuły, nazw krain, w których to
czy się akcja, a takż.e życia autora książ,ek 

o Drużynie Pierścienia. Pieiwsze miejsce za
jęła Justyna Jagas z klasy Ila, drugie Marta 
Kurkowska z tej samej klasy, trzecie Mi
chalina Dziedzic z Ib. Nagrodami były fil
mowe gadżety i możliwość nieodpłatnego • 
obejrzenia filmu wyświetlanego w LOK 
w ramach Dyskusyjnego Klubu filmowe
go. Organizatorem konkursu był nauczyciel 
historii w gimnazjum, miłośnik kina Adam 
Heince oraz WK. 

(tb) 

Biegali w kaloszach, 
a nawet z wodq. 
Na Bratkowicach dzień sportu na wesoło 

Życzeniami dla uczniów, które 
w imieniu swoim i pozostałych na
uczycieli złożyła dyrektor Maria 
Wojtylak oraz przedstawieniem 
bajki „Kot w butach" w wykonaniu 
uczniów klasy IV a rozpoczęły się 
1 czerwca obchody Dnia Dziecka 
w Zespole Szkół z Oddziałami Inte
gracyjnymi na Bratkowicach. 

G łówną częścią tych obchodów był jed
nak szkolny Dzień Sportu, w ramach 

którego przeprowadzono szereg konkursów, 
w których brały udział druZyny z poszcze
gólnych klas. W każdej drużynie startowało 
8 osób, z czego po 3 chłopców i dziewcząt 
i 2 rodziców. Konkurencje były bardz.o wi
dowiskowe, choć niekiedy trochę niebez
pieczne. Na szczęście nie było poważniej
szych kontuzji. Dzieci i ich rodzice „chodzi-

li na szczudłach'', a był to rodzaj wiaderek, 
utrzymywanych pod stopami sznurkami 
trzymanymi w rękach, rzucali beretem, ści
gali się w gumowcach - co dla dzieci było 
W)'.jątkowo trudne, zważywszy, że rozmiar 
tego obuwia był znaczenie większy od ich 
stóp, skakali w workach. Kolejnymi konku
rentjami były: wyścig ~ienic - przemiesz
czanie się na ławce w pozycji siedzącej , 
wyścigi z wodą-w konkurencji tej należało 
jak najszybciej napełnić wodą słój do ozna
czonego miejsca, przenosząc ją małym kub
kiem, znajdującym się 10 m dalej, sztafeta 
z wyrazami - zapisanie podanego wyrazu 
po jednej literze, na tablicy, do której trzeba 
było dobiec. 

Na zakończenie zmagań sportowych ro
dzice zaprosili dzieci na kiełbaski z grilla lub 
na poczęstunek w klasie. 

(mwk) 

Bieg z kubkiem pełnym wody nie był łatwy, choć jurorzy pozwolili na przy
krywanie kubka ręką, aby jak najmniej wody stracić . 
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MAMY BARAZE 
Biorąc pod uwagę, ż.e pnez kilka miesię

cy na placu nie obejrzymy Krystiana Bo
limowskiego przed najważniejszym me
cz.em w sez.onie „Ptaki" miały wystąpić, bez 
swoich pięciu podstawowych graczy! Ale 
piłkarze Cyzio wykazali się nie lada charak
terem. Styszko, Wyszogrodzki i Wtlk po
stanowili zagrać na własną odpowiedzial
ność, na blokadach medycznych. Natomiast 
Gawlik konsultował się z chirurgiem, który 
na szczęście wykluczył zerwanie wiązadeł 
i Piotrek mógł w sobotę wystąpić. 

A plan był prosty - wygrać i nie czekać 
na wieści z Wysokiego Mazowieckiego gdzie 
grało Mazowsze, a potem cieszyć się z hi
storycznego miejsca. 

.zanim jednak zaczęły się najważniejsze 
w historii łowicko-głowieńskie derby, dzia
łacze „ptasiego" klubu w imieniu piłkarzy, 
trenerów i kibiców złożyli wiceprezesowi 
z.mządu Okręgowej SpOłdzielni Mleczarskiej 
- Wojciechowi Jezierskiemu, życze
nia z okazji jubileuszu 1 OO-lecia powstania 
zakładu i wręczyli puchar z podziękowa
niami za ogromną pomoc w fimkcjonowa
niu klubu. No a potem rozpocz.ęło się spo
tkanie, które na pewno z racji swego znacze
nia, na długo pozostanie w pamięci tutej
szych fanów piłki nożnej. Równieżzewzglę
du na doping, który po kilku latach ponow
nie zawitał na stadion Pelikana. A zorganizo
wał go nie kto inny tylko ... Mariusz Ję
drzejewski - bramkarz rezerw łowickiej 
drużyny. Brawo za inicjatywę! Moż.e tak ci 
wszyscy którzy tyle razy obiecali pomagać 
swoim pupilom teraz podchwycą pomysł 
,,Jędrzeja" i już na baraż.ach znów zapre
zentuje się klub kibica ... 

Od pierwszych minut do roboty wzięli 
się gospodarze, którzy już na początku 
chcieli zapewnić sobie sukces. W 6. minucie 
Wilk zagrał do Radosława Kowalczy
ka, ale tym razem jeszcze Radkowi nie uda
ło się wpisać na listę strzelców. Już minutę 
potem umiejętnościami muSiał wykazać się 
Mariusz Jabłoński. Wilk otrzymał dobre 
podanie będąc w polu karnym i mimo ż.e był 
naciskany pnez rywala, zdołał się odwró
cić z futbolówką i mocno kopnąć. Ale jak 
wspomniałem golkiper Stali zachował się bez 
zarzutu. Miejscowi atakowali zajadle. Dużo 
grali na jeden, dwa kontakty, sporo biegali, 
widaC było, ż.e są bardziej zdeterminowani 
od rywala No i wreszcie w 13. minucie do
pięli swego. Akcja trzech ekg;. widzewiaków. 
Najpierw niesygnalizowany strzał Wilka po 
rykoozecie trafia na prawą stronę do Bog
dana Jóźwiaka, który zagrywa mocną 
piłkę w pole karne gdzie był Kowalczyk i 
prowadzimy 1 :O! Nie muszę opisywać co 
się działo na trybunach i na murawie! Ale 
biało-zieloni zdawali sobie sprawę, '-e nie
bezpiecznie jest zadawalać się takim rezul-
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Piłkarze Pelikana nie mieli większych problemów z pokonaniem Gossa-Stali 
Głowno. Coraz odważniej w ekipie biało-zie/Ónych radzą sobie ,,młodzi''. Kon
rad Bolimowski (nr 14) był nawet bliski zdobycia gola. 

tatem i ż.eby spokojnie kontrolować prze
bieg spotkania, trzeba podwy:ższyć wynik. 
Stąd nadal praktycznie nie schodziliśmy z 
połowy gości. W tym okresie piłkarze z 
Głowna nie umieli jakoś groźniej zaatako
wać bramki Roberta Romanowskiego, 
zatrudniając go jedynie yrzy rzutach roż
nych. Starał się Adrian Swiątek, ale jeden 
z najskuteczniejszych napastników m ligi 
nie miał łatwego życia z najlepszą obroną 
naszej grupy. Za to w 28. minucie wicelider 
rozegrał pokazową akcję. Gawlik odebrał 
futbolówkę rywalowi, pomknął prawą 
stroną i podał do Wilka, który technicznym 
uderzeniem po raz drugi pokonał Jabłoń
skiego. Ten gol nieco zmienił obraz gry. Peli
kan już nie atakował z taką pasją a inicjaty
wę przejęli goście. Niewiele wprawdzie z 
rńej wynikało, ale nasza defensywa z nieza
wodnym Zbyszkiem Czerbniakiem na 
czele musiała raz po raz mieć się na baczno
ści. Tak na prawdę kibicowskie serca fanów 
Pelikana zadrżały tylko raz. W 39. minucie 
po błędach z tyłu, Pawłowi Adamcowi 
udało się dośrodkować ale uderzenie głową 
Piotra Głąby poszybowało nad po
przeczką. Do przerwy mieliśmy więc wy
nik - marzenie i nic rńe wskazywało na to 
ż.eby coś miało się w tej materii zmienić. 

Drugie 4S. minut nie były już tak efek
towne w wykonaniu łowiczan. Wprawdzie 
zaraz po wznowieniu gry Gawlik obsłużył 
Wilka i ten kopnął z siedemnastu metrów 
tuż nad popzzeczką, ale potem coraz mniej 
było łowickiej ofensywy. Gra stała się mniej 
ciekawa i bardziej chaotyczna. Warte odno
towania był ciekawie rozegrany rzut wolny 
po którym młodszy z braci Bolimowskich 
- Konrad strzelił mocno, ale znów·Jabłoń
ski świetnie wyszedł z opresji. Przyjezdni 

nie stworzyli sobie praktycznie i.adnej kla
rowniejszej sytuatji, choć w drugiej odsło
rńe byli znacznie agresywniejsi i skorzy do 
ataków. Stawało się powoli jasne, ż.e znamy 
wynik tego meczu, a co za tym idzie zespół 
który zagra w baraż.ach. Jeszcze akcja najlep
szego wśród „stalowców" - Michała 
Łochowskiego, kilkaniecelnych,,wrzutek'' 
ze stałych fragriienrow gry, po których Ro
manowski nie musiał interweniować, jedno 
mocne uderzenie Adamca i koniec meczu. 

Kiedy po końcowym gwizdku sędziego 
łowiczanie odtańczyli taniec triumfu, na try
bunach długo wiwatowano na ich cześć. Pił
karze podrzucali do góry prezesa Janusza 
Białasa, trenera Cyzio i swojego kierowni
ka Andrzeja Miziołka, a potem święto
wali w szatni. Teraz czeka ich „wycieczka" 
.do Grójca, na którą z pewnością nie poje
dzie większość piłkarzy z pierwszej jede
nastki. O przygotowaniach do barażu, o~
strojach przed nim i rywalu napiszemy, jak 
wspominałem, w następnym numerze NŁ. 

Bogusław Bończak 

O meczu po meczu: 
Trener Pelikana· Jacek Cyzio: Bar

dzo się cieszę. Osiągnęliśmy zamierzony cel. 
Wielu skreślało tę drużynę z racji wieku, 
tymczasem moi gracze udowodnili ż.e nie 
należy patrzeć w metrykę tylko na umiejęt
ności. Do Grójca pojedziemy w rezerwo
wym zestawieniu, ci którzy grali najwięcej 
plus „wykartkowany'' Zbyszek Czerbrńak 
zostaną w domu. Ale dla mnie jeszcze sezon 
się nie skończył. Chcielibyśmy wygrać ba
rażowy dwumecz oraz mecze finałowe wo
jewódzkiego Pucharu Polski. I do tego się 
będziemy przygotowywać. . . BoB 

łowickie . mleko lepsze 
' 

Jak więc widać gospodarze chcieli szyb-
ko otworzyć wynik. Grali nieźle, ale ner
wowo, bńik:owało wykończenia akcji. Go
ście też prezentowali się całkiem przyzwo
icie, stąd zawody były fajnym, przyjem
nym w oglądaniu widowisKiem. Gzasem 
tylko przeszkadzał piłkarzom sędzia, bo np. 
widział spalonego kiedy absolutnie go nie 
było. W 20. minucie finnowy kros Zbysz
ka Czerbniaka do Kowalczyka, ale ten 
przewraca się i traci piłkę. Za chwilę trybu
ny znów bliskie euforii, tym razem po ude
rzeniu Jóźwiaka, ale ponownie futbolówka 
minirnalnieprzeszłaobokbramki.DuetJóź
wiak - Kowalczyk pokazał się ponownie w 
27. minucie. Znakomite dogranie popular
nego ,,Józka" i dobra ,,główka" ,,Kowala" o 
centymetry mija „okienko"bramki Iwanow
skiego. Goście poważniej zagrozili Rober
towi Romanowskiemu dopiero w 38. 
minucie. Na strzał zdecydował się Tomasz 
Jakuszewski, ale bramkarz z Łowicza jak 
zwykle zachował się bez zarzutu. Do p!Ze-

, · rwynie oglądaliśmy więc bramek, co niepo-

koiło kibiców zważywszy, ż.e w Grójcu Ma
zowsze wygrywało ze Znicz.em 1 :O. Ozna
czało to, ż.e po 4S. minutach mieliśmy już 
tylko „oczko" przewagi nad rywalem do 
drugiego mitjsca 

Ale drugie 45 minut to popis gry ,,Pta
ków", a zwłaszcza Gawlika, któremu trener 
Jacek Cyzio znalazł optymalne miejsce 
na boisku. Przyznam, ż.e Piotrb bardziej 
widziałem w defensywie. Tymczasem od 
kilku kolejek regularnie wpisuje się na listę 
strzelców zdobywając ważne i piękne gole. 
Ale zanim nastąpił ,,Kazik show'', gola zdo
był Kowalczyk, jednak boczny sędzia pod
niósł chorągiewkę sygnalizując ofsajd. Z"3 
chwilę po strzale głową Styszki obrońca 
wybija piłkę z bramki. No i wreszcie przy
szła 5S. minuta i znakomita centra z prawej 
strony Jóźwiaka. Akcję zamykał Gawlik i 
głową nie dał najmniejszych szans bramka
rzowi. Wielka radość gospodarzy, którzy 
jednak nie zwalniali tempa. W 60. minucie 
rzut wolny z ponad czterdżiestu metrów 
wykonywał Jóźwiak. Mocno bita piłka tra-

fiła w rękę któregoś z graczy z Freskovity
Ruchuł arbiterbezwahania wskazałna„wap
no". Gawlik kopnął precyzyjnie i Iwanow
ski, mimo ż.e wyczuł intencję strzelca, mu
siał wyciągać piłkę z siatki. 

Przyjezdni próbowali odpowiedzieć. 
Szarpał lewą stroną Adamczyk, starał się 
Jakuszewski, jednak ich kontry powstrzy
mywał Czerbniak albo brakowało celności 
w podaniach i strzałach. W78. minucie :znów 
kapitalnie zachował się Gawlik. Pomknął 
prawą stroną i idealnie obsłużył Marcina 
Kosiorka. Ten jednak stając pięć metrów 
przed pustą bramka źle uderzył futbolówkę 
i nie podwyższył prowadzenia. ,,Marcel" 
odkupił trochę swoje winy tuż przed koń
cowym gwizdkiem sędziego -podał do Ko
walczyka, który doszedł do piłki dzięki kik
sowi obro.ńcy i z najbliższej odległości spo
kojnie ustalił wynik meczu. 

Pewne zwycięstwo odniesione w ładnym 
stylu na pewno cieszy. Martwią natomiast 
kontuzje kilku kluczowych graczy ... 

Bogusław Bończak 

Piłka nożna - 27. kolejka klasy okręgowej 

Praktycznie wszystko jasne 
Na trzy kolejki przed zakończeniem roz- • ORLĘTA Cielądz - GKS Głuchów 

grywek już praktycznie wszystko jasne. _ 1:1 (0:0); br.: Jakóbowski (9o+2 kamy) -
Awans do N ligi wywalczy ponownie naj
prawdopodobniej rawska Mazovia, a „okrę
gówkę" opuszczą trzy ostatnie drużyny: 
GLKS Wołucza, Olimpia Chąśno i Sierako
wianka. 

27. kolejka SKO: 
• ORZEŁ Nieborów - CZARNI 

Bednary 1:4 (1:2); br.: Polak (20) -
Pisarek 2 (32 i 6S) i Rafał Gala 2 (36) 
i 80). . 

•ASTRA Zduny- MAWVIA Rawa 
Mazowiecka 1:5 (0:1); br.: Płuska (65) -
Rzepecki (32), Marcin Mańkowski (SO), 
Lukasz Choderski 2 (S l i 70) i Piotr Pie
trzak (S4). 

• POGOŃ Bełchów - SOKÓŁ Re.. 
gnów 2:1 (1:1); br.: Tomasz Małkus (43) i 
Lukasz Plichta ( 68) - Cheba (23). 

• MACOVIA Maków - LAKI'OZA 
Łyszkowice 0:2 (0:1); br.: Leszek Bo
czek (42) i Wojda (68). 
•BIAŁKA Biała Rawska-OLIMPIA 

Chąśno 4:1 (2:0); br.: Wielgus 2 (3S i 7S 
kamy), Kowalski (40) i Cuk:iert (65)- Mar
cin Matuszewski (90). 

• GLKS Wołucza-SIERAKOWIAN
KA Sierakowice 3:1 (2:0); br.: Michalik 2 
( 11 i 30) i Augustyniak (71) - Strączyń

ski (SS). 

Sobiesiak (SO). 
Pauza: WIDOK Skierniewice. 

l. Mazovia Rawa Maz. (I) 25 68 119-11 
2. Widok Skierniewice (2) 25 62 94-20 
3. Białka Biała Rawska (3) 25 51 45-27 
4. Pogoń Bełchów (4) 26 49 67-43 
5. Czarni Bednary (6) 25 46 56-36 
6. Astra Zduny (5) 25 · 45 78-50 
7. GKS Głuchów (7) 26 37 47-44 
8. Macovia Maków (8) 25 33 37-47 
9. Orlęta Cielądz (CJ) 25 2C} 41-74 

10. Laktoza Łyszkowice (11) 25 28 43-68 
11. Sokół Regnów (1 O) 26 25 33-56 
12. Orzeł Nieborów (12) 24 24 4il-51 
13. GLKS Wolucza (14) 25 17 32-8CJ 
14. Olimpia Chąśno (IJ) 24 16 37-80 
15. Sierakowianka (15) 25· 10 27-100 

W 28. kolejce skierniewickiej klasy okrę
gowej w weekend 10-11 maja zagrają: sobo
ta - godz. 16.00: Mazovia Rawa Mazowiec
ka - Pogoń Bełchów, Widok Skierniewice -
GLKS Wołucza, niedziela - godz. 11.00: 
Laktoza Łyszkowice - Astra Zduny (w 
Łowiczu na stadionie OSiR), godz. 14.00: 
Olimpia Chą,mo - Macovia Maków, godz. 
lS.00: Sierakowianka Sierakowice - Orzeł 
Nieborów, godz. 16.00: Sokół Regnów -
Orlęta Cielądz i Czami Bednary-Białka Biała 
Rawska Pauza: GKS Głuchów. (pad) 

Piłka nożna - skierniewicka klasa A 

Witonia poza podium 
Na pięć minut przed końcem meczu Wi

tonia Osiek prowadziła w meczu z rezerwa· 
mi Unii Skierniewice 3:2 (bramki zdobyli: 
Klzysztof Papuga 2 i Mariusz Traku!), 
ale mecz ten zakończył się jednak zwycię
stwem gości 3:4. 

Awans do klasy okręgowej wywalczą 
dwie najlepsze drużyny (Unia II i najpraw
dopodobniej Jutrzenka Drzewce), a z ligi 
spadnie pięć ostatnich zespołów. 

24. kolejka: Witonia Osiek - Unia II 
Skierniewice 3:4, Agroma Kutno Wali
szew - Vagat Domaniewice 1:2, Torpedo 
Celinów - Juvenia Wysokienice I :2, Ju
trzenka Drzewce - Fenix Boczki 3:0, 
Muskador Wola Pękoszewska - Pogoń Go
dzianów 2:0, ManchatanNowy Kawęczyn 
- Zryw Wygoda 3:0, Olympic Słupia - Ju
trzenka Mokra Prawa S:5. 
I. Unia n Skiemiewice (1) 24 62118-39 
2. Jutrzenka Drzewce (2) 24 50 66-32 
3. Jutrzenka Mokra Prawa (4) 24 44 68-47 

4. Witonia Osiek (3) 24 44 59-45 ,„ 
5. Juvenia Wysokienice (5) 24 40 45-39 
6. Pogoń Godzianów (6) 24 36 63-4(} 
7. Muskador Wola Pęk. (8) 24 35 57-63 
8. Torpedo Celinów (7) 24 34 53-55 
9. Manchatan N. Kawęczyn (9) 24 30 52-71 

10. Zryw Wygoda (10) 24 26 49-67 
11. Olympic Słupia (11) 24 26 41-4(} 
12, Vagat Domaniewice (12) 24 22 40-65 
13. Agroma Waliszew (13) 24 17 35· 77 
14. Fen:ix Boczki (14) 24 17 31-79 

W niedzielę 11 czerwca o godz. 11.00 
rozgrywana będzie przedostatnia - 2S. ko
lejka, w której zagrają: Olympic Słupia -
Witonia Osiek, Juttz.enka Mokra Prawa -
Muskador Wola Pękoszewska, Pogoń Go
dzianów -Torpedo Celinów, Juvenia Wyso
kienice - Manchatan Nowy Kawęczyn, 
7Iyw Wygoda - Agroma Kutno Waliszew, ' 
Vagat Domaniewice - Jutrzenka Drzewce 
i Fenix Boczki- Unia II Skierniewice. 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - skierniewicka klasa B 

Wygrali w dziewiqtkę 
• Skierniewicka Klasa B - grupa/: 
Co prawda ekipa Naprzodu Jamno poje

chała do Gągolina na mecz z RTS tylko w 
dziewięcioo50bowym składzie, ale mim o 
to zainkasował trzy punkty za zwycięstwo 
6:3 (4:2), a bramki w zespole prezesa Grze
gorza Kapusty strzelili: Grzegorz Bor
cuch 2, Radosław Kosiorek 2, Marcin 
Płacheta i Sylwester Stępniewski. 

18. kolejka: Dąr Placencja - Rawka Boli
mów 4: I, Start Złaków Borowy - Macovia 
II Maków 8:0, RTS Gągolin -Naprzód Jam
no 3:6, Victoria Zabostów - Olimpia Nie
dźwiada 3:0 (w.o.), Kopernik Kiernozia -
Meblomax Zielkowice 3:0 (w.o.). Pauza: 
Victoria Bielawy. 
l. Kopernik Kiemozia (2) 18 43 52-13 
~· DarPlacencja (3) 18 42 63-20 
3. Rawka Bolimów (I) 18 42 54-25 
4. Naprzód Jamno (4) 18 34 47-34 
5. Victoria Zabostów (5) 19 31 43-43 
6. Start Złaków Borowy (6) 18 28 37-25 
7. Victoria Bielawy (7) 18 19 29-45 
8. RTS Gągoł in (8) 19 l 9 33-54 
9. Macovia II Maków (9) 18 18 25-60 

10. Meblomax Zielkowice (10) 18 9 18-4(} 
11. Olimpia Niedźwiada (Il) 18 9 18-51 

W przedostatlliejjuż- 21. kolejce klasy B 
w niedzielę 11 czerwca o godz. 11.00 za-

grają: Victoria Bielawy-Dar, Naprzód- Vic
toria Zabostów i Maco\tia Il - Kopernik. 
Mecze zweryfikowane: Olimpia Niedźwia
da- Start 0:3 (w.o.) i Meblomax -Rawka 0:3 
(w.o.). Pauza: RTS Gągolin. 

• Skierniewicka Klasa B - grupa Il: 
24. kolejka: Wulkan Wólka Lesiewska -

Białka II Biała Rawska 6:0, Iskra-Dobropasz 
Babsk - Torpedo Il Celinów 3:2, Victoria 
Chrząszczew-Sokół Księi.a Wola S: 1, Olim
pia Paprotnia - Lesiew Wólka Lesiewska 
6:0, Wola Wola Chojnata- Sobpol Konopni
ca 4:1, GLKS RZD Żelazna - Miedniewi
czankaMiedniewice0:3 (w.o.). Pauza: LKS 
Grabice. 

1. Sobpol Konopnica (I) 22 52 85-16 
2, LKS Grabice (2) 22 48 83-43 
3. Wola Wola Chojnata (3) 22 48 72-27 
4. Olimpia Paprotnia (4) 22 43 68-30 
5. Białka II Biala Rawska (5)22 43 61-28 
6. lskra-Dobropasz Babsk (6)22 42 70-50 
7. Victoria Chrząszczew (7) 22 33 50-50 
&. Wulkan Wólka Lesiew. (8)22 27 55-58 
9. Miedniewiczanka (9) 22 26 52-71 

10. Torpedo II Celinów (10) 22 17 31-78 
Il. LesiewWólka Les. (Il) 22 17 31-74 
12. Sokół Księża Wola (12) 22 10 21-90 
13. GLKS RZD Żelazna (13) 22 3 7-77 

Paweł A. Doliński 
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Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów, miodzików i orlików 

CZY VAGAT ZAGRA W .WOJEWÓDZKIEJ 
LIGA OKRĘGOWAJUMORÓWSTAR

S2YCH: 
24. kolejka: Start Zlaków Borowy-Or

lęta Cielądz 1:2, GLKS Wołucz.a - Maz.o.. 
via Rawa Mazowiecka 2:9, Dar Placencja 
- Widok Skierniewice 2:3, Pogoń Beł
chów - Jutrzenka Mokra Prawa 7:0, Si~ 
rakowianka Sierakowice - Astra Zduny 
0:3 (w.o.), C7.lll1li Bednary - Unia Skier
niewice 1:2. Pauza: Rawka Bolimów. 
1. Mazovia Rawa Maz. 22 59 172-20 
2. Widok Skierniewice 22 54 76-36 
3. Pogoń Bełchów 23 47 69-40 
4. Unia Skierniewice 22 44 92-31 
5. Orlęta Cielądz 22 40 71-55 
6. Astra Zduny 22 36 36-38 
7. Czarni Bednary 22 32 46-57 
8. Rawka Bolimów 21 24 37-78 
9. Dar Płacencja 22 23 48-65 

10. Start Złaków Borowy 22 .17 34-69 
I I.Jutrzenka Mokra Pr. 22 16 31-84 
12. Sierakowianka 22 I3 25-82 
13. GLKS Wołucza 22 IO 33-85 

LIGA OKRĘGOWA „DEYNY": 
19.kolejka: Widok Skierniewice-Zryw 

Wygoda 3:0. Mecz: Laktoza Łyszkowice 
-Macovia Maków przełoż.ooo. Pauz.a: Unia 
Skierniewice. 
J. Unia Skierniewice 15 45 13-7 

2. Widok Skierniewice 16 32 58-33 
3. Macovia Maków 14 22 28-51 
4. Zryw Wygoda 15 7 9-74 
5. Laktoza Lyszkowice 14 3 12-55 

KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWI
CZA:. 

J 9. kolejka: Vagjłt Domaniewice· Start 
Złaków Borowy 3:0, Olimpia Niedźwia
da - Juvenia Wysokienice 2:3. Pauz.a: F~ 
nix Boczki. 
l. Vagat Domaniewice 16 34 54-26 
2. Juve'nia Wysokienice 15 27 42-32 
3. Fenix Boczki 15 25 48-33 
4. Olimpia Niedźwiada 15 18 35-36 
5. Start Złaków Borowy 15 9 14-66 

.Kl.ASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO: 
•PELIKAN Łowicz - OLIMPIA Pa

protnia 17:0; br.: Piotr Gawrysiak 6, Mate-
usz Krysiak 4, Patryk Pomianowski 3, Do
mińczak 2, Plichta i Patryk Nieradka 

Pelikan: Milczarek (31 Kolasiewicz) -
Wardziak ( 40 Bnozowski), Pędziejewski, 
Dyngus, Nieradka (50 Szufliński)- Kanto
rek, Gawrysiak, Krysiak, Plichta - Pomia
nowski, Domińczak. 

Bardzo efektoWnie 7.akończyli tegorocz
ny sezon młodzi gracze Pelikana z rocznika 
1993. Zespół trenera Jarosława Rachu
bińskiego pokonał swoich rówieśników z 

Olimpii l'aprotnia aż 17:0. Łowiczanie już 
wcz.eśniej zapewnili sobie awans do ligi wo
jewódzkiej nie ponosz.ąc w rozgrywki ani 
jednej porażki Gecien remis). , 

15. kolęjka: Laktoza Łyszkowice-Astra 
Zduny 1:4, Olimpia Chąśno - Unia 
Skierniewice I :5, Widok Skierniewice -
Żak Godzianów 0:1, Pelikan Łowicz -
Olimpia Paprotnia 17:0. Pauza: Marovia 
Rawa Mazowiecka. 
1. Peflkan Łowicz 14 40 115-7 
2. Unia Skierniewice 13 34 78-15 
3. Żak Godzianów 13 I 8 23-32 
4. Mazovia Rawa Maz. 13 18 29-51 
5. Olimpia Cb~śno 13 17 25-59 
6. Widok Skierniewice 13 14 19-48 
7. Astra Zduny 14 7 2ł-70 
8. Laktoza Łyszkowice 13 ? 15-42 

KLASA OKRĘGOWA ORLIKOW: 
Z.aleg!y mecz l O. kołęjki: Unia II Skier

niewice - Start ZJaków Borowy 2:0. (pl 
1. Unia II Skierniewice 14 38 117-2 
2. Pelikan Łowicz 14 34 1J 8-6 
3. Widok I Skierniewice 14 27 46-16 
4. Unia I Skierniewice 13 19 27-54 
5. Start Złaków Borowy 13 17 30-22 
6. Mazovia l Rawa Maz. 14 15 24-61 
7. Widok Il Skierniewice 14 IO 23-54 
8.MazoviallltawaMaz. 14 O 2-172 

Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna w lekkiej atletyce 

Wicemistrzowska · „Jedynka· 
Kutno, 23 maja W rozgrywanej nasta

dionie kutnowskiego MOSiR Rejonowej 
Gimnazjadzie Szkolnej w lekkiej atletyce 
znakomicie spisała się ekipa chłopców z 
Gimnazjum nr l w Łowiczu. Podopieczni 
Waldemara Kreta wywalczyli drugie 
miejsce, które dało im tym samym awans do 
finałów wojewódzkich w ttj imprezie. 

Indywidualnie na najwy2szym stopniu 
podium stanęli w skoku wdał Józef Szkup 
(GP 1Łowicz),któryuzyskałodległość6,ll 
m oraz Łukasz Wróblewsl_<i w biegu na 
1000 m - 2:48,23 min, a chugi był w tym 
biegu Witokł Kapusta - 2:56,22 min, tak
że drugie miejsca zajęli Kamil Wójcik w 
biegu na 300 m - 39,92 s oraz w pchnięciu 
kulą Kamil Gmosiński-11,12 m,atakże 
chugiemiejscezajęlasztafeta4xl00mchłop-

ców z GP 1 (Józef Szkup, Paweł Wró
blewski, Kamil Wójcik i Norbert Sa
wicki)- 47,44 s. Natomiast trzecie miejsca 
zajęli: w skoku wzwyż Paweł Wójcik -
169 cm oraz w skoku w dal Paweł Wró
blewski - 5,66 m. 

• DZIEWCZĘDI.: 
l. GP 2 Skierniewice 1348 
2. GP l Kutno 1238 
3. OP 2 Kutno 1187 
4. G~ Boguszyce Jl 19 
5. GP 1 Skierniewice 1087 
6. GP I Lowicz I 03ł 
7. GP 3 Łewici 904 
8. GP 1 Rawa Mazowiecka 755 
•CHŁOPCY: 

I. GP 1 Kutno 1388 
2. GP 1 Łowicz 1378 

3. GP Biiłła lliwska 1226 
4. GP 2 Skierniewice 1153 
S. GP Domuiewice · 1065 
6. GP l Rawa Mazowiecka 1008 
7. GP 3 Skierniewice 967 
8. GP 2 Kutno 847 

Drugie miejsce wywalczyli uczniowie 
Gimnazjum nr l w Łowiczu, a w wiceini
stnowskim składzie :znaleźli się: JózefSzkup 
(133), Łukasz Wróblewski (128), Kamil 
Wójcik (120), Paweł Wójcik (109), N01bert 
Sawicki (108), Kamil Gmosiński (106), Wi
told Kapusta (104), Paweł Wróblewski (99), 
Tomasz Dymek (98), Krzysztof Rykow
ski (98), Kamil Patos (96), Marcin Szczy
piński (86) i KrzysztofU:rbanek (75) - na
uczyciel w-fWaldemar Kret 

Paweł A. Doliński. 

Sport szkolny- Wojewódzka Gimnazjada Szkolna w lekkiej atletyce 

Brqzowy medal GP 1 towicz 
Kutno, 30 maja. Po brązowy medal rencji drugi był Tomasz Dym8k. 5,91 m, 

tegorocznej Wojewódzkiej Gimnazjady a druga przybiegła także sztafeta z Gimna
Szkołnej w lekkiej atletyce sięgnęli ucznio- zjum m I w Łowiczu 4xl OO m (Tomasz 
wie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Wycho- Dymek, Józef Szkup, Kamil Wójcik i 
wankowie Waldemara Kreta wywal- Norbert Sawicki)- 46,53 s. Trz.ecie mięt 
czyli ponadto sporo indywidualnych suk- scewywalczyłnatomiastwbieguna300m 
cesów. W biegu na 100 m zdecydowanie Kamil Wójcik- 39,52 m. 
wygrał Mariusz Woźniak - 11,28 s, w • • CHŁOPCY: 
biegu na 1 OOO m triumfował Łukasz Wró- I. GP Łęczyca 
blewski - 2:48,44 min, a Józef Szkup Z. ZSS Aleksandrów 
skoczył w dal 6,04 m. W tej samej konku- 3. Gł' I Lowip: 

1679 
1582 
1460 

Brązowymi medalistami mistrzostw 
województwa łódzkiego SZS okazali się 
uczniowie GP l Łowicz: Mariusz Woźniak 
(174), Kamil Wójcik (129), Józef Szkup 
.(128), Łukasz Wróblewski (127), Tomasz 
Dymek (117), Norbert Sawicki (114), Paweł 
Wróblewski (l 14),Kami1Gmosiński(l04), 
Krzysztof Rykowski (lOl):Paweł Wójcik 
(94), Witold Kapusta (87), Rafał ZJ!wadzki 
(77), Kamil Patos (69) i KrzysztofU:rbanek 
(68)-nauczyciel w-fWaldemar Kret (p) 

Lekka atletyka -XI/ edycja „Czwartków lekkoatletycznych" 

Nailepsi na finał kraiowy 
Skierniewice, 29 maja. Po raz dzie

siątyw Skierniewicach roz.egrano finał miej
skim XIl edycji „Czwartków lekkoatletycz
nych", a czołowe miejsca (co za tym idzie 
miejsca w finale krajowym) wywalczyli 
młodzi sportowcy z Ziemi Łowickiej. W 
tym roku nasz.e miasto reprezentowali za
wodnicy UKS Korabka oraz UKS Jedynka 
Łowicz i tradycyjnie już odegrali w nich 
maczącą rolę. Nim jednak doszło do osta
tecznego finału młodzi lekkoatleci dziewię
ciokrotnie spotykali się na bieżni, skoczni i 
rzutni, by sprawdzić swoje umiejętności. 
Ostatecznie prawo startu w Finale Krajo
wym w Warszawie, który odbędzie się w 
dniach 12-13 czerwca 2006 roku, zapewni
ło sobie jedenastu podopi=ych Sławo
mita Kannelity (UKS Korabka) oraz sze
ściu Marzeny Pawlak (UKS Jedynka). 

• 60 metrów: I>ziewczęta: rocznik 1994: 
2. Aneta Zwolińska (UKS Korabka - SP 3 
Łowicz), 3. Halszka Kalińska (UKS Ko
rabka-SP3Łowicz),rocznik 1993: 2.KJau
dia Chojecka (UKS Korabka - SP 3 
Łowicz). Chłopcy: rocznik 1995: I. ·Kon
rad Reczycki (UKS Korabka - SP 3 
Łowicz), rocznik 1994: I. Piotr Podsędek 
(UKS Korabka - SP 3 Łowicz). • 300 m: 
Chłopcy: rocznik 1994: 2. Kamil Dudziń
ski (UKS Korabka- SP 3 Łowicz), 3 Seba
stian Wilk (AZS Łowicz - SP 1 Łowicz). 
• 600 m: Dziewczęta: rocznik 1995: 2. 
Ilona Gawęcka (AZS Łowicz - SP 1 
Łowicz), rocznik 1994: I. Patrycja Grzy
wacz (UKS Korabka - SP 3 Łowicz), 2. 
Sylwia Dudzińska (AZS Łowicz „ SP l 
Łowicz).• IOOOm: Chłopcy: rocznik 1994: 
2. Rafał Sołtysiak (UKS Korabka - SP 3 

Łowicz), rocznik 1993: I. Patryk Pomia
nowski"(AZS Łowicz - SP l Łowicz), 2. 
Lukasz Gawroński (AZS Łowicz - SP 1 
Łowicz). • SKOK W DAL: Dziewczęta: 
rocznik 1994: 2. Halszka Kalińska (UKS 
Korabka- SI' 3 Łowicz). Chłopcy: rocznik 
1995: 3. Konrad Reczycki (UKS Korabka 
- SP 3 Łowicz), rocznik I 994: I. Sebastian 
Wilk(AZSŁowicz-SP I Łowicz),2. Piotr 
Podsędek (UKS Korabka - SP 3 Łowicz). 
• Pll.ECZKA PALANTOWA: Dziewczę
ta: rocznik 1995: I. Dona Gawęcka (AZS 
Łowicz - SP l Łowicz), rocznik 1994: 3. 
Iwona Kucińska (AZS Łowicz - SP l 
Łowicz, rocznik 1993: 2. Sylwia Adamas 
(UKS Korabka- SP 3 Łowicz), 3. Michali
na Bura (UKS Korabka - SP 3 Łowicz). 
Chłopcy: rocznik 1993: I. Piotr Antosik 
(UKS Korabka- SP 2 Łowicz). (p) 

8.06.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Po raz kolejny mistrzami gminy Zduny w piłce siatkowej zostali zawodnicy 
LZS Retki, którzy okazali się lepsi od teamu Karol i Spółka. 

Piłka siatkowa -Amatorskie Mistrzostwa Zdun 

LZS Retki znów mistrzem 
Zduny, 28 maja. W gminie :zduny po 

dłuższ.ej pu.erwie 7.akończono już V edycję 
Amatorskich Mistrzostw :zdun w piłce siat
kowej. W bardzo ważnym meczu, który 
mógł mieć znaczenie dla ostatecznego ułda
du tabeli, faworyt rozgrywek LZS Retki po
konał graczy z Technikum w liluńskiej Dą
browie. Tym samym ekipa Adama Ko
tlarskiego cieszyła się z kolejnego tytułu 
mistizowskiego. 

Z rozgrywek zadowolona może być dru
żyna Karola Kosmowskiego. Ekipa 
Karol i Spółka wygrał ostatni pojedynek z 
Elitą Strugienice i-dzięki temu zajęła chugie 
miejśce. Na podium stanęli również zawcxl
nicy ze Strugienic, którzy w tabeli wyprze
dzili młodych zawqdników z Technikum. 
'ZALEGŁY MEĆZ: 
• ELITAStrugienice-JackowiceLaź

niki 3:0 (w.o) 
5. KOLEJKA AMZ: 
• SIDMANO Zduny-JackowiceLaź

niki 3:0 (w.o.) 
•TECHNIKUM ZduńskaDąbrowa-

12S Retki 0:3 (25:27,21:25, 20:25) 

•KAROL I SPÓLKA- ELITA Stru
gienice 3:1 (26:24, 19:25, 25:19, 25:18) 
I. LZS Retki (1) 5 12 13:4 
2. Karol i Spółka (2) 5 12 13:6 
3. Elita Strugienice (4) 5 10 12:7 
4. Technikum Zd. Dąbr. (3) 5 8 10:8 
5. Shimano Zduny (5) 5 3 3:12 
6. Jackowice Łaźniki (6) 5 O 1:15 

W składzie zwycięskiej ekipy LZS Retki 
grali: Adam Kotlarski, Tomasz Klimkiewicz, 
Rafał Koza, Maciej Koza, Jacek Koza, Mie
czysław Anysz.ka i Janusz Mwas. 

W składzie drużyny z chugiego miejsca 
występowali: Karol Kosmowski, Kamil 
Kosmowski, Adam Kosmowski, Wojciech 
Masłowski, Kamil Owczarek,Łukasz Swiąt
kowski, Tomasz Piwowarski i Prz.emysław 
Jagoda 

Na tnecim miejscu uplasowała się ekipa 
ze Strugienic, grająca w składzie: Andu.ej 
Węgierek, Mariusz Węgierek, Michał War
da, Tomasz Kosmowski, Robert Ignaczak, 
Piotr Ignaczak, Michał Wieteska i Adam 
Papuga. 

Zbigniew Łaziński 

Sport szkolny - Wojewódzka Gimnazjada Szkolna 
w piłce ręcznej chłopców 

Nie wygrali z zawodowcami 
Łódź, 17 maja. Jedyną zupełnie ama

torską drużyną, która dotarta do fazy półfi
nałowej Wojewódzkiej Gimnazjady Szkol
nej w piłce ręcznej chłopców, był team re
prezentujący Gimnazjum w Popowie. Pod
opieczni Bernarda Wuclkiewicza i.ary
wali mieli ,,.5Z.CZypiomistów" ChKS Łódź, 
VictoriiTomas:Wwmawwiecki, WKSWi~ 
luń (te zespoły grały w grupie B) oraz Piotr
kowianina Piotrków Trybunalski i Włók
niarza Konstantynów Łódzki, a mimo 
wszystko z.espół z Ziemi Łowickiej podjął 
walkę. Zgodnie zpi:zewidywaniaminieuda
ło się wygrać żadnego ze spotkań elimina
cyjnych, a ostatecznie trzecie miejsce w 
półfinale dało drużynie GP Popów miejsce 
5-6 w województwie łódzkim. 

GRUPA A: 
•GP Popów-GP Konstantynów ł..ód7.

ki 12:14 (4:11); br,: Damian Rokicki 5, Ja-

kub Bogucki 3, Wiktor Pikulski 3 i Piotr 
Cieślak 

• GP 2 Piotrków Trybunalski - GP 
Popów 27:9 (13:4); br.: Damian Rokicki 2, 
Jakub'Bogucki 2, Wiktor Pikulski 2, Michał 
Walczak 2 i Grz.egor.z Szymański. 

• GP Konstantynów Łódzki - GP 2 
Piotrków Trybunabki 6:26 
I. GP 2 Piotrków Tryb. 2 4 53-15 
2. GP Konstantynó.w Lódzki 2 2 20-38 
3. GP Popów 2 O 21-41 

W zespole Gimnazjum w Popowie za
grali: Nikcxlem Siejka i Łukasz Tomaszkie
wicz- Damian Rokicki (7. bramek w turnie
ju), Jakub Bogucki (5), Wiktor Pikulski (5), 
Michał Walczak (2), Piotr Cieślak (1 ), Giw
gorz Szymański (1), Damian Wysz.ogrodz
ki, Dominik Jabłoński, Michał Wójcik, Mi
chał Bolimowski i Piotr Doroba- nauczyciel 
w-fBeman:I Wudkiewicz. (p) 

Sport szkolny - Wojewódzka Licealiada Szkolna 
w sztafetowych biegach przełajowych 

Sió~me · mieis~e I LO 
Konopnica k/Wielunia, 12 maja. Re. cej I W im. Józefa Chehnońskiego w Łowi

prezentantki I Liceum Ogólnokształcącego czu pobiegły: Ewa Kępka, Marta Latoszew
w Łowiczu, po zwycięstwie w mistrzo- ska,KarolinaKowalska,KingaGrochowska, 
stwach powiatu łowickiego i drugim miejscu Anna Markowska, Elżbieta Dratwa, Paulina 
wzawooachrejonowych, wywalczyłyawanś Kucharska, Natalia Miazek, Weronika Wa
do finałów Wojewódzkiej Licealiady Szkol- racka iMonikaRudzkaorazKarołinaŁukaw
nej w sztafetowych biegach przełajowych. ska i Katarzyna Dudzińska - nauczyciel w-f 
Łowiczanki ostatecznie zajęły w tych zaw1r Tomasz Piasecki. 
dach siódme miejsce, a w ekipie reprezentują- (p) 
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Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna lekkiej atletyce 

• • 
SZYBCIEJ, DALEJ, WYZEJ 

Łowicz, 2 czerwca. Najlepsze w te
gorocmej Powiatowej Liceałiadzie S:zkolnej 
w lekkiej atletyce okazały się ekipy dziew
cząt z I LO Łowicz oraz chłopców z ZSP 
w z.duńskiej Dąbrowie, a awans do zawo
dów rejonowych wywalczyły także oba ze
społy II LO Łowicz. 

• DZIEWCZĘTA: 
I OO ro: 1. JustynaPlacheta(llLOŁowicz) 

13,40 s, 2. Edyta Antosik (I LO Łowicz) 
13,76 s, 3. Marta Antosik (I LO Łowicz) 
13,98 s, 400 m: 1. Anna Marlmwska (I LO 
Łowicz) 68,51 s, 2. Karolina Burzyńska 
(ZSP 3 Łowicz) 71,06 s, 3. Ewa Kępka 
(I LO Łowicz) 73,11 s, 800 m: 1. Joanna 
Piórkowska (li LO Łowicz) 2:49,11 min, 
2. Małgorzata Klimkiewicz (li LO Łowicz) 
2:50,70 min, 3. Paulina Kucharska (I LO 

Łowicz) 2:52,93 min, skok w dal: 1. Ludwi
ka Frątczak (I LO Łowicz) 4,53 m, 2. Marta 
Kaźmierczak (I LO_ Łowicz) 4,40 m, 
3. Martyna Kosiorek (li LO Łowicz) 4,18 
m,pchniecie kula: 1. EmiliaLenarczyk(ZSP 
4 Łowicz) 8,91 m, 2. Katarzyna Jędracha 
(ZSP 4 Łowicz) 8,68 m, 3. Małgorzata 
Majtczak (ZSP 4 Łowicz) 8,49 rn, ~ 
4x100 m: 1. I LO Łowicz (&lyta Antosik, 
Marta Antosik, Marta Kaźmierczak i Agata 
Felczyńska) 57,46 s, 2. II LO Łowicz 58,40 
s, 3. ZSP 3 Łowicz 61,99 s. 
1.1 LO Lowicz 1109 
2. li LO Lowicz 1044 
3. ZSP 3 Łowicz 886 
4. ZSP 4 Łowicz 667 

Mistrzyniami Łowicza okazały się uczen
nice I Liceum Ogólnokształcącego im. Józe-

Bardzo interesująca była walka na dystansie 400 m. llfygrał biegnący na torze 
drugim Sylwester Michalak (ZSP Zduńska Dąbrowa), drugi był startujący na 
pierwszym torze Adrian Feltynowski (li LO), a trzeci Marcin Kotarski (I LO). 

fa Chebnońskiego w Łowiczu: Edyta Anto
sik (127), Marta Antosik (121), Izabela Bo
dek (121), Karobm Gajda (118), Ludwika 
Frątczak: (114), Marta Kaźmierczak (109), 
Paulina Antosik (105), Anna Markowska 
(101 ), Ewa Kępka (80), Paulina Światkow
ska (71 ), Natalia Miazek (70), Paulina Ku
charska (64), Elżbieta Dratwa (56) i Kinga 
Grochowska( 49)-nauczycielew-tTomasz 
Piasecki; Jarosław Woźniak i Prze
mysław Popławski. 

DrugiemiejscezajęlaekipallLiceumOgół
nokształcącego im Mikołaja Kopernika 
w Łowiczu: Justyna Płacheta (137), Ołga 
Solarek(122),MagdaleaaŻelazkiewicz(l 19), 
SylwiaPalka(l 12),JuliaKwiatkowska(l07), 
Katarzyna Czubak (99), Paulina Rudnicka 
(88), Daria Karcz (70), Joanna Piórkowska 
(70), Martyna Kosiorek (69), Marta Gajda 
(68), Małgorzata Klimkiewicz (67), Edyta 
Tomas:zkiewicz (64), Joanna Wiśniewska 
(54) i Rozalia Dąbrowska(43)-nauczyciel
ka w-f Magdalena Ochmańska. 
•CHŁOPCY: 
100 m: 1. Konrad Dobrzyński (ZSP 1 

Łowicz) 11,50 s, 2. Marei Lepies:zka(ZSP 4 
Łowicz) 11,79 s, 3. Adrian Dyszkiewicz 
(ZSP 4 Łowicz) 11,97 s, 400 m: 1. Sylwe
ster Michalak (ZSP z.duńska Dąbrowa) 
53,50 s, 2. Adrian Fełtynowski (II LO 
Łowicz) 55,15 s, 3. Marcin Kotarski (I LO 
Łowicz) 55,27 s, 1500 m: 1. Damian Sibie
lak (li LO Łowicz) 4:39,79 min, 2. Marcin 
Puszewkiewicz (ZSP z.duńska Dąbrowa) 
4:42,83 min, 3. Przemysław Grzywacz QI 
W Łowicz) 4:45,27 min, skok w dal: 1. 
Arkadiusz Sójkowski (ZSP 4 Łowicz) 5,90 
rn, 2. Marcin Druszcz (ZSP z.duńska Dą
browa) 5,85 rn, 3. Michał Guzek (I LO 
Łowicz) 5,55 m, pchniecie kula: 1. Jakub 
Więcek (ZSP Zduńska Dąbrowa) 11 ;J5 m, 

MARKĄ. TYP 

Bardzo ważne w ogólnej punktacji są tradycyjnie już biegi rozstawne ... 

2. Wiktor Kubera (li W Łowicz) 11,20 m, 
3. Michał Osuch (ZSP z.duńska Dąbrowa) 
11, 14 m, Sztafeta 4x 1 OO m: 1. ZSP z.duńska 
Dąbrowa (Wiktor Swma, Marcin Druszcz, 
Jan Znyk i Sylwester Michalak) 48,33 s, 
2. Il LO Łowicz 48,50 s, 3. ZSP I Łowicz 
48,60 s. 
1. ZSP Zdu6.ska Dąbrowa 1085 
2. II LO Łowicz 1074 
3.ILOŁowicz 1035 
4. ZSP 1 Lowicz 994 
5. ZSP 4 Lowicz 847 
6. ZSP 3 Lowicz 438 
· Zwycięz.cami w klasyfikacji drużynowej 
zostali uczniowie ZSP im. Jadwigi Dziubiń
skiej w z.duńskiej Dąbrowie, którzy wystę
powali w składzie: Jakub Więcek (134), 
Sylwester Michalak (131), Michał Osuch 
(125), Emil Wawrzyńczak (117), Wtlctor 
Surma (112), Marcin Druszcz (110), Da
mian Majchrzak: (99), Karol Dziedziela (89), 
Jan Znyk (78), Michał Gor:zkowski (74), 
Artur Sobczak (72), Marcin Puszewkiewicz 
(66), Michał Dylik (31) i Michał Gromek 
(22) - nauczyciel w-f Adam Stępniak. 

W ,,.5rebmej" ekipie II Liceum Ogólno
ksz.tałcą:ego im Mikołaja Kopernika w Łowi-

czu startowali: Wiktor Kubera (133), Da
mian Sakosik (121 ), Michał Klirnczak(l 19), 
Adrian Feltynowski (118), Kornel Grabo
wicz (1 OO), Krzysztof Michalak (91 ), 
Lukasz Łon (86), Rafał Pawlata (86), Piotr 
Szczapa (83), Jakub Szymański (82), Artur 
Wolski (79), Tomasz Muszyński (79), Da
mian Sibielak (71), Przemysław Grzywacz 
(62) i Maciej Jędrachowicz (22) - nauczy
cielka w-fZofia Kucharska. (p) 

Najlepsi na 1500 m: Damian Sibielak 
(li LO Łowicz) i Marcin Puszewkiewicz 
(ZSP Zduńska Dąbrowa). 

FIAT Marea Weekend 1,6 SX 

l.owicz, Nadbzurzańska 41, tel. 0·46·837·88·13 

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

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

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

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00~ . . 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV·I ALUMINIUM 

montaż · tra n sport · serwis 
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! ~~~~ 
Maurzyce 48 te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211 

tel. kom. 0-502-670-409 R·9 

FIAT Panda 1,1'Active UWAGI: 2 X ~szka 
p!Mielrzna, , centralny zamek, 

2005 FIAT Panda 1, 1 Active immobilizer. instała$ radiowa, 

FIAT Panda 1,1 Active szyby atermiczne, szyby sterowane 2005 eltik., firmoWy sam.demonstracyjny 
FIAT Panda 1, 1 Actual UWAGi: 2005 
FIAT Panda 1, 1 Actual 2 X poduszka powielrzna, 2005 
FIAT Panda 1, 1 Actual 

immobilizer, 
2005 szyby sterowane elektrycznie, 

FIAT Panda 1, 1 Actual firmowy samodl6d 2005 
FIAT Panda 1, 1 Actual 

demonstracyjny 
2005 

.1998 
1998 
1992 
1997 

atermiczne, szyby sterowane elektrycznie 
1996 
1996 

centralo zame 

niebieski 5 26 500 
niebieski 3500 5 26300 

błękit metalik 10 300 5 26000 
granat metalik 7000 5 25000 
wiśnia metalik 11 ooo 5 25000 
wiśnia metalik 12 ooo 5 25000 

10 500 5 25000 
4 500 5 25000 

10 ooo 5 22700 
ie 

95 300 11 500 

czerwony 100 410 4 10000 
granatowy 53000 2 2600 

ranato 178 ooo 4 9200 
granatowy 104 ooo 5 11900 

niebieski metalik 100 800 3 8600 
zielony metalik 96000 4 3500 

10 ooo 5 . 29 ooo 
108 ooo 
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w czwórboju lekkoatletycznym 

ZNÓW DWA RAZY nTRÓJKA
0 

Łowicz, 24 maja. Do xywalizacji w mi
st1'7.ootWach Ziemi Łowickiej szkół pod.5ta
wowych w czwórboju lekkoatletycznym 
zgłosiło się po dziesięć ekip wśród dziew
cząt i chłopców, a awans do zawodów rejo
nowych wywalczyły po dwie czołowe eki
py. Młodzi sportowcy tradycyjnie rywali
wwali w czterech konkurencjach: biegu na 
()() m, rzucie piłeczką palantową, do wybo
ru skoku w dal lub wzwyż oraz biegu na 
600 m (dziewczęta) lub 1000 m (chłopcy). 

• DZIEWCZĘTA: 
Najlepszymi lekkoatletkami Ziemi 

Łowickiej okazały się zawodniczki UKS 
Korabka - Michalina Bura i Klaudia 
Chojecka (obie SP 3 Łowicz), które zdo
były po 281 punktów, a tnecie miejsce za-

jęła Ewelina Grzywacz (SP Bednary) -
244. 

1. SP 3 Łowicz 1137 
2. SP Domaniewice 1040 
3. SP.4 Łowicz 985 
4. SP Bednary 911 
5. SP Bielawy 895 
6. SP Łyszkowice 857 
7. SP 7 Łowicz 733 
8. SP 2 Łowicz 711 
9. SP Popów 704 

I O. SP I Łowicz 686 
W zwycięskiej ekipie Szkoły Podstawo

wej m 3 w Łowiczu wystąpiły: Michalina 
Bma (281 ), Klaudia Chojecka (281 ), Halsz
ka Kalińska (214), Sylwia Adamas (203), 
Lutja Uczciwek (158) i Michalina Kolac7.ek 

Bardzo ważna we wszystkich konkurencjach jest technika wykonania ... 

(146)- nauczyciel w-fSławomir Kanneli
ta. Natomiast w reprezentacji SP Domanie
wice znalazły się: Justyna Kujawiak (233, 
Iz.abela Małecka (218), Emilia Jóźwicka 
(212), ż.anetaKapusta (211 ), Magdalena Ru
bacha (166) i Magdalena Grabowicz (138)
nauczyciel w-f Ari<adiusz Stajuda. 
•CHŁOPCY: 
Indywidualnie najlepszym czwórboistą 

okazał ~ię Damian Polak (SP Bielawy), 
któl)' zdobył 226 punktów, a za nim upla
sowali się: Marcin Skalski (SP Popów) 
- 220 i Damian Kosiorek (SP 3 Łowicz) 
-215. 
I. SP 3 Łowicz 987 
2. SP Popów 871 
3. SP 2 Łowicz 842 
4. SP I Łowicz 826 
5. SP Bielawy 778 
6. SP 4 Łowicz 772 
7. SP Łyszkowice 772 
8. SP 7 Łowicz 746 
9. SP Mysiaków 739 

IO. SP Domaniewice 575 
Najlepszą okazała się drużyna Szkoły 

Podstawowej m 3 w Łowiczu: Damian 
Kosiorek (215), Lukasz Płuska (21 O), Jakub 
Laz.ęcki (208), Kamil Dudziński (180), Ja
kub Dałek (174) i Piotr Podsędek (167) 
- nauczyciel w-fSławomir Kannelita. 

Natomiast w wicemistrwwskiej ekipie 
SP Popów startowali: Marcin Skalski (220), 
Filip Wojciechowski (189), Sebastian Kolos 
(178), Konrad Pikulski (153), Mateusz 
Mostowski (131) i Kacper Siejka (126) 
- nauczyciel w-f Michał Uczciwek. 

Paweł A. Doliński 

Sport szkolny - Rejonowe IMS w czwórboju lekkoatletycznym 

Trzecie mieisce „ Tróiki" 
Kutno, 31 maja. Najlepiej z reprezen

tacji powiatu łowickiego w Rejonowych IMS 
w czwórboju lekkoatletycznym wypadły 
zawodniczki „Trójki". W zawodach rozgry
wanych na stadionie kutnowskiego MOSiR 
wywalczyły one tnecie miejsce. 

• DZIEWCZĘ1'A: 
I. SP 9 Kutno 1482 
2. SP 6 Kutno 1435 
3. SP 3 Łowicz 1197 
4. SP Biała Rawska 1152 
5. SP 2 Skierniewice I 097 
6. SP 5 Skierniewice 1089 
7. SP Dębowa Góra 1030 
8. SP Domaniewice 947 

W ekipie SP 3 Łowicz startowały: Mi
chalina Bura, Klaudia Chojecka, Halszka 
Kalińska, Sylwia Adamas, Michalina Koła
czek i Paulina Graszka- nauczyciel w-fSła
womir Kannelita. 

Natomiast'?' reprezentacji SP Domanie
wice znalazły się: Justyna Kujawiak, Iz.abe
la Małecka, Emilia Jóźwicka, ż.aneta Kapu
sta, Magdalena Rubacha i Magdalena Gra
bowicz -nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda. 
•CHŁOPCY: 

I. SP 2 Żychlin 1284 
2. SP 9 Kutno 1189 
3. SP 5 Skierniewice 1151 
4. SP Biała Rawska 1089 

S. SP 3Łowicz I 004 
6. SP 2 Skierniewice I 003 
7. SP 4 Rawa Mazowiecka 963 
8. SP Dębowa Góra 855 
9. SP Popów 800 

W drużynie SP 3 Łowicz wystąpili: Da
mian Kosiorek, Jakub Laz.ęcki, Kamil Du
dziński, Jakub Dałek, Piotr Podsędek i Kon
rad Szufliński - nauczyciel w-f Sławomir 
Karmelita. 

Natomiast w ekipie SP Popów startowa
li: Marcin Skalski, Filip Wojciechowski, SeOO
stian Kolos, Komad Pikulski, Mateusz Mo
stowski i Kacper Siejka - nauczyciel w-f 
Michał Uczciwek. Paweł A. Doliński 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 8-14 czerwca 2006 r. 

PRZYSl:.OWIE LUDOWE O POGODZIE: 
„ZE śWląTĄ MAŁGORZATĄ (10. VI) ZACZYNA S/ą LATO". 

Czwartek - Niedziela 
9 - 11.06.2006r. 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę cegionu kształtować 
będą układy wyżowe znad południowej Europy. 
Napływać będzie suche i ciepłe powietrze. 
• CZWARTEK• PlĄTIK: 
Pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie umiarkowane 
oraz cieplej, tylko lokalnie możliwy przelotny.opad deszczu. 
Widzialność dobra, rano zamglenia. 
Wiatr północno-zachodni, słaby do umiarkowanego. 
Temp. max w dzień:+ 18°C do+ 22°c. 
Temp. min w nocy: + 10°c do+ 7°C. 

•SOBOTA· NIEDZIELA: 
Słonecznie, bez opadów oraz ciepło. 
Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 22°c do + 25°C. 
Temp. min w nocy:+ 14°C do+ 10°c. 

• PONIEDZIAŁEI< ·ŚRODA: 
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło. 
Widzialność dobra. 
Wiatr południowy, umiarkowany i słaby. 
Temp. max w dzień: + 25°C do + 27°C. 
Temp. min w nocy:+ 17°C do+ 15°C. 
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8.06.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

Judo - VIII Wiosenny Turniej Judo 

Rodził sobie ze starszymi 
Pruszków, 27 maja. Dziesięcioro za

wodników MKS Zryw Łowicz wystarto
wało w VIII Wiosennym Turnieju Judo, 
a rywałizatja w tych zawodach toczyła się 
w dwóch kategoriach wiekowych: młodzi
ków i dzieci. 

Najlepiej z podopiecznych trenerlci Iwo
ny Grzegory poradzili sobie Piotr Podle
śny który wygrał wagę 42 kg oraz Kry
stian Piekacz, który zwyciężył w wadze 
do 38 kg. Na podium w tej samej wadze 
stanął także Konrad Salek, który co praw-

da powinien walczyć w młodszej kategorii, 
ale przez pomyłkę wstał wpisany do kate
gorii wiekowej młodzików. Mimo wszyst
ko świetnie odnalazł się wśród starszych 
zawodników zajmując trzecie miejsce. Po
nadto w wadze do 46 kg piąte miejsce wy
walczył Karol Iwanowski. 

Natomiast w kategorii dzieci w wadze do 
33 kg Patryk Skoneczny zajął piąte miej
sce, w wadze do 36 Paweł Michalak był 
trzec~ a piąty Dominik Stuldych. 

(p) 

Tenis stołowy-X Skierniewicki Turniej z okazji Dnia Dziecka 

Moti wygrał w bajkowym 
Skiemiewice,4czerwca. WXSkier

niewickim Turnieju z okazji Dnia Dziecka 
w tenisie stołowym wystartowało 119. za
wodniczek i zawodników z całego kraju, 
a znakomicie w tych zawodach spisał się 
zawodnik łowickiego UMKS Księż.ak- Ma
teusz Podsędek. Podopieczny trenera 
Krzysztofa Placka okazał się najlepszym 
w silnie 9bsadwnej kategorii żaków. 

•SKRZATKI: 
1. Katarzyna Galus (Skrzyszów), 2. Bar

bara Józefiak (Nadarzyn), 3. Diana Wrnr 
~k (Rawa Mawwiecka). 

• SKRZACL 
I. Patcyk 7.atówka (Jaktorów), 2. Alek

sancier Werecki (Piaseczno), 3. Tomasz Ko
towski (Piaseczno). 
•ŻACZKI: 
1. Sandra Wabik (Nadarzyn), 2. Olga Szy

mańska (Nadarzyn), 3. Adrianna Zatorska 
(Skierniewice). 

•ŻACY.· 
1. Mateusz Podsędek (UMKS Księ

żak Łowicz), 2. Bartłomiej Maczużak (Paw
likowice), 3. Marcin Sankowski (Jaktorów). 

• MŁODZICZKI: 
1. Sandra Wabik (Nadarzyn), 2. Domini

ka Konofał (Nadarzyn), 3. Oliwia Ziemba 

Mateusz Podsędek okazał się nalep
szym w turnieju bajkowym w Skiernie
wicach. 

(Gorzkowice),9-12. KseniaWłuczyńska 
(UMKS Księż.ak Łowicz). 
•MŁODZICY: 
l.KamilKiljanek(Ż.óltnica),2.DanielDracz

ka (Warszawa), 3. Jakub Kupsik (Wrocław), 
9-12: Mateusz Podsędek i Piotr Podsę
dek (UMKS Księż.ak Łowicz) i 25-32: Ma
ciej Makowski (UKS GOK Zduny). 

(p) 

Łowicki informator sportowy . 
Pilttek. 9 a.envca: 
• I I.OO - hala sportowa OSiR nr I 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; finał Powia
towe Gimnazjady Szkolnej w piłce nµnej 
dziewczą4 

Sobota. 10 czerwca: 
• t0.00-parkBłoniewLowiau; XIV 

Łowicki Bieg Trzeźwości; (godz. 12.00 
- bieg główny na dystansie 5000 m); 

• 11.00 - stadion Pelikana, ul Starzyń
skiego 618; mecz wojewódzkiej ligi juniorów 
starszych: Pelikan - RKS Radomsko; 

• 13.00 - stadion Pelikana, ul. StaJzyń
skiego 618; mecz wojewódzkiej ligi juniorów 
młodszych: Pelikan - RKS Radomsko; 

• 15.30 - stadion Pelikana w Łowiczu, 
ul. Stiuzyńskiego 6/8; mecz wojewódzkiej 
ligi ,,Michałowicza": Pelikan~ Łodzianka; 

• 18.00 - stadion Pelikana, ul. StaJzyń
skiego 618; mecz wojewódzkiej Jigi ,,Kucha
ra": Pelikan- WłókniarzPllbianice; 

Niedziela. 11 czerwca; 
• 16.00 - stadion Pelikana, ul Sta

rzyńskiego 618; mecz IV ligi piłki noż
nej: Pelikan II - Omega Kleszczów; 

Pnniędziąlęk, 12 częrwca: 
•9.00-halasportowaOSiRml wŁowi

czu, ul. Jana Pawła Il 3; finał Powiatowe 
Gimnazjady Szkolnej wpiłceięcznej chłop
oow (p) 
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Piłka nożna"! 32.J<alejka IV ligi , , 
ZNOWU POGRZEB W KONCOWCE 

• ·PELIKAN II Łowicz - ORZEL Pa
nęcuw 1:1 (0:0) 

1 :O - Michał Brzózka (68 kamy), 1: 1 
- Grzegmz ltcz.ak (88). 

Pelikan: Jędrzejewski - Knera, Brzózka, 
Burzykowski, Lukasz Olaczek - Mikulski 
(65 Gtzegorek), Cipiński (75 Przemysław 
Plichta), Kaźmierczak, Urbanek (70Ługow
ski) - Michał Plichta, Kutkowski. 

Czeiwona kartka: Sylwester Knera (85) 
- druga żółta, żółte kIDtki: Sylwester Knera 
(5), Cicha! (3) i Michał Plichta (7)-Pelikan. 
Łowicz, 1 czerwca. Ostatnie minuty 

meczu to :zmora łowickich rererw. Najpierw 
w końcówce zremisowali arcyważny mecz 
z KKS Koluszki, a teraz może nawet waż
niejszy z Orłem Parzęczew. Dlaczego roz
grywany w Dzień Dziecka pojedynek miał 
jeszcze znacwtie dla biało-zielonych, kti>
rzy już teoretycznie pogizebali sz.anse na 
utrzymanie? Ano dlatego, że Orłowi ode
brano trzy punkty i gdybyśmy wygrali ten 
mecz 2:0 to byśmy przeskoczyli rywala 
w tabeli. Poza tym jak uczy doświadcwtie 
w polskiej piłce nożnej zanim nie z.apadną 
ostateczne decyzje ( cz.ąsemnawetpotem, .. ) 
nie można być do końca pewnym kto spa
da, kto awansuje itd 

Biało-zielonym w ubiegły czwartek grało 
sięciężk.o.Przeddługiokresczasuniemogli
śmy sforsować agresywnie grającej obrony 
Orła, którego defensywą kieruje były gracz 
LKS i Widzewa -czterdziestoletni Dariusz 
Podolski. Popularny ,,Podof' choć już nie 
dysponuje odpowiednią dynamiką nadra
bia wszystko doświadcwtiem i wciąż jest 

Łowiczanie znowu nie potrafili "dowieźćn prowadzenia do końca meezu. 

kluczową postacią swojtj drużyny. Mimo, Dawid Ługowski, ale przegrał ten poje
że naszym szło ,jak po grudzie" zdołali ob- dynek! No, a jeśli nie wykorzystuje się ta
jąć pro"'.adzenie. W 68. minucie dynamicz- kich okazji to można zostać ukaranym. I ta 
na akcja KutJv Kaźmierczaka, który po bardzo brutalna piłkarska prawda spraw
wymianie iXxJaÓ z Grześkiem Cipińskim dziła się i tym raz.em. Na dwie minuty przed 
wszem w pole karne i został sfaulowany końcem meczu akcja pizyjezdnych. Grze. 
przez rywala Sędzia nie wahał się ani przez gorz ltczak, podobnie jak niedawno gracz 
chwilę i wskazał ,jedenastkę", którą jak Koł\l§Zcl<, bezkarnie mija naszą defensywę 
zwykle bezbłędnie wykonał Michał Brzóz- i z siedemnastu metrów oddaje mocny straał, 
ka. Łowiczanie wiedzieli, że musząjeszcze którego zasłonięty Mariusz Jędrzejew
stnelić choćby jednego gola i dlategow koń- ski nie był w stanie obronić. 1 tak po raz 
cówce rńeustawali w atakach. I bylina praw- kolejny nie wygrywamy meczu już wygra
dę bardzo bliscy szczęścia W 80. minucie nego. Ale trzeba grać do końca bo u nas ni
sam na sam z bramkarzem gości wyszedł gdyrńcnie wiadomo ... BogusławBońa.ak 

Piłka nożna - 33. kolejka IV ligi 

Okazii więcei nii w całym sezonie 
• WŁÓKNIARZ Pał>ianice - PELI

KAN Il Łowicz 1 :I (0:1) 
O: I - Dawid Ługowski (25), I: 1 - Robert 

Kacprzyk (60). 
Pelikan: Jędrzejewski - Urbanek (50 Ci

chal), Brz.ózka, Burzykowski, Łukasz Ola
czek -Mikulski (70 Golis), Cipiński, Górski 
(70 Przemysław Plichta), Urbanek, Gtze
gorek - Ługowski, Kutkowski. 

Czerwona kartka: Stężycki (35) . .żółte 

w drugiej połowie przeprowadzili jedną(!) 
akcję i cieszyli się z wyrównania Roberta 
Kacprzyka. W 58. minucie błąd w kryciu, 
wrzutka w pole karne i Mariusz Jędrze
jewski bez szans. No, a potem nadal trwał 
serial niewykorzystanych ,,setek" - Grze
gorz Cipiński wprost w bramkarza, Grze
gorek sam na sam z bramkarzem, podobnie 
jak wprowadzony w 50. minucie Seba-

stian Cichal - wszystko na nic. Nasi gra
cze jeszcze kilkukrotnie zagraiali b:amcemiej
scowych, ale były to ataki nieskuteczne. 

Przed drugim Pelikanem ostatni mecz 
zOmegąKleszczów. Trzeba~aćizosta
wić po sobie dobre wrażenie - mówi szkole
niowiec =rwistów, a potem się zastan~ 
wić z dziala.czami, co dalej- dodaje. 

Bogusław Bońa.ak 

Piłka nożna - 28. i 29. kolejka Ili ligi 

Ostatnia piątka odpada 
W czwartek& czerwca o godz. 17.30Pe- (32), Stańczyk 2 (68 i 76) i Grodzki (86). 

likan rozegra ostatrń mecz tego sezonu w •GOSSO-STALGłowno-HURI'AP
Grójcu z Mazowszem. O t6j samej porze w GóRNIK Łęczyca 3:0 (1:0); br.: Michał 
Głowrńe Gosso-Stal zagra z Unią Skiemie- . Łochowski (20), Sławomir Kamiński (72) i 
wice (relacja na fywo z tego ·spotkania w Rafał Mordon (89). 
Radiu Victoria 103,5 FM). • PELIKAN Łowicz - RUCH Wyso-

Tegoroczne rozgrywki fil ligi rozstrzy- kie Marowieckie 3:0 (0:0); br.: Piotr Gaw
gnięte na czele: LKS Lomż.a awansował do lik 2 (55 i 60 kamy) i Radosław Kowalczyk 
Il ligi, a Pelikan rozegra dwumecz barażowy. (90). 
Do końca będzie natomiast trwała walka Pauza: WIGRY Suwałki. 
utrzymanie. m ligę opuszcząjuż na pewno ·. 29. kolejka fil ligi: 
Dolcan, HurtaJrGómik i MKS Mława, a • UNIA Skierniewice - BURTAP
wszystko wskazuje na to, że do tej grupy GóRNIK Łęczyca 3:0 (1:0); br.: Tomasz 
dołączą także zespoły z miejsc 11-12. Licz- Grudzień (28), Rafał Dopierała(72) i Łukasz 
ba ta może się zmniejszyć jeśli Pelikan wy- Michalski (90+-3). 
gra w barażowym dwumeczu. • RUCH Wysokie Mazowieckie -

W 28. kolejce fil ligi padło 21. bramek MAWWSZE Grójec 3:0 (1:0); br.: To
(średniana mecz- 3,00), a w 29. koltjce- 21. masz Jakuszewski (23)„Daniel Dylewski 
goli (średnia na mecz- 3,00), łącznie w 204. (53) i Sebastian Janusiński (82). 
meczach tego sezonu padło 539. goli (śred- •LEGIA Il Warszawa -JEZIORAK 
nia na mecz - 2,64). Dawa 1:1 (1:1); br.: Mirlm Poledica (26) -

28. kolejka m ligi: Paweł Szkamelski ( 45). 
• LKS Łomża - UNIA Skierniewice •MKS Mława - WIGRY Suwałki 2:3 

2:1 (2:1); br.: Adamski (36 kamy) i Luka- (1:1); br.: Andrzej Karpiński (20) i Piotr 
czyński (45) - Wódkiewicz (16). Felencki (86)- Wojciech Czereszewski 2 (8 

• JEZIORAK Dawa - MKS Mława i 90+2) i Paweł Cimochowski (34). 
3:0(3:0); br.: Rzeżnikiewicz(l3) i Piotr Tra- •ZNICZ Pruszków - KS ParadYż 1:2 
flliski 2 (22 i 44). (0:0); br.: Radosław Majewski (54 kamy)-

• MAZOWSZE Grójec - ZNICZ Hubert Robaszek 2 (73 i 89). 
Pruszk.ów 1:1 (1:0); br.: Cezary Czpak (24 • MZKS Kozienice- LKS Lomi.a 0:3 
kamy)- Pusek (77 samobójcza). (0:0); br.: Marcin Truszkowski 2 (50 i 65) i 

• KS Paradyż - LEGIA II Wal'S7Jlwa Rafał Bałecki (':75). · 
3:0 (1:0); br.: Hubert Robaszek 2 (13 i 85) i •PELIKAN Lowicz-GOSSO.STAL 
RafałKubiak(60). Głowno 2:0 (2:0); br.: Radosław Kowal-

• DOLCAN Ząbki - MZKS Kozie- czyk (13) i Robert Wilk (28). 
nice 4:0 (1 :O); br.: Adam Komorowski Pauza: DOLCAN Ząbki. (p) 

1. ŁKS Łomża (I) 28 71 59-14 22-5·1 
2. Pelikan Lowkz (2) 27 54 45-13 lS-9-3 
3. Mazowsze Grójec (3) 27 46 48-30 13-7-7 
4. Ruch Wysokie Maz. (4) 27 43 43-31 11-Hl-6 
5. Gosso-Stal Głowno (5). 27 39 33-31 10-9-8 
6. Znicz Pruszków (6) 27 37 38-35 10-7-10 
7. Wigry Suwałki (8) 27 33 27-51 10-3-14 
8. KS Paradyź (12) 27 32 33-29 7-Il-9 
9. Jeziorak lława(13) 27 30 32-42 6-12-9 

1 O. Unia Skierniewice (I O) 27 30 36~45 7-9-11 
I J. MZKS Kozienice (7) 27 30 29-40 10-6-11 
12. Legia Il Warszawa (9) 27 29 35-44 8-5-14 
13. MKS Mława (Il) 27 26 22-39 7-5-15 
14. Hurtap-Gómik ł..ęczyca (14) 27 24 24-38 6-6-15 
15. Dołcan ~i (15 27 24 27·49 6-6-15 

14 39 35-8 
14 34 30-4 
13 27 28-13 
14 23 26-10 
13 22 17-14 
14 22 25-14 
13 18 17-18 
13 18 17-9 
13 23 18-15 
14 19 19-21 
14 19 14-19 
14 19 20-17 
14 18 14-19 
13 12 13-18 
13 15 19-20 

14 32 24-6 
13 20 łS-9 

14 19 20-17 
13 17 17-21 
14 12 16-17 
13 15 13-21 
14 15 10-33 
14 14 16-2-0 
14 7 14-2l 
13 I I 17-24 
13 17 15-21 
13 10 15-27 
13 8 8-2Q 
14 12 11-17. 
14 9 S-29 

kartki: Stężycki(3)-WłókniaizorazMichał --------------------------------------------
Brzózl<a(4)iBłllżejGolis(2)-obljPelikanII. Piłka nożna - 32. i 33. kolejka IV Jigi 

Pabianice, 4 czerwca. Właśnie ten 
mecz najdobitniej pokazał, d/acz,ego spada
my z IV ligi. Przez 90 minut mieliśmy chyba 
z 15 (!)sytuacji bramkowych z których~ 
winny paść gole. Nie wiem czy za mojej ka
denqi we wszystkich meczach mieliśmy ich 
więcej. No ale potrafiliśmy wykorzystać tyl
ko jedną, 'Za to rywal zaprezentowal stupr~ 
centową skuteczność - jedna akcja i jeden 
go. Na podsumowanie tej rundy przyjdzie 
inny czas, ale już teraz mogę stwierdzić, że 
wcale nie mieliśmy słabszych piłkarzy od co 
najmniej polowy tej ligi. Jak mówię- brako
wa/o ze dwóch doświadczonych graczy któ
ny przytrzymaliby pił~ pokierowali mkxl
szymi kolegami. Obejmując tę drużynę są
dziłem, że pudom konkurencji jest znacznie 
~aterazwiemżegdybyśmysobiesami 
nie strzelali goli i osiągnęli zamiast trzech 
remisów w ostatnich czterech me.czach trzy 
zwycięstwa· to pewnie byśmy ~ ullzymali. 
No ale ktoś to frycowe musiał zapłacić-po-

.OSTATNI MECZ Z OMEGĄ 
W niedzielę lO czeiwca o godz. 16.00 na 

pożegnarńe N ligi w Łowiczu ekipa rezerw 
Pelikana zagra z Omegą Kleszczów. 

niewski 2 (68 i 80)- Kaczorowski (86). 
•LKS Bałucz - OMEGA ~w 

1:1 (O:l); br.: Srełler(90)- Zimoch (16). 
32. kolejka IV ligi: 

. •WARTA Sieradz- SOKÓL-SYGU
LAAleksandrówł.óctzki0:2 (0:1); br.: Pie
przyk (37) i Wożnicz.ak (90). 

• MKP Zgierz - GKS II Bełchatów • 
1 :2 (0:0); br.: Krystek (66)- Komorowski 2 

•WARTA Dz.iałoszyn - KKS Kolusz
ki 3:2 (2:1); br.: Stachera 2 (16 i 62) i Góra 
(22)- Sałuda (3) i Sieczkowski (75). 

• STAL Niewiadów - START Łódź 
2:0 (0:0); br.: Luke Uzoma (48) i Michał 
Nowacki (53). , 

•WOYOpoczno-WLÓKNIARZPa
bianice 3:1 (1:0); br.: Starus (27) i Mach-

(47 i 83). 
•LKS IIŁ-Odź-CONCORDIA Piotr

ków Trybunalski 1:3 (1:3); br.: Wieczorek 
(21)- Ireneusz Komar 2 (23 i 28) i Górski 
(45). 

• Wł.ÓKNIARZKonstantynów Łódz
ki-POGOŃ-EKOl..OGZdumka WolaO:O 

•PELIKAN II Łowicz - ORZEL Pa
nęcuw 1:1 (0:0); br.: Michał Brz.ózka (68 
kamy) - Itcz.ak (88). 

wiedział trener Grzegorz Majchrzak. o 36 18 Atoz.aledwiekilkazdłuoi"1 listysytuacji J. Concordia Piotri:ów (J) 33 68 78-36 21-5-7 17 38 42-18 16 3 -
,,,._, 2. Włókniarz Konstaatynów (3) 33 63 43-25 IK-9-6 17 43 25-9 16 20 18-16 Po raz kolejny Pelikan okazał się lepszy w Łowiczu w meczu derbowym 

od Gossa-Stali Głowno. które w tym meczu zmarnowali łowiccy 3 Omegakleszezów(2} 33 6l 53-29 18·8-7 17 41 37-13 16 21 16-16 
piłkmze, a o których wspominał ich szkole- 4. Woy Opoczno (4) 33 58 55-32 16-10-7 16 34 38-14 17 24 17-18 33. kolejka IV ligi: •OMEGAKlem7.ów-WOYOpocz-. 
niowiec W pierwszej połowie: 10· minuta 5. Sokół Aleksandrów (7) 33 54 43-33 15-9-9 16 28 26-14 17 26 17-19 •WLOKNIARZKonstantynówł.ódz- no 0:0 
- łądny stIZał głową Kamila Górskiego 6. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (5) 33 53 53-43. 14-11-8 17 30 32-20 16 23 21-23 ki - WARTA Sieradz 3:2 (0:1); br.: Kur- • ORZEL Panęcuw - STAL Nie-
łapG iepabiamk·ckid. bramkarz, 

12
· -And~j 7.WańaSierad!(6) 33 50 42-32 14·8-łł 16 29 27-13 17 21 15-19 stak(52),Bartosik(55)iBaranowski(73)- wiadów2:1(1:0);br.:Itczak(2)iJ.Gajew-

rzegore u erza z czternastu metrów 8. LKS Bałue:i; (8) 33 49 53.33 13·10-1016 28 28-14 f7 21 25-1~ Piotr Kobierski (32) Marcin Kobierski (75). ski (85)-Luke Uzoma (70). 
wprost w golkipera, 13· - bliski szczęścia 9. WłókniatzPabianicet9) 33 45 38-37 13-6-14 17 32 18-6 16 13 20-Jf •POGOŃ-EKOLOGZduńskaWola •STARTł...-Odź-WARTADziałoszyn 
Paweł Kutkowsb ~i, ale ptęzkiinfi b:i- 10. Stal Niewiadów (IO) 33 45 37-46 12-9-12 16 29 27-23 17 16 10-23 - LKS II 1..-0dź 2:2 (1:1); br.: Kosuń (20) 4:1 (1:1); br.: Rożniata (19), Michał Wi-
kowej wybiJa 0 ronca. Go a w oncu o- 11. GKS II Bełchatów (12) 33 43 44-52 12-7-14 17 25 29-25 16 18 15-27 i Kaleta (72) - Kiełbasa (9) i Rubinkowski śniewski (51), z:awadzak (64) i Pajor (77) 

Łubyliśmy wki2wyk5· minucstałie,podanikiedy, toKDutkawid 12. KKS Koluszki (11) 33 41 52-48 11-8-14 17. 31 34-16 16 10 18-32 (84). -Stachera (36k). 
gows orzy e ow- 13. MKP Zgierz (14) 33 38 38-43 8-14-11 16 22 13-15 17 f3 25-28 •CONCORDIA Piotrków Trybunał- • KKS Koluszki - SOKÓL-SYGU-

skiego i głową wyprowadza swój zespół na 14. ŁKS li Lódź (13) 33 36 40-57 10-6-17 16 30 26-14 17 6 14-43 ski-MKPZgierz2:2(0:0); br.: I..amch(88) LA Aleksandrów Łódzki 0:1 (0:0); br.: 
prowadzenie.Wydawałosięwięc,żegrają- 15.0rzełParzęczew(l5) 33 35 32-47 9-'8-16 17 30 24-15 16 5 8-32 iB.Idzikowski(90)-Krystek(55)iKociń- Pieprzyk(80). 
cemu w ten sposób Pelikanowi nic grozi, 16. Pelikan Il Lowicz (16) 33 30 30-63 8-6-19 16 25 22-20 17 5 8-43 ski (70). • WLóKNIARZ Pabianice - PELI-
zwłaszcza, że nadal stwarzaliśmy okazje 17. Warta Działoszyn (17) 33 27 29-66 7-6-20 16 21 20-26 17 6 9-40 • GKS II Bełchatów - LKS Bałucz KAN II Łowicz 1:1 (0:1); br.: Kacprzyk 
bramkowe(35.minutal<l.ltkowskipodo- 18.StartŁódź(l8) 33 21 33-71 5-6-22 17 13 20-30 16 8 .13-41 0:0 (58)-DawidŁugowski(25). (p) 
graniuGrzegorlra).TymczasemmitjscowiL--=:..:...._~~~~:....___:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~~~~~~~ 
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UBEZPIECZENI( 

0694897481 

Działacze Pelikana przed meczem wręczyli wiceprezesowi Wojciechowi Jezierskiemu efektowny puchar 
z okazji stulecia OSM Łowicz. 

Piłka nożna - 29. kolejka Ili ligi • MAMY BARAZE 
• PELIKAN Łowicz - GOSSO

STAL Głowno 2:0 (2:0) 
l :O - Radosław Kowalczyk (13), 2:0 -

Robert Wilk (28). 
Pelikan: Romanowski 8 - Gorysz.ew

ski 6, Czebniak 8, Styszko 6 (78 Cipiń
ski), Znyk 5 - Wyszogrodzki 6 (50 Kon
rad Bolimowski), Jóźwiak 8 (87 Prze-

Gracze z Głowna niezbyt często 
gościli pod bramką Pelikana. 

mysław Plichta), Serocki 6, Gawlik 7 
- Kowalczyk 8, Wilk 8. 

Stal: Jabłoński-Wolański, Białek, Skry
dalewicz, Dopierała-Adamiec, Łochow
ski, Karniński(46 Bochenek), Fabich (71 
Gajewski)-Gląba, Świątek (63 Mordon) 

Sędziowali: Arkadiusz Starobrat jako 
główny oraz Dariusz Kozieł i Rafał Der
lacz (Warszawa). Żółte kartki: Zbigniew 
Czerbniak ( 4) - Pelikan oraz Paweł Ada
mici: i Mariusz Bochenek- Stal. Widzów: 
800. 
Łowicz, 3 czerwca. Udało sięll! 

Na kolejkę przed końcem łowicki 
Pelikan odniósł największy sukces 
w historii klubu, zajmując na me
Cif! drugie miejsce. A ponieważ wi
celider III ligi ma prawo do barażu o wy
ższą klasę rozgrywkową, 15 czerwca -w 
Boże Ciało na Starzyńskiego zawita któ
raś z drugoligowych drużyn. Która? Tego 

jeszcze nie wiemy, zdecyduje o tym lo
sowanie. O tym z kim zagra nadbzurzań
ski klub i czy można marzyć o Il lidze 
napiszemy w następnym numerze No
wegoŁowiczanin. Na razie o derby regio
nu i ogromnej radości jaka zapanowała 
w biało-zielonym zespole tuż po ich za
kończeniu. 

A przecież nic nie zapowiadało hap
py endu. Po zwycięskim meczu z Fre
skovitą-Ruchem w ekipie trenera Jacka 
Cyzio nastał prawdziwy szpital. Robert 
Wilk jeszcze w trakcie środowego me
czu musiał opuścić boisko z urazem pa
chwiny, taka sarna kontuzja nadal prze
śladuje Maćka Wyszogrodzkiego. Do 
tegodostlopodtjrzeniezłamaniapalca 
u nogi Tomka Styszki i najgorsza z do
legliwości -zerwanie wiązadeł bocznych 
w kolanie u Piotrka Gawlika. 

dok na str. 31 

Piłka nożna - 28. kolejka Ili ligi 

Łowickie mleko lepszeł -
• PELIKAN L-Owic-z - FRESKO

VITA-RUCH Wysokie M37,0wieckie 
3:0(0:0) 

l :O - Piotr Gawlik (55), 2:0 - Piotr 
Gawlik (60 karny), 3:0 - Radosław Ko
walczyk (90). 

Pelikan: Romanowski 8 - Gorysz.ew
ski 7, Czerbniak 8, Styszko 7, Znyk 7 
- Wyszogrodzki 8 (75 Konrad Bolimow
ski), Jóźwiak 8 (85 Prz.emysław Plichta), 
Serocki 7, Gawlik9-Kowalczyk7, Wilk 
(21 Kosiorek6). 

Ruch: Iwanowski - Bucholc, Pracz, 
Warakomski (79 Koźlik), Jóźwiak (78 
Janusiński) - Chrupałła, Kułkiewicz, Ja
kuszewski, Adamczyk - Gołębiewski, 
Czyżyk. 

Sędziowali: Marcin Liana jako główw
ny oraz Rafał Liana i Jacek Siwa (Żnin). 
Żółte kartki: Maciej Wyszogrodzki (2) -
Pelikan oraz Łukasz Czyżyk i Marcin 
Warakomski - Ruch. Widzów: 600. 

Łowicz, 31 maja. Mecz pomiędzy 
Pelikanem, a Freskovitą-Ruchem poza 
rywalizacją czysto sportową miał jesz
cze inny wymiar. Bo przecież sponsoru
jący naszych środowych rywali zakład 
to jedna z większych w kraju mleczami a, 
a że w Łowiczu także marny świetnie 
prosperujące przedsiębiorstwo tego typu, 
obu stronom bardzo zależało na zwycię
stwie. Po za tym wygrana biało-zielo
nych przy założeniu, że w Grójcu jakieś 
punkty zdobyłby Znicz oznaczałaby, . że 
baraże byłyby na wyciągnięcie ręki . 

W zespole gości dwóch znakomicie 
znanych nad Bzurągraczy. Robert No
wogórski i Michał Adamczyk to wy
chowankowie Pelikana, a ten drugi jest 
obecnie najlepszym asystentem w dru
żynie Piotra Zajączkowskiego. Ka
dra ,,Ptaków" przed decydującymi me
czami sezonu niestety bardzo się kruszy. 
Krystian Bolimowski wypadł ze skła
du juz kilka tygodni temu, Maciek Wy
szogrodzki zagrał z Freskovitą tylko 
na własną odpowiedzialność, dzięki za
strzykowi. Natomiast nasz najlepszy 
piłkarz, Robert Wilk był w stanie prze
bywać na murawie tylko przez dwadzie
ścia minut - kontuzja pachwiny nie po
zwoliła popularnemu„Wtlc-zkowf'na grę. 
Wziąwszy pod uwagę, że po spotkaniu 
na różne dolegliwości skarżyli się środo
wy bohater Piotr Gawlik i Tomasz 
Styszko wygląda na to, że w sobotnim 
derby z Głownem wystąpimy mocno 
osłabieni. 

Od początku ,,mlecznego" pojedynku 
lepsi byli łowiczanie. Już w 3. minucie na 
bramkę Daniela Iwanowskiego strze
lał Gawlik, ale wtedy jeszcze zabrakło 
precyzji. W 5. minucie dobrze z prawej 
strony wszedł w pole karne Bogdan 
Jóźwiak, jednak niepotrzebnie próbo
wał dogrywać partnerowi, bo powinien 
uderzać na bramkę. Chwilę potem o kilka 
centymetrów pomylił się ,,Mumia" Wy
szogrodzki. 

dok. na sfl: 31 

Pelikan osiągną! historyczny sukces jakim jest wicemisbzostwo Ili ligi. 

LAMINATE FLOORING 

• 

Łowicz 
Al. Sienkiewicza 25 
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