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Pukanie do I I ligi 
Najważniejsza impreza 
sportowa w historii miasta 
już jutro - mecz barażowy 
o wejście Pelikana do I/ ligi 

T ak się złożyło, że właśnie w wyjątko
wy czwartek -Boże Ciało - będziemy 
świadkami imprezy bezprecedensowej 

w dziejach nadbzurzańskiego grodu- meczu 
barażowego o prawo gry w II lidze piłki 
nożnej! Pelikan, najdłui.ej grający w m lidze 
zespół, po kilku Jatach posuchy wreszcie 
grał tak jak tego chcieli jego kibice- ofensyw
nie, ładnie i skutecznie. I zajął na mecie 2. 
miejsce co jest premiowane barażowym 
dwumeczem z drużyną z końcówki tabeli 
obecnej II ligi. 

Znamy już rywala popularnych „pta
ków". Będzie nim ekipa Podbeskidzia 
Bielsko-Biała, zespół który zajął 13. miej
sce na zapleczu ekstrdklasy, a w ostatnim 
ligowym meczu zremisował w Łodzi z Wi
dzewem 2:2. Czy łowiczanie są w stanie 
ograć faworyzowanego rywala?Nie będzie 
to łatwe. W zespole Krzysztofa Tochela 

występuje kilku znanych graczy. Grzegorz 
Pater jeszcze niedawno był pomocnikiem 
mistrzowskiej Wisły Kraków a Paweł 
Sobczak reprezentował nasz kraj w dru
żynie młodzieżowej. Poza tym Nikołaj 
Branfiłow, znany z występów choćby 
w Widzewie czy Groclinie Łukasz Gorsz
kow-to najbardziej ro:zpo:mawalni piłkarze 
rywala Wydaje sięjednak, że ,,Ptaki" niest.o
ją na straconej pozycji. Przy takiej dyspozy
cji jak prezentowali np. w pojedynku z Łom
żą, mogąpokusić się o niespodziankę. 

Tylko czy mimo ewentualnego zwycię
stwa w barażu występy w II lidze są moż
liwe z punktu widzenia organiz.acyjnego? 
O tych dylematach czytaj w wywiadzie 
z prezesem Białasem na str. 32. 

Bez względu na wynik meczów barażo
wych na pewno nasze miasto będzie miało 
dzięki piłce nożnej wspaniałąpromocję. 

A może jakaś bogata firma czy przedsię
biorca zapała do Pelikana miłością i posta
nowi mu pomóc? Oby, bo Łowicz nie jest 
sportową prowincją. Choć niektórym zale
ży na tym, żeby tak nas postrzegano ... 

Bogusław Bończak 

Kamil Sobol niesie swój kajak z dyrektorem łowickiego OSiR Zbigniewem 
Kuczyńskim pod pomnik Jana Pawła li. 

Kamil iui płynie 
Najważniejsza w tej wyprawie 
jest psychika. Kamil 
w Wenecji zostanie sam, bez 
znajomych i przyjaciół, zdany 
na własne siły i umiejętności. 

B ędzie mu trudno, tym bardziej, że na 
morzu, inaczej niż na rzece walczy się 

o każdy przebyty metr - powiedział nam 
Krzysztof Buczyński, mistrz taekwondo, 
prezes łowickiego klubu tej dyscypliny, 
mentor i przyjaciel 25-letniego Kamila So
bola, który wraz z biskupem Alojzym Or
szulikiem i burmistrzem miasta Ryszardem 
Budzałkiem żegnał go pod pomnikiem Ojca 
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_ Świętego na Starym Rynku w niedzielę 
11 czerwca. Wyprawa, o której pisaliśmy 
w NŁ, a właściwie pielgrzymka w hołdzie 
dla Jana Pawła II wokół Półwyspu Apeniń
skiego z Wenecji do Rzymu właśnie się roz
poczęła, Kamil powinien być dziś pierw
szy dzień na _morzu. dok na str: 4 
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Specjalną Złotą Łowiczankę otrzymał prezes Jan Dąbrowski. Za nim przewodniczący Rady Nadzorczej OSM 
Bogdan Jakubowski. 

TtUIY NA JUBILEUSZU 
100-lecie Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Łowiczu było oka
zją do wielkiego świętowania. Ta
kich tłumów, jak na Festynie Mle
czarskim, łowicki Stary Rynek nie 
widział chyba nigdy. Nigdy też jedne
go zakładu produkcyjnego nie odwie
dziło z własnej woli, jednego dnia, 
aż tylu ludzi ciekawych nowinek. 

W czasie zaledwie sześciu godzin, gdy 
trwał Dzień Otwartych Drzwi, aż 

6 cysięey osób zwiedziło hale produkcyjne 
i magazynowe Okręgowej Spółdzielni Mle
czarskiej w Łowiczu w minioną niedzielę 11 
czerwca Kilka minut po 12 kolejka spod 
wejścia do biurowca OSM sięgała do bramy 
wjazdowej. - Duże zainteresowanie brali
śmy pod uwagę, ale przerosło ono nasze 
oczekiwania -powiedziała nam jedna z pra-

Boie Ciało w Łowiczu 
Uroczystości Bożego Ciała 

w łowickiej katedrze rozpoczną 
się jutro mszą św. o godz. 10.30 
pod przewodnictwem biskupa 
ordynariusza Andrzeja Dziuby. 
Po raz kolejny procesja z kate
dry iść będzie ulicami: Pod
rzeczną, Browarną, Zduńską, 
Starym Rynkiem. 

P ierwszy ołtarz, który powstanie 
przy skrzyżowaniu ulic Pochzecz
nej i Browarnej wykonają miesz

kańcy wsi Marianka Drugi ołtarz stanie 
przy posesji państwa Sękalskich na 
ul. Zduńskiej, będzie autorstwa łowickich 
rzemieślników. Za ołtarz trzeci -przed ko
ściołem pijarskim - odpowiedzialni będą 
ojcowie pijarzy. 

dok na str: 5 

cownic spółdzielni. Oprowadzający około 
30-0sobowe grupy zwiedzających mieli pro
blemy, by zdążyć wejść na zakład ze 
wszystkimi zainteresowanymi. Wobec tego, 
mające trwać do godz. 16drzwi otwarte trwa
ły do ostatniego zainteresowanego. 

- Mażenia? To tak, jakby przesiqjć się 
z roweru do rakiety. Olbrzymi s!«Jk Pamię
tając to, co było tu kiedyś, a to co nam poka
zano, jestem pod ogromnym wrażeniem -
powiedział nam Dariusz Mroczek, radny 
miejski, który pod koniec lat 80-tych praco
wał w Łowickiej Spółdzielni Mleczarskiej. 
.Grupy, które zwiedzały spółdzielnię, były 
oprowadzane po tych działach, w których 
obecność osób z zewnątrz była możli~a, 
w więkswści jednak zwiedzający obserwo
wali linie produkcyjne z korytarza przez 
okna. Grupy mogły więc zobaczyć działy, 
na których trwała produkcja maślanek, kefi-

rów, serków homogenizowanych, mogli w
baczyć linię do produkcji mleka UHT, se
rownię i masłownię, a także laboratoria i miej
sce, w którym odbierany jest surowiec. 
Wpuszczono ich także do pomieszczenia 
kierowników zmianowych, gdzie na ekra
nach prowadzony jestciągłymonitoringtego, 
co dzieje się na terenie zakładu. 

W rażenie było ogromne. Pan Zygmunt 
Kowalczyk .z Błędowa powiedział 

nam, że urzekły go nowoczesne linie pro
dukcyjne. - Pracowałem tu kiedyś i pamię
tam jak I 2 ludzi robiło to, co w tej chwili 
robią maszyny, nad którymi czuwa dwóch, 
maksymalnie trzech ludzi - opowiada nam. 

- Panie Kochany! To jest o 1000% ład
niejsze, bardziej nowoczesne niż gdy tu przy
jeżdżałam trzydzieści lat temu po serwatkę
była zachwycona pani Stanisława Wróbel 
z Jamna. dok na str: 3 
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RONDO NAJWCZESNIEJ JESIENIĄ 

Najwcześniej jesienią tego roku 
mogą rozpocząć się roboty przy bu
dowie ronda, które ma powstać 
u zbiegu ulicy Jana Pawła li, Łódzkiej 
i Prymasowskiej i ułatwić komunika
cję między innymi z powstającym na 
terenach inwestycyjnych, w sąsiedz
twie obwodnicy, zakładem Baumit. 

P rawie na pewno roboty nie zakończą 
się w tym roku - chyba, że zima będzie 

wyjątkowo łagodna Pomimo tego Baumit 
rozpocznie pod koniec tego roku produkcję 
i będzie korzystał z istniejących dróg dojaz
dowych. Inwestorem budowy ronda jest 
łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Aktualnie po:znań
ski oddział fumy Scott Wilson, na zlecenie 
łódzkich drogowców, kończy opracowywa
nie do!rumentacji technicznej ronda. Budo
wa ronda jest jednak wpisana do planu fi
nansowego GDDKiA na przyszły rok To 
jednak ma nie ,być przeszkodą w rozstrzy
gni((Ciu pnetargu i rozpoczęciu robót jesz
cz.e w tym roku. Pu.etarg ma być tak skon
struowany, że pierwsze płatności będą re

alizowane w przyszlym roku. 
Na przełomie czerwca i lipca miasto 

Łowicz zamierza wystąpić o pozwolenie 
na budowę ronda. Dlacz.ego miasto a nie 
główny inwestor, ktÓrym j~ łódzki oddział 
GDDKiA? - W ten sposób szybciej przesko-

czymy procedury. Dlatego jako miasto "tt'.Y
. stąpimy o wydanie pozwol.enia na budowę 
a potem, zgodnie z prawem, scedujemy je na 
łódzką dyrekcję 'l:lrogowców - powiedział 

nam wiceburmistrz Paweł Bejda. Ostatnie 
spotkanie w sprawie projektu ronda odbyło 
się w środę 7 czerwca w Łodzi, z.aś następ
nego dnia, 8 czerwca prezes Baumitu An

dnej Just zawitał do Łowicza Rozmawia
no między innymi o potrzebie zorganizo
wania objazdu dla samochodów jadących 
od strony Łodzi i wjeżdżających w obwod
DicęŁowicza oraz objazdu dla samochodów 
chcących wyjechać z ulicy Jana Pawła II. 
Będą musiały powstać objazdy wokół pla
cu budowy ronda. - Po prostu samochody 

będą objeżdi.aly plac budowy większym łu
ki.em - powiedział nam wiceburmistrz Bej
da. Aktualnie jeszcze trwają rozmowy po
między miastem a <;!rogowcami w sprawie 
kanalizacji deszczowej, która ma obsługiwać 
rondo i drogi dojazdowe. Ponieważ CTJ#, 
kanalizacji deszczowej będzie przebiegać po 
terenach należących do miasta, to miasto musi 
albo podpisać stosowną umowę na jej wy
konanie z GDDKiA w Łodzi, albo wyko
nać kanalizację deszczową we własnym za
kresie. Łącznie budowa ronda może koszto. 
wać nawet 6 milionów złotych. Ile będzie 
fuktycznie kosztowała okaże się jednak do
piero po rozstrzygni((Ciu przetargu nieogra
niczonego. (mak) 

Nie wszyscy zadowoleni z tłumów Owady zaczęły dokazywać 

O d 3 latna terenie obsługiwanym pxz,ez; 
Komendę Powiatową PSP w Łowi
czu W2'IaSta liczba interwencji zwią

zanych z usuwaniem gniazd os, pszczół 
i Sz.erszeni. W ubiegłym roku strażacy wy
jeżdżali 73 razy, rok wcześniej - aż 95 razy, 
:zaś w 2003 roku - 72. - Mieszkańcy nie po
winni sami usuwać, zwłaszcza kokonów 
o dużych r<YZmiarack Nigdy nie wiadomo, 
jak~ się wchowają, 'Zdarzają się c:zęflo 
pokąszenia - mówi st kpt Ce23Iy Krysiak 
z KP PSP w Łowiczu. Czerwiec szcz.ególnie 
obfituje w tego typu zgłoszenia. Zdarzyły 
się one już 9, IO oraz 12 C?.e1Wca W tym 
roku owady przebudziły się nieco pó:źniej, 
ale znowu zaczynają dokazywać. W każdym 
przypadku strażacy stosują tę samą proce
durę. Do gniaz.da podchodzą w specjalnym 
unifonnie, następnie gniaz.do trafia do worka 
foliowego, a owady wypuszczane są w jed
nym z najbliższych lasów, czey;to trafiają do 
lasku miejskiego pod Łowiczem. (eb) 

W ogromnym tłumie na Starym 
Rynku, jaki zgromadził Festyn Mle
czarski, było - niestety - szczegól
nie wieczorem sporo osób nietrzeź
wych. Ślady ich obecności odkry
wali rano właściciele okolicznych 
posesji. 

J ak zobaczyliśmy dzisiaj o ósmej rano 
zdewastowany, potłuaony po raz trzeci 

neon, śmieci łącznie z podpaskami przed 
drzwiami i szyby polane piwem i innymi pły
nami, to ogarnęła nas przerażenie i złość. 
Kolejna duża impreza w mieście i kolejny 
neon do wymiany. .. - powiedziała nam sze-

fowa mieszczącego się przy Starym Rynku 
w Łowiczu biura podróży Orbis Alicja Cho
jecka -Mui.e organizatorzy powinni zatrud
nić dodatkową ochronę, która będzie pilno
wała nie tylko przy scenie, ale też uważała, 
co się dziief e na ulicach? - zastanawia się 
Chojecka, której po raz trzeci przychodzi 
kupować nowy neon reklamujący kantor 
wymiany walut 

W poniedziałek rano, gdy wbaczyła po
tłuczony neon oraz nieporządek przed 
drzwiami Orbisu oraz mieszczącej się po 
sąsiedzku kancelarii prawnej Feliksa Cho
jeckiego od razu chwyciła za telefon. Za
dzwoniła na policję, poinf<;>rmowała o tym 

Ks. Władysław Moczarski święci dzieci przed rozpoczęciem mszy, w cza
, sie której przyjmą Pierwszą Komunią. 

Nowy proboszcz objqł parafię Świętego Ducha 
Ks. Władysław Moczarski objął 

w niedzielę 11 czerwca parafię pw. 
Świętego Ducha w Łowiczu i od 
razu wpadł w wir pracy duszpaster
skiej, celebrując mszę świętą 
o godz. 8.30 i udzielając Pierwszej 
Komunii grupie ok. 50 dzieci. 

J ego obecność wzbudziła zainteresowa
nie wiernych, którzy w większości mo
gli mu się po raz pierwszy dokładnie 

przyjrzeć. 

Ks. Władysław trafił do parafii łowickiej 
z parafii pw. św. Andrzeja i Małgorzaty 

w Dmosinie, gdzie także pełnił fimkcję pro
boszcza. W tekście z poprzedniego NŁ 
wypowiadali się o nim jego dmosińscy pa
rafianie, wystawiając opinię wspaniałego 
duszpasterza i przedsiębiorczego gospoda
rza. Parafię pw. Świętego Ducha obejmuje 
po niewyjaśnionym dotąd znikni((Ciu do
tychczasowego proboszcza, ks. Franciszka 
Augustyńskiego, o czym już pisaliśmy ob
sz.emie na łamach NŁ. W sprawie ttj ciągle 
nie ma ż.adnych nowych oficjalnych infor
macji, nadal też o zagadkowym zagini((Ciu 
proboszcza nie została powiadomiona poli
cja ani prokuratura. (tb) 

OGŁOSZENIE PŁATNE -

Sąd Rejonowy w Łowiczu wyrokiem z dnia 29.12.2005 r. w sprawie li K 201105 

skazał ANDRZEJA KOWALSKIEGO 
·ur, 19.05.1953 r. syna Stefana, za to, że w dniu 03 lipca 2005 r. w Kiernozi 

KIERUJĄC W STANIE NIETRZEŹWOŚCI 
samochodem marki Fiat 126p spowodował wypadek drogowy, w następstwie którego 

śmierć poniósł rowerzysta tj, za czyn z art. 177 § 2 kk w zb. z art. 178 § 1 kk 

·NA KARĘ 6 (SZEŚCIU) LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
oraz orzekł wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich 

pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat. 
Sąd Okręgowy w Łodzi XVI/ Wydział Kamy z siedzibą w Skierniewicach orzeczeniem 

z dnia 09 maja 2006 r. w sprawie XVI/ Ka 84/06 utrzymał w mocy powyższy wyrok. 

co się stało, ale tym razem nie składała ofi
cjalnie doniesienia o przestępstwie. Ma bo
wiem świadomość, że zatrzymanie osób, 
które potłukły neon oraz zanieczyszczały 
chodnik pned jej biurem jest po fakcie pra
wie niemożliwe. O swoim oburzeniu poin
formowała burmistrza (ze względu na fakt, 
że wydaje on pozwolenia na imprezy ma
sowe), rozmawiała o tym również z prze.. 
wodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 
Kaliński. -Mamy społeczeństwo takie, a nie 
inne. Nie jestem przeciwna organizacji im
prez masowych na Starym Rynku, ale mui.e 
należy zarządzić, żeby ochrona schodziła 
z imprezy na samym końcu,jaksięjuż wszy
scy roujdą, może też więcej policji potrze
ba? - zastanawia się Alicja Chojecka 

Obunenie jej jest o tyle zasadne, że bała
gan przed jej biurem musi ona sprzątać po 
każdej większej imprezie masowej na Sta
rym Rynku. (mak) 

Sanniki 

Wpadka przemytn.ików 
Około 6.000 paczek papierosów 

bez polskich znaków akcyzy ujaw
nili w piątek 9 czerwca, podczas 
kontroli drogowej w Sannikach, 
policjanci z tamtejszego posterun
ku podlegającego pod KPP w Go
styninie. 

Z atrzymali oni do rutynowej kontroli 
drogowej samochód marki Citroen 
Jumper, którym podróżowali dwaj 

mieszkańcy Gostynina. Podczas kontroli 
obaj mężczyźni zachowywali się spokoj
nie. Policjanci nie mieli żadnych uwag do 
kontrolowanych dokumentów. Dopiero 
kontrola c~ bagażowej pojazdu ujawniła 
duże worki foliowe wypchane papierosami 
bez znaków skarbowych akcyzy. Sprawę 
tego przemytu policjanci z Sannik przeka
zali fimkcjonariuszom z pionu przestępczo
ści gospodarczej KPP w Gostyninie. 

• 8 czerwca w godzinach popołudnio
wych policja otrzymała zgłoszenie dotyczą
ce kradzieży, do której mogło dojść w okre
sie od godziny 8.00 w dniu 7 czerwca do 
15.00 w dniu 8 czerwca w okolicach parku 
Błonia w Łowiczu. NiC'Zllllni sprawcy wyko
rzystując nieuwagę Weroniki A. ukradli jej 
telefon komórkowy marki Sony Eńcsson 
o wartości około l tysiąca złotych na szkodę 
Wandy A. 

• 9 czerwca na targowisku miejskim przy 
ulicy Starzyńskiego w Łowiczu nieznani 
sprawcy, wykorzystując nieuwagę dokonują
cej tam zakupów Zofii S. z powiatu łowickie
go~ukradli jej torebkę damską, w której były 
klucze od mieszkania, dowód osobisty oraz 
pieniądze w kwocie około 150 złotych. 

Papierosy z przemytu trafić miały na 
rynek w Gostyninie i okolicach. 

Za przestępstwo tego typu grozi wyso
ka grzywna oraz kąra pozbawienia wolno
ści do dwóch lat. Na poczet kary zabezpie
czone z.ostało już auto należące do podej
rzanego. Policjanci ustalają, skąd pochodzą 
papierosy, które najprawdopodobniej trafić 
miały na rynek w Gostyninie i okolicach. 

(mwk) 

• 9 czerwca około godziny 12.00 z par
kinguprzyulicyStarzyńskiegowŁowiczunie

znani sprawcy ukradli zaprukowany tam sa
mochód osobowy marki Cinquecento o war
tości około 2 tysięcy złotych na szkodę Euge
niusza B. z Łowicza. 

• 9 czerwca około godziny 14.20 w skli>
pie przy ulicy z.duńskiej w Łowiczu nieznani 
sprawcy wykorzystując nieuwagę Ewy D. ukra
dli jej telefon komórkowy o wartości około 
300 złotych. 

• 9 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
przestępstwa z Polesia w gminie Łyszkowice. 
Miało ono polegać na tym, że 60-letnia Zofia 
O. celowo złamała okulary i potłukła jedno ze 
szkieł okularowych 74-letniemu Tadeuswwi 
C. P<>krzywclwny cmacował stratę na około 
500 złotych. 

• l O czerwca w Bąkowie Górnym w gmi
nie Zduny nieznani sprawcy, po wyłamaniu 
korka wlewowego do zbiornika paliwa w sa
mochodzie ciężarowym Renault Magnum, 
który stał na terenie prywatnej po"Sesji, wy
pompowali z niego i ukradli około 300 litrów 
oleju napędowego o wartości około 1.200 zło-

nowy ŁOWICZANIN 

Poważnemu uszkodzeniu uległo 
w tym zderzeniu Seicento. 

Nie pierwsza stłuczka 
na P.odgrodziu 

M andat w wysokości 200 zł oraz 
6 punktów karnych za spowodowa
nie kolizji na skrzyżowaniu ulicy 

Podgrodzie z Piaskową otrzymał 8 czerwca 
kierowca dostawczego Renault Trafie, 35-
letni Artur G. z Łowicza Samochód przez 
niego prowadzony wjechał na skrzyżowa
nie w momencie, gdy miał czerwone świa
tło, wymuszając pierwszeństwo na j 
trasą nr 14 Fiacie Seicento kierowanym 
34-letnią Renatę G. z gminy KocieneVi 
Seicento uderzyło w bok auta dostawczego, 
obracając go i rzucając na barierki. Na~ 
ście nikt nie odniósł obrażeń, wi((C z.darzenie 
zakwalifikowano jako kolizję drogową. J~ 
skutki były jednak poważne: całkowicie 
~yprzódFiataSeicentoorazuszk.<> · 
dzenia tylnej części prawej i przedniej lew~ 
w dostawczym Renault Pomimo sy 
zacji świetlnej istniejącej na tym skrzyW 
waniu, jest to jedno z bardziej niebezpi~ 
nych miejsc w Łowiczu. Osoby jeżdżąa 
tamtędy często obserwują, że kierowcon 
zdarza się ruszyć z miejsca, pomimo cz.er. 
wonych świateł, gdy obok nich rusza jX) 

jazd skr((Cający w prawo, bo właśnie 7.apali
ła się zielona strzałka. W ubiegłym roku mia
ły tam miejsce 3 wypadki drogowe, w ' 
rych 2 osoby poniosfy śmierć a 4 oso 
z.ostały ranne. W tym samym roku na poli 
cję zgłoszono aż 14 kolizji. W tym roku n 
skrzyżowaniu tym doszło również do jed 
nego wypadku, w którym została ranna jed 
na osoba, kolizji było natomiast już 7. 

Znowu podpalacz 
w Czatolinie 

(mw 

W ubiegłym roku policjantom udai 
się ująć podpalacza grasujące 
wgminieŁyszkowice. Wtymro 

ponownie odnotowano w Czatolinie poi 

paleniestertysłomy. Po 1 wnocy JO 
zapaliła się sterta słomy w g:osrooustWC 
Andneja S. Sterta ustawiona była w 
głości około 50 metrów od zabudowar 
Ogień powstał tuż po opadach deszczu, 
wskazujenato,żektnśmusiałpodłożyćogi 

Spaliło się 80 ton prasowanej słomy. S 
osz.acowano na tysiąc złotych. Akcję rato 

niczą prowadziło 20 strażaków. Postępow 

nie w sprawie podpalenia prowadzi Ko 
da Powiatowa Poligi w Łowiczu {I 

tych. Do kradzieży tej mogło dojść w okresi 
od 9 do IO czerwca. 

• I O czerwca przy ulicy Bolimowski 
w Łowiczu nieznani sprawcy, po zerwani 
kłódki zabezpieczającej wejście na stryc~ 
w prywatnym niezamieszkałym budynku, 
ukradli z niego dwie firanki o wartości okol 
150 złotych na szkodę Anny B. 

• 12 czerwca podczas zatrzymania 
wytrzeźwienia 46-letniego Henryka S. 
licjanci znaleźli przy nim l nabój do karab. 
ku KBKS. Podczas pu.eszukania nal · 
do niego pomieszczenia gospodarczego poli 
cjanci znaleźli kolejnych 12 sztuk amunicji 

• I 2 czerwca policja otrzymała zgło 
nie włamania do niezamieszkałego 
przy ul. Bolimowskiej, w którym niezn 
sprawcy wyrwali przewody elektryczne 
ścian. Wartość strat Irena S. szacuje na 200 zł 

Wszystlde osoby, które mogłyby pomix 
w ww sprawach prosimy o osobisty lub tele 
foniczny kontakt z Komendą Powiatow 
Policji w Łowiczu. 

Kronik{ opracował nadkom. Leszek Okoń. 
Sekcja Prewencji KPP w ŁowiczJ, 
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Konkurs dojenia sztucznej krowy był 
jedną z atrakcji festynu. Najwięcej 
wśród dojących było dzieci, więk
szość po raz pierwszy doiła krowę. 

dok ze str. I 

W czasie spaceru po zakładzie pokazy
wara miejsce, .w którym stały base

ny z serwatką, wokół których nie zawsze, 
jak zaznacza, było czysto. Dziś nie ma pt> 
nich śladu, - Nowoczesność, ale przede• 
wszystkim ład, porządek i czystość. Wuiać, 
że zakJad ma gospodarza, bo po tym najła
twiej to poznać-powiedziałnamAdamPie
IIZak, rolnik spod Domaniewic. Przyjechał 
na dni otwarte, tak jak wielu innych rolni
ków oddających mleko do łowiekiej OSM, 
by· zobaczyć co dalej się w niej z tym mle
kiem dzieje. Był pod wielkim wraż.eniem. 
hmy rolnik oddający mleko do spółdzielni, 
Zygmunt Gajek tak uzasadniał swoje zain
teresowanie. -Azy, rolnicy jesteśmy spółdziel
cami, ten zakJad jest też jakby naszą częścią 
i zwiedzając go widzimy, że olbrzymie pie
niądze jakie w niego zainwestowano, zain
wewwanodobrze. Rzadko można mieć taką 
satysfakcję - pl'Z)'7113ł. 

Złota łowiczanka 
dla prezesa 

Wcz.eśniej, w piątek 9 czerwca, rmpo
częto obchody stulecia mszą św. w katedI7.e 
i uroczystym zgromadz.eniem spółdzielców 
w sali barokowaj łowickiego muz.eum. Go
ści zgromadz.enia powitał prez.es rady nad
zorcz.ej Bogdan Jakubowski. Zauważy~ 
że u.adko która spółdzielnia ma tak długą 
historię. Pcxlziękowałz.gromadwnymnasali 

rolnikom,zal7ądowi i pracownikom, bo gdy
by nie ich ciężka praca, nie byłoby tego święta 

Historię mleczami, od jej poc7.ątków aż 
do czasów współczesnych pizedstawił pre
zes Jan Dąbrowski. Uczynił to wyko
rzystując prezentację multimedialną. Zoba
czyliśmy więc początki OSM, drewniane 
konwie, którymi na pocr.ątku dostarczane 
było mleko, prześledziliśmy lata wojny 
i C'ZJJSY powojenne aż do lat dziewięćdzie
siątych, dostosoWywanie zakładu do norm 
unijnych, przejęcie mleczarni w Toruniu. 
Wystąpienie prezesa nagrodzone zostało 
burzliwą, tiwają:ąbardzo długóowatją-nie
którzy nawet wstali. Aplauz nie był raczej 
spowodowany samąpreuntatją, ale podzi
wem dla osiągnięć i sukcesów minionych 
lat. 

Zabierając głos biskup Alojzy Orszulik 
nawiązał do poc7.ątkowych fragmentów bi
blijnej księgi Rodzaju i słów, aby ludzie czy
nili sobie ziemię poddaną. Zwróciłuwagę na 
etymologię słowa spółdzielnia, a więc współ
działanie, w którym chodzi o zespolenie łu
dzi do wspólnego działania 

Prezes Dąbrowski udekorował biskupa 
Alojzego odznaczeniem Złotej Łowiczanki, 
przygotowanym na stulecie zakładu. Od
znakami tymi uhonorowanych też zostało 
grono osób, pracowników i rolników zwią
zanych z mleczarnią. Dla c~i z nich i.a-
17.ąd wystąpił do władz o przyznanie naj
wyższych odznaczeń państwowych - Zło

tego i Srebniego Krzyża Zasługi. W oczeki
waniu na decyzję, uhonorowani oni zostali 
odmaką Złotej Łowiczanki. 

Szczególnym momentem uroczystości 
było wręcz.enie prezesowi Dąbrowskiemu 
specjalnej Złotej Łowiczanki, przyznanej mu 
przez pracowników spółdzielni. Nie było 
to odznaczenie, ale statuetka. Prezes był 
S'E-zerze wzruszony i zadowolony, jak po
wiedział ze śmiechem, prezentując statuet-
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Zabrakło nam kawy, mają dowieźć z 
magazynów - odpowiadały w pewnym 
momencie dziewczyny, które często
wały nią na placu pod zakładem. 

kę, tego naprawdę nie było w scenariuszu 
spotkania Podczas uroczystości przyzna
no też liczne inne odznaci.enia, m.in. - Za
służony dla spółdzielczości mleczarskiej 
i Zasłuż.ony dla rolnictwa 

Potem goście pojechali do spółdzielni, 
gdzie uroczyście otwarto zmodernizowaną 
kotłownię - dziś jq2; gazową - i kolajną linię 
do wyrobów UIIT. Późnym popołudniem 
19lkuset zaproszonych gości, wśród których 
byli też dostawcy i pracownicy, spotkało 
się w Walewicach. Tam też gorąco witano 
prezesa, dziękując mu za sukcesy, którymi 
OSM może się pochwalić. 

Pełny Stary Rynek · 
A w niedzielę, już po zamknięciu bramy 

zak1adu dla zwiedzających, obchody jubile
uszu prz.eniosły się na Stary Rynek, gdzie 
kilka tysięcy ludzi - w pewnych momen
tach, sz.czególnie wieczorem, plac był wła
ściwie pełen - uczestniczyło w Festynie 
Mleczarskim z mnóstwem atrakcji - w tym 
nagród w różnych konkursach. 

Zebranym na rynku w pamięć zapadł na 
pewno najweselszy element wręczenia na
gród, gdy na scenę wszedł Emil Wójcik, by 
powiedzieć, że jego ojciec Krzysztof; rolnik 
z Bąkowa Górnego, którego los wygrał 
w konkursie prowadzonym na łamach Po
radnikaRolniczego jałówkę,jubileusz.ową'', 
nie może podajść po jej odbiór, bo „ Tata 
pojechał do gospodarstwa. do obrządku". 

Za swoją szczerość chłopiec został nagro
dzony gromkimi brawami, a prowadzący 
całość Zygmunt Chajzer przyznał, że na
groda trafia w dobre ręce. Faktycznie, Emil 
powiedział nam, że rodzina prowadzi w Bą
kowie gospodarstwo rolne, w którym ho
dowanych jest 20 krów, z wygraną hC(dzie 

Ręce do góry, klaszczemy! -' krzy
czała Ingrid wchodząc na scenę, pu
bliczność zareagowała entuzja
stycznie. 

3 

Chórek do piosenki Jedwab został Występ Ingrid w Łowiczu - na to cze
wybrany przez wokalistę Róź Euro- . kalo kilka tysięcy osób. Jeszcze źa
py Piotra Klata spośród łowickiej pu- den wykonawca nie przyciągnął ta-
bliczności. kich tłumów. 

Kolejka chcących zobaczyć wnętrze zakładu ok. godz. 12 kończyła się przy bramie wjazdowej, zainteresowanie 
było bardzo duże. 

ich 21. Na scenie nie pojawiło się zresztąpo 
odbiór nagród wielu posiadaczy S'E-7.ę_Śli
wych losów. Można to przypisać właśnie 
temu, że kupony w konkursie Poradnika 
wrzucali przede wszystKim rolnicy. Oni tak
że - jak Krzysztof Wójcik - wyjechali do 
obrządku. Taki już rolniczy los. 

N a scenie odbyło się także rozstrzygnię
cie konkursu, do którego kupony były 

zamieszczane na stronach Nowego Ło
wiczanina. W redakcji wylosowano 1 O 
osób, które otrzymały torby turystycz
ne wypełnione produktami spółdzielni . 

Dodatkowo na scenie rozlosowano spo-

śród nich jedną osobę, która wygrała lo
dówkę_ wypełnioną produktami OSM. 
Właścicielem jej stał się Jerzy Domińczak 
z Łowicza. 

Ogłoszono też wyniki konkursu toczą
cego się przez cały cza& ttwania mleczar
skiego festynu, w którym rywalizowano kto 

.więcej mleka udoi ze sztucznej krowy wy
posażonej w gumowe wymiona, a którą 
przywieźli do Łowicza przedstawiciele Pol
skiaj Księgi Rekordów i Osobliwości. Naj
więcej mleka, 2,25 litra w ciągu 1 minuty 
udało się udoić Arkadiuszowi łyfadanow
skiemu z Łowicza i on w nagrodę otrzy
mał rower, w sakwach którego były wy
roby OSM. Kolejne miejsca nagrodzono 
konwiami mlecznymi 20 i 1 O litrowymi, 
w których także znalazły się wyroby 
spółdzielni. W dojeniu startowały jednak 
przede wszystkim dzieci, na te kilku 
- ·i kilkunastoletnie czekały nagrody po
cieszenia w postaci cukierków i długopi
sów. 

Oprócz konkursów z ceqnymi nagroda
mi nie zabrakło także i innych, drobnych, 
sprawnościowych, prowadzonych przez 
Zygmunta Chajzera, w których udział brały 
wybrane przez niego osoby z widowni. 
Trzeba też dodać, że osoby, które odwie
dziły w niedzielę Stary Rynek mogły spró
bować produktów OSM na przygotowa
nych stoiskach. Zainteresowanie było tak 
duże, że zabrakło w mieście plastikowych 
.kubec7.ków, które trzeba było ściągać spod 
Lodzi. Były stoiska ze swojskim jadłem, 
goframi. Oprócz tego były trzy koncerty 
- o których pisze na stronie 25 Bogusław 
Bończak. 

Tylko w białych fartuchach i w białych nakryciach głowy wpuszczano na teren zakładu zwiedzających, których 
oprowadzali pracownicy. Każdy zakątek zakładu budził niekłamane zainteresowanie. 

Pewne jest, że ze stulecia OSM poczuł 
się dumny cały Łowicz i okolica - i to było 
w minionych dniach wyraźnie widać. 

Tomasz Bartos, Wojciech Czubatka 
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LEWOSKR~TY • DLA SAMOBÓJCÓW? 
Na całym odcinku trasy 
nr 2 przebiegającej przez 
powiat łowicki 
i sąsiednie - kutnowski 
czy sochaczewski, nie 
ma miejsc bezpiecznych. 
Kilka razy w roku 
dochodzi na tej drodze 
do tragicznych 
wypadków, w których 
giną ludzie .. 

C zęf,ć z tych tragedii rozegrała się z po
wodu nieostrożności użytkowników 

drogi wobec osób skręcających w lewo-czy 
to na stację paliw cey w jedną z dróg podpo-
17.ądk:owanych. 

Rz.ecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Łowiczu Leszek Okoń wskazuje miejsca · 
najbardziej niebezpieczne, na których po
winniśmy :zachować szczególną ostrożność. 

Pierwsze z nich to skrzyWwanie drogi po
wiatowej z „dwójką' w Kompinie. Jest to 
wprawdzie prosty odcinek drogi, ale przy 
dwustronnym skrzyWwaniu (w jedną stro

nę na Rybno, wdrugąnaNieborów)znajdu
je się stacja paliw. Niespełna rok temu, 
29 czerwca, właśnie w tym miejscu doszło 
do wypadku, w którym śmierć poniosła 
22-letniamieszkankagminy Kocierzew. K<>
bieta była w zaawansowanej ciąży, jechała 
Polonezem kierowanym przez jej ojca. Do 
~doszło w momencie, gdy kierow
cazatizymał się na drodze z zamiarem skrę
tu w lewo, aby przepuścić pojazdy jadące 
z przeciwka. W tym momencie w tył Pol<>
neza uderzył inny pojazd, a siła uder7.enia 
wepchnęła Poloneza pod koła ciężarówki 
jadącej z naprzeciwka 

Skrzyżowanie na „dwójce" w Kompinie. Biały samochód zatrzymał się przed skrętem w lewo, aby przepuścić 
ciężarowki jadące z przeciwka. 

Drugie niebezpieczne miejsce to skrzy
żowanie ul. Poznańskiej z ul. Warszawską 
w Popowie. W miejscu tym cz.ęsto doch<>-

' . 

GS w Zdunach 

dziło do wypadku, bo na trasie nr 2 jest łuk, 
który ogranicza widoczność, wjazd i wy
jazd na stację paliw dodatkowo dekoncen
truje kierowców. 

K olejne niebezpieczne miejsce znajduje 
się w Jackowicach, przy skrzyWwa

niuna Bogorię. Tutaj, podobnie jak w Kom
pinie i Popowie, nie ma wyznaczonego od
rębnego pasa dla pojazdów slqęcających 
w lewo. Dodatkowym czynnikiem stwa
nającym zagrożenia jest też stacja paliw. 

Do tragicmych wypadków dochodzi też 
na skrzyWwaniu przy kościele w .zdunach 

Prezes Wóicik 
odchodzi na emeryturQ 
Odchodzę na emeryturę-zakomu

nikował nam prezes Gminnej Spół
dzielni Samopomoc Chłopska w Zdu
nach Tadeusz Wójcik. Po ukazaniu 
się w ostatnim numerze Nowego 
Łowiczanina ogłoszenia, w którym 
Rada Nadzorcza spółdzielni infonnu
je o poszukiwaniach nowego preze
sa w Zdunach pojawiły się infonna
cje o jego zwolnieniu lub odwołaniu. 
Nic bardziej mylnego. 

dane lokale, z których GS ma dochody, utrzy
manie działalności 11 sklepów na terenie 
gminy Zduny oraz utrzymanie i rozwój 
działalności baey obrotu rolnego. Oprócz 
tego w przysZlym roku już nowy prezes 
będzie musiałpcxljąć się organizacji f>O..lecia 
istnienia zduńskiego GS. 

Kandydaci mają dostarczyć swoje zgł<>
szeriia z wymaganymi dokumentami do 
21 CZCCW\:lldO godz. 15 do biura GS w Z.du
nach. Po tym terminie, 2J czerwca nastąpi 
wstępne rozpatrzenie ofert. Najlepsi ofe-

i na zmodernizowanych skrzyżowaniach 
~nr 2 z ulicami Oiełmońskiego i Armii 
Krajowej w Łowiczu. Na tych skrzyWwa
niach jest odrębny pas dla pojazdów skręca
jących w lewo, mimo to nieostrożność 
i pośpiech kierowców powodują, że tam 
rownież zdanają się wypadki. 

W powiecie kutnowskim niebezpiecme 
skrzyWwania są w Kotliskach, Wojszycach 
i Piwkach. W powiecie sochaczewskim naj
bardziej niebezpieczne są skręty w !ewo 
w miejscowości Dachowa, skąd można d<>
jechać do Rybna oraz w Karolkowie -droga 

SKR Kocierzew 

na Nową Suchą, O ostatnim z tych miejsc 
10 maja doszło do wypadku, w którym cięż
ko ranny został44-letni Waldemar B. z Łowi
cza. Mężczyzna nadal pa.ebywa w szpita
lu przy ul. Banacha w Warszawie. 

Dlatego warto traktować „dwójkę" jako 
drogę szczególnego ryzyka - a manewr 
skrętu w lewo wykonywać na niej jak 
najrzadziej. Lepiej nawet, jeśli to możli
we, skręcić w prawo, na bocznej drodze 
nawrócić - i potem przejechać skrzyżo
wanie w poprzek. 

(mwk) 

Modernizuią opryskiwacze 
Jeszcze tylko przez 5 miesięcy 

(dokładnie do 30 listopada) rolnicy 
posiadający stare opryskiwacze 
mogą je modernizować, korzysta
jąc z dotacji z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska. 

cy z terenu gminy Kocierzew i gmin ościen
nych - Kiernozi, Chąmla i Zdun, posiadają
cy 10-le1nie i starsze opryskiwacY.e. Koszt 
przeciętnego remontu mieści się w grani
cach 800-1.000 zł. Odliczając dotację, o 
którą w imieniu rolnika występuje SKR, 
za remont rolnicy dopłacają zwykle 400-

D otacja wynosi 50"/o kosztu modemi- 600 zł. Po przeprowadzonej moderniza
zacj~ ale nie więcej niż 500 zł. Prezes cji ze starego opryskiwacza zostaje zwy
Spółdzielni KółekRolniczych w K<>- kle tylko pompa, zbiornik i rama, pozo

cierzewie Jerzy Wróbel radzi, aby jak naj- stałe części są wymieniane: przewody, 
seybciej rolnicy decydowali się na remont dysze, rozdzielacz, zegar i wskaźnik po
opryskiwacza,-bo czasu jest mało, chętnych . ziomu ciecey. Po remoncie opryskiwacz 
nie brakuje i nie wiadomo dokładnie, kiedy przechodzi przegląd, który kosztuje około 
przeznaczona na ten cel pula pieniędzy Z<>- 120 zł, na który również można otrzy
stanie wykorzystana Klientami warsztatów mać częściową dotację. . 
spółdzielni w Kocierzewie są zwykle rolni- (mwk) 

nowy ŁOWICZANIN 

Fałszywa banderolo 
z Łowicza 

S fułszowaną banderolą na tachografie, 
czyli W7ądzeniu rejeslntjącym na spe
cjalnej tarczy czas pracy zawodowe

go kierowcyci~wkiilOśćpOstojów,~ 
kość pojazdu i1p., posługiwał się kierowca 
ciężarowej Scanii, który w okolicach Wy
szkowa wpadł do rowu. Tamtejsza policja 
poprosiła o pomoc w sprawdz.eniu bande
roli na tachografiełowickąpolicję, ponieważ 
podrobiona banderola rzekomo miała być 
wydana w Obwodowym Urzędzie Miar 
i Wag w Łowiczu. Okazało sięjednak, że 
tutaj tachograf nie był legalizowany. - U nas 
nie ma zarejestrowanego tego tachpgrafo, 
nie figuruje w ewidencji i taką odpowiedź 
daliśmy policji i prokuratwze. .. -dowiedzie
liśmy się w łowickim Uu.ędzie Miar i Wag. 
Znaki na tachografiez.ostanąpoddane SZcrJ> 

gółowej analizie pI7.eZ biegłego. (mak) 

O iedną emeryturę 
za du'io 

N ieprzysługujące chugie świadczenie 
emecytalne za przekazanie chugiego 
g~arolnegowinnej gminie 

pobierała przez blisko 26 lat, wędług żyrar
dowskiego cxldziału Kasy Rohńczego Ubez
pieczenia Społecmego, 88-letnia Stanisława 
D. z gminy z.duny. Zawiadomienie o popeł
nieniu prz.estępstwa KRUS Żyrardów na
de.51ałdo Komendy Powiatowej Policji. Łą;z
na kwota nienależnych i pobranych świad
r:z.eń przekroczyła 81 tysięcy złotych. K<>
bieta miała pobierać świadczenia emerytal
ne po przekazaniu gospodarstwa w gminie 
z.duny oraz drugiego gospodarstwa w gmi
nie Bedlno. 

Nienależne świadczenie miało być, zda
niem KRUS, pobierane począwszy od 
l lipca 1980 roku. Kobieta miała zaprze
stać działalności rolniczej na pierwszym, 
przekazanym gospodarstwie w 1976 
roku. Wtedy też zaczęła otrzymywać 
Ś\yiadczenie emerytalne. Drugie gospodar
stwo - w innej gminie - przekazała, we
dług danych ubezpieczyciela, w 1980 roku 
i zaczęła pobierać drugie świadczenie. 
Według pracowników KRUS powinna 
wtedy poinformować ubezpieczyciela 
o przekazaniu drugiego gospodarstwa, 
czego nie uceyniła. - Nie powinna była 
nawet wysfępować o naliczenie drugiego 
świadczenia emerytalnego. Nie można po
bierać jednocześnie dwóch emerytur- p<>
wiedziała nam Iwona Wołowiec z działu 
świadczeń oddziału regionalnego KRUS 
w Żyrardowie. 

Dlaczego tak długo było wypłacane 
podwójne świadczenie? - Na to pytanie 
jeszcze nie znamy odpowiedzi, być może 
kluczem w tym jest to, że pochodziło 
z dwóch różnyclwddziałów KRUS-żyrar
dowskiego i płockiego - powiedział nam 
jeden z policjantów zajmujących się 
sprawą. Zgodnie z przepisami KRUS 
kobieta będzie mogła być obciążona 
z tytułu pobierania nienależnych świad
czeń tylko z okresu trzech ostatnich lat 

(mak} p rzepracowałem już w sumie 47 lat renci z.ostaną zaproszeni na rozmowy. Spo
i wybieram się na z.asłużony odpoczy- śród tych osób na posiedzeniu Rady Nad

nek, bo takie mam prawo - powiedział nam zorczej spółdzielni zostanie wybrany nowy 
Wójcik. W ciągu tego czasu 12 lat pr.z.epra- prezes. 
coWał w Gminnej Spółdzielni w Łowiczu, (tb} 
5 lat pracował w firmach pozaspółdziel-
czych, a ostatnie 30 łat w spółdzielni 

dokzestr.1 

Kamil iui płynie 
w Zdunach. Jak przyznaje, najlepiej hę- Ukradli armaturę łazienkową 
dzie wspominał właśnie Zduny, bo choć 
nie pochodzi i nie mieszka w tej gminie, N ową, w cz.ęści jeszcze nie zamont<>-
to jednak zżył się z tym terenem, od po- waną, anpaturę łazienkową - krany, 
czątku został bardzo dobrze przyjęty zlewozmywaki, prysznice, rurlci itp. 
i dobrze mu pracowało się z ludźmi tu ukradli w nocy z 6 na 7 czerwca z nowo 
mieszkającymi. . budowanego, jeszcze niezamieszkałego 

TadeuszWójcikpowiedziałnam,żenowy budynku przy ulicy Bolimowskiej nie
prezes będzie miał duż.o pracy i wyzwań. znani sprawcy. Kradzież została przez 
Spółdzielnia w Zdunach, jak większość p<>- właścicieli stwierdzona 7 czerwca, ale 
dobnych spółdzielni, boryka się z wiefoma zgłoszona na policję dopiero następnego 
problemami - te jednak ńie zagrażająjej eg- dnia. Właściciele ocenili straty na około 
zystencji. Wśród tych poważniejseycb dwa tysiące złotych. 
wymienił t.apewnienie dzierżaw na posia- _ . _ • • - • • (mak) 

Buczyński, dzieląc się z nami swóimi 
spostrzeieniami dotycz.ącyµń Kamila 

i wyprawy doskonale wie, co mówl. Ma na 
swońn koncie trzy próby przepłyni~a ka.. 
jakiem Mona Bałtyckiego, w 1981. 1988 
i 1989 r. Dopiero osfatniąz.akońceyłSUkce
sem. Mistrz wręczył Sóbolowi. pod pornni
kietnbiało-czezwonąbancbę. byjego„okręt" 
nie był na 1DotZllbezpański. Działacze Aka~ 
demickich Zespołów Sportowych wręczyli 
mu poświęcony medalik z św. Krzyszto
fem, pani .ZOfia Chojecka wręceyłą obrazek 
zpodobiznąMatki Bożej ~howskiej. 

P~§.~R~~ło ~S!POl'<J.~12-

mych i przyjaciół Kamila, którzy przyszli 
się :z. nim pożegnać, nie obyło ~ bez łez 
i k-OJ>niakana ~dostał go od dyrek
tora Ośrodka Sportu i '.Rekreacji w ł..owie"ZU 
Zbigniewa KUC"Zyńskiego. 

Biskup Ałojey Orszulik poświęciłlcajak 
i spr.r.ęt ~i.la przytaczając słowa Chry
stusa: ~na głębię! Podkreślił, ?.epr6ba 
złażenia hołdu Janowi Pawłowi II w taki 
właśnie sposób jest nie tylko dla niego, ale 
idlanaswyzwaniem. Trudności,jakiekaja
karz spotka na swojej drodze, wyniagają 
naszego wstawiennictwa i modlitwy. Kamil 
z trndem krył emócje, denerwowałsię, ale 

też był mile zaskóeY.Ony, ~żegna si~ z nim 
Ialkadziesiąt osób. - Czuję jakbym miał 
o JQ wioseł więcej~ powiedział wzruszoey. 

Po poświęceniu sprzętu, Kamil wziął 
udział w mszy świętej w katedrze, odpra
wianej w intencji powodzenia jego podroży. 
Po mszy świętej, przepakował swoje .rze..: 
czy do Tira.należącego do jego znajomego 
Mazka Kozy, z którym wyruszył w pod
róż do Wenecji. Dotad tam w poniedziałek 
po południu. Dziś, w środę rozpoczął swoją 
pielgrzymkę, w czasie której podejmie~ 
hę.pokonania 3 tysięcy .kilometrów: 

. ; • . • ,.(thJ 
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Katedro zaprasza 
całe rodziny 

L oteria fantowa, w której główną 
nagrodą będzie rower, miasteczko 
ruchu drogowego, pokaz strażacki, 

7abawy, konkursy i konne prż.ejażdżki 
- to kilka z wielu attakcj~ na jakie zaprasza 
w niedzielę 18 C7.erWca parafia karedralna 
w Łowiczu. Biesiada Rodzinna 
organiz.owana jest ixzy katedJ:ze już 
kolejny raz, a jej celem jest wspólna 
Zabawa rodzinna i zebranie pieniędzy na 
wakacyjny wyjaz.d ~eci angażują::ych się 
w życie parafii. Na razie nie wiadomo 
dokładnie kiedy, gdzie i ile dzieci na 
Wakacje te wyjedzie, bo łęJzie to zależało 
Od kwoty, jaką uda się zebrać. Biesiada 
trwać~ w godz. 13.00-18.00 na 
parkingu przy kurii oraz na placu przy 
i:lomu parafialnym. O godz. 15.00 
plaoo)Vany jest występ iluzjonistyczny 
będą też występy zespołów 
młodzieżowych. 

Mszo w mieiscu 
popieskiei mszy 

D zisiaj, tj. 14 C?.ClWca mija 7 rocznica 
wizyty Jana Pawła IT w Łowiczu. 
Z tej okazji na placu celebry - czyli 

na boisku Zespołu Szkół na os. 
Bratkowice - biskup łowicki Anchzej 
Dziuba odprawi o godz. 19.00 mszę św. 
w intencji beatyfikacji 
i kanonizacji Ojca Świętego. Godzinę 
wcr.eśniej, w tym samym miejscu, 
!WJlOC2llie się czuwanie modlitewne 
i>ołąc7.one z przypomnieniem wizyty 
papieża w naszym mieście. 
(mwk) 

Kto widziol wypadek no Wąskiej? 

K omenda Powiatowa Policji 
poszukuje świadków wypadku 
drogowego, do którego doszło 20 

marca tego roku na ulicy Wąskiej 
w Łowiczu. Prz.ez samochód nieznanej 
marki i o nieznanej rejestracji potrącony 
został prawidłowo jadący rowereysta. 
Osoby, które były świadkami wypadku, 
proszone są o kontakt pod numerem 
telefonu 046/830-95-80 lub 997. 
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NOWY PATRON SZKOtY W OSMOLINIE 
Jan Pawełlljestjużpatronem Szko

ły Podstawowej w Osmolinie w gmi
nie Sanniki. W sobotę 10 czerwca od
były się uroczystości nadania szkole 
imienia, w których uczestniczyli 
uczniowie, rodzice, rada nauczyciel
ska i zaproszeni goście. 

R ozpocZQ}y się one od mszy świętej 
w kościele pw. Świętego Marcina cele

browanej przez biskupa seniora diecezji 
łowickiej Alojzego Orszulika. W homilii od
wołał się on do nauk Ojea Świętego doty
czących młodego pokolenia i roli kształcenia 
w życiu. Biskup dokonał w świątyni także 
poświęcenia sztandaru szkoły, którego fun
datorem jest Rada Rodziców a wykonawcą 
była łowicka hafciarka Anna Staniszewska. 

Przemarsz ze szkoły do świątyni i z po
wrotem otwierała kompaÓia reprezentacyj
na gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
dowództwem Tadeusza Wróblewskiego. Po 
mszy uczestnicy uroczystości spotkali się 
w sali· gimnastycznej szkoły, gdzie nastąpiło 
przekazanie aktu nadania szkole imienia na 
ręce dyrektorki Katareyny Rogalskiej, 
a później wręczenie sztandaru. Wprowadził 

Delegaci z każdej klasy ślubowali na sztandar szkoły, który wcześniej 
przekazany został im przez rodziców. 

go na salę gimnastyczną poczet złożony towi sztandarowemu uczniów, w którym 
z rodziców: Agnieszka Olejniczak, Ewa i znaleźli się Marlena Kowalceyk, Aleksan
Roman Grochowscy. Ci prz.ekazali go pani dra Grochowska i Tomasz Szcześniak. Póź
dyrektor, .a ta po demonstracji oddała pocz- niej przedstawiciele wszystkich klas złoży-

SP Popów 

Dyrektorka 
Dotychczasowa dyrektorka Szko

ły Podstawowej w Popowie Miro
sława Kasprzyk zrezygnowała 
z pracy w szkole i przeszła do pra
cy w skierniewickiej delegaturze 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Łodzi na stanowisku wizytatora. 

J est to inny charakter pracy, chociaż caJy 
czas w szlrolnictwie. Dla mnie jest na 
pewno szansą na rozwój zawodoJ.iY. 

o.ekają na mnie nowe i.ryzwan}a, inne będą 
też wymagania w stoswllat do mojej osoby
powiedziała nam Mirosława Kaspreyk. 
W chwili zamykania tego numeru Nowego 
Łowiczanina jeszcze nie było wiadomo 
w jakiej gminie będzie wieytatorem. - Jesz-

li ślubowanie na wręczony sztandar, który 
po imprezie umiesz.cz.ony został w ekspo
nowanym miejscu. 

·Od gości gzkoła otrz}tmała wie1e upo-
minków, m.in. odtwarzacz DVD, ale 

także albumy poświęcone Ojcu Świętemu 
a także przekazany przez dyrektora Przed
szkola w Sannikach Marię Wróblewską 
życiorys Jana Pawła II, który zawiśnie obok 
sztandaru. Później wseyscy obejrz.eli pro
gram artystyczny, w którym dzieci zapre
zentowaływiersze pjca Świętego, a na ekra
nie można było z.obaceyć fragmenty filmów 
dokumentalnych o jego życiu. Na zakoń
czenie spotkania goście wzięli udział w po
częstunku preygotowanym przez Radę 
Rodziców. Imię Jana Pawła II zostało nada
ne szkole po referendum, jakie odbyło się 
wśród uczniów. Zwyciężył ona największą 
ilością oddanych głosów, inne kandydatury 
eyskały niewielkie poparcie. Potem rozpcr 
częły się preygotowania, uczniowie uczest
niceyli w konkursach z wiedey o Ojcu Świę
tym, konkursach plastycznych i innych. 
Wcieśniej szkoła nosiła imię działacza ko
munistycznego Aleksandra Zawadzkiego. 

(tb) 

wizytatorką 
cze nie otrzymałam pisemnej decyqi w tej 
sprawie, ale będzie to prawdopodobnie jed
na z gmin powiatu łowickiego - powiedziała 
nam Mirosława Kaspreyk. 

Tymczasowo, do końca roku szkolnego, 
obowiązki dyrektorki szkoły w Popowie 
pełni emerytowana była dyrektorka szkoły 
w Niedźwiadzie Teresa Drożdżewska. Or
gan prowadzący szkołę, ceyli gmina Łowicz, 
rozpisał już konkurs na stanowisko dyrek
torskie w tej szkole. Oferty konkursowe 
można składać w okresie do 30 czerwca 
w sekretariacie gminy. O terminie i miejscu 
konkursu kandydaci mają być powiadomie
ni indywidualnie. Rozstreygnięcia konkur
su należy spodziewać się jeszcze ptzed roz
pocz.ęciem nowego roku szkolnego. (mak) 

Trzyletnia Julka Bartoszewska była jedną z najmłodszych uczestniczek 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bednarach Kolonii w niedzielę 4 czerwca. Przy jedzeniy po
magały jej trochę koleżanki Ania Garczyńska i Ola Papiernik. Kiełbaski 
z grilla były tylko jedną z atrakcji popołudnia. Aż 44 dzieci bawiło się 
w remizie przy dobrej muzyce, biorąc udział w różnych konkursach. (wcz) Ukradli metolowe słupki 

Tylko zamoczył usta? M etalowe słupki preygotowane do 
wmurowania następnego dnia 
w powstające ogrodzenie wokół 

posesji mieszkańca Kompiny w gminie 
Nieborów nieznani sprawcy ukradli 
w nocy z 7 na 8 czerwca. Łącznie skra
dzione zostały aż 44 metalowe słupki. 
Właściciel posesji, która miała być ogro
dzona, Grzegorz W., oszacował stratę na 
około 1.200 złotych. 

Nie była to jedyna kradzież złomu 
w ostatnim czasie w powiecie łowickim. 
Pizypomnijmy, że 2 czerwca PKP złożyła 
doniesienie o kradzieży metalowych części 
(podkładek, wkrętów torowych itp.) z oko
lic dworca Łowicz Przedmieście, 5 czerwca 
zginęły kolejne dwie ściekowe kratki żeliw
ne z ulicy Nadbzurzańskiej, prawdopodolr 
nie następnego dnia z ulicy 11<aczew w po
bliżu dawnej łaźni. (mak) 

Widzieliśmy jak strażak kończył 
piwo, po CŻym wsiadł za kierowni
cę samochodu i odjechał. To dla 
mnie nie do pomyślenia, ci straża
cy mieli ochraniać ludzi na imprezie
powiedziala nam młoda dziewczyna, 
obserwująca 10 czerwca przebieg 
regat kajakowych na Bzurze. 

Oburzona podbiegła do namiotu organi
zatorów i ściągnęła policję. Patrol pojawił 
się bardzo szybko i o godz. 17 .45 zatrzymał 

dok ze str. 1 

czerwony samochód OSP Ratownictwo 
Wodne tuź prz.ed restauracją_Szkiełka. Poli
tjanci nie mogli jednak na miejscu zbadać 
kierowcy, bo odmówił im posłuszeństwa 
alkomat Strażaka- kierowcę odwiez:iono na 
komendę gdzie wykonano wszystkie ceyn
ności. 

Ponieważ wiele osób interesowało sięjak 
zakończyła się ta sprawa i cey straż.ak zo
stałukarany, poprosiliśmynaczelnikaleszka 
Okonia o wgląd do protokołu badania. 
Z wydruków z alkometru wynika, że pierw-

Boże Ciało w Łowiczu 

sze badanie Janusza B. przeprowadz.ono 
o godzinie 18.01 idałoonewynik:0,08mgll 
alkoholu w powietrzu wydychanym 
z płuc. Zgodnie z procedurami przeprowa
dzooo kolejne badania, które miały stwier
dzić, cey ilość alkoholu w organizmie będzie 
rosła, cey malała Drugie badanie przepro
wadzono o godzinie 18.17 i dało ono wynik 
0,06 mgll, trzecie badanie przeprowadz.one 
o 18.29 dało wynik 0,00 mgll. ż.eby policja 
miała podstawę do wszczęcia postępowa
nia o wykroczenia co najmniejjedenzwyni
ków badania musi być równy lub wyższy 
od 0,13 mgll. - Nawet gdyby strai:aka zba
dano od razu na Błoniach, to wynik ten, bio
rąc pod uwagę tempo spadania zawartości 
alkoholu w organizmie, nie dorównałby do 
O, 13 mg/I - uważa naczelnik Sektji Prewen
cji Leszek Okoń. (tb) O łtarz czwarty ustawiony będzie, jak 

zawsze, na Starym Rynku przed 
gmachem muzeum. Wykonany on 

lx;dzie przez parafian z parafii katedralnej 
oraz osoby ~ ze wspólnotą neoka
techumenatu. 

W związku z procesją, kilka godzin wc:zt>
śniej zamknięte z.ostanie dla ruchu pojaz
dów centrum Łowicza. Już od godz. 6.00 
nie wjedziemy na Stary Rynek, ulice: Mo
stową, 3 Maja od strony os. Reymonta, I 1 
Listopada wraz z rondem prey „Mazo
wieckiej",· Pijarską, Zduńską, Browarną, 
Konopackiego, Kozią, św. Floriana i Po-

drzeczną (do skrzyżowania z Bielawską). 
Policja przewiduje, że otwarcie ruchu na Sta
rym Rynku możliwe będzie około godz. 
16.00, prey ceym Przyrynek i ul. Floriana 
zamknięte będą dla ruchu dłużej, dla bezpie
czeństwa osób, które będą szły do lunapar
ku w parku Błonie. 

Pojazdy lx;dzie można parkować w kilku 
wyznaczonych miejscach: z.a ratuszem, na 
parkingu obok basenu prey ul. Kaliskiej, 
prey kolejowej rampie na Thaczewie, W'Zdluż 
ul. Starzyńskiego, na ul. Mostowej (naprze
ciwkoZakładuEnergetycznego)oraznapłat-

-------- REKLAMA -

nym parkingu prey ul.3 Maja. , (mwk) ~~====~~~:::::ze:::~~~ 

FABRYKA 
OKIEN 

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

fax 837 47 98 '----~-r 
sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.win 

łłlE CZEKAJ ZAMÓW OKNA W SIB-ie JUZ TERAZ!!! 
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. . . ' Henryk Ż. stanie przed sądem DOM LUDOWY JUZ GOTOWY Łowicki Sąd Grodzki będzie rozpa· ny, ogranicz.enia lub pozbawienia wolności 
trywał we wtorek 27 czerwca spra- do l roku. Ale to nie wszystko: ż. jako 
wę 56-letniego Henryka Ż., który jest członek PSL, a tym bardziej prze.wodniczą
radnym gminy Chąśno i przewodni- cygminnei°okoła,możesięspodziewaćkon
czącym gminnego oddziału PSL sekwencji partyjnych. Jego zathowanie hę-

Towarzystwo ,,Dom Ludowy" do
kona w niedzielę 18 czerwca uro
czystego otwarcia po zakończo
nych pracach remontowych części 
budynku dawnego kina Bzura. Uro
czystość będzie połączona ze Świę
tem Ludowym obchodzonym przez 
ludowców zwykle 4 czerwca. 

P rzypomnijmy, że Towarzystwo uzy
skało na drodze sądowej budynek daw

nego kina po 10 latach walki. Sąd uznał jego 
rosz.cz.enia w 2004 roku, uznając je za spad
kobiercę organizacji o takiej samej nazwie 
fimkcjonującej w Łowiczu w okresie mię
dzywojennym, która przy poparciu łowie-

Gmina Chąśno 

Wyciąć krzaki przy 
szosie ·Kiernozkiei . 

Z róbta coś z tymi krzakami 
wójcie, bo nic nie widać jak się 
z pola na Kiemozką wjeżdża, 

w końcu coś się stanie i taki będzie 
finał - mówił jedeń z radnych do wójta 
Romana Łazińskiego w czasie sesji 
Rady Gminy Chąśno.w minioną środę 
31 maja. Wójt odpowiedział jednak 
spokojnie, że temat jest już od 
dłuższego czasu podejmowany przez 
Urząd Gminy, który śle pisma do 
Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Łowiczu - właściciela drogi. 
Domaga się w nich podjęcia działań 
w celu usunięcia zarośli. Do chwili 
obecnej jednak bez efektu. 
- Codziennie jeżdżę tą drogą 
z Łowicza i widzę jak bardzo jest po 
obu .stronach zarośnięta krzakami, 
także jestem przekonany, że zagraża 
to bezpieczeństwu - powiedział nam 
wójt: Radni pytali wójta co zamierza 
w związku z nie podejmowaniem 
wycinki.przez zarządcę drogi. 
Wójt zapowiedział, że do końca tego 
tygodnia przygotuje dla sołtysów wsi, 
których mieszkańcy mają pola przy 
trasie (Goleńsko, Marianka, Świeryż, 
Chąśno, Wyborów, Karsznice); 
pismo o dokonanie cięć, 
pod którym wspólnie się podpiszą 

- i urząd prześle je dp Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi. - Skoro nie 
chcą nam pomóc w Łowiczu, 
to będziemy szukać pomocy w Łodzi 
- powiedział nam wójt Łaziński. 
(tb) 

Blich 

Sami m.odernizuiq 
warsztaty 
18 tys. zł kosztowały tegoroczne 
remonty i modernizacja pomieszczeń 
socjalnych budynku warsztatów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na 
Blichu. Prace dotyczyły dwóch sżatni, 
korytarza, pokoju nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, 
dostosowano także dawną stolarnię 
na potrzeby saii dydaktycznej. 
Założono dwa dodatkowe kaloryfery. 
W kosztach robót oprócz szkoły, która 
przekazała na nie pieniądze 
z własnego budżetu, uczestniczyła 
szkolna Rada Rodziców, która· 
wspomogła roboty niebagatelną kwotą 
wynoszącą 12 tys. zł. Część robót 
wykonano własnym sumptem, część 
przy wykorzystaniu więźniów 
łowickiego Zakładu Karnego. 
Dyrektor szkoły Mirosław Kret 
powiedział nam, że w okresie 
wakacyjnym szkoła chce dokonać 
remontu pracowni elektrotechnicznej. 
(tb) 

kiej wsi wYbudowała budynek W'Z)' Pijar- kiej odprawi biskup senior Alojzy Orszu
skiej. Po odzyskaniu budynku Towarzy- lik. O godz. 13.30 poczty sztandarowe 
stwo miało poważny problem co dalej i uczestnicy spotkania złożą kwiaty pod 
z nim zrobić, chciało crJi,ć kinową odspra>- pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej i Jana 
dać miastu, ale to nie wyraziłó zaintereso- Pawła II na Starym Rynku, później na
wania Kilka miesięcy później sprzedało stąpi przemarsz pod Dom Ludowy. Uro
część budynku łowickiemu priedsiębior- czy~te przecięcie wstęgi odbędzie się 
cy Krzysztofowi Gajdzie. W rękach lu- o godz. 15. Od godz. 16 rozpocznie się 
dowców pozostała północna część bu- występ zespołu folklorystycznego Kali
dynkubiurowca Odwrz.eśniaubiegłegorokn na z GOK w Domaniewicach. W uroczy
w pomieszczeniach tych prowadzony był stościach zapowiedzieli swoją obecność 
remont, który zakończył się kilka tygodni przedstawiciele władz krajowych i woje-

. cizie podlegało ocenie zarządu powiatu par-

R adny 19 kwietnia tego roku został za- ti.i. Przewodniczący zarządu Paweł Bejda 
trzymany przez patrol policji w sta- powiedział nam, że :zanąd zajmie się spra
nie nietrzeźwym podczas jazdy ro- wą po wydaniu przez sąd wyroku i jego 

werem w rodzinnej Niespuszy Wsi. Bada- uprawomocnieniu się. Nie ukrywał, że spra
nie wykazało, że miał0,47 mwdm3 alkoholu wa jest dla partii kłopotliwa w ostateczno
w wydychanym powietrzu (czyli w przeli- ści zgodnie ze statutem organizacji i zapisa
czeniu prawie 1 promil). mi w art. 8, za niegodne zachowanie się 

temu. wódzkich PSL oraz ruchu ludowego. 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12 Na czas txwania uroczystości ulica Pijar-

Henryk Ż. wyraził zgodę w czasie po- iprzyniesienieujmystronnictwumogągnr 
sti(powania przygotowawczego na wyda- zić kary od upomnienia, przez naganę, ża
nie wyroku bez przeprowadzenia rwpra- wieszenia członkostwa na rok, nawet po

mszą święta w bazylice katedralnej, któ- ska będzie zamknięta dla ruchu samochocla" 
rą w intencji ruchu ludowego Ziemi Łowie- wego. (tb) 

wy i tak się stanie, o ile nie zmieni zdania Co zbawienie członkostwa 
mu grozi za popełniony czyn? Kara grzyw- (tb) 

Strzelanie z wiatrówki okazało się taką atrakcją, że nawet po zakończeniu konkursu nie brakowało chętnych, 
aby spróbować swoich sił. 

Rzucali kaloszem, strzelali z wiatrówki 
'ko 4 szkoły wzięły udział w tegorocznej 

VII Gimnazjadzie, która odbyła się 2 czerwca 
w Kocierzewie. W latach poprzednich uczestni

ków było nawet dwukrotnie więcej. W tym roku 
z zaproszenia na imprezę skorzystały gimnazja 
z Kiernozi, Błędowa i Zdun, których uczniowie 
rywalizowali z gospodarzami. Każda ze szkół 
wystawiła po 6 zawodników oraz 2 zawodników 
rezerwowych, dla których przygotowano takie konku
rencje jak: rowerowy tor przeszkód, żonglowanie 
piłką· nożna, rzut piłką lekarską, rzut do "kosza", rzut 
kaloszem, rzUt lotami do tarczy, drużynowy skok 
w dal z miejsca, podciąganie na drążku. Do końcowej 
punktacji dodawano też wynik z pisemnego testu 

poświęconemu profilaktyce uzależnień, ale nagrody 
za test były odrębne. I miejsce zajęło w Gimnazjum 
w Kocierzewie, li - Gimnazjum w Błędowie, Ili -
Gimnazjum w Zdunach, IV - Gimnazjum w Kiernozi. 
Dodatkowe nagrody za strzelanie z wiatrówki otrzy
mali: Gimnazjum w Błędowie - I miejsce, Gimnazjum 
w Kocierzewie - li, Gimnazjum w Zdunach - ///, 
Gimnazjum w Kiernozi - IV, a za rowerowy tor prze
szkód: I miejsce - Kocierzew, li - Błędów, /// - Zduny, 
IV - Kiernozia. Całkiem odrębnie oceniano plakat 
o tematyce profilaktycznej, który każda drużyna 
przywoziła na turniej. Najwyżej oceniono plakat 
Gimnazjum w Zdunach - I miejsce, plakat z Kocierze
wa zająf li miejsce, z Błędowa - Ili, Kiernozi - IV. 

GOKZduny 

Gmina Łyszkowice 

Zdążą _z asfaltem 
do końca czerwca 

,,, 

D o końca czerwca ma zakończyć się 
asfaltowanie ponad dziesięciu kilo
metrów dróg na terenie gminy Łysz

kowice. - Wszystko na to wskazuje, że dro
gowcy zdąźą nam zrobić wszystkie drogi, 
którewplano-.vaiiśmy-powiedziałnamwójt 
tej gminy Włodzimierz Traut. Łącznie na 
inwestycjetypowodrogowewgminieŁysz

kowice będzie w tym roku wydane 
1.834.500 złotych, w tym milion złotych 
kredytu. Za te pieniądi.e wykonane mają 
być następujące drogi: Grudze Nowe (900 
metrów), Uchań Dolny (950 m), odcinek 
z Łyszkowic do Zakulina (400 m), Bobro
wa za rzeką (300 m), Uchań Górny -
Trzcianka(680m),Seligów(510m), Uchań 
Górny tzw. ,,krótki" (260 m), Gzinka - Re
czyce (550 m), Wizeczko - Reczyce (580 
m), Bobrowa (900 m), Czatolin - Kalenice 
(3.250 m) oraz trzy drogi w Łyszkowicach: 
ul. Prusa (300 m), Korczaka (270 m) i Ogra. 
dowa (170 m). Drogi w samych Łyszkowi
cach mają być wykonywane jako ostatnie. 
Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo 

Arkadiusza Majki z Dębowej Góry, zaś 
podwykonawcą częśCi robót Pnedsiębior
stwo Robót Inżynieryjno-Drogowych 
z Łowicza (mak) 

Koleiny budynek 
do odeplenia . 

B udynek komunalny przy ulicy Gło
wackiego 19 w Łyszkowicach wsta
nie docieplony. Inwestycja rozpocz

nie się w tym roku, jej zakończenie plano
wane jest w lipcu 2007. W budżecie gminy 
na docieplenie przewidziane jest 250 tysię
cy złotych. Za tę kwotę mają zostać wy
mienione okna będące w najgorszym stanie 
oraz docieplone ściany. W przyszłym roku 
budynek zostanie pomalowany. Remont są
siedniego budynku komunalnego był prze.. 
prowadzony w ubiegłym roku. (mak) 

Skarbówko no dyżurach 

J ~dwadyżuryspecjalistówz u~ du Skarllowego odbędą się w "czerwcu 
w Punkcie Informacji Zawodowej, któ

ry działa w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Łowiczu. W godzinach od 12.00do 15.00 
w dwie środy: 21 i 28 czeiwca, wszyscy 
bezrohotni mogą uzyskać pomoc w zakre.. 
sie zagadnień podatkowych. Dyżury ·od
bywają się w pokoju 23 w budynku PUP 
przy ulicy Stanisławskiego. Przypomnijmy, 
że oprócz tego w każ.dy wtorek w godzi
nach od 8.00do9.00 w tym samym miejscu 
dyżuruje radca prawny, który bezrobotnym 
udziela bezpłatnie porad z zakresu prawa 
pracy. W maju zakończyły się natomiast 
dyżury specjalistów z łowickiego Zakładu 
Ube'zpiea.eń Społecznych. (mak) 

W wakacje do Płocka, Torunia,, Gniezna i Kazimierza 
Gminny Ośrodek Kultury w Zdu

nach nie zaprzestanie na okres wa
kacji działalności, mimo że w jego 
pomieszczeniac.h będzie prowa
dzony w tym czasie poważny re
mont, uniemożliwiający nonnalną 
działalność. 

D yrektorlca Halina Anyszka zapowie
działa nam, że z myślą o dzieciach 

i młodzieży z terenu gminy, na czas wakacji 
przygotowano program wycieczek tury
stycznych. W programie jest pięć wyjaz
dów. Uczniowie szkoły podstawowej będą 
mogli pojechać 19 lipcado Płocka i Sierpca; 

26 lipca do Biskupina, Gniezna i Kruszwi
cy; 9 siei:pnia do Torunia i Ciechocinka, na
tomiast uczniowie gimnazjum będą mogli 
pojechać 5 lipca do Torunia i Ciechocinka , 
2 sierpnia do Kazimierza Dolnego i Puław. 

Wszystkie wycieczki będąjednodniowe, 
wyjazd o 7, powrót ok. 21, w autokarze 
przewidzianych jest 50 miejsc. Organizato
rzy proszą, by uczestnicy zabrali ze sobą 
suchy prowiant i napoje oraz drobne kie
szonkowe, ok. 1 O zł, przewidziany na obiad 
w restauracji. Najważniejsze jest jednak to, 
że każ.dy uczestnik może skorzystać z ofer
ty tylko jeden raz - ma to umożliwić wyjazd 
wszystkim dzieciom z terenu gminy.Udział 

w wycieczce kosztuje 7 złotych, wpłaty 
i zapisy przyjmowane będą w GOK, li
sta uczestników będzie zamykana na ty
dzień przed wyjazdem. Pozostałe kosz
ty wyjazdów pokryte zostaną z kasy 
gminnego programu przeciwdżiałania pro
blemom alkoholowym. 

Uczestnicy wycieczek będą mieli szan
sę podzielić się swoimi spostrzeżeniami 
z wyjazdu w konkursie plastycznym pt. 
„Wspomnienia zwycieczki";którego roz
strzygnięcie przewidziano 1 września 
w czasie imprezy „Pożegnanie lata" 
w Zdunach. 

(tb) 
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Nikifor 
Kilkadziesiąt prac jedne

go z najsłynniejszych mala
rzy naiwnych świata - Niki
fora z Krynicy Górskiej -
można oglądać do 31 sierp
nia w Muzeum w Łowiczu. 

W emisaż.owizorganizowane
mu 12 czerwca towarzy
szył pokaz filmudokwnen

talnego o Nikifone ze :zbiorów Pań
stwowego Muz.eum EtnografiC"Znc>
go w Warszawie. O niepełnospraw
nym artyście i jego twórcwści opo
wiadała ciekawie w trakcie ogląda

-
Muzeum w Łowiczu 

Mistrz z Krynicy 
[!J 
~ 

sywał oraz wpisywał cenę i datę. 
Dwie ostatnie informacje nie odpo
wiadały rzeczywistości, gdyż Ni-

- kifor nie znał się ani na pienią
dz.ach, ani na określaniu daty. Sćho
rowany (astma, gruźlica) zmarł 
w 1968 roku. Wiele obrazów po 
jego śmierci zostało spalonych 
z obawy przed prątkami gruźlicy. 

Jadwiga Migdał snuła interesujące opowieści o Niki
forze oraz jego obrazkach. 

nia wystawy autorka scenariusza 
wystawy oraz jej komisaIZ Jadwiga 
Migdał, pracownik Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie. 
Wielu osobom, a w wernisażu wzięło udział 
spore grono młodzieży, opowieść o Nikifo
ne z pewnością pomogła lepiej :zrozumieć 
jego twórcz.ość, tylko z pozoru dziecinną. 

W latach 30-tych dwudziestego 
wieku został po raz pierwszy „od
kryty''. Po II wojnie światowej sztu
kę Nikifora wypromowali w kraju 
i za granicą Ellai Andnej Banacho
wie. Dzięki nim, a także przyjaźni 
iopieceMańana Włosińskiego,twór-
C7.0ŚĆ Nikifora trafiła do znanych eu
ropejskich i amerykańskich galerii, 

Nikifor a właściwie Epifan Dworniak, 
urodził się w 1895 roku w Łemkowie, ale 
całe swoje życie zwią?mly był z Krynicą. 
Jego ojciec był niewany, choć na ten temat 
fimkcjonuje wiele hipote; Jedną z nich jest 
ta, że Nikifor odziedziczył talent po ojcu -
Aleksandne Gierymskim. z.ostał osieroco
ny w dzieciństwie przez matkę. Upoślc>
dzony, z poważną wadą wymowy (ję'Zyk 
przyrośnięty do podniebienia) oraz._ wadą 

. słuchu, żył długie lata na skraju nędzy, po-

święcił się pasji i powołaniu jakim było dla 
niego malarstwo. Namalował około 40 ty
sięcy obra7ków. Podpisywał je i sygnował 
pieczątkami podkreślając wartość swoich 
prac i siebie jako artysty: ,,Nikifor Matej
ko", ,,Nikifor Artysta Malarz'', ,,Mistrz 
z Krynicy''. Na wystawie pnedstawione 
są zdjęcia Nikifora, który styliz.ował się na 
artystę, nosząc melonik i laskę. Żył w pne
konaniu, że jest wielkim artystąpowołanym 
pnez Boga do wypełnienia misji. Misję tę 
starał się wypełniać pieczołowicie. Malo
wał codziennie, do rana do wieczora, z wy
jątkiem niedziel. Obrazki najpierw szkico
wał, następnie dwa razy nanosił fari>ę, opra
wiał w ramkę z kolorowego papieru, podpi-

a artysta starość spędził w dostatku, ciesząc 
się sławą i uznaniem. 

Na wystawie w łowickim muz.eum oglą
daćmożemy dziełaNikiforazróżnych okrc>
sów twórcwści - od lat międzywojennych 
do prac wykonanych w ostatnich latach 
życia Pokazane zostały przede wszystkim 
akwarele,naJbardziejcenionewdorobkuar
tysty, a także obrazy o technice mies:mnej: 
tempera, olej, ~ kredka i rysunki wy
konane ołówkiem. Prace pogrupowano 
w główne cykle tematyczne, jakie tworzył: 
portrety, wnętrza kościelne i świeckie u 
scenami, architektury fantastyczne, pejza
że podklllpackie, pejzaże miejskie, tzw. por
trety domów i willi, tematy biblijne. (eh) 

Nowy 207 zapewnił moc wraień 
Ponad setka osób odwiedziła 

najbliższy Łowicza salon Peugeota 
- AP Garage - w Łodzi na ul. Stry
kowskiej podczas Dni Otwartych od 
8 do 11 czerwca. Większość gości 
była zainteresowana Peugeotem 
207, który nie został stworzony po 
to, aby zastąpić swojego nieco 
mniejszego poprzednika 206, ale 
ma funkcjonować obok niego. 

P ierwsze modele ,;207'' są dostępne 
w dwóch wersjach: trzy- i pięcio

drzwiowej. Funkcjonują również dwie wer
sje pl7.0du pojazdu, klasyczna lub sporto
wa, z dwoma ogromnymi reflektorami, „trój
kątnym" profilem, dużą przeszkloną po
wierzchnią oraz mocno zaokrąglonym ty
łem. W ofercie znalazły się 3 silniki benzy
nowe 1,4 litra 54 kW (75 KM), 1,4 litra 65 
kW (90 KM) i 1,6 litra 80 kW (110 KM). 

Wszyscy, którzy odwiedzili salon Peu
geota podczas ostatniego weekendu mogli 
obejrzeć 2ff7 od środka. Wnęjrzi! Peugeot 
207 jest nowoczesne, dynamiczne -
z ,,motocyklowym" ustawem wskaźników. 

Długa na 1,675 m kabina posiada li seryjnie łub w opcji z system ESP, 
liczne, przestronne schowki ' w sldad którego wchodzą system 
ibagażnikopojemności270dm3, antypoślizgowy ASR, wpływa-
bogate jest wyposażenie wnętiza jący na sterowanie silnika i na ba-
z automatyczną klimatyzacją • mulce oraz system dynamicznej 
dwuStrefową. Wszystkie samo- • kontroli stabilności CDS, który 
chody otrzymały układ ABS, za pomocą czujników kąta kie-
zapobiegają_cY blokadzie kół, elektroniczny rownicy, prędkości kąta obrotu pojazdu 
rozdzielacz siły hamowania (REF) oraz przyspieszenia bocznego wykrywa 
z pełnym niezależnym sterowaniem bamo- wszelką podsterowność lub nadsterow
wania każdego koła a także wspomaganie ność. System włącza się automatycznie 
hamowania awaIY.inego (AFU) oraz auto- po przekroczeniu prędkości 50 km/h. 
matyczne włączanie świateł awaryjnych Najtańsza wersja nowego Peugeot 207 
w przypadku gwałtownego hamowania. kosztuje 40.800 a najdroższa - 79.400 zł: 
Wszystkie wersje mogą być wyposażone (eh) 

Współczesna gr of iko i rysunek 

M uzeum w Łowiczu oraz Fundacja 17 czerwca w nmeum na Starym .Rynku. 
,,l>rom.ocja Po1$kiej Sztuki Współ- Równocześnie, Il> 31 sierpnia, w paJacyku 
cz.esnej im. Z.Ofil i Romana Arty- K.lickiegoczynnajestekspozytjamalarstwa 

mowskicb" są organizatorami wystawy Zofii i Romana Arty.mowskich. Zwiedza
„Współcz.esna grafika i rysunek z kolekcji nie jest mo-żliwe po WC7.eŚ!liijszym u:zgod
rodziny Artymowskich". Jej-Otwarcie za- nieniu z działem merytorycznym muzeum 
planowano na godzinę 15 w sobotę pod munerem tel. 046/830-23-86. (ef) 
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Czy uf aiq dyrektorowi? 
„Czy jesteś za wotum nieufno

ści w stosunku do pana dyrektora 
Jacka Chylińskiego?" -to pytanie, 
na które przez tydzień odpowiadać 
będą pracownicy Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu. 

O d 12 do 16 czerwca z inicjatywy czte
rech związków zawodowych w szpi

talu trwa referendum. Pnesłanką do przc>
prowadzenia go jest przedłużający się strajk, 
brak konstruktywnych rozmów i postawa 
dyrektora wobec problemów. Związkow
cy stawiają Chylińskiemu zarzuty, które 
zawarte są w trzynastu punktach. Najważ
niejsze z nich to: łamanie Kodeksu Pracy 
i ustawy o WZ przez nieprawidłowe nali
czanie stawek za godziny nadliczbowe i nic>
przestrzeganie norm czasu pracy, łamanie 
regulaminu Zakładowego Funduszu Świad
czeń Socjalnych, regulaminu zasad premio-

przed południem i nie skończyło się żad
nym porozumieniem. Do udziału w drugim 
zaproszony został. wicestarosta Eugeniusz 
Bobrowski, a zakończyło się ono pewnym 
konsensusem. - Czy dyrektor z tego się ~
wiąże, to się okaże. Obiecał dać nam odp<r 
wiedź po analizie prawnej-mówi Waldemar 
Grabowski, szef Ogólnopolskiego Związ
ku Lekarzy w ŁowiCZIL Przedwczorajsze 
rozmowy prowadziły do włączenia c~i 
premii motywacyjnej do wynagrodzenia za
sadniczego, otrzymania 300/o podwyżki pod 
warunkiem zrealizowania żądań pracowni
ków służby zdrowia na szczeblu rządowym 
oraz otrzymania 25% podwyżki za m-ce 
VI, VII, VIII i IX tego roku pod warunkiem, 
że ZOZ odzyska pieniądze na podwyżki w 
wysokości 203 zł i 110 zł z Narodowego 
Funduszu z.drowia (mwk) 

wania, lekceważący stosunek do prawidło-
wości procesów leczenia, niewiarygodność Z Florydy no deskach 
w podjętych zobowiązaniach, stosowanie • 
szantażu w czasie rozmów negocjacyjnych Tipes lopes 
zezwią2'kamireprezentującymizałogę i inne. 

Wynik referendum, choć nie ma żadnej T ubers _ 7.espół rodem zFlocydy w Sta-
mocy prawnej, będzie odzwierciedleniem nach zjednoczonych Ameryki, gtają 
stosunków, jakie panują na linii pracownicy cy melodyjny punk rock, wystąpi 
-dyrektor i dlatego ptZekazany zostanie sta-
roście łowickiemu jako osóbie reprezentują:- w DlłJbliższy wtorek 20 aowca 0 godz. 19 
cej organ prowadzący. na scenie klubu Tipes Topes przy Łowic-

kim OArodku Kultury. Jalm support wysilt' 
W poniedziałek 12 czerwca związki za- pikJwidabmacjaC4grającahardcac,zna,. 

wodowe będące w sporze zbiorowym l.l.;.;.,; i-w. .._ .... ......_: _ __,_ 

dyr kto dwukr . od . ły t1a UULA:J Z -15v, u; W lY-""_....., lu.Aowytn, z e rem otrue p eJmowa . ......._......._ ... __ 1,., ..... _;..i.,....._. 
. ' h postula /1 WCZISle"'5""""""',_.~uWQliUIUW .._,.u:..-rozmowy z rum na temat swo1c - . . • Bilett......m,

1
;,. 7 z1 Ml 

tów. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się gte~. Jl.~~ • I"'/ 

,,Jeszcze Polska nie zginęła" - odśpiewali gromko w piątek 9 czetwea tuż po 
godzinie 21 łowiccy kibice zgromadzeni przed ekranem w pizzerii Tom Marz
ziano na Starym Rynku w .Łowiczu. Powód mógł być tylko jeden: mecz Polska 
- Ekwador. Kilkudziesięciu kibiców gromko zagrzewało naszych do walki. Nie 
zabrakło biaJo.czerwonych strojów, flag, dumnie wyciągniętych rąk, stadiono
wych trąbek Co i rusz rozbrzmiewały chóralne śpiewy .Polska, białcxzerwo
nr. Niestety, nic to nie pomogło. Przegraliśmy 0:2. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-REKLAMA~ 

~ DobryKredyt 
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE 

Kredyty 
Gotówkowe, Konsolidacyjne, Hipoteczne 

Pieniądze dla Ciebie, 
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/ 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM fn ŁOWICZ -
V ARMII KRAJOWEJ 14 

O 502 328 818 m 

• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku -BEZl'tATHE 
• 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 SIĘ Prowadzimy sprawy, 
które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

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

·sPÓlDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 
„PSZCZÓlKA" W LOWICZU 

• PALACZ· kotty ..-owe 
··KIEROWCA 

• samochody clęłarowe z przyczepą 
../ Wymagania: doświadczenie minimum 5 lat 

pracy w zawodzie, dyspozycyjność. 
../ Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty 

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 1 
lub kontakt telefoniczny pod numerem: 
046 837-65-63 w odz. 7.00-15.00 

IUT!v!:.W SKUP:~~: -
oraz NAPRAWY, SUROIC MECHANICZNE POJAZDOW: 

NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
• zawieszeń • hamulców • zbieżność kół itp. ó 
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKJ 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tol .... 83D-!M5, ... B31~1~7(dom), ~„... !WT R NY 
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Weronika Kociak, choć naukę w szkole zacznie dopiero od września, już w niedzielę bawiła się z rówieśnikami 
na festynie. 

BAWILI SI~ W GAJU 
Każdy dzień jest zaproszeniem 

do szczęścia • pod takim hasłęm 
w minioną niedzielę 11 czerwca 
na terenie Szkoły Podstawowej 
w Gaju Wojewodzy odbył się fe
styn środowiskowy. 

W zięło w nim udział ponad 300 osób: 
dzieci, rodziców, dziadków i babć 

z okolicznych wsi, z których dzieci są ucznia
mi szkoły. Festyn rozpoczął po godzinie 12 

występ szkolnego kola teatralnego, które pod 
okiem dyrektora szkoły Małgorzaty ż.ełaz
kiewicz przygotowało przedstawienie pt 
„Teatrzyk jak się patrzy". Po przedstawie
niu odbyły się konkursy rodzinne. W pierw
szym polegającym na nakarmieniu na czas 
przez mamę dziecka mlekiem za pomocą 
butelki ze smoczkiem zwyciężyła Basia. 
Pszczółkowska z mamą Agnieszką. W ko
lejnym zwyciężył Grzegorz Kasiński, któ
ry spośród ojców reprezentujących wszyst-

kie klasy najszybciej i najlepiej przyszył 
dwa guziki. Ostatni konkurs polegał na ry
walizacji biesiadnej, zwanej popularnie śpie
waniem stołami. Konkursy prowadziło Po
gotowie Artystyczne, czyli małżeństwo 
aktorów Joanna i Marcin Gałka Walczykie
wicze. Oni te'i: poprowadzili dalsze konku
rencje przeznaczone już dla dzieci, podczas 
gdy dorośli mogli zasiąść do stołów. 

D zieci, które akurat nie brały udziału 
w rywalizacji miały możliwość prze

jechania się czterokołowcem, pozjeżdża
nia z dmuchanego zamku, postrzelania 
z wiatrówki czy skorzystania usług pań 
nauczycielek, które wcieliły się w rolę 
„wizażystek z fantazją'' i ozdabiały dzie
cięce twarze kolorowymi farbkami, zmie
niając dzieci w zające, lisy, koty i inne 
zwierzęta. O godz. 16 pałeczkę przejęli 
strażacy z jednostki OSP w Chruślinie, 
którzy najpierw zademonstrowali pokaz 
gaśniczy, a potem przeprowadzili wśród 
dzieci konkursy o tematyce strażackiej. 
Przed godziną 17 rozpoczęło się grillo
wanie i występy szkolnych zespołów 
wokalnych, po nich dorośli biesiadowali 
i bawili się dalej przy muzyce granej przez 
zespół Wagant Nauczycielka Nela Fierek 
powiedziała nam, że w tym roku festyn 
jest wyjątkowo udany, przede wszyst
kim za sprawą sponsorów, dzięki któ
rym m.in. każde dziecko dostało jakiś 
drobny upominek. 

14.06.2006 r. 

„Boczki (~elmońskie" nie by.ty wcześniej we Francji 

W opublikowanym w poprzednim 
numerze NL artykule „Boczki 
ChebrwńskiewrócilyzFrancji",do

tyczącym pobytu zespołu na targach Foire
Expo we Francji, nie z naszej winypojawiła 
się błędna informacja Daniel Boczek, pre
zes Stowarzyszenia ,,Boczki Chehnońskie" 
powiedział nam, ż.e zespół występował już 
we Francji w latach 90. i informacja taka 
znalazła się w tekście, choć nie jest prawdą. 
Okazuje się, ż.e w 1990 roku Jan Dutkie
wicz jako ówczesny dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury był wraz z Wiesławem 

Dąbrowskim, Moniką Madanowską i Eu
geniuszem Stzycharskim na Święcie Zboża 
we Francji. Wyjazd związ.any był z wyst.ę
pem, ale miał charakter prywatny. Osoby te 
pojechały do Francji na zaproszenie „Soli
darności" Rolników Indywidualnych i były 
jedyną grupą w gronie 12 delegacji krajów 
unijnych. Kierownik zespołu Stanisław 
Wróbel dodaje tylko, ż.e prezes stowarzy
szenia może tego wyjazdu dokładnie nie 
pamiętać, stąd ta nieścisłość, za którą osoby 
zainteresowane przępraszam. 

Mirosława Wolska ~ Kobierecka 

Szaradziarskie mistrzostwa Łowicza 

N a IX Otwarte Szaradziarskie Mistr.w
stwa Łowicza, jakie odbędą się 
24 czerwca w Zespole Szkół przy 

ulicy Grunwaldzkiej w ŁoWiczu zaprasza 
Łowicki Klub Szaradziarski Słowik. 

W zawodach wystartować moż.e każdy 
i będą one szansą zmierzenia się z amatora
mi, jak i zawodowcami z całej Polski w roz
wiązywaniu krzyżówek, rebusów i innych 
łamigłówek. Do wygrania będą puchary, 

dyplomy oraz nagrody książkowe. Przede 
wszystkim impreza jest jednak świetną 
okazją do miłego spędz.enia czasu, spraw
dzenia swojej wiedzy i do umysłowej gim
nastyki. Zawody f02POCZllil się o godzinie 
12.00, zapisy przyjmowane.będą na miej
scu od godziny 11.00. Już teraz zapisywać 
można się takż.e u prezesa klubu Jer...ego 
Wiatra,podnumeremtelefonu837-69- 74. 

(wcz) 

Nagrody i wyróżnienia za nieborowskie peizoże 
Kilkadziesiąt nagród i wyróżnień · w Popowie. Wśród gimnazjalistów I miej

wręczyli organizatorzy konkursu scezajęłaKarolinaKrokockazGimnazjum 
plastycznego „Magiczne nieborow- w Dzierzgówku, Il - Sylwia Gałązka z Gim
skie pejzaże" podczas wernisażu, nazjum w Popowie, Ill - Magdalena Kubeł 
który odbył się 9 czerwca w Pała· z Gimnazjum w Dzierzgówku. W gronie 
cyku Klickiego w Łowiczu. uczniów Szkół średnich i uczestników warsz

P rzypomnijmy, ż.e był to integracyjny 
konkurs plastyczny, w którym brali 
udziałuczniowieki.łłamastuszkółoraz 

dzieci i dorosłe osoby niepełnosprawne, 
a organizatorem przedsięwzi~ia było Sto
warzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Tacy Sarni". 
W konkursie wzięło udział 117 prac, które 
oceniane były w trzech kategoriach. I miej
sce w gronie uczniów szkół podstawowych 
zajęła Agnieszka Wojciechowska ze Szkoły 
Podstawowej w Popowie, Il - Monika Fie
dor z SP w Jamnie, Ill - Patzycja Figat z SP 

tatów terapii zaj«<Ciowej I miejsce zajęła Mag
dalena Boczek z z.espolu Szkół Ponadgim
nazjalnych nr 3 w Łowiczu, Il - Karolina 
Zimna z ZSP nr 4 w Łowiczu, Ill - Boż.ena 
Wołowiec z WT'Z w Pannie. Trzy nagrody 
uczestnikom konkursu ufundował Robert 
Wójcik - dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu, szJfs.ć nagród 
ufimdował wicemarszałek Sejmu Wojciech 
Olejniczak, czternaście wyróżnień i jedną 
nagrodę specjalną (jej laureatkąjest Agniesz
ka Dubielak, uczestniczka WTZ w Urze
czu) ufimdował starosta Cezary Dzierżek. 

(mwk) 

(tb) Uczestniczki konkursu oglądają wystawę w Pałacyku Klickiego. 

Warsztaty prowadzone przez gitarzystę Krzysztofa Misiaka. 

Spotkali się z mistrzami 
W luźnej atmosferze, w której 

było miejsce na szacunek dla bar
dziej doświadczonych i mających 
spory dorobek artystyczny muzy
ków, toczyły się przez dwa week
endowe dni, 10-11 czerwca, łowic
kie warsztaty muzyczne. 

Z ainteresowanie było duże -ocenia Ja
rek Michalski, organizator warsztatów 

z ramienia Łowickiego Ośrodka Kultury. 
Młodzi łowiccy muzycy mogli się spo

tkać z czołówką instrumentalistów: perku
sistą Tomaszem Łosowskim, (na spotkania 
z nim przyszło 19 osób), gitarzystą Krzysz
tofem Misiakiem (29 uczestników) i basistą 

Mieczysławem ,,Mechanikiem" Jureckim 
(25 osób). 

Na wszystkie spotkania trzeba było się 
wcześniej zapisać, były one jednak nieod
płatne. Na początku muzycy wprowadzali 
w podstawy gry, prostując popełniane naj
częściej_ błędy, po czym przechodzili do 
szczegółów technicznych związanych z grą, 
odpowiadali na pytania, w końcu pozwalali 
przybyłym zagrać, by poddać ich umiejęt
ności ocenie. Prowadzący nie skupiali się 
jednak wyłącznie na technicznych aspek
tach gry, opowiadali o świecie showbizne
su, ludziach, ich osobistych fascynacjach 
muzycznych. 

(tb) 

Uczniowie mocni w polszczyźnie 
Czworo uczniów z łowickich 

szkół zostało nagrodzonych 
w li Ogólnopolskim Konkursie PO· 
lonistycznym „Z poprawną polsz
czyzną na co dzień.". 

ukces odniósł uczeń SP 2 - trzecio
klasista Jan Ruciński, przygotowu
jący się pod okiem Katarzyny Pa-

kulskiej - został jednym z szesnastu laure
atów. Obok niego z Łowicza pochodzi tak
że kilkoro finalistów konkursu: Michalina 
Chlebna i Maria Karczewska z SP 4, które do 
konkursu przygotowywała Melania Wi
śniewska, a także Monika Janocha, przygo
towywana przez Annę Kowalczyk z SP 7. 

Konkurs organiz.owany był przez Cen
trum Edukacji Humanistycznej Logos, za
łożone w 2005 r., w celu propagowania kul
tury języka polskiego wśród dzieci i mło
dzieży. Logos organizuje takż.e konferencje 
metodyczne dla nauczycieli języka ix>łskie
go, a także warsztaty z zakresu poprawno
ści językowej dla uczniów. Nauczycielka 
Melania Wiśniewska nawiązała współpra
cę z dyrektorem konkursu Andrzejem Mi
chalskim z Warszawy. Po wakacjach zaowo
cuje to konferencją w Łowiczu na temat ko
mizmu językowego we współcz.esnej poł
szczyżnie. Łowiccy poloniści będą w nim 
uczestniczyć bezpłatnie. Wspomniany kon
kurs składał się z dwóch etapów, w których 

uczniowie rozwiązywali przysłane do szko
ły testy. Pierwszy test rozwiązywano pod 
koniec marca. c~ którzy zakwalifikowali się 
dalej, rozwiązywali kolejny test pod koniec 
kwietnia Tegoroczny konkurs byłtym waż
niejszy, iż decyzją senatu RP, rok 2006 usta
nowiony został Rokiem Języka Polskiego. 
Uczniowie mieli między innymi za zadanie 
dokonać korekty językowej obsz.ernego tek
stu i odpowiedzieć na 10 zestawów pytań. 
Laureat otrzymał w nagrodę odtwarzacz 
mp3, finaliści i ich nauczyciele obok dyplo
mów dostali nagrody książkowe, często 
przez nich poszukiwane i nieosiągalne już 
w księgarniach. 

(wcz) 
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List otwarty, pod którym 
podpisało się 

130 mieszkańców ulic 
sąsiadujących z basztą 
przy ulicy Generała 
Klickiego w Łowiczu 
i placem przylegającym 
do niej oraz troje 
radnych miejskich 
(Dariusz Mroczek, Halina 
Pietrzak i Anna 
Bieguszewska), 
w sprawie dalszych 
losów tegoż obiektu 
- wpłynął do burmistrza 
i Rady Miejskiej 
w Łowiczu. 

M ieszkańcy zwracają się w nim do 
władz miasta z prośbą o interwencję 

w sprawie baszty. -Mi~ lata i nic się nie 
dzieje, a teren jest zaniedbany, budynek go
spodarczy z.dewastowany i nie widać tam 
gospodarzy- czytamy w liście. Pismo w tej 
sprawiernieszkaIX:y wysłali również do Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi. Przypominają w nim, że przed 

Pracownicy firmy" W domu i w ogro
dzie" - skosili trawę we wtorek 
6 czerwca. 

Zdaniem Mazowieckiej Fundacji Spo
łeczno-Kulturalnej z Łowicza, która od 
lutego 2000 roku jest właścicielem basz
ty, wcale tak nie jest. Akt notarialny 
sprzedaży baszty i przekazania w użyt
kowanie wieczyst.e gruntu w jej sąsiedz
twie został spisany pomiędzy miastem 
a fundacją 9 lutego 2000 roku. Baszta zo
stała zakupiona na działalność kultural
no-charytatywną nie związaną z działal
nością zarobkową. Paragraf piąty punkt 
„a" tej umowy określa, że strona naby
wająca zobowiązuje się do zagospodaro
wania nieruchomości poprzez dokonanie 
niezbędnych konserwacji i zabezpiecze
nia obiektu baszty, jak również parku 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konser
watorem Zabytków w Łodzi do końca 
2001 roku. - Szacuję, że w prace zostało 
tam włożone może i ze sto tysięcy złotych -
mówi Biernacki. -Może to dla miasta nie 
są duże pieniądze, ale dla fandacji tak. 
Dwu lub trzykrotnie były szkole okna, które 
były dewastowane przez osoby, które tam 
wchadziły. Dziwię się, że mieszkańcy nic 
nie widzieli i nic nie słyszeli - mówi Bier
nacki. 

Przedstawiciele fimdacji twierdzą, że jako 
cel stawiali sobie pnede wszystkim urato
wanie zabytkowej baszty i osiągnęli go. 
Włożyli wiele pieni~ i pracy w konser
wację baszty, wybudowali ogrodzenie wo
kół placu i nie zamierzają dogadywać się 
z mieszkańcami w kwestii udostępniania im 
parku. W przyszłości - nie określająjak od
ległej - chcieliby prowadzić tam działalność 
charytatywną i kulturalną (np. różnego ro
dzaju spotkania, naukę iysunku dla dzieci, 
świetlicę itp.), biuro fundacji. Są t.eż plany 
udostępnienia tarasu widokowego na basz
cie. WedługprezesaBiemackiego wszystko 
zależy od tego, czy uda się postawić budy
nek w bezpośrednim sąsiedztwie baszty. 
Jegozdaniemniedużepomieszczeniasamej 

baszty nie nadają się do prowadzenia np. 

laty teren przy baszcie był miejscem, gdzie • 
można było miło spędzić czas, były huś
tawki, zjeżdżalnie dla dzieci, piaskownica 
itp. W 1994 roku powołane zostało Stowa
rzyszenie Miłośników Baszty, które zrze
szało 35 rodzin. - W tamtych czasach stowa
nyszenie miało trudności z porozumieniem 
się z ówczesną władzą i nie uzyskało pomo
cy ze strony rządzących. Natomiast kon
serwator zabytków postawił mieszkańcom 
bardzo wysokie wymagania względem 
remontu baszty. co pociągało za. sobą hor
rendalne koszty - czytamy w piśmie do 
burmistrza i radnych. Według mieszkań
ców zła passa dla baszty trwa nadal. -
Czy tylko okoliczni mieszkańcy są tak 
naprawdę zainteresowani losem obiektu? 
- zadają w piśmie pytania. 

Pomieszczenie gospodarcze sąsia
dujące z basztą według Andrzeja 
Biernackiego ilustruje stan, w jakim 
fundacja przejęła basztę. 

świetlicy, nie za bardzo nadają się na biura -
są małe. -Po wakacjach chcemy zorganizo
wać. bal i dochód przeznaczyć na początek 
prac pny budynku obok baszty Projekt jest 
robiony - mówi Bolesław Heichman. 

Baszta - zabytkowy obiekt uratowany przed całkowitą dewastacją. 

-Rozmowy o udostępnienie parku już były 
prow<Jikone nie raz i mieszkańcy nie chcieli 
wziąć odpowiedzialności za. teren. Po tym, 
jak na spotkaniu u burmistrza usłyszałem, 
że członkmnifa.ndacji sąjacyś ludzie z szem
ranego towanystwa, to będę stal na stano
wisku, żeby wcale z nimi nie rozmawiać -
powiedział nam Biernacki. -Może gdyby ktoś 
osobiście przeją/ od nas klucz i podją/ się 
opieki. nad terenem, to tak Tymczasem ocze
kuje się od nas, że zrobimy tam plac za.baw 
zaswojepienif:/!lzeijeszczebędziemygosami 

pilnować i organizować atrakcje - uważa 
z kolei Bolesław Heichman z fundacji. 
Współpracy z mieszkańcami nie wyklucza 
honorowy prezes fimdatji Paweł Lisowski. 
-PanLisowskirozmawiałzemnąokołotny 

lata temu i prosił o pomoc w organizowaniu 

mieszkańców, ale do oficjalnego spotkania, 
na którym7.apodlyby jakieś decyzje nigdy nie 
doszło - przypomina sobie Zofia Kroc. 

W piśmie natomiast czytamy: Przed
stawiciele fandacji przez 6 lat nie 

zadbali, by teren był strzeżony. Nie skon
taktowali się z mieszkańcami i nie propo
nowali współpracy, natomiast niejedno
krotnie bezpodstawnie oskarżali o dewa
stację powyższego terenu. Faktem jest, że 
obiekt został ogrodzony, jednak nie od
straszyło to tzw. dzikich lokatorów po
mieszkujących w baszcie w sezonie let
nim. Natomiast dzieci i młodzież z nasze
go osiedla nie korzystają z tego miejsca, 
bowiem nie jest dla nich od dawna atrak
cyjne (brak boiska, huśtawek, piaskow
nicy). Komu na tym zaliży i dlaczego? 

Nadal brak 
porozumienia 

9 

Mediacji w sprawie próbował podjąć się 
burmistrz, na spotkanie u którego zaanon
sowali się mieszkańcy. Podczas piątkowe
go wernisażu w Galerii Browarna burmistrz 
711pIOSił prezesa fimdatji Andrzeja Biernac
kiego na spotkanie z mieszkańca. Nie poin
formował jednak o tym mieszkańców. -
O tym, że będzie konfrontacja z panem Bier
nackim dowiedziałam się 15 minut przed 
węjściem do gabinetu - mówi Zofia Wysoc
ka. - Jestem zbulwersowana za.chowaniem 
tego pana, który wręcz zarzucił nam, że zde
wastowaliśmy basztę - mówi. - Czy miasto 
miało prawo sprzedać fimdacji baszt{? Ja
kim prawem? - pytali na spotkaniu miesz
kańcy. - Brak porozumienia wynika z kom
pletnego braku zrozumienia sytuacji - tłu

maczył Biernacki. -Jesteśmy właścicielami 
baszty, kupiliśmy ją za ponad I O tysięcy zło
tych. W ciągu ostatnich sześciu lat zostało 
zrobione tam więcęj niż przez poprzednich 
kilkmlziesiąt. Budynek gospodarczy za. basztą 
jest obrazem tego w jakim stanie przejęliśmy 
całość. Wlos mi sięjeży na głowię i żyła mi 
wychodzi jak słyszę zarzuty, że fl1m nic nie 
zrobiliśmy - mówi Andrzej Biernacki. - Nie 
było z kim rozmawiać„. - kiwała· jednak . 
z niezadowoleniem Marta K.roc-Wysocka 
wychodz.ąc ze spotkania w gabinecie bur
mistrza. 

M ieszkańcy twardo stoją na stanowi
sku, że jeśli właściciele baszty' nie 

mają pieni~ ani pomysłu na zagospoda
rowanie terenu, to powinni przekazać go 
innej organizacji, np. Muzeum w Łowiczu, 
które w 1998 roku również stawało do prze
targu na kupno baszty. W piśmie sugentją 
nawet, że :fimdacja mogłaby zwrócić zabyt
kowy obiekt władzom miasta. - Lokalna 
społecznośćbyła,jestibędziezainteresowa

na zagospodarowaniem tego terenu i udo
stępnieniem go Łowiczanom. Stowarzysze
nie Miłośnik/Jw Baszty (działające od maja 
1994 do 1996 roku - przyp. red.) może 
w każdęj chwili mnowić swoją działalność, 
gdyż boli nas wygląd tego obiektu. Wstydzi
my się, bo tu żyjemy, mieszkamy, pracujemy 
i codziennie patrzymy jak ten obiekt niszczeje 
-twierdzą w piśmie. -Pan Biernacki nie jest 
człowiekiem kompromisowym i będzie nam 
trudno cokolwiek zrobić. My przecież nie 
chcemy tego terenu na własność, tylko żeby 
był tam plac zabaw z prawdziwego zdarze
nia. Najbardziej boli nas właśnie stan parku 
- powiedziała nam Zofia Kroc. 

Co mieszkańcy zamierzają robić dalej? -
'fJ5.'stqpiliśmy do burmistrza o udostępnienie 
dokumentów sprzedaży działki, chcemy je 
wbaczyć i będziemy za.stanawiać się co ro
bić - powiedziała Kroc - Wysocka 

(mak) 

Władze „Solidarności" wybrane 
Teresa Kowalska, dotychcza

sowa przewodnicząca NSZZ „So
lidarność" Ziemi Łowickiej wy
brana została ponownie na to 
stanowisko w tegorocznych wy
borach związku. 

J ej zastępcami zostali Witold Nodzak 
- nauczyciel Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łowi

czu oraz Adam Klimkiewicz - pracow
nikZakładu Energetycznego. Sekretlrzem 
oddziału ponownie wybrano Marię Ewę 
Wilkoszewską - zatrudoioną w charak
t.erze sekretarki w siedzibie biura oddziału. 
Skarbnikiem został Andrzej Pawlata -
pracownik łowickiej firmy „Opakomet". 
Ponadto do rady Oddziału Łowicz związ
kowcy wybrali: Leszka Plichtę - toka
rza z Agros Nova, Reginę Kosiorek -
pielęgniarkęzatrudoioną w łowickim szpi
talu, Jacka Grabowskiego - operatora 
maszyn w Agros Nova, Dariusza Dzika 
- wózkowego w Ągros Nova, Jarosla· 
wa Wilka -lisia~ qiaęzyn Vł 9Pil,-

komecie", Izabelę Plichtę -
nauczycielkę Szkoły Podsta
wowej w Błędowie, Dorotę 
Rachubińską- pielęgniarkę 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Borówku, Jakuba Pietry
ch·a - operatora maszyn 
w Agros Nova, Wiesławę 
Bryszew5ką - kasjerkę Ban

na jakie puzwalają sobie nie
którzy pracodawcy. Związ
kowcy reprezentują też pra
cowników przy ustalaniu re
gulaminów pracy i regulami
nów zakładowych funduszy 
socjalnych, negocjują zbioro
we układy pracy, czynią sta
rania o podwyższanie zarob

ku Gospodarki Żywnościo Teresa Kowalska ków i biorą udział w posie
wej w Łowiczu, Józefa 
Biernackiego - kierowcę PKS Łowicz, 
Bogdana Kozę - dyżurnego operacyj
nego w Komendzie Powiatowej Państwo
wej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz 
Wojciecha Aniszewskiego - mistrza 
w zakładzie „Syntex". 

Kadencja NSZZ ,,SO!idamość"trwa4 lata. 
Do związku na terenie powiatu łowickiego 
należy obecnie ponad 700 osób 'Skupionych 
w 12 komisjach zakładowych, z któiych 
najmłodsza jest komisja zakładowa w „Opa
komecie". - 'Zajmujemy się głównie obrorut, 
praw pracowniczych - mówi Teresa Kowal
ska.-Nił~nałamaniepralllflpracy, 

dzeniach Powiatowej Rady 
Zatrudnienia - Staramy się rozwiązywać 
problemy dla dobra pracowników, ale też 
z myślą o firmie -mówi szefowa łowickiej 
,,SOiidarności". 

· Z myślą o zabezpieczeniu związkow
ców w sytuacjach losowych, takich jak 
wypadki, choroby, zgony, ,,solidarność" 
stara się z.astąpić zasiłki statutowe ubez
pieczeniami. Od roku z grupowego ubez
pieczenia korzystają pracownicy Agros 
Nova, obecnie roipatrują taką możliWość 
związkowcy z PKS, DPS w Borówku 
i nauczyciele. 

(mwk) 
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General Logistics Systems (GLS) jest ogólnoeuropejską firmą, zapewniającą niezawodną, 
wysokiej jakości obsługę w zakresie usług kurierskich oraz logistycznych Klientom 
w 34 państwach Europy, w oparciu o sieć własnych firm lub przedsiębiorstw współpracujących. 
14 500 Pracowników GLS obsługuje roczriie około 290 milionów paczek. 

General Logistics Systems Poland Sp.z o.o. - do 03.2004 występująca pod nazwą Szybka Paczka 
- poszukuje do swojej Centralnej Sortowni w STRYKOWIE k. ŁODZI 

kandydatów na stanowisko: 

PRACOWNIK MAGAZYNOWY 
nr ref.: HUB/06/Str 

Zadania: • praca w godzinach nocnych 20.00-3.00 • obsługa taśmociągu 
• sortowanie przesyłek • rozładunek i załadunek kontenerów • skanowanie paczek 
• prace magazynowe 

Wymagania: • uczciwość • sumienność i pracowitość • punktualność 
• odpowiedzialne podejście do pracy 

Oferujemy: • miłą atmosferę • stabilną pracę w strukturach nowoczesnej firmy 

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, życiorys zawodowy oraz zdjęcie 
wraz z numerem referencyjnym prosimy przesyłać na adres: 
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Centralna Sortownia ul. Ozorkowska 31, 95-010 Stryków 
lub elektronicznie: Tomasz.Sliwkiewicz@gls-poland.com 
(prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego w·tytule e-maila) 

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

~ - Parcel, Logistics 8t Express 

Copi-Flex Salon: /024/ 2614715 
autoryzowany Partner 
Łąck k. Płocka 
ISO 9001 :2000 

Serwis: 261 47 09 
Blacharnia-Lakiernia 261 47 68 

www.copiflex.seat.pl 

dF ... 

ECQTHERM Spzo.c. 

DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Brania instalaqina 
Praca w lowiau, Skiemiewicadt lub Łodzi 
t~./fax (04.6U3.7·52·83, (046) 837·57·50 

· - - - · biuro@ecotlienn.com. I R-82 

~~§!Q~~~~NIA ~ I Budownictwa w Łowiczu 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ • studnie kanalizacyjne: · 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

- łączone na zaprawę 
i;::=:t==-rJ • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~ •bloczki betonowe 
IJ ___ j.J • pustaki zasypowe 

•nadproża 

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

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

Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb 
Zaprasza;;,y w god~. 7:00.1r.oo --- -~ 

14.06.2006 r. 

QplYDAKTĄ 
Zap_rasza Kandydatów do szkól średnich 

funkcjonujących od 1997 r. 
• Technika Mechaniczne i Elektryczne (podbudowa: gimnazjum; szkoła zasadnicza) 

Nowy atrakcyjny kiemnek TECHNIK INFORMATYK !!! 
• Ucea Ogólnoksztalcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza) 
• Studium Policealne (podbudowa: szkoła średnia) 

LOWICZ, Aleje Sienkiewicza 62 {budynek Gimnazjum Nr 1, pokój nr 11), tel. 0605-724-768 lub 0601-206-957 
http://www.dydakta.lowicz.pl e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl 

R.fillO 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 

111E(flp1111 
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 PATRONĄT 

PRAWA JAZDY UJ 
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 

Parafia Katedraina w Łowiczu 
zaprasza w niedzielę 18 czerwca 

w godz. 13.00-18.00 
NA WSPÓLNE BIESIADOWANIE 

W PROGRAMIE: • wspólne grillowanie 
• występ iluzjonisty • miasteczko ruchu drogowego 
• loteria fantowa • występy zespołów muzycznych 
• przejażdżki konne • wojskowa grochówka 

i wiele innych atrakcji 

JUi OTWARTY NOWY 

SKUD 
NA ULICY SKUDOWEJ 

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 
+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegly, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł tó.dź 

+ ~GIEL kostka, orzech, miały 

+ EKO·GROSZEK workowany lłl 
+oraz NAWOZV 'lt 111 : 
a wszystko to w bardzo 
atrakcyjnych cenach !I! Te/. 046 B30-22·SS 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tom Pońslwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oroz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

TANIE NAGR.OBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURAlNEGO 

oferuje Zakład Kamieniarski 
Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży) 

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 

Cena 1 m2 - 28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 

HANTVERKAR POOLEN 
Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509-561-095 

\Jl 

SPRZE.DAZ 
DREWNA 

BUDOWLANEGO I STOLARSKIEGO · 
I I 

• praca akordowa - średnie wynagrodzenie ok. 40 zł dziennie, 
w okresie zbiorów średnio ok. 70 zł dziennie 

• prace nie akordowe według stawki 4 do 5 zł I godz. 
• terminy wyplat - 1 raz w tygodniu, po zakończeniu pracy 
• dojazd autobusami firmowymi . 
• zapewniamy szkolenie na stanowisku pracy, 

pomoc instruktora w pierwszych dniach pracy 
• w sezonie oferujemy możliwość zakwaterowania 

w hotelu zakładowym, za 2 zł I doba 
• oferujemy prace pielęgnacyjne na plantacji truskawek i malin 

ZADUDNIMY llEROWCl amausu 
warunki do uzgodnienia osobiście 

OferuJemv prac na am zlece11e 

ROLETY ŁOWICl,3Maja12 
• KIERNOZIA, 1 Maja 12 renowac1e • Tet. (0241 m.e141 

~ r:;::ia:= ZALUZJE 1a-· 
1; 04 -71'-łHO, ł582·323-441f„ , a niiowE-ooiiji1 dbud 
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NASZYCH REPREZENTANTOW 

tytilłem do mieszkaniao powierzch
m 72,37 m2 i wartości 60 tys. zł. 
Ponadto jest właścicielką działki bu
dowlanej o powierzchni 2.500 m2 

i wartości 40 tys. zł. Z tytułu człon
kostwa w spółce handlowej Hort
pak osiągnęła dochód w wysokości 
8.654,16 zł oraz z tytułu diety rad
nego: 8.787,14 zł. Nie posiada mie
nia ruchomego o wartości powyżej 
\O tys. zł. Zobowiązanie finanso
we: kredyt mieszkaniowy w wyso
kości 33.969, oo zł. 

Jak co roku 
rozpoczynamy 
przedstawianie 
oświadczeń 

majątkowych radnych 
i urzędników 
samorządowych 

z naszej okolicy, 
do składania których 
są oni zobowiązani. 
Na początek 

. oświadczenia 
majątkowe za 2005 
radnych z Łowicza. 

Renata Barbara Balik z domu 
Lenarczyk - nauczycielka w Gim
nazjum nr I w Łowiczu - nie ma 
zgromadzonych zasobów pienięż
nych w żadnej walucie, nie ma te:ż 
papierów wartościowych. We 
..yspólwłasności z siostrą (połowa 
należy do niej) posiada dom o per 
wierzchni 80 m2 i wartości 60 tys. 
zł. Ponadto posiada we współwła
sności z siostrą (połowa należy do 
niej) nieruchomość o powierzchni 
480 m2 i wartości 20 tys. zł. W ubie
głym roku osiągnęła dochód z tytułu 
pracy w wysokości 33.485, 90 zł, 
z tyiułu otrzymywania diety rad
nej: 10.188 zł oraz z tytułu opieki 
nad praktykantami w szkole w wy
sokości 80 złotych. Nie posiada mie
nia ruchomego o wartośCi powyżej 
I O tys. zł, nie posiada te:ż zobowią
Zań finansowych o wartości powy
żej 10 tys. zł. 

Anna Bieguszewska z domu 
Łysio - emerytka- nie posiada zgro
madzonych zasobów pieniężnych 
w żadnej walucie i nie posiada pa
pierów wartościowych. Jest właści
cielką mieszkania własnościowe
go (własnościowe prawo spół
dzielcze) o powierzchni 59 m2 

i wartości 80 tys. zł. Z tytułu 
otrzymywania emerytury osią
gnęła w ubiegłym roku dochód 
w wysokości 14.415, 48 zł, z 
tytułu otrzymywania diet radnej: 
10.188 zł. We współwłasności per 
siada samochód osobowy marki Se
icento z 1998 roku o wartości 
12 tys. zł. Nie ma zobowiązań pie
niężnych powy.żej 10 tys. zł. 

Tomasz Gabriel Fidrych -
posiada zgromadzone 4 tys. zł, jest 
właścicielem domu o powierzchni 
I 02 m2 i wartości 95 tys. zł oraz 
działki o powierzchni 500 m2

, na 
której stoi tenże dom. Z tytułu 
umowy o pracę uzyskał w ubie
głym roku dochód w wysokości 
520 euro, z tytułu diet radnego: 
8.787, 14 zł. Nie posiada mienia ru-

chomego o wartości powyżej 
I O tys. zł oraz zobowiązań o warto
ści powyżej 10 tys. zł. 

Eugeniusz Funnan - zatrud
niony na stanowisku dyrektora 
w Wojewódzkim Centrum Ortope.. 
dii i Rehabilitacji Narządów Ruchu 
w Łodzi - posiada zgromadzone· 
3 tys. zł. Jest współwłaścicielem wła
snościowego spółdzielczego miesz
kania o powierzchni 60 m2 i warto
ści 80 tys. zł oraz współwłaścicie
lemdrugiegomieszkania własnościo
wego o powierzchni 72 m2 i warto
ści 87 tys. zł i garażu o wartości 
IO tys. zł. Z tytułu zatrudnienia uzy
skał w ubiegłym roku dochód 
w wysokości 67.579~ 79 zł, w tym 
63.779,79 zł w Unędzie Marszał
kowskim oraz 3.800 zł w klubie 
Księżak. Z tytułu diety radnego uzy
skał dochód w wysokości 9.551, 25 
zł. Nie posiada składników mienia 
ruchomego o wartości powyżej 
10 tys. zł. Wśród zobowiązań fi
nansowych: kredyt na zakup miesz
kania w wysokoścr 32 tys. zł i per 
życzka w PKO S.A. na remont 
mieszkania w wysokości 7 tys. zł. 

Krzysztof Górski - zatrudnio
ny na stanowisku dyrektora oddzia
łu Kredyt Bank SA w Skierniewi
cach ·_ posiada zgromadzone na lo
katach bankowych 90 tys. zł. Jest 
właścicielem domu o powierzchni 
152 m2 i wartości 311.219 zł oraz 
działki 0,46 ha i wartości 10 tys. zł. 
W ubiegłym roku zbył 645 akcji 
Banku Pekao SA i z tego tytułu 
osiągnął dochód w wysokości 
96.427, 50 zł. z tytułu zatrudnienia 
uzyskał w ubiegłym roku dochód 
w wysokości 134.966,16 zł oraz 
z tytułu diety radnego 9.169, 20 zł. 
Wśród składników mienia ruchome
go o wartości powyżej 10 tys. zł 
jest właścicielem samochodu Volks
wagen Bora , rok produkcji 2000, 
o wartości 30 tys. zł oraz współ
właścicielem samochodu Vołkswa
gen GolfIII, rokprodukcji 1996 war
tości 17 tys. zł. Wśród zobowiązań 
pieniężnych o wartości powyżej 
1 O tys. zł wymienił kredyt na re
mont domu w wysokości 30 tys. zł. 

Piotr Jarosz - zatrudniony jako 
kierowca w prywatnej firmie prze
wozowej - nie posiada zgromadzo
nych iasobów pieniężnych, jest na
jemcą mieszkania o powierzchni 
49 m2 od Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łowiczu. Z ty
tułu pracy osiągnął dochód w wy
sokości 9.942,60 zł, z tytułu diety 
radnego: 4.766,64 zł. Nie posiada 
składników mienia ruchomego 
o wartości powyżej 10 tys. zł, ani 
zobowiązań pieniężnych o warto
ści przekraczającej 10 tys. zł. 

Zatrudnię handlowca 
do sprzedaży obuwia na targowiskach 

WYMAGANIA: • wiek do 35 lat • dyspozycyjność 
•umiejętność sprzedaży• prawo jazdy: BC, BE lub B 

Kozłowska, Kołacln 84 
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Krzysztof Jan Kaliński - na
uczyciel historii w I Liceum Ogól
nokształcącego im. Józefa Chełmoń
skiego w Łowiczu, przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Łowiczu -miał 
zgromadzone 40 tys. zł. Jest właści
cielem domu o powierzchni 130 m2 
i wartości 150 tys. zł, mieszkania 
30 m2 i wartości 115 tys. zł (wspól
nie zżoną) oraz działki 519m2 o war
~i 25 tys. zł. Osiągnął łączne do
chody wwysokości 67.316 zł, wtym 
dieta przewodniczącego rady. Jest 
właścicielem Seata Toledo z 1997 
roku. Nieposiadazobowiązań finan
sowych powyżej 10 tys. zł. 

Grzegorz Jan Michalak -
w ubiegłym roku prowadził działal
ność gospodarczą - sprzedaż deta
liczną i hurtową artykułów elektro
energetycznych PHU ,,Dora" -spół
ka cywilna - zgromadził 26.200 zł. 
Jest współwłaściĆiełem domu o per 
wierzchni 170 m2 i wartości 318 tys. 
zł oraz współwłaścicielem mieszka
nia o powierzchni 38,40 m2 i warto
ści 119 tys. zł. z tytułu prowadze
nia działalności gospodarczej 
osiągnął w ub. roku dochód w wy
sokości 49.911,99 zł. Z tytułu diety 
radnego osiągnął dochód w wyso
kości 10.188zł,oprócztegoosiągnął 

dochód z tytułu najmu mieszkania 
w wysokości 600 zł. Zobowiązania 
pieniężne: wspólnie z żoną zaciągnął 
kredyt hipoteczny na zakup miesz
kania w wysokości 114.441,04 zł. 
Nie posiada mienia ruchomego 
wartości przekraczającej 1 o tys. zł. 

Dariusz Paweł Mroczek - za
trudniony na stanowisku zast<(pcy 
dyrektora w DPS ,,Pogodna Jesień" 
w Łodzi, pobierający również 
świadczenie ZUS- nie posiada.zgro
madzonych zasobów pieniężnych. 
Jest właścicielem mieszkania spół
dzielczego o powierzchni 56 m2 

i wartości 60 tys. zł. W ubiegłym 
roku osiągnął następujące dochody: 
z tyiułu wynagrodzenia za pracę: 
15.801,88 zł, świadczenie WS: 
8.138,52 zł, dieta radnego: 10.188 
zł. Jestwłaścicielemsamochoduoso

bowego marki Daewoo Matiz 
z 1999 roku o wartości 9 tys. zł, nie 
posiada zobowiązań finansowych 
o wartości powyżej 10 tys. zł. 

Krzysztof Jerzy Olko -zatrud
nionynastanowiskukierownika biu
ra w Stowarzyszeniu Powiatów 
i Gmin Dol7.CCza Bzmy w Łowiczu 
- nie posiada zgromadzonych zaSo
bów pieniężnych. Nie jest właści
cielem domu ani mieszkania. Z tytu
łu pracy uzyskał w ubiegłym roku 
dochód w wysokości 20.923 zł, 

z tytułu diety radnego 9.169,20 zł 
oraz z tytułu osobiście wykonywa
nej działalności (OSiR Łowicz) -

596 zł. Jest współwłaścicielem sa
mochodu Fiat Panda, rok produkcji 
2003, pojemność silnika 1108 cm3. 
Nie posiada zobowiązań finanso
wych powyżej 10 tys. zł. 

Dorota Łucja Osowska 
z domu Gać - zatrudniona jako na- · 
uczycielka w Zespole Szkół Ponad
gimnazjalnych nr 4 przy ul. Kali
skiej w Łowiczu - posiadała zgro
madzone zasoby pieniężne w wyso
kości 1.109 zł oraz papieiy warto
ściowe Funduszu Inwestycyjnego 
Otwartego - zrównoważonego Pio
neer, które zostały zakupione 
w kwietniu 2004 roku. Ich wartość 
na dzień 31 grudnia 2005 roku wy
nosiła 10.700 zł. Jest właścicielką 
mieszkania o powierzchni 42, 14 m2 i 
wartości 55 tys. zł oraz właścicielką 
gospodarstwa rolnego o powierzch
ni 1,66 ba i wartości 40 tys. złz zabu
dową mieszkalną i pomieszcz.eniami 
gospodarc:zymi. z tego tytułu jednak 
nieosiągnęładochoduzuwagi na nie
odpłatne wydzierżawienie bratu 
męża. Ponadto jest właścicielką 
mieszkania o powierzchni 26,40 m2 
i wartości 35 tys. zł. Z tytułu umo
wy o pracę osiągnęła dochód w wy-

sokości 30.990,14 zł, z tytułu diety: 
9.169, 20 zł, z tytułu iimowy zlece
nia - zarz.ądca wspólnoty mieszka
niowej w bloku na osiedlu Kostka: 
3.840 zł, talony z fimduszu socjalne
go: 850 zł. Jest właścicielką samo
chodu Matiz Friend, 1999r„ wartość 
1 O ·tys. zł, nie posiada zobowiązań 
finansowych powyżej 10 tys. zł. 

Kazimierz Sobieszek - eme
ryt - posiadał zgromadzone 
39.581,72 zł w Banku Spółdziel
czymZiemi Łowickiej oraz 1.646,80 
zł w PKO BP w Łowiczu. Jest wła
ścicielem domu o powierzchni 
148 m2 i wartości 200. tys. zł. Go
spodarstwo rolne o pow. 2,4 ha 
i wartości 50 tys. zł przekazał ak
tem notarialnym dzieciom i obecnie 
je od nich dzierżawi. Z tego tytułu 

Halina Pietrzak - zatrudniona osiągnął w ub. roku dochód w wy
jako nauczycielka w Szłćole Podsta- sokości 1.404,55 zł. Inne nierucho
wowej nr 1 w Łowiczu - posiadała mości: sklep+ gabinet o powierzch
zgromadzone na rachunku w BGŻ ni 75 m2 i wartości 70 tys. zł, bud. 
1.834 ił. Jest właścicielką spółdziel- gospodarczy 61 m2 o wartości 
czego mieszkania własnościowego 20 tys. zł, działka 1.069 m2 ą warto
o powierzchni 48, 16 m2 i wartości ści 50 tys. zł, działka 146 m2 o war-
50 tys. zł. 2 tytułu pracy w szkole tości 43.702 zł. Nieruchomość 
osiągnęła dochód w wysokości . w Łodzi jest własnością żony per 
35.923,07 zł, z tytułu diety radnej : zyskaną w wyniku spadku. z tytu-

8.787,15 zł, z tytułu członkostwa łuemeryt.uryosiągnąłdochódwy.iy

wRadzieNadzorczejŁSM: 1.931,65 sokości 15.185,52 zł, emerytura 
zł. Nie posiada mienia ruchomego źony: 10.730, 52 zł, dochód z kwia
o wartości powyżej 10 tys. zł i nie ciamiprowadzonejprz.ezżonę:3.500 
ma zobowiązań pieniężnych o war- zł, dochód z diety radnego: 9.169,20 
tości powyżej tej kwoty. zł, dochód z dzierżawy gruntu 

Marzena Rokicka - członek 

zanądu PPHU Honpak Sp. z o. o. 
w Wim.7.awie - miała zgromadzone 
2 tys. zł, dysponowała lokatorskim 

i ARiMR: 1.404,35 zł. Jest właści
cielem Renault Thalia z 2003 roku. 
Nie posiada zobowiązań finanso
wych o wartości powyżej I O tys. zł. 
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Nowy Peugeot ·207 
Intensywniej 

www.euroncap.com 

'trtrtrtr~ 

www.peugeot.pl 

Nowy Peugeot 207 w niesamowity 

sposób działa na zmysły i wymyka 

się prostym definicjom. Niezrównany 
komfort · i dynamiczne silniki, szklany 

dach, 2-strefowa klimatyzacja, _przednie 

światła kierunkowe, a nawet dyfuzor 

zapachu - wszystko jest teraz jeszcze 

bardziej intensywne ... 207 
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 

Przedstawione powyżej wyposażenie jest montowane seryjnie lub w opcji, w Z3leżności od wersji. 
Szczegóły w salonie. 207 - zużycie paliwa: 4 ,5 I/ I OO km, emisja C02: 120 glkm, dla silnika 

1.6 HDi 90 KM. 

TYLKO W CZERWCU SPECJALNE CENY PEUGEOT: 
Peugeot 107 -1 ,0 benzyna, 2006 r., 2 poduszki pow„ ABS, immobilizer, cena niższa od marzeń„.zadzwoń I sam się przekonaj (042) 617-07·20 
Peugeot 107 - 1,0 benzyna, 2006 r., 2 poduszki pow„ ABS, immobilizer, wspomaganie, metalik, cena 30.600 
Peugeot 1007 - 1,4 benzyna, 2005 r., 4 poduszki pow„ ABS, immobilizer, centralny zamek, komputer pokładowy, szyby elektryczne, 

elektryczne drzwi i lusterka, wspomaganie kier., cena 38.000 
Peugeot 206 - 1,4 benzyna, 2006 r., 5 drzwi, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., immobilizer, cena 33.900 
Peugeot 307 -1 ,6 benzyna, 2005 r., 5 drzwi, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, szyby i lusterka elektryczne, 

komputer pokładowy, radio CD, klimatyzacja, metalik, immobilizer, cena 49.000 

JPGARAGE 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Ł6di, Strykowaka 131~1~reL! 
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Nie samym futbolem ••llus . , · 
• · lllZ1SZ10f~ 

ł . k . • SPOZA \ cz owie zy1e KADRu 

P iłkarze Pelikana nie wylosowali, 
niestety, tak jak sobie życzyłem, 
Polonii Bytom i w barażach 

o awans do drugiej ligi t>ędą grać z Pod
beskidziem Bielsko-Biała. Szeroko piszą 
o tym zapewne koledzy na kolumnach 
sportowych .NŁ". Faworytami z pew
nością będą futboliści z Bielska-Białej 
i trudno ~ię dziwić, bo to klub o więk
szym niż Pelikan potencjale. Tak, jak Biel
sko-Biała ma nieporównywalnie więk
szy potencjał od naszego Łowicza, 
choć klub Podbeskidzie nie szokuje spe
cjalnie jakimiś bogatymi, a przy tym hoj
nymi, sponsorami. Bielsko-Biała ma pię
ciokrotnie więcej ludności i główną sie
dzibę Fiata Auto Poland, którego my 
mamy ledwie przedstawiciela w .Polmo
blichu". Kiedyś do Bielska jeżdziło się po 
tkaniny na garnitury i garsonki, bowiem 
bielskie wełny słynne były na cały kraj, 
a na dodatek tam był ich największy wy
bór i kupić było najłatwiej. Nawet jako 
gród biskupi Bielsko występuje podwój
nie, bo oprócz diecezji katolickiej ma jesz
cze ewangelicko-augsburską. I tylko 
wiekowo nieco nam ustępuje, bowiem 
liczy sobie około siedmiuset lat (Bielsko, 
bo Biała jest znacznie młodsza; sąsied
nie miasta przedzielone rzeczką Białą 
połączono 55 lat temu), a my w Łowi
czu obchodzimy przecież w tym roku 
osiemset siedemdziesięciolecie. W dru
żynie mają nasi rywale czterech piłka
rzy z importu: dwóch Białorusinów 
i dwóch wędrowniczków z Czarnej 
Afryki, z Kamerunu i Nigerii, którzy za
nim trafili w Beskid Śląski trochę wędro
wali za chlebem po wschodnich rubie
żach Europy. Niewiele więc przemawia 
w tej konfrontacji na naszą korzyść, ale 
jak mawiał niezapomniany Pan Kazimierz 
- dopóki piłka w grze. „ Na pewno jed
nak warto będzie w Boże Ciało po połu
dniu przyjść na stadion, który notabene 
na drugą ligę pewnie weryfikacji by nie 
dostał. 

coś mi się nie chce wierzyć, żebyśmy 
wygrali z gospodarzami i zachowali 
szanse na awans do qrugiej rundy. Zo
stanie jeszcze mecz z Kostaryką, ale 
ewentualne zwycięstwo, o które też ła
two nie będzie, byłoby już tytko nagrodą 
pocieszenia. Wracając zaś do meczu 
z Ekwadorem w miniony, piątkowy wie
czór, to prawdę powiedziawszy - przy 
tak gigantycznej reklamie - spodziewa
łem się nieco większego zainteresowa
nia rodaków. Precyzyjne badania poka
zały, że pierwszą połowę obejrzało 

w telewizji trzydzieści procent Polaków, 
a po przerwie szanownej publiczności 
było o dwa procent mniej, bo wiele osób 
wolało pewnie iść spać albo upić się 
z rozpaczy niż oglądać, jak naszym spra
wia lanie drużyna z andyjskich wyżyn. 
O Ekwadorczykach - którzy, jak wszyst
kie narody latynoskie są mieszanką in
diańsko-metysko-mulacko-kreolską - ma
wiało się, że dobrzy są tylko u sieQie, 
w Quito, bo mieszkają wyżej niż nasze 
Rysy, ale jak zjadą na niziny, to zdrowia 
tyte już nie mają. Na naszych or1ów jed
nak wystarczyło. Uratować by 11as pew
nie mógł tytko mróz i śnieżna zadymka, 
bo na ekwadorskim równiku nawet 
w górach trudno o takie atrakcje. Ale 
w Niemczech, jak na zlość, panują aku
rat upały. Znów się więc wszystkie złe 
moce sprzysięgły przeciw nam. Kilka
dziesiąt tysięcy kibiców dało więc wy
raz swojej naiwności, nie szczędząc 
czasu i grosza, i pojechało aż nad Ren, 
do Gelsenkirchen, dopingować pupilków 
Janasa. 

N ie samym futbolem człowiek jed
nak żyje. Osobiście nie wiem, jak 
przeżyję ten tydzień, bo sensa

cji mam ostatnio w nadmiarze, o czym 
zapewne wiedzą ci wszyscy, którzy 
w sobotę lub poniedziałek zaglądali do 
codziennych gazet Mam jednak nadzie
ję, że w dobrym zdrowiu i w nie gor'l-

, szym humorze skreślę w tym miejscu 

F utbolu w ostatnich dniach mamy parę słów również na początku następ
jakby w nadmiarze, a dziś wie- nego tygodnia. A jutro - zanim udamy się 
czorem nasza reprezentacja na stadion Pellkana - skupmy się na tych 

zapeY{ne de facto pożegna się z mi- wartościach, które niesie wielkie święto 
strzostwami świata w Niemczech, bo Bożego Ciała. 
~-----------------------~ 

14.06.2006 r. 
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Antoni Leonard Szalecki - emeryt- 1.0 tys. zł (współwłasność). Z tytułu za
miał zgromadzone 24 tys. zł, 8045 euro trudnienia w KN i MWSH-P uzyskał do
i 2200 USD. We współwłasności z ż.oną chód w wysokości 82.650,10 zł, mnowa 
posiada dom 130 m2 o wartości 120 tys. zł zlecenie: 803,76 zł, inne: 943,25 zł, diety 
orazdzialkęopowierz.chni405m2,naktórej radnego:9.169,20zł. Wmałżeńskiejwspól
stoidom-wartość30tys. zł(r6wnieżwspół- nOścimajątkowejposiadasamochódPtm.to, 
'własność z żoną). Z tytułu emerytury rok produkcji 1995. z.obowią711nia finanso
osiągnął dochód w wysokości 35.642,16 zł, we: kredyt budowlany w wysokości 50 tys. 
z KRUS Żyrardów: 10.980 zł, Regionalne · zł - splata ratalna w ciągu 20 lat, z.adłużenie 
Centnun Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na koniec 2005 roku: 43250, 24 zł. 
wŁodzi: 10.570zł,dietaradnego: 11.470,58 
zł, dieta komisji zapobiegania alkoholimlo
wi: 2.241,3.6 zł, Klub Sportowy Pelikan: 
4.250 zł. Nie posiadał składników mienia 
ruchomego o wartości powyż.ej 1 O tys. zł 
i zobowiązań finansowych o wartości po
wyżej tej kwoty. 

Józef Szczepanik - prowadził działal
ność gospodarczą jako osoba fizyczna -
miał zgromadzone 1.000 zł. Jest właści
cielem domu o powierzchni 136 m2 i war
tości 150 tys.zł oraz dwóch działek bu
dowlanych o łącznej wartości 50 tys. zł. 
Prowadzi działalność gospodarczą - pro
dukcja i handel cz.ęściami AGD i rolni
czymi, z tego tytułu osiągnął dochód 
w wysokości 16.630, 89 zł. z tytułu diety 
radnego osiągnął dochód w wysokości 
10.188 zł, inne dochody: 1.835, 27 zł. Posia
dasamochód Volkswagm T~iFoni 
Focus - jako środki trwałe. Nie posiada zo
bowiązań finansowych o wartości powy
żej 10 tys. zł. 

Bogdan Marian Talarowski - dyrek
tor Kolegimn Nauczycielskiego w Łowiczu 
i asystent w Mazowieckiej Wyższej Szkole 
Hwnanistyczne>-Pedagogicznej - posiadał 
zgromadz.one 20.090,66 zł:msobówpienięż
nych. We współwłasności małżeńskiej dom 
o powierzchni 219,8 m2 i wartości 280 tys. 
zł oraz działki 1.500 m2 o wartości 1 o tys. zł 
(własność) oraz działki 496 m2 i wartości 

Marek Aleksander Wojtylak - kie
rownik Archiwmn Państwowego Miasta 
Warszawy oddział w Łowiczu - miał z.gro
madz.one 10 tys. zł. JestnajeII)Cą lokalu spół
dzielcr.ego o powierzchni 60,50 m2

• Z tytu
..łu zatrudnienia uzyskał dochód w wysoke>
ści: 40.813,18 zł, diety radnego: 10.188 zł, 
mnowy o dzieło: 2.808 zł, prawa autorskie: 
1.606 zł, inne: 820 zł. Nie posiadał mienia 
ruchomego o wartości powyi.ej 10 tys. zł 
ani też zobowiązań finansowych powyżej 
tej wartości. 

E~ Maria Zbudniewek -emecy1ka
posiadalai.gromadzooe2.736,85 zJ; J324,48 
USD oraz 1.052,72 euro. Jest właścicielką 
spółdzi.elcr.ego mieszkania własnościowego 
o powierzchni 57,85 m2 i wartości 
70 tys. zł. Z tytułu emerytury osiągnęła do
chód w wysokości 19.918.56 zł, mnowa 
zlecenie: 6.593,52 zł, dieta radnej: 9.169,20 
zł. Posiada samochód marki Fiat Cinquecen
to z 1994 roku. Nie posiadała zobowiązań 
finansowych o wartości powyżej I O tys. zł. 

Krzysztof Zieliński - zatrudniony na 
stano~ instruktora kulturabx>:oświ.an>
wego w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo
łecznej w Łowiczu - nie miał z.gromadz.o
nych :msobów pieniężnych. W małżeńskiej 
wspólności majątkowej ma dom o po
wiern:hni 120 m2 i wartości 200 tys. zł oraz 
mieszkanie o powierzchni 65 m2 i wartości 

100 tys. zł oraz działkę 0,76 ha o wartości 
20 tys. zł. Osiągnął w ubiegłym roku nastę
pającedochody: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łowiczu: 7.477,84 zł, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej wŁo\\jczu: 11.827,12 
zł, wspólnota mieszkaniowa: 1.804,59 zł, 
diety radnego: 9.169,20 zł. Nie posiadał mie
nia ruchomego o wartości powyżej .1 O tys. 
zł ani też zobowiązań finansowych powy
żej tej wartości. 

Tadeusz żaczek-ctYrelcror Szkoły Pe>
licealnej Samorząłu WojewództwaŁódzkie
go w Łowiczu oraz dyrektor IILiceum Ogól
nokształcącego w Łowiczu - rl1iał z.groma
dzone 40.323 zł. Jest właścicielem trzech 
mieszkań (wspólnie z.żoną): 73 m2 o warto
ści 73 tys. zł, 36 m2 o wartości 36 tys. zł 
i 23 m2 o wartości 39 tys. zł. Jest też właści
cielem gospodaMwa ogólnorolnego o po
wierzchni 3,59 ha i wartości 60 tys. zł 
z budynkiem .mies7.kalnym murowanym, 
bud gospodarczym murowanym i drewnia
nym. Osiągnął następujące dochody: z ty
tułu wynagrodz.eoia wynikającego re sto
sunku pracy: 92.099,78 zł, dzi.ałalności wy
konywanej osobiście: l.431 ,97zł,dietyrad
nego: 8. 787, 14 zł.ł>osiadasamochódosobo
wy marki Ford Escort 1.4 z 1999 roku 
o wartości 14 tys. zł. Nie posiadał zobowią
zań finansowych o wartości powyżej 
10 tys. zł. Czytelnika może cizi.wić fukt nie
podania przez radnego .żaczka jeszcze jed
nego 2Iódła dochodu - pracy na stanowisku 
dyrektora administracyjnego w Mazowiec
kiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Peda
gogicznej. Kwota podana w oświadc7.eniu 
jako dochód uwzględnia także dochody osią
gnięte z tego tytułu, natomiast zgodnie 
z prawem radny wymienił tylko te fimkcje, 
z tytułu pełnienia których składał oświad
cz.eniemajątkowe. Gdybybyłpracownikiem 
wyłącznie prywatnej uczelni, takiego 
oświadczenianiem~iałbyskładać. • 

SZKOi.A GŁÓWNA GOSPODARSTWA· WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE 

Wydział Rolnictwa i Biologii z siedzibą w Łowiczu • Blichu 
ogłasza nabór na rok akademicki 2006/2007-

na zaoczne studia inżynierskie w ZOO Łowicz 
z możliwością kontynuowania nauki na 115-rocznych 

uzupełniających studiach magisterskich w SGGW w Warszawie 
·~-

1. kierunek - ROLNICTWO o_ specjalnościach: 
- „Agronomia i Agrobiznes" (4-letnie, 8 semestrów) 
- „Informatyka w Rolnictwie" (4-letnie, 8 semestrów) 

2. kierunek - OCHRONA ŚRODOWISKA (4-letnie, 8 semestrów) 
- --~ - ---·- -- . 

DOKUMENTY PRZY JM UJE I INFORMACJI UDZIELA: 
Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pok. 22 (bud. ZSRCKU) 

tel. (046) 837-99-56, w godz. 9-13 
- - -- -- - ·-- -""'~~~~ 

Kandydaci na studia zaoczne rejestrują się za pośrednictwem internetu 
www.rekrutacja.sggw.waw.pl w terminie od dnia 3 sierpnia 2006 
oraz składają ko11Jplet wymaganych dokumentów: 
- wydruk kwestionariusza rejestracyjnego z internetu, 
- oryginał świadectwa dojrzałości razem ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (.nowa matura"), 
- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) 
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi , 

- 3 fotografie, 
- wypis z dowodu osobistego, 

• -dowód opłaty rekrutacyjnej - 85 zł. 
W trakcie rejestracji dla każdego kandydata przydzielany jest indywidualny numer konta bankowego, 
na który kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną. 
Fakt dokonania opłaty rejestracyjnej jest automatycznie odnotowywany w formularzu rejestracyjnym. ~ 

W pnypadku walnych miejsc nabór na studia będzie trwał sierpień i wnesień 2006 roku 

(Stała współpraca z Akademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej „EGIDA") 

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007 
NAUKA Łódź, ul. Traugutta 18, (042) 678-01-10 (ŁDK) 

BEZPŁATNA
lódź, ul. Sienkiewicza 46, (042) 633-22-83 (Ili LO) 

(pn.- pt., w godz. 9.00-15.00) 

ZDECYDJJJ SIĘ! Z NAMI NIG~Y NIE BĘDZIESZ SAM! 
PRAKTYKI W RENOMOWANYCH FIRMACH OCHRONY - JUŻ W 1. ROKU NAUKI! 

UWAGA! Szkoła posiada jedyną w Polsce. 
Wirtualną Strzelnicę "Treningową {WST) na broń palną, 
będącą idealnym uzupełnieniem klasycznego treningu strzeleckiego 

www.tresor.edu.pl ~ 

Cil©[i)©[b ~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

(0-46) 837-15-89, (0-46) ~37-14-1 o ~ 

ii randstad 
Zatrudnimy magazynierów do pracy przy 
rozładunku oraz operatorów wózków 
widiowych. 

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-838 



-
14.06.2006 r. 

GABINET SPECJALISTYCZNY 
w któ!.YlI!JłW'itmllą; Pi ·ars ka 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Kabnyna W..-nczyk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

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

PSYCHIATRA 
Elibleta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold r.wc11- codziennie w godz. 8-10 

(10-12 i 16-1.7. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

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

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

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA CllORÓB·WEWNĘTRZHYCK 
Janusz Kajdos- co drut wtorek w godz. 16-18 

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

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

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Adam Rogowskł-Tylman- piątki w ~odz. 16-19 

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

LECZENIE 
- KRIGOSlUPA 

• przepuklina krążkowa kręgosłupa 
i skrzywienia kręgosłupa 

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

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046J 837-59-30 
www.leczenie-lcregosfupa.pl R-121 

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

# 

KITSMIDłCZl'li 
liRZJSZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁ01NICZV 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 
czynny codziennie godz. 15.00-20.00 

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. (046) 8374J0-10, tel. kom. 0601-254-571 "" 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA HZOWSIHBlll 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 
tel. 0-602-264-817 

•!•bóle, zawroty głowy 
•!• choroba Parkinsona 
•!• bóle kręgosłupa 
•:•nerwice 
•!• padaczka 
•:• stwardnienie rozsiane 

. •!• wizyty domowe 

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 
sobota 

11.00-12.00 
R-763 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

{dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

MASAŻ LECZNICZY NA FOTELU MASWĄCYM • GRATIS 
NA BOLE KRĘGOSŁUPA, NOG, eOLE GŁOWY R-a 

~Di~Drobnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

• Badanie e,rofilaldyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, ucmiów, studentów. 

• Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, ~ 

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

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg -

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, środa, piątek· 16.00-18.(}0_ 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 
tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904' 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW 

USG• • tarczycy • sutków • jamy brzusznej ~ ~erek 
1 • pęcherza moczowego • prostaty • ciązy ~ 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

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

• 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.~0-15.00 

Gabinet Lekarski 

WIESŁAW BIELECKI 
lekarz chorób wewnętrmych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• muNY 46A (biurowiec Gs.u) 

sobota 800 
• 1231 

• LOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonlcznie) 
WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE 

PRYIAm UlllET LEURSll 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Annii Krajowej 38 w l~icm 
. PRZVJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 

lub po telefonicmym uzgodnieniu 0·604-466-537 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R~4 

JEŚLI JESTEŚ MĘŻCZVZNĄ 
PO 40 ROKU ZVCIA 

./ oddajesz mocz częściej niż zwykle 

./ odcmwasz ból przy oddawaniu mocm 

./ masz osłabiony slJUmień moczu 

./musisz wstawać w"nocy by oddać mocz 

ZGŁOŚ .SIĘ 
NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ 

DO LEKARZA SPECJALISTY 
ZAPISY W APTECE HIBISCUS 

Łowicz, ul. Tkaczew 9 lub tel. (046) 830-02·18 
Konsultacje odbędą się 1 lipca 2006 r. od godz. 9.00 

w gabinecie KAZ·MED R-870 

GABINET LEKARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POŁOŻNICTWA 

I GINEKOLOGII 
G'owno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

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

Promocja 
• CEMENT • WAPNO 

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

REKLAMA 13 

Nowe wypoczynki skórzane oraz tkaninowe 
na dębowych stelażach 
.f 35 odcieni dębu, ponad 1 OO kolorów skór rt.\t. 
..- narożniki skórzane \\\\)V„ t...'\\\ 
.f meble dębowe: ~\~ \ l\ ~Y 

komody, kredensy, witryny ~~~~ :g~~ 
.fzegary • 
.f stoly + 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 
CJZYNNE: PON-PT 10-18; SOB 10-14 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu 

OGUSZA NABÓR 
DO SZKÓl ZAOCZNYCH DLA DOROSLYCH 

- Nil szkolny 2006/2007 
I. Uzupełniające Technikum Mechanizacji Rolnictwa 

- po szkole zasadniczej (3-letnie) . 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
- po szkole zasadniczej (2-letnie) 

li. Szkoly Policealne kształcące w zawodach 
- po szkole średniej 

- technik informatyk 
- technik rolnik 
- technik mechanizacji rolnictwa 
- technik agrobiznesu 
- technik ochrony fizycznej osób i mienia 
- technik logistyk 
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
- technik organizacji reklamy 
- technik żywienia i gospodarstwa domowego 
- technik organizacji usług turystycznych 

Nauka we wszystkich wymienionych typach szkół jest 
BEZPŁATNA 

Wmunki przyjęcia: zloienie dokumentów, 
ronnowa kwalłftkacJ.I• 

BEZPOŚREDNI DEALER 
pro<łukcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,„ 
Import technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

• HURT • DETAL • UTY 
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a 
tel.Hax 042 719-64-04, 0506-98-57-83 i:1 . "" 
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Bolimów Harcerze 

PARAFIALNY PIKNIK PO RAZ TRZECI i motocykliści dzieciom 

Ł 
owiccy harcerze i mofucykliści spo
tkali się we wtorek 6 cz.erwca z dzieć
mi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrod

ka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu, 
by bawić się wspólnte z okazji Dnia Dziec
ka. Dla ponad 20 uczniów ośrÓdka przygo
towanych było sporo atrakcji. Członkowie 
92. Drużyny Wędrownicz.ej Silva grali na 
gitarach, śpiewali, wciągali uczniów ośrodka 
do gier, zabaw i konkursów sportowych. 
Silvaodponadrokuwspólpracujeztąszkołą, 
odwiedzając uczniów co dwa tygodnie. 
W czasie wizyt zapraszają dzieci do wspól
nej zabawy. Łowiccy motocykliści nato
miastwozili uczniów ośrodkanaswoichma
szynach,cobyłojednąznajwiększychatrak

cji spotkania. Emocje osłabły dopiero przy 
ognisku. · (tb) 

Harcerska loteria, występy na sce
nie, strzelanie z łuku, przejażdżki kon
no lub wozem w zaprzęgu, grill i wiele 
innych atrakcji czekało na mieszkań
ców Bolimowa i okolic na łące pod 
malowniczo położonym kościołem 
ŚWiętej Trójcy w czasie bzeciego już 
parafialnego pikniku w minioną nie
dzielę 11 czerwca. 

Z abawa ruszyła od godz. 15; zebrani 
obejrzeli występ orkiestry dętej z Bo

limowa z grupą paradną, wykonującą ulda
dy choreograficzne do muzyki. Później pre
zentowały się dzieci z przedszkola gminne
go w Bolimowie, dalej dziecizłowickiej Szko
ły Podstawowej nr 4 zaprezentowały in
scenizacjęwesela łowickiego. Ciekawiewy
pacRprogram taneczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych 
w Skierniewicach, nie mniejszą atrakcją oka
_zał się występ ponad tIZydziestoosobowe
go Chóru Gminno-Parafialnego z Sadkowic 
spod Rawy Mazowieckiej, dzieci i młodzie-i 
w nim występująca zaprezentowala pieśni 
religijne. z.espół wypacR o tyle ciekawie, że 
wszyscy jego członkowie ubrani byli WC?.er

wone stroje, a w czasie śpiewu dzieci tań
czyły przygotowa
ny układ choreogra
ficzny. Jako ostatni 
na scenie pojawił się 
zespół For Rent, gra
jący muzykę tanecz
ną. Zabawa ttwałado 
godz.22. 
Można też było 

skorzystać z prze-
. jażdżki konnej lub 

wiejskim wozem za
prżęgniętym w ko
nie, szukający moc
niej szych wrażeń 
mogli spróbować się 
w strzelaniu do tar
czy z ·markera uży
wanego w paintballu, 

Dzieci z Gminno - Parafialnego Chóru w Sadkowicach 
wystąpiły na scenie z programem religijnym, którego 
żywe wykonanie wzbudziło aplauz publiczności. 

łuku, wiatrówki lub spróbować szczęścia 
w minigolfie. Dzieci wybierały jednak dmu
chany zamek i zjeżdżalnię, na której było 
cały czas tłoczno. Na zgłodniałych czekały 
cieple kiełbaski z grilla, na spragnionych na
poje. Można było zakupić wydawnictwa 
religijne. . 

Jak zawsze na festynie pojawili się harce
rzez 13. drużyny harcerskiej Włóczykije 
i 8. gromady zuohowskiej Leśne Wiewiórki. 
Przeprowadzili oni loterię funtową, w której 

można było wygrać na przykład odtwarzacz 
DVD czy materac, ale także inne bardziej 
niezwykłe nagrody wśród których znalazły 
się np. 100 kg węgla, 5 ton piachu, wypeł
nienie stomatologiczne w gabinecie denty
stycznym w Bolimowie, 30 minut kombaj
nowania, inseminacja świń, czy obraz au
torstwa związanego z Bolimowem malarza 
Zbigniewa Błaszczyka Wszystkie te nagro
dy, jak powiedziała nam opiekunka boli
mowskich harcerzy Małgorzata Cięż.arek, 

REKLAMA -

ŁOWI CZ 
ul. Bonifraterska 2 

tel. (046) 837-45-55 

Bonifraterska 
wraz z firmą ,,Paul Hartmann Polska" Sp. z o.o. 

POLECA: 
• nowoczesne. sp9cjaDstycme opalrunkł na przewlekłe, 

trudnogojqce się rany (fachowa pomoc personelu w doborze) 
• opaski przeciw iyłakowe 
• refundowane pieluchomajlld i wkładki 
• środki do pielęgnacji przewlekle chorych 
• wysokiej kłosy ciśnieniomlefZe w promocyjnych cenach 

Ponadto Apteka „Bonifraterska" OFERUJE: 
• najniższe ceny w okolcy na wiele preparatów 
• teid za grosz 
• karły stałego pacjenta z rabatami I nagrodami 
• kosmetyki lwosłin i Dr Ireny Eris w pełnym wyborze 
• program opiekł farmaceutycznej (m.ln. lndywłdualne doradztwo. 

Informowanie o problemaclt lekowych. monltorawanle Interakcji) 
• teid recepturowe oraz kremy robione na zamówienie 

dla skóry z problemami 

Pasowani no czytelników 

Loteria fantowa prowadzona przez bolimowskich harcerzy z lHP to stały 
element parafialnego festynu. 

26 uczniów klas pierwszych Szkoły Pod
stawowej w Błędowie zostało pasowanych 
na czytelnikó~ w środę 31 maja Otrzymali 
przy tym książki z bąilrami, ufimdowane 
przez Radę Rodziców. Pieiwszoldasiści 
wCT.eŚlliej uczyli się w szkolnej bibliotece 
jak obchodzić się z książką i jak korzy
stać z księgozbioru, zdobywając wiedzę 
potrzebną czytelnikowi. W czasie uro
czystości wystąpili w przygotowanych 
z wychowawczynią Henryką Kośmider 
krótkich scenkach z najpopularniejszych 
przeczytanych w czasie roku szkolnego 
bajek. 

harcerze zgromadzili przed festynem od 
sponsorów, do których udali się z pismami 
lub osobiście. Dochód z ponad 700 losów, 
jakie w czasie imprezy mieli do rozprowa
dzenia, wykorzystają na sfinansowanie swo
jej całorocznej działalności, w tym na~ 
zowanie imprez dla lokalnego środowiska 
np. Dnia Matki czy Dziecka. 

Proboszcz bolimowskiej parafii Krzysz
tof Majcher powiedział nam, że festyn to 
pomysł na integrację mieszkańców parafii 
i nawiązanie więzi. Każdy kolejny festyn 
spotyka się z lepszym przyjęciem wśród 
sponsorów, ale także popularnością wśród 
ludzi, którzy liczniej go odwiedzają. Głów-

GOKZduny 

Classic będzie gwiazdą 

( 

lassie-zespól korzeniami sięgający 
muzyki disco polo, choć ostatnio 
podążający w wykonywanych 

przez siebie utworach w stronę muzyki 
pop, będziegłównąatraktjągminnego 
festynu, który aktualnie przygotowują 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zdunach. Festyn odbędzie się 
w niedzielę 16 lipca, najprawdopodobniej 
na boisku sportowym Astry - Zduny. 
Obok zespołu Classic wystąpi także 
trzydziestoosobowy-zespól pieśni 
i tańca "Masovia" działający przy 
Politechnice Wal"$ZlłWSkiej, który 
zaprezentuje program zlożony z tańców 
narodowych oraz ludowych. Oprócz 
tego wystąpi kabaret Jacka Ziobry. 
(tb) 

ny koordynator organizacji pikniku radny 
gminny Jan Hubert uważa, że impreza przy 
parafii, poprzedzona mszą w świątyni, bez 
alkoholu, jest bardzo potrz.ebna. (tb) (tb) 

Najstarsza obecnie grupa "Kaliny" ma za sobą udany debiut w ogólnopol
skim konkursie. 

Młoda "Kalina" wytańczyła Ul nagrodę 
Z espół ,,Kalina" z Domaniewic wystą

pił 2 czeiwca w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca ,,Przytup 2006" w Płoń
sku z programem tańców łowickich i lubel
skich W swojej grupie wiekowej (taniec, do 
16 lat) zespół zajął fil miejsce. Nagrodę dla 
„Kaliny" w postaci dyplomu, pucharu 
i 200 zł ufimdowało Studio Media Film. 

W konkursie wzięło udział 20 tancerzy 
w wieku od 13 do 16 lat To obecnie najstar
sza grupa tancerzy ,,Kaliny'', bo dorośli tan
cerze odeszli z zespołu na „artystyczną 
emeryturę'', po jubileuszu 1 O-lecia zespołu. 
Zajęciem miejsca jest tym większym suk
cesem, że grupa ta po raz pierwszy brała 
udział w konkursie. (mwk) 

Turnie· czytelniczy w Błędowie 
Drużyna ze Szkoły Podstawowet 

w Mastkach w składzie: Marta Ko
siorek, Kinga Kalińska, Judyta ~a
ciejewska i Paulina Muras wygrała 
tumiejczytelniczy, który odbył się 
w Zespole Szkół Publicznych w Błę
dowie we wtorek 6 czerwca. 

turnieju przygotowanym 
przez polonistkę Alicję Bom
brych udział wzięły cztery 

drużyny złożone z uczniów klas fil - VI ze 
szkół podstawowych z Mastek i z Błędo
wa Na początku drużyny losowały natrp
nów: Andersena, Braechwę, 't<.onopniclCą 

i Tuwima Później musiały odpowiedzieć 
na dwie serie pytań na temat swego patrona 
i postaci oraz zdarzeń występujących w jego 
utworach, potem każda z drużyn podzielo
na została na dwuosobowe zespoły. Pierw
szy zajmował się pisaniem listu do wylóso
wanego pisarza, w którym dziękowali mu 
za twórczość, chugi zaś tworzył ilustrację 
do jednej wybranej bajki. Obiepracezostały 
zademonstrowane uczniom lobicującym 
rywalizującym drużynom i jury. 

Wygrała wymie~ona wyżej drużyna 
z Mastek, która za swego patrona miała An
~drugie miejsce zajęła drużynaBrz.e.. 
dtw}'Z SP'w'Błędówie w składzie: Sylwia 

Kostyra, Katarzyna Gołębiewska, Krzysz
tof Budzyński i Michał Skwarna. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Tuwima z SP w Błę
dowie, aczwarteKonopnickiej z SPw Mast
kach. Uczniowie jako nagrody otrzymali 
popularne lektury szkone, a wszyscy mo
gli obejrzeć inscenizację Kopciuszka 
przygotowaną przez uczniów szkoły 
w Błędowie pod kierunkiem polonistki 
Ewy Pniewskiej. Jaknamz.apowiedziałaor
ganizatorka turnieju, do udziału w nim 
w przyszłym roku zaproszone zostaną dru
żyny ze szkół podstawowych z sąsiednich 
gmin. 

; (tb) 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 
, 

JAN CHĄDZYNSKI ,1,21-2006) 
- Był społecznikiem 
z urodzenia, z powołania 
i wyboru. Służył ludziom 
dobrą radą. Nie było w nim 
ani krzty zawiści - wspomina 
zmarłego 26 kwietnia 
Jana Chądzyńskiego z Gaju 
w gminie Bielawy Kazimierz 
Pietralik, dyrektor Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Łowiczu. 
- Zabrakło nam wzoru 
do naśladowania. Wzoru 
człowieka służącemu bliźnim 

bezinteresownie - dodaje 
prezes SKR w Piotrowicach 
Irena Białas, organizacji którą 
Jan Chądzyński współtworzył. 
Nie tylko w tej organizacji 
rolniczej się udzielał. 

U rodził się 18 lipca 1921 roku w Gaju 
w rodzinie rolniczej. Jego rodzice Fran

ciszek i Franciszka mieli nieduż.e, bo około 
4 ha gospodarstwo rolne. Z tego powodu 
jego ojciec pracował dodatkowo jak(}cieśla 
Jan Chądzyński miał tnech braci, ale dwóch 
zmarło we wcz.esnym dzieciństwie. Młody 
Jan był dzieckiem pełnym energii. Naukę 
rozpocz.ął w szkole w Gaju Wojewodzy, 
gdzie skończył cztety klasy, a kontynuował 
w szkole w Bielawach. Do Bielaw chodził 
codziennie pieszo. Żntował, u dzięki tym 
codziennym wycieczkom był w tak: dobrej 
fonnie, u?.dobywałnagrodyw biegach prze
łajowych organizowanych w tych czasach 
z Soboty do Bielaw. Szkołę skończył przed· 
n wojną światową i zaczął pracować w ma
jątlru ziemskim w Walewicach, na tzw. ,,pań.. 
skim". 

Pod koniec II wojny światowej został 
powołany do wojska. Pełnił funkcję pisa
rza, z uwagi na ładny i schludny charak
ter pisma. Służył w wojsku do połowy 
1946 roku. Dwukrotnie znalazł się w sy
tuacji zagrounia życia. Raz kula przele
ciała o włos - dosłownie - nad głową, 
wypalając na czubku głowy pasmo wło
sów. Drugim razem ciężko zachorował na 
dyfteryt. Za walki na Pomorzu otrzymał 
brązowy Krzyż Gruawaldu. Odrzucił 
propozycję zawodowej służby wojsko
wej. Powrócił do Gaju, gdzie kuzyni prze
pisali mu swoje gospodarstwo. 

W listopadzie 1946 roku oUnił się z Wła
dysławą z domu Jaśniewską z pobliskiego 
Chruślina Wspólnie wybudowali niemal od 

podstaw wszystkie budynki gospodarcze 
i podnieśli z upadku gospodarstwo. W 1947 
roku państwu Chądzyńskim urodziła się 
córka Krystyna, w 1949 roku - dwaj syno
wie (bliźniacy), którzy zmarli kilka dni po 
urodzeniu oraz w 1952 roku syn Edward. 

M imo przejęcia gospodarstwa, praca 
na roli nie pasjonowała Jana Chą

dzyńskiego. W 1958 roku przeszedł pierw
szy zawał i lekarze nie pozwalali mu ciężko 
pracować. Prowadzenie gospodarstwa prze
jęła na siebie żona Pan Jan z chęcią zajmo
wał się dziećmi i domem, choć często wy
jeżdżał. - Był wyrozumiały. Nie krzycz.al, nie 

bił nas, ale spokojnie tłumaczył, jak należy 
postępować. Pamiętam, jak ojciec Ida.dl się 
mi{dzy nami w lói.ku i opowiadał bajki, fan
tastyczne opowieśd. W ten sposób nas usy
pia/ - wspomina syn Edward Tworzył też 
własne wiersze i rymowane opowieści. Pisał 
dużo i na każdy temat Niektóre z wierszy, 
o tematyce wojskowej i patriotycznej zo
stały opublikowane na łamach czasopism 
wojskowych, m.in. ,,Polska zbrojna". Wiele 
jest także bajkowych opowieści, którymi 
Jan Chądzyński usypiał dzieci, a następnie 
wnuki. 

W 1967 roku za mąż wyszła cóika pań
stwa Chądzyńskich, w 1979 roku 

oUnił się syn. Już podczas wesela źle po
czuła się pani Władysława Chądzyńska. 
Jydzień później zmarła. Jan Chądzyński 
długo nie mógł zaakceptować odejścia żony. 
Po kilku latach od jej śmierci stwierdził, u 
Pan Bóg zabrał mu żonę, ale dał w zamian 
synową. - Bardzo kochał moją żonę Anię. 

Zawsze trzymał jej stronę - dodaje syn 
Edward 

W latach 60. był radnym gminy Bielawy, 
następnie zrezygnował tej funkcji po tym, 
jak syn Edward został radnym i sołtysem. 
Przez 30 lat Jan Chądzyński był przewod
niczącym Rady Nadzorcz.ej GS w Bielawach. 
Był założycielem, a następnie w latach 1957-
1%7 prezesem Kółka Rolniczego w GajtL 
On był pomysłodawcą utworzenia tej orga
nizacji we wsi. Zachęcał rolników do zrze
szania się. Przekonywał są<;iadów, re „cią
gnikzierni nie popsuje", a dzięki maszynom 
wzrośnie wydajność produkcji. Był takU 
członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkie
go Związku Gminnych Spółdzielni ,,sch". 
Na przełomie lat 60. i 70. był inicjatorem 
budowy świetlicy wiejskiej w Gaju, a na
stępnie skleplL Zaangażował do realizacji 
tych pomysłów całą wieś. Organizowane 
były zabawy wiejskie, z których dochody 
przeznaczano na budowę. Zdarzało się, re 
wychodził z domu rano, a wracał późnym 
wieczorem. Od 1984 roku był ponadto pre
zesem Zanądu Wojewódzkiego Związku 
Plantatorów Roślin Okopowych w Skier
niewicach. Był również czynnym straża
kiem ochotnikiem w OSP Wojewodzy. 

W latach 1966-1972 był zastępcą powia
towego Związku Kółek Rolniczych w Lr 
wiczu oraz członkiem Rady Wojewódzkirj 
Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Skierniewicach, a takU członkiem Komi
sji Rewizyjnej WZRKiOR Przez 8 lat był 
przewodniczącym Rady Nadzorczej BS 
w Bielawach, przez 8 lat przewodniczył też 
Radzie SKR w Bielawach. 

Z a pełną poświęcenia pracę społeczną 
był wielokrotnie odznaczany, m.in. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Złotym, Srebrnym i Biw.owym 
Krzyżem Zasługi, a takU medalami za za
sługi dla Kółek Rolniczych, za Zasługi dla 
Spółdzielczości, Medalem Zasłużony pra
cownik Rolnictwa, Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką za Za
sługi dla Związku Kombatantów RP i by
łych Więźniów Politycznych. 

Cieszył się z przyjścia na świat wnu
ków, którym również poświęcał dużo 
czasu. Opiekował się nimi, kiedy rodzice 
byli w pracy. Dumny był z faktu podję
cia studiów przez każde z wnucząt. Zdo
bycie wykształcenia było to jedno z jego 
niespełnionych marzeń, ale jego rodziców 
nie było stać na zapewnienie mu wy
kształcenia. Doczekał się również trojga 
prawnucząt. 

(eb) . 

Oni zagraiaią naszemu iyciu 
W okresie od 7 czerwca policja 

zatrzymała następujących nietrzeź

wych, zagrażających życiu innych 
użytkowników dróg i sobie, kierow
ców i rowerzystów. 

7 czerwca: 53-letniego Józefa K. 
na rowerze w Czatolinie w gminie 
Łyszkowice (0,42 mg/dm3 alkoholu), 
48-letniego Mirosława G. na rowe
rze w Sokołowie Towarzystwo w gmi
nie Kiernozia ( 1, 16 mg/dm3) oraz 49-
letniego Mirosława Z na rowerze 
w tej samej miejscowości (1,08 mg/ 
dm1), 54-letnią Barbarę C. na rowe
rze w Sobocie w gminie Bielawy 
(0,68 mg/dm3), :46-letniego Wiesła
wa M. w samochodzie marki Fiat 
126p w Lisiewicach Dużych w gmi
P,i~ Bielawy (1,95 mg/dm3) , 42-letnią 

Hannę B. na ulicy Katarzynów w Ło
wiczu (0,59 mg/dm3); 

9 czerwca: 24-letniego Grzegorza 
G. na rowerze na ulicy Mostowej 
w Łowiczu (0,87 mg/dm3) - mężczy
zna ten miał już orzeczony zakaz pro
wadzenia pojazdów mechanicznych 
i rowerów za jazdę po pijanemu; 

1 O czerwca: 22-letniego Jakuba 
D. na rowerze w Dzierzgówku w gmi
nie Nieborów (1,00 mg/dm3

}, 32-let
niego Pawła P. w samochodzie oso
bowym marki Fiat 126p na ulicy No
wej w Łowiczu (0,75 mg/dm3), 23-łet
niego Pawła C. z Łowicza w samo
chodzie marki Ford Escort w Maurzy
cach w gminie Zduny (0,78 mg/dm3) , 

26-letniego Sławomira K. kierujące-
g~ ~ow~c;r,;' na,. uJ„ ~~\°':-:'~k!~! 

w Głownie, u którego ujawniono po.. 
nad 2 promile alkoholu, 22-letniego 
Mariusza P., kietowcę Fiata 126 p. 
w Woli Mąkolskiej w gminie Głowno, 
u którego wykryto 1, 76 promila alko
holu. 

11 C%erwca: 35-letniego Romana 
K., na rowerze w miejscowości No
wostawy Górne w gminie Stryków, 
u którego ujawniono ponad 3 promi
le alkoholu. 

12 czerwca: 59-letniego Wisława 
K. na rowerze w Sapach w gminie 
Domaniewice (0,85 mg/dm'). 45-let
niego Jerzego S. na rowerze w My
słakowie (1, 14 mg/dm3), 49-letnie
go Stanisława K. na rowerze w Dłu
giej Wsi w gminie Domaniewice 
(Q,74 mgi'.dm3)r · 
)' ·,J•~Jt J \ ~'Y'J'"'.r.· ;ł tF :-" ..,'f'. .+ t\t 
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t ODESZLI OD NAS (3.06-10.06.2006 r.) 

3 czerwca: Antoni Świercz, I. 75, Głowno; Henryk Komorowski, I. 68, 
Grodze Stare; Jan Baczyński, I. 68, Łowicz 4 czeJWca: Józefa Owczarczyk, L 61 , 
Głqwno; Marianna Kubiak, I. 81, Emilianów; 5 czerwca: Władysław Czaja, I. 87; 
Kazimierz Maciejewski, I. 78; 6 czerwca: Apolonia Ziembińska, I. 94; 7 czerwca: 
Marianna Kolos, L 83, Strzelcew; Feliksa Wieteska, I. 9, Mastki; Helena Rudnicka, 
L 77, Borów; 8 czerwca: Sytwestei Pawłowski, I. 33, Emilianów; Helena Płacheta, 
1. 82; 10 czerwca: Mieczysław Fibór, I. 76, Głowno; 

Panu JANOWI WYSOCKIEMU 
wyrazy współczucia z powodu śmierci , 

TE SC I OWEJ 
składają 

pracownicy Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji 
w Stanisławowie 

MICHAŁOWI ANYSZEWSKIEMU 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

- OJCA składają 
Zarząd, Koleżanki i Koledzy 

R-ll7ll ' z Forum Młodych Łowiczan 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani JOANNIE RYBUS z powodu śmierci 

MATKI 
składają właściciele Fitmy ,,Al/es" 

GR·55 
Alicja i Sławek Wojciechowscy 

l O lot Domu Samopoinocy 
Deklamacje, chór i wspólne bie

siadowanie - tak w czwartek ty
dzień temu (8 czerwca) obchodzo
no 10-lecie istnienia Srodowisko
wego Domu Samopomocy przy uli- · 
cy 3 Maja w Łowiczu. 

D om otworzono wiosną 1996 roku 
i była to pierwsza tego typu placów
ka w ówczesnym województwie 

skierniewickim. Powstał jako dzienny ośro
dek pomocy osobom z lekkimi zaburżenia- Podopieczni Środowiskowego Domu 
mi psychicznymi. Spełniał także rolę zli- Samopomocy w części sami przygo
kwidowanego wcześniej domu seniora, towali potrawy. 
a w okresie zimowym służy pomocą bez-
donmym. Na Uroczystości obecni byli bur- podopieczni Domu Samopomocy. Wystą
mistrz Ryszard Budzałek i zastępca Maciej pił chór, były deklamacje wierszy, pokaza
Mońka oraz radni: Anna Bieguszewska, ne zostały prace podopiecznych ŚDS. Nad 
Dorota Osowska, Krzysztof Zieliński, Ta- całością czuwała kierownik domu Urszula 
deusz żaczek i Dariusz Mroczek. Pochwa- Mars:załek. 
lić należy widowisko jakim uraczyli gości (mak) 

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

H. SKRZJDLEWSKA 
IH 3 ;i ;•a i I :ł!i • 1!1 :t•t1H i l'1•l!I1t.i I 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozr międzynarodowe 
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Lekcje dostosowane są do umiejętności przedszkolaków. Na początek oswajanie się z instrumentem i klawiaturą. 
Dorota Mazurkiewicz (w głębi) ćwiczy z 5-łetnią Julią Badowską. 

METODA _5·uzu11 
·CZYLI UDOŚĆ POCZĄTKÓW 
Pierwsza lekcja wyglądać 
może dziwnie. Zamiast 
przebierania· palcami 
po klawiszach pianina 
ćwiczony jest ukłon, 
instruktorka wraz z dzieckiem 
przyflląda się instrumentowi 
i w końcu dziecko samo 
zauważa, że pianino ma 
klawiaturę. Mowa o lekcjach 
gry, jakie od niedawna 
prowadzi w naszym mieście 
Dorota Mazurkiewicz. 

sób odpowiedni, by dziecko nie ponosiło Lekcje odbywają się raz w tygodniu. Jak 
porażki. Każdy krok, odkrycie, powinno na razie instruktorka prowadzi w Łowiczu 
budować entuzjazm i pewność dziecka. lekcje pokazowe, aby zebrać grupę chętnych 

Dziecko poprzez zabawę uczy się kon- osób. Dzieci winny natomiast ćwiczyć sys
kretnych rzeccy - pozyskuje umiejętności tematyczniewdomu.Niejesrtowcaleuciąż
giy na instrumencie, poznaje pojęcia i sym- liwe, na przykład rytmikę ćwiczyć można 
hole muzyczne. Uczy się czytać nuty, jest na spacerze, rytmicznie klaszcząc w dłonie 
osłuchane z muzyką, -Nauka gry na instru- itp. W zajęciach uczestniczyć muszą ko
mencie. regularne ćwiczenia, zabav.y niosą niecznie rodzice, gdyż to oni realizować będą 
za sobą również korzyści pozamuzyczne. kolejne kroki programowe w domu. SpIZJ.ia 
Bardzo rozwijają się wniejętności logiczne- to zresztą zacieśnianiu kontaktów między 
go myślenia, pamięć. Efekty. drobne sukcesy dzieckiem a rodzicem. 
dziecka podczas nauki powodują, że nabie- MetodaSuzukizawitaładonaszegokraju 
ra ono poczucia. własnej wartośc~ p1Zez co dziesięć lat temu i dziś stosowana jest 
jestswobodne,pozbawionekompleksów, nie, w każdym większym mieście. Dorota Ma
jestskrępowan.ewwypowiedziachczywśpie- zurkiewiczuczyzajejpomocągiynapiani
waniu. Stosowane ćwiczenia rozwijają wnie- nie, jednak metoda opracowana została tak.
jętności koncentracji, wyrabiają sprawność że na potrz.eby innych instrumentów - gita-
manualną i refleks. ry czy skrzypiec. 

Z ałożeniemnauczania giy na instrumen
tach w wieku przedszkolnym, jest wy-

korzystanie pełnego potencjału możliwości 

(wcz) 

14.06.2006 r. 

Szanuimy nasz las 
„Środowisko naturalne proble

mem ogólnoludzkim" - oto temat 
sesji ekologicznej, jaka odbyła się 
w li Liceum Ogólnokształcącym 
w Łowiczu w ubiegły czwartek, 
w związku z obchodami Światowe
go Dnia Ochrony Środowiska. 

P rzygotowała ją klasa pierwsza 
o profilu biologiczno - chemicznym, 
pod kienmkiem nauczycieli biologii 

Ewy Dróżki i chemii Marii Żuchowskiej. 
Sesja dotyczyła głównie zanieczyszczeń 

lasów i rzek. Bardzo ciekawym okazało się 
wystąpienie leśniczego łasku miejskiego 
Leszka Szychowskiego. Nie pominął on te
matu dręczącego spacerowiczów, odwiedza-

jących łowicki lasek. Dlaczego nie ma w nim 
koszy na śmieci? - Nie wynika to z tego, że 
nie chcemy tych koszy na śmieci ~tawiać
powiedział. - Już kiedyś po4jęliśmy się tego 
zadania i okazało się, że więcej śmieci leżało 
obok koszy niż w nich. A jest taka zasada, że 
l)ożdy odwiedzający las powinien wiedzieć. 
że to co do niego przyniósł, należy zabrać ze 
sobą,Niepowinnosi{w/.esiezostawiaćśmie
ci. Kosze pozostawiliśmy koło leśniczówki 
i na głównej polanie- dodał. 

Podczas sesji wysłuchano też wykładu 
na temat „Racjonalna gospodarka leśna 
w małym regionie", obej17.3Ilo film ,,Kwa
śne deszcze - kwaśny problem". Dopełni~ 
niem imprezy był wyjazd klasy le do rubo
retum w Rogowie. (wcz) 

Sekcia poka-ie co robiła 
J ak co roku przed wakacjami, Koło-Pla

styczne ,,Akwarelki", działające przy 
Łowickim Ośrodku Kultury, zaprasza 

na przeglądową wystawę prac z mijającego 
roku szkolnego, w którym odbywały się 
spotkania. Kierujący poczynaniami koła 
Jerzy Dołhań powiedział nam, że na wysta
wie zobaczyć można zarówno szkice, ry
sunki kredkami, prace malarskie, jak i wy-

twory z gliny. Prace są zróżnicowane tema
tycznie, zobaczyć będzie mo:żna pejzaże, 
architekturę, martwą naturę oraz portret. 
Prace tworzyło ponad 50 młodych ludzi, 
przychodzących na spotkania koła w ŁOK. 

Otwarcie wystawy odbędzie się 
16 czerwca o godz. 15.30 w sali ślubów Unę
du Stanu Cywilnego w gmachu WK. 

(tb) 

Masovia wystąpi w Górach Izerskich 

N a Izerskiej Gali Folklorystycznej 
w Mirsku nieopodal Szklarskięj Po~ 
by wystąpi 24 lipca studencki ze

spół folklorystyczny Masovia, działający 
przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Hu
manistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu. 
Pojedzie tam na specjalne zaproszenie tam
tejszego wójta, który widział go wcześnięj 

na jednym z festiwali. Łowicka grupa wy
~i obok zespołów ludowych z Lubania 
Ślą,<;kiego, Jastrz.ębia Zdroju, Świeradowa 
i miejscowych kapel góralskich. 

Masovia będzie miała trzy wejścia, łącz
nie zagra półtoragodzinny program, na któ
ry złożą się kujawiaki, walczyki, oberki 
i cała suita łowicka. (m:z) 

Łowicz silny w konkursie ekologicznym 
Znane są już wyniki Ogólnopol

skiego Konkursu Ekologicznego 
„Eko - Planeta". Konkurs skierowa
ny był do uezniów szkół podstawo
wych, gimnazjów i szkół średnich. 

D o wyboru było rozwiązywanie te
stów przysłanych do szkoły lub na
pisanie pracy indywidualnej. 

Jak co roku w konkursie brali udział 
uczniowie ze szkół łowickich. Joanna Ku
śmider z Gimnazjum nr 4, która pisała test, 
została wyróżniona jako jedna z trzech osób 
w całym województwie łódzkim W kate
gorii prac indywidualnych jako jedna z trzech 
osób w województwie wyróżnienie zdo
był~ Katarzyna Pietras z łowickiego Gim
nazjum nr 3. 

W kategorii zespołowej, przyznawa
nej za popularyzację wiedzy ekologicz
nej poprzez najliczniejszy udział w kon-

li LO w Łowiczu 

kursie, wyróżnione zostało I Liceum Ogól
nokształcące im. Józefa Chełmońskiego 
w Łowiczu. (l-vcz) 

L ekcje te organizOwane są dla naprawdę 
małych dzieci: cztero-, pięciolatków. 

Wcześniej też można, jednak wtedy efekty 
nie przychodz.ą aż tak szybko. Wymyślona 
w Japonii metoda, stosowana jest jedynie 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, jednak 
równie dobrze sprawdza się w przypadku 
osób dorosłych czy nawet starszych - w wi~ 
ku60lat,którenigdyniegrającnainstrumen
cie, chciałyby nauczyć się grać. Co ciekawe, 
w lekcjach obowiązkowo ucz.estniczyć musi 
rodzic, aby następnie ćwiczyć ze swoją 
pociechą w domu. Jak zapewnia instruktor
ka, tym sposobem rodzic czynić może takie 
same postępy jakjego dziecko. 

dziecka, dając mu jednocześnie radość i za
dowolenie z obcowania z muzyką. Jak to 
wygląda w praktyce? Na pierwszych lek
cjach- klawisze zaznaczane są na pr.zykhid 
przy pomocy kolorowych pasków. Dziec
ko zapamiętuje układ tych pasków, potem 
potrafi go odtworzyć z pamięci. - Dzieci 
mają świetną pamięć, błyskawicznie potra
fią odtwarzać zapamiętany uldad karteczek 
- mówi instruktorka. - W tym wieku nie są 

Bliżej roczystego -nadania imienia 

Dorota Mazurkiewicz jest łowiczanką, 
absolwentką wydziału instrumentalnego 
łódzkiej Akademii Muzycznej. Od 13 lat 
uczy muzyki w łódzkich szkołach, od kilku 
łat zajmuje się też uczeniem dzieci w wieku 
przedszkolnym właśnie metodą, zwaną od 
nazwiska jej twórcy, Suzuki Sinici. 

M etoda owa zasadz.a się na kilku pod
stawowych przesłankach. W okre

sie ptzedszk:olnym najlepiej rozwija się pa
mięć dziecka. Domim.tje pamięć ,,głę.boka". 
To, czego dziecko nauczy się w tym czasie, 
jest trwałe. W owym okresie najlepiej jest 
kształtować najważniejsze nawyki. Dziec
ko podchodzi do wszystkiego z entuzja
zmem, jest ciekawe wielu rzeczy. Chętnie 
wykonuje zadania. Przede wszystkim nie 
jest jesz.cze obciążone obowiązkami szkol
nymi. Jest to najlepszy czas na wpojenie 
konkretnych umiejętności. Dziecko uczy się 
poprzez zabawę. 7.adania, ćwiczenia dosto
sowane są indywidualnie do możliwości 
dziecka. Każde dziecko uczy się w swoimi 
tempie. Ćwiczenia sąwprowadz.ane w spo-

W oczekiwaniu na uroczyste nada
nie imienia Mikołaja Kopemikałowic
kiemu li Liceum Ogólnokształcące
mu, w placówce tej w Dniu Dziecka 
odbył się Dzień Patrona. 

jeszczezablokowanepsychicznie, obciążone odczas tych obchodów wszystkie 
stresami, klopotami. klasy miały szansę zaprezentować 

W naukę włączane są też różne akcesoria, swoje pomysły: wiersze, piosenki, 
na przykład pluszowy miś. Nuty niskie to skecze na temat ,,Mikołaj Kopernik - nasz 
duży miś, wysokie, mały itd. Zwraca się patron". 
uwagę na oczka, czy nosek misia, wychwy- - Patron zobowiązuje. Chcemy godnie 
tując z klawiatury odpowiednie dźwięki. uczci.ćjegopamięć, wzwiqzkuztymtakwie
Niezależnie od pracy na klawiaturze, rów- ledziejesięwokółjegopostociwnaszejszko
nież w formie zarniwy z karteczkami i pię- le. Szkoła otrzymała imięMikolajaKoperni
ciolinią, w formie zagadek, wprowadz.ana ka 28 gro.dnia minionego roku i od tego cza
jest nauka zapisu nutowego. su udało nam się zrobić już banbo wiele -

W ten sposób po 1,5 roku nauki dziecko dodaje dyrektor II LO Tadeusz Żłczek. 
grać będzie około siedmiu utworów na dwie Przygotowania do uroczystości rozpo
~ - ludowe melodie, popularne piosenki - częly się w marcu. Do dziś rada pedagogicz
repertuar zależy od preferencji mdziców, na opracowała scenariusz uroczystości, 
umiało też będzie nazywać nuty. Dzieci będą prowadzona jest tak.że sprzedaż cegiełek na 
osłuchane z muzyką, będą miały podstawy - sztandar, ogłoszono też konkurs plastyczny 
jeśli rodzice decydują się na dalsze ich kształ- na temat „Mikolaj Kopernik i jego dzieło' 
cenie w szkole muzycznęj, nie będą zaczyna- . W dniu 22 maja szkoła wzięła też udział 
ły od zera. - Program realizowany jestw for- w ogólnopolskim spotkaniu szkół noszą
mie zabmly, radości obcowania z muzyką. cych imię Mikołaja Kopernika, które odhy-

Podczas Dnia Patrona uczniowie mieli szansę zaprezentować skecze 
i scenki na jego temat. 

ło się w Pułtusku. Obecnie jednak prioryte
tem jest sztandar. Projektowali go sami na
uczyciele, prace trwały od marca. Sztandar 
gotowy ma być za trzy miesiące. 

Dopracowanie uroczystości według go
towego scenańusza zaplanowano na wrz.e
sień i październik, uroczystość ma być zor
ganizowana 25 paź.dziemika. (wcz) 
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KAJAKI DADZ 
Gdy jedni napinali mięśnie 
w walce o pierwsze 
miejsce, drudzy rywalizację 
potraktowali 
z przymrużeniem oka, 
po prostu dobrze się 
bawiąc - po raz trzeci na 
Bzurze odbyły się Ili 
Rodzinne Regaty Kajakowe 
organizowane przez Forum 
Młodych Łowiczan. 
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Pierwsze miejsce w kategorii szkół wy
ższych zajęła osada z Kolegium Nauczy
cielsldego w Łowiczu w składzie Łukasz 
Wojenka i Dominik Cipińsld, drugie miejsce 
zajęli reprezenlanci Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łowiczu w składzie Zbi
gniew Motyl i Łukasz Paszkowsld (obaj po 
raz pierwszy w życiu wsiedli do kajaka.,...e. 
uznając, że to dobl)' pomysł na rozładowa
nie stresu w trakcie trwających egzaminów), 
trzecie miejsce zajęła druga osada z KN 
w składzie Arkadiusz Przyżycld i Mariusz 
Dedońsld, czwarte osada ze Szkoły Police
alnej Samorządu Województwa Łódzldego 
w Łowiczu w składzie: Piotr Sawicki i Mar
cin Ż.aczek Zwycir;p;y otIZymali min. od
twarzacze mp3. 

M imo zaproszeń do walid stanęły tyl
ko dwie osady samorządowe: miej

ska i powiatowa. Wygrała ta druga w skła
dzie Andrzej Zabost i Tomasz Kurcza!c. Osa
da miejska, w składzie Marzena Rokicka 
i Dariusz Mroczek, przepłynęła dys1ans
w rekreacyjnym tempie. Więcej było w tym 
dobrej zabawy i śmiechu niż sportowej l)'
walizacji, ale przecież o to także chodziło. 

Na scenie nad· Bzurą wystąpili mqzycy. 
Najpierw w prz.erwach pomi<(dzy kolejny
mi kategoriami zaśpiewał prz.eboje blueso
we i count!)' Amecykanin Douglas Jahnson, 

N ajlepszy wynik, spośród wszystkich 
startnjących, osiągnęła osada złożona 

z braci Dominika i Krystiana Cipińsk:ich. 
Na dystansie prawie 900 metrów od miej
sca startu (na wprost ulicy Floriana) do mostu 

na ul Prymasowskiej i z powrotem, osią
gnęli oni czas 10 minut i 2 sekundy. - To 
dzięki. temu, że płynąłem z bratem, lepiej słu
chał moich komend niż mój zeszłoroczny 
partner- powiedział nam Dominik, dla któ
rego kajaki są od czterech lat jedną z najpc>
ważniejszych pasji. Pływał już na Brdzie, 
W cizie, które bardzo sobie chwali. razem 
zinnyrnkajakarz.ern.KamilemSobolem wziął 
udział i ukończył w ubiegłym roku 50-kilo
metrowymaraton kajakowy na jeziorz.e Cha
rzykowskim. Inne jego pasje to taekwondo 
i sędziowanie w meczach piłki nożnej. 'Ze 
sportem chce się związać na stałe, studiuje 
w Łowiczu wychowanie fizyczne. Jego brat 
Krystian to nowicjusz na kajakach, nad kaja
Id pu.edkłada siłownię, stałe treningi przyda
ły się, bo wytrzymał tempo narzucone prz.ez 
brata. choć przymał, że dostał w kość.- Trud
no jest się ścigać na Bzwze, zwłaszcza o tej 
porze, neka jest płytka, nadaje się raczej na 

W rywalizacji rodzinnej wystartowało w tym roku 11 osad. Rywalizacja była ostra. od kilku lat mieszkający pod Łowiczem. -
W czasie rywalizacji osad rodzinnych wy
stąpił ,,'Zespół o bardzo wdzięcznej nazwie", 
któl)' zaśpiewał szanty. Szkoda, że regaty 

rekreację, ale chodziło tu przede wszystkim 
o zabawę - powiedział nam Dominik. Re
·gaty opuszczali zadowoleni, jako zwy
cięzcy w kategorii osad rodzinnych za
jęli pierwsze miejsce, osiągnęli najlepszy 
czas spośród wszystkich uczestników re~ 
gat. W nagrodę otrzymali odtwarzacz DVD 
ufundowany prz.ez Forum i komplet krz.e
seł turystycznych. Drugie miejsce w tej ka-

tegorii zajął nasz redakcyjny kolega Zbigniew 
Łaziński, któl)' wystartował z synem Łuka
szem, ttzecie Paula Rutkowska i Eryk Rut
kowski. Wszystkich osad startujących w 
tej kategorii było 11. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wystartowało 8 osad, zwyciężyła osada 
z I LO w Łowiczu w składzie Łukasz Łeb
ski i Bolesław Mostowsld, drugie miejsce 

Wygraną jest człowiek 
Takie wyrwanie się 
z murów zakładu 
budzi tęsknotę za 
wolnością. Pokazuje 
też, że za nimi jest 
nonnalne życie, które 
czeka na nas po 
wyjściu. Życie, ldótym 
możemy kierować tak, 
by więcej nie znaleźć 
się w takiej sytuacji -
powiedział nam,Jarek, 
jeden z osadzonych 
w łowickim Zakładzie 
Ka mym. 

W minioną sobotę 10 r:n::xw
ca grał na boisku Ośrodka 
SportuiRekreacjiwŁowi

czu w więziennej drużynie piłkar
skiej, w drugim już Międzyśrodo
wiskowym Turnieju Piłki No:żnej 

organizowanie turnieju jest kolej
nym elementem walid o zdobywa
nie człowieka, człowieka, w któl)'ID 
trz.ebaobudzićnadzieję,żemaszan

sę na normalne życie po opuszcze
niu murów wiezienia W czasie tur
nieju, skazani nie tylko l)'Walizują 
w sporcie, ale przede wszystkim 
przez członków innych drużyn są 
traktowani na równych prawach,jak 
partnerzy, rozmawiają, śmieją się. -
I dialogjest! - podkreśla ks. Targa
szewski. Oczywiście, na wyjście 
poza zakład zasługuje tylko grupa 
osadzonych, którzy w widoczny 
sposób pracują nad sobą 

Jak powiedział nam jeden z kle
l)'ków, student III roku Piotr Rud
nicki, spotkanie z osadzonymi za 
każdym razem jestdlaklecyków bar
dzo ważne. - Idziemy do człowieka, 
nie ptzekreślam.y nikogo, kai:dy jest 
w~ tego uczymy się w tych spo
tkaniach - powiedział nam. 

o Puchar Burmistrz.a Łowicza. • Więzienna grochówka" smakowała wszystkim 
uczestnikom turnieju. Pomysłodawcą i głównym or

ganizatorem turnieju jest kapelan 
osadzonych w łowickim więzieniu ks. Mi
rosław Targaszewski. Pierwsze takie spcr 
tkanie odbyło się w październiku ubiegłego 
roku. Rywalizowało sześć drużyn straża
ków z Państwowej Straży Pożarnej, 
z Ochotniczej Straży Pożarnej, klel)'ków 
z seminarium, reprezentatja samorządu rniej
sldego, skazanych i żołnierzy zawodowych 
z jednostki wojskowej w Łowiczu. -Chciał
bym, by w roku przyszłym pojawiły się nowe 
drużyny reprezentujące kolejne środowiska 

Wyjście poza IDU!)' jest dla więź
niów ogromnym przeżyciem. Nie 
tylko dlatego, że na kilka godzin 
znajdują się poza widokiem krat 

-powiedziałnamks. Targaszewski. Jak przy
znaje, takie spotkania są praktykowane 
w innych ffiiastach z bardzo dobl)'ID skut
kiem i Łowicz nie jest pod tym względem 
wyjątkiem. 

Wiele osób zadałoby sobie pytanie, po 
co organizować takie imprezy i jaki ma to 
sens, bo skazani powinni siedzieć w murach 
więzienia i odbywać kacy. Kapelan osadzo
nych w łowickim więzieniu zdaje się nego
wać takie twierdzenie. Dla niego, kapłana, 

i strażników, ale także dlatego, że 
mają szansę w czasie turnieju, z dala od tego 
wszystkiego spotkać się z najbliższymi. 

Jeden z osadzonych spotkał się z rodzica
mi. żoną i dzieckiem. Powiedział nam, że 
takiego spotkania zdała od zakładu nie da się 
porównać żadnym innym. Dlatego dla 
członków więziennej drużyny zajęcie w l)'
w<flizacji piątego miejsca nie było klęską 
O wynikach turnieju piszemy na stronach 
sportowych. 

(tb) 

zajęli Sebastian i HubertKapustazZSPm l 
w Łowiczu, ttzecie miejsce Andrzej Nowo
sad i ErykRutkowsk:i z ZSP m 4. W katego
rii tej wystartowała osada i:eńska: Agniesz
ka Wójcik i AgataMatysek z ZSP m 3. 

i towarzyszące im występy nie wzbudziły 
większego zainteresowania 

(tb) 

Agnieszka Pac/er na rękach wolontariuszki z Gimnazjum nr 1 Krystyny 
Warzywody przetańczyła nie jeden taniec. 

Wspólna zabawa w Polonii 
Jest fajna zabawa - powiedziała 

nam niepełnosprawna Agnieszka 
Pacer z Janowic pod Nieborowem, 
która w sobotę 1 O czerwca bawiła 
się wraz z kilkunaStoma innymi nie
pełnosprawnymi na festynie rodzin
nym w łowickiej restauracji Polonia. 

Z abawę zorganizowało Łowiclde Sto
warzyszenie ,,Dać Szansę'' skupiają
ce rodziny, w któl)'ch są niepełno

sprawni oraz Szkolne Koło Wolontariatu 
działające w Gimnazjum nr 1. 

Oprócz dzieci i dorosłych niepełnospraw
nych ze stowarzyszenia w Polonii bawili 
się także niewidomi z łowickiego oddzia
łu Polskiego Związku Niewidomych, pa
nie ze Stowarzyszenia Amazonek i człon
kowie ZwiązkuEmerytów i Rencistów: Obie 

sale restauracji były pełne gości, przy sto
łach zastawionych ciastami i napojami za
siadło ponad 150 osób. Jak powiedziała 
nam Jolanta Kaczor, jedna z nauczycie
lek zajmującą się wolontariatem w Gim
nazjum m 1, impreza miała za cel integro~ 
wanie różnych środowisk i taki cel zreali
zowała. 

Duże znaczenia miała w tym obecność 
na festynie 12 młodych ludzi, wolonta
riuszy, z klas IB i IIIA, wspomnianego 
gimnazjum. Przygotowali oni konkursy, 
zajęli się ich prowadzeniem, ale także _ 
przez cały czas zajmowali się niepełno
sprawnymi, sprawując nad nimi opiekę. Na 
festynie niepełnosprawni mogli sprawdzić 
się w I O różnych zabawnych konla.iren
cjach. Nagrody ufundowali sponsorzy. 

(lb) 
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SAMOCHODOWE 

Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowa
ne. Tel. 0601-391-405. 
Auto-części Renault, Citroen, Peuge-
ot Wygoda 39, k. Łowicza. , 
Tel. 0461838.so-34, 0691-730-162. 
Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605-948-751. 
Absolutnie całe osobowe, uszkodzo
ne - kupię. Tel. 046.lll31.SS-71, 
0501-M1.so6. 
Auta be-zwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 

Seicento - kupię. Tel. 0501~23-233. 
Cinquecento - kupię. 
Tel. 0500-420-702. 
Tlco - kupię. Tel. 0500-420-702. 

.f!Jnto - kupię. Tel. 0501~23-233. 
Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC700, Tico, 
Golfll, Punto I . I - sprzedam. 
Tel. 0604-569-679. 
Opony używane - importer. 
Tel. 046/837.01.aG, 0602-133-182. 
Kupię Ol;Obowe (całe, rozbite, skorodowane). 
Tel. 0502-299-100. 
Audi -kupię. Tel.~
Kupno - sprzedaż aut powypadko
wych. Tel. 0606-238-179. 
Elektromechanika: alarmy, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzielin 44. Tel. 0608-126-705. 
Opel Omega B combi 2.0, 1995 rok - sprze
dam. Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 
Renault Laguna combi 1.8 I 6V gaz, 200 I rok, 
lekko uszkodzony tył - sprzedam. 
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 
AUTA-KUPIĘ.GOTÓWKA. 

--OS00-167-4>70. 
Seicento 900, 1999 rok, biały, instalacja ga
zowa, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0601-940-406. 
Każdy japoński kupię. Tel. 0515-175-977. 
Ka7.dego VW - kupię. Tel. 0500-167-670. 
Kupię każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167-670. 
Kupię osobowe. Tel. 0608-639-560. 

- Niemiecki - kupię. Tel 0509-791-220. 
Lakiery samochodowe, materiały lakiernicze 
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 
Tel. 0512-391-051. 
Seat Cordoba 1.4, 1996 rok, 120 tys. km, 
I właścicie~ salon, dodatki, bezwypadkowy, 
cena 12500zł-sprzedam. Tel. 0506-177-589. 
Fiat Seicento, 2000 rok, 40 tys. km, I właści
ciel, salon, dodatki, cena I I OOO zł-sprzedam. 
Tel. 046/837-94-35, 0603-709-302. 
Fiat 12&1, I 994rok - sprzedam. 
Tel. 0241277-96-51. 
I 26p, zielony, stan dobry, I właściciel - sprze
dam. Strugienice 19, tel. 0696-951-591. 
Mazda626, 1992rok,2.0 16V, banzyna+gaz, 
bogate wyposażenie, 7800 zł - sprzedam. 
Tel. 0502-6'l(l-898. 
Opel Corsa 1.7 D, 1996 rok, stan dobry; Opel 
Corsa I.O benzyna, 1998 rok-sprzedam. 
Tel. 046/831-82-12. 
I 26j>, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-83-4 I. 
Mazda E2-200 4 m skrzynia; widlak z GPW 
2,5 t udźwigu -sprzedam. Tel. 0602-669-554. 
Opel Vectra 2.0i, 1994 rok, przebieg 234000 
km - sprz.edam. Tel. 0693-618-777. 
Kupię silnik i skrzynię biegów do Fiata I 26p 
ELX. Tel. 0691-689-234, • 
046/838-78-23 po 16.00. 
CitroenC15D 1.8, 1999rok,5000zł-sprze.. 

-dam. Tel. 0603-755-648. 

Fiat 126 e4 1997 rok. 
Strzelcew 66, tel. 0663-667-429. 
Opel Astra 1.4 gaz, 1997 rok, stan bdb- sprae
dam. Tel. 046/837-36-66. 

lico, 1999 rok - sprzedam. Tel. 0660-686-837. 
Opel Vectra 1.6, 1993 rok, czerwony metalilc 
- sprzedam. Tel. 0698-ól2-234. 
Renault Laguna 1.9 DTI, 2000 rok, klimatro
nic, ABS, 4xairbag, wspomaganie, elektrycz
ne szybyx4, elektryczne lusterka, wehrrowa 
tapicerka, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0503-301-788, 046/837-37-58. 
Kupię Fiata: CC, Uno, Punto, Seicen
to, Sienę, Brava, .stan obojętny. 
Tel. 0692-639-655. 
Kupię Daewoo: Tico, Matiz, Lanos, 
Nexia, stan obojętny. · 
Tel. 0692-639-655. 
Kupię Ładę. Tel. 0604-228-214. 
Złomowanie pojazdów. 
Tel. 0608-155-264. 
Powypadkowe, spalone - kupię. 
Tel. 0601-4>17-279. 
Volkswagen Transporter 1.9 D, 1992 rok, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 046/861-25-60 . 
Toyota Celica 2.0 Oli 160 kM, 1993 rok, po 
tuningu, ABS, klimaty7.acja, immobiliz.er, 180 
tys. km, alufelgi 16", el. szyby i lusterlca, szy
berdach, sportowy wydech, nowe sportowe 
zawieszenie, stumienica, 3 oryginalne IIJ!lglle
tyz.ery, alann, 6500 zł - tanio sprzedam. • 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 
Audi 80 + gaz, 1988 rok - sprzedam. 
Tel 0880-780-727. 
Opel Vectra, Kadett, Ascona, Omega; Citroen 
AX; Ford Sierra, Escort; Volvo 340, 360; 
BMW 3 I 6; Nissan Micra; Moskwicz Alelc:o; 
Fiat Bravo; Polonez, inne - spizedaż części. 
Nieborów Auto-Kasacja. Tel. 0509-428-ó78. 
Corsa I 994 rok, ABS, wspomaganie, central
ny zamek, szyber-<lach - sprzedam. 
Tel. 0506- I I 0-802. 
Peugeot 306, 1993 rok 1.6 benzyna, zielony 
metalik, wspomaganie, el.szyby, szyberdach, 
c=nek, alufelgi - sprzedam lub zamienię. 
Tel. 0500-241-226. 
VW Golf III l.9IDI, 1995 rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 
Fiat CC 704, I 997 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-240.{)29. 
Fiat 126 el, 1993 rok, I właściciel -sprzedam. 
tel. 0605-222-754. 
Punto 1.1, 1998 rok- sprzedam. 
Tel. 0691-539-911. 
Mondeo 1.8 l 6V, 2002 rok, pnebieg 33 tys. 
km - sprzedam. Tel 0661-636-823. 
Opel Omega 2.0, 1993 rok, gaz, elektryczne 
szyby i lusterlca, alann, klimaty7.acja. 
Tel. 0661-693-304. 
\blkswagen 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 l 26p, elegan~ 1997 rok, autoalann, cen
tralny zamek, cena 1900 zł, do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0605-726-786. 
Skoda Favori~ 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/830-31-48 po 17.00. 
Fiat 126p, 1989rok,standobry,400zł-sprze
dam. Tel. 0696-176-537. 
Łada Samara 1.3 + gaz, 800 zł - sprzedam. 
Tel. 0695-087-283 po 19.00. 
Garl>us dla amatora, 800 zł - sprzedam. 
Tel. 0695-087-283. 
Fiat 126 - sprzedam. Tel. 0461837-35-58. 
126p, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-51-36. 

Golfill, 1993 rok. GT, atrakcyjny wygląd Polone-zCaro l.90, 1991 rok,2500zł-sprze-
- spf"{.<Xlam Tel. 0693-157-146. dam. Tel. 0511-658-575 po 16.00. 
Passat B5 limuzyna 1.6 gaz sekwencyjny, Fiat 126p, 1997 rok, stan bardzo dobry, kolor 
l05KM, kupiony 07.1999 rok, salon Nada- zielony. Tel. 046/837-55-87. · 
rzyn, bezwypadkowy, ciemno zielona perta, Citroen Jwnper 2.5 D, 2000 rok - sprzedam. 
ABS, 4x poduszka, c.zamek, radio klimatro- Tel. 0509-293-050. 
nil<, el.szyby, lusterka, hak+ opony zimowe, Opel Astra a 2.0 DI 16\i'., 1998 rok, turbo die-
24600 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-39-89, 0608-067-847. se!, czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, 

elektryczne regulowanie świateł, elektrycz-
Golf m 1.90 combi, 1995 rok, bezwypadko- ne lusterka, centralny zamek + pilo~ 2xairl>ag 
wy, stan bardzo dobry- sprzedam. - sprzedam. Tel. 0601-235-726. 
Tel. 0668-405-964. Skrzynio-wywrotkę 6,40x240xl40 _ sprze.. 
Toyota Corolla 1.6 I 6V 011, 1990 rok, stan dam. Tel. 0504-105-140. 
bdb- sprzedam. Tel. 0461837-I~-61. Fiat 126p, 1999rok - sprzedam tanio. 
Przyczepka samochodowa - sprzedam Tel. 046/837-92-66. 
Tel. 0692-447-493. l26p, 1991 rok - sprzedam tanio. 
Skoda Favorit, 1991 rok, lekko uszkodwna. Tel. 0660-225-236, 046/837-92-35. 
Tel. 0697-689-860. . Seat Inca 1997 rok, lad 650 kg. Stół bilardo-
Skoda Felicia, gaz, 2000 rok - sprzedam. wy, nowy, 8F - sprzedam. 
Tel. 0695-727-586. Tel. 0604-931-629, 0692-492-199. 
Hyundai Accent OLS; 1996 rok - sprzedam. Golf m 1.6, 1993 rok, 155000 km, alufelgi, 
Tel. 0601-593-154. hak, szyberdach, radio CD, stan idealny, nowo 
Opel Corsa 1.2 16V, 2003 rok, J wlaści- sprowadzony, po opiatach, gotowy do reje-
ciel, stan bdb • spm!dam. stracji - sprzedam. Tel. 0888-600-539. 
Tel. 0604-932-479. VW Passat combi l.9ID, 1991/92 rok, spro-
Fiat Uno, 1993 rok, 172 tys. km, gaz, radio wadzony,zarejestrowany, l<siążkaserwisowa, 
CD Pioneer 4x40 W, białe tarcze licznika ~wy ciemnoniebieski - sprzedam. 
podświetlane na czerwono, 2800 zł do nego- 8-399. 
cjacji - sprzedam. Tel. 0696-043-086. Star 1142, 1991 rok, wywrot trzystronny 
Opel Frontera 2.3 TOI, 1993 rok, alu- - sprzedam. Tel. 0602-377-670. 
felgi, szyberdach, el.lusterka, pod- Audi A4, I .8 20V, 1995 rok - sprzedam. 
grzewane fotele, 217 tys. km, 15000 zł Tel. 0600-190-757, 0698-928-156. 
·sprzedam. Tel. 0508-130-788. Sprzedam plandekę do Stara. 
Sprzedam nową przyczepkę samochodową, Tel. 0601-297-775. 
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198. Seicento I.I S, 2000 rok, stan bardzo dobry 
VW T4 diesel, stan dobry- sprzedam. - sprzedam. Tel. 0509-208-504 po 15.00. 
Tel. 0606-438-897. Skoda Favorit, 1991 rok - tanio sprzedam. 
Fiat Bravo 1997198 rok, stan bdb, 7300 Tel. 046/838-17-09 po 20.00. 
zł. Tel. 0604-443-747. CC900, 1996rok,gaz,srebmymetalik-sprze.. 
Golfll, 1990 rok, po kolizji - sprzedam dam. Tel. 0502-418-700. 
Tel. 046/838-76-87. VWGolfl.9D, 1996rok,standobry-sprze.. 
Cinqecento 700, 1994 rok, benzyna+ gaz_ dam. Tel. 0605-333-166, 
sprzedam. Tel 0609-024-416, 046'837-37-33. 0601-660-144 po 18.00. 

Seat lbizal 5benzyna 1991/95rok, Nacząia plandeka 1360, stan bardzo dobry 
· +gaz, oen- - tanio sprzedam. Tel. 0241277-12-91. traloy zamek, stan dobry. Tel. 0663-739-997. 

ZUk, gaz, 1989 rok • sprzedam. Ford Tranzi~ 1989 rok - sprzedam na części. 
Tel.0691-861-145. Tel. 0607-168-196. 

Audi80B4,Sedan2.0E,benzyna+gaz, 1992 ~~~~~~owy 
rok, 187 tys. km., szary - sprzedam. ..,, I 0608-04 l 970 
Tel. 0514-995-530 po 17.00. ,e · - · 
Audi 80 1.6, 1977 rok- sprzedam. Peugeot 307 1.4, 2002 rok, niebieski, salo-
Tel. 0667-313-392. nowy, I właściciel - sprzedam. 

Tel. 0886-015-996. 
Opel Astra 1.6 +gaz, 1993 rok-sprzedam. RenaultCLio 1.4, 1994 rok, centralny zamek, 
Tel. 0500-027-256. elektryczne szyby, szyberdach, alufelgi, stan 
Renault Laguna combi 1.8, 9500 zł - sprz.e- bdb - sprzedam. Tel. 0607-198-603. 
dam. Tel. 0698-565-005, 046/861-25-76. vw Pasat, 1996 rok, granatowy, krajowy 
Opel Vectra 1.7 O, 1993 rok-sprzedam. - sprzedam. Tel. 0889-344-873. 
Tel. 0461838-63-43, 0605-120-433. Sprzedam felgi stalowe z oponami 195/65/15 
Opel Kadet combi 1.7 O, 1991 rok, po do Audi 80 8.4. Tel. 0608-189-585, 
remoncie; CC 700, 1995 rok, po re- 046/837-13-31. 
rnoncie; Opel Vectra 1.6 Sedan, 1995 Trabant 1.1, 1991 rok, stan bdb. 
rok, wiśniowy, alufelgi - sprzedam. Tel. 046/837-73-68. 
Tel. 050~5-253. Daewoo Lanos 1.5 I 6V, 1999 rok, niebieski 
Renault Scenic 1.6 + gaz, 1997 rok - sprze.. metalil<, instalacja gazowa, 5-drzwiowy, stan 
dam. Tel. 0602-240-096. dobry,9900zł-sprzedam. Tel.0608-409-744. 
Audi 80 1.6 IDI, 5000 zł - sprzedam. Daewoo Espero 1.5 l 6V, 1997 rok, zielony 
Tel. 0660-611-504. metalik, pełne wyposażenie, I właściciel, 
Sprzedam silnik VW 1.6 D. 7200 zł - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 
Tel. 0500-190-988. Fiat Uno I.O, 2001 ro)<, instalacja gazowa, 5-
Sprzedam lub zamienię na samochód agregat 
sprężarkowy WD 53, wydajność 2,5 m3 na 
mimutę, z silnikiem SW 400, agregat prądo

drzwiowy, be-zwypadkowy. 
Tel. 0606-395-256. 

Cinquecento 900, 1997 rok, gaz, przebieg 95 twórczy, 45 kW. Tel. 051(}.281-982. 
Renault Megane Classic 1.4 I 6V, 2000 rok, I 
właściciel, serwisowany, bezwypadkowy. 
Tel. 0668-445-178. tys. km, stan dobry - sprzedam. Blacha 3 mrn na rozrzutnik obornika, remont 

Tel. 0693-691-946. gratis. Tel.0503-562-330. 
Fiat 126p, 1997 rok-spraedam. Golf! 6ID!ntercool 1991 k rzedam 
Tel. 046/838-15-72, 0509-736-504. Tel. o604-714409. er, ro -sp · 
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. 0691-090-215. 
Escort 1.3 CL, 1997 rok, I 07 tys. km - sprze
dam. Tel. 046/837-27-05 po 20.00. 

Fiat Uno 999, 1994 rok, gaz, cena 2800 zł 
- sprzedam. Tel. 0880-886-316. 
Volkswagen Transporter T4, 2.4 T, 1995 rok 
-sprzedam. Tel. 0608-42(}.169. 
Polone-z Caro, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/831-65-15. 

Absolutnie kupię każdy model Fiata, 
Daewoo, Opla, Skody, Seata. 
Tel. 0608-409-7 44. 
Seicento, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-038-645. 
Maluch, 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0507-1 ł3-506. 
Silnik i skrzynię biegów do Malucha - sprze.. 
dam. Tel. 0507-113-506. 
Cinquecento 704, 1997 rok - spraedam. 
Tel. 046/838-57-24, 0501-700-754. VW Passat 85 1.8 20V, benzyna, gaz, wspo

maganie, c.zamek, ABS, el.lusterka, szyby, re-
Mitsubishi Galant 2.0 TO, 1994 rok, gulacja kierownicy - sprzedam. 

Nissan Primera 2.0 ID, 1998 rok, pri.ebieg 
183000 km, klimaty7.acja, elektryczne szyby 
i lusterka, 4 poduszki, ABS, welur - sprze
dam. Tel. 0604-638-344. 

Fiat 125, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/838-15-16, 0607-734-191. headbag, elektryczne szyby, klim~ Tel. 046/838-83-53. 

zacja, alufelgi, ABS, zarejestrowany, Opel Corsa 1.2, xn 1997 rok, stan bdb, srebr- Opel Corsa B I.O, 1997 rok, gaz, 3-drzwiowy, 
ubezpieczony, 9800 zł - sprzedam. nymetalilc-sprzedam. Tel.046/838-75-58po ABS, airbag kierowcy, elektryczne szyby 
Tel. 0500-200-115. 15.00, 0604-388-405. i lusterka, podgrzewane pnednie fotele, cen-

-~ S"clt Ibiza 1.9 TDI, 1997 rok, 3-drzwiowy, Avia, 1982 rok, z duż.ą skrzynią, wywrotem, tralny zamek, alann, hak, stan bdb- sprzedam. 
elektryczne szyby, uchylne tylne szyby, elek- wciągarką_ sprzedam. Tel. 0510-090-480. Tel. 0600-045-433. 
tryczne lusterka, szyberdach, oryginalna Volkswagen Il, po wypadku - sprzedam. 
wersja GT, kubełkowe siedzenie, skórzana Fiat l26p- sprzedam. Tel. 0608-475.-473. Tel. 042nl9-73-27. 
kierownica, komputer pokładowy, alufelgi, Fiat Uno I .O fire, 1997 rok - sprzedam. Łada 2107, benzyna+gaz, 1989 rok, części 
ekonomiczny ok. 4 VIOO km (Diesel), 10800 Tel. 0698-645-426. karoserii do Skoda 120 _sprzedam. 
zł - sprzedam. Tel. 0500-200-115. Ford Escort 1.6 16V, 1994 rok+ gaz- sprze.. Tel. 0698-238-725. 
Opel Astra Il 1.4 ecotek, 1999 rok, combi, dam. Tel. 0609-135-491. Fiat 126 el, 1996 rok-sprzedam. 
granatowy, ku(liony w salonie w Polsce, kii- ~ Ford Mondeo 1.8 +gaz, 1993 rok, c.zamek, Tel. 0604-917-140 wieczorem. 
maty7.acJa, 2xairback, elektryczne szyby, lu- ABS, wspomaganie, ogrzewana szyba tylna - . 
sterka, radio, hak, halogeny, cena 17000 zł i przednia, el.szyby przód i tył, el. lusterka, el. CC 900, 1998 rok, biały, 3500 zł - sprzedam. 
- sprzedam. Tel. 0500-200-115. szyberdach, klimatyzacja, stan bdb_ sprze- Tel. 0604-968-571 po 15.00. 
Ford Fiesta 1.8 D, 1991 rok, czaroy - sprze- dam. Tel. 0509-706-907. 
dam tanio. Tel. 0695-509-988. 

Passat 1.9 ID! combi, 1999/2000 rok, lekko 
uszkodwny - sprzedam. Tel. 0501-504-723. 
Ford Escort 1300, 1995 rok - spraedam. 
Tel. 0604-542-009. 
Fiat 126p, 1991 rok- sprzedam. 
Tel. 0505-715-122. 
Nissan Almera 1.8, benzyna, 2002 rok, krajo
wy, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0694-477-740. 

. CC 900 + gaz, 1994 rok; CC 700, 1995 rok -
sprzedam. Tel. 046/837-27-27, 
0888-136-948. 
·VW Passat combi 1.8 gaz, 1989 rok - sprze.. 
dam. Tel. 0602-437-875. 

Mazda 323 1.3, 1992 rok; Ford Fiesta 1.3, 
1994 rok - sprzedam. Tel. 0602-489-317, 
0608-442-467. . 
Odstąpię leasing samochodu Kia 2500, 2005 
rok. Tel. 0695-774-207. 
Auta skorodowane, po wypadku, w 
pełni sprawne, do 1 OOO zł - kupię. 
Tel. 060~7-4>67. 
Sprzedam -części (Polonez, Fi~ 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. 
Fiat l 26p I 988 rok - sprzedam. 
Tel. 0507-728-718. 
125p, 1978 rok, oryginalny lakier, gaz (nowy 
reduktor), stan dobry, z przeglądem do wrze.. 
śnia - sprzedam pasjonacie + dwie opony zi
mowe. Tel. 0694-876-103. 
CC 900, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0691-610-282. 
BMW 520 2.0 gaz, 1989 rok, stan bdb-sprze
dam. Tel. 0669-662-083. 
Fiat Uno, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordowy 
metalil<, alann, blokada skrzyni, bezwypad
kowy, stan bdb-sprzedam. Tel. 0692-639-555. 
Fiat Punto 1.2, 1999 rok + gaz, 5-drzwiowy, 
zielony rnetalil<, a właściciel, serwisowany, 
ABS, poduszka powietrzna, c.zamek, alarm, 
el. szyby, bezwypadkowy, stan bdb - sprze
dam. Tel. 0692-639-555. 
Seicento I. I, benzyna+ gaz. I 998 rok, el. szy
by, alufelgi, 7.ółty, autoalarm - sprzedam. 
Tel. 0888-790-228, 046/863-28-48. 
VW Passat 1.8, 1999 rok, srebrny, I właści
cie~ Sedan, 21600 zł-sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 
Opel Astra 1.7 ID, 1997 rok, niebieski mela-

. lik, 5-drzwiowy, 11400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 
VW Golf Ili, 1997 rok, wiśniowy, 5-0zrwio
wy, 11400 zł-sprzedam. Tel. 0501-213-067. 
VW Golf Il 1.3, 1991 rok, 207 tys., km, radio 
- sprzedam. Tel. 0501-213-106. 
Seat Cordoba 1.4 + gaz, 1999 rok. 
Tel. 0503-952-792. 
Foot Orion 1.6, 1994 rok+ gaz, bordo, alami, 
c.zamek - sprzedam. TeUl600-137-979. 
SeatToledo l.6, 1997rok, 191 tys.km,~ 
11200 zł, I właściciel, sal6oowy, bezwypad
kowy, autoalann, c=nek, wspomaganie, ra
dioodtwarzacz, stan bdb, kp!. opon zimo
wych, faktura V AT, Sochaczew, 
tel. 0604-593-658. 
Opel Corsa 1.8, 1993 rok, stan bdb - sprze
dam. Tel. 046/863-60-33. 
Ford Sierra 2.0, combi, 1991 rok, biały, wspo
maganie, c.zamek, zadbany, automat, na cel
nych numerach, 2300 zł - do uzgodnienia 
- sprzedam. Tel. 0608-488-387, 
046/863-63-35. 
Opel Astra 1.4 l 6V, 1996 rok, niebieski me
talik, kupiony w salonie, stan bdb - sprze
dam. Tel. 0600-891-803. 
Fiat 126 el, 1998 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 
Ford Fiesta 1.1, benzyna + gaz, 1993/94 rok, 
stan bdb - sprzedam. Tel 0501-818-524. 
Ford Transit 2.5 D, 1995 rok, stan bdb- sprze
dam. Tel. 0660-439-710. 
Opel Astra 1.6 Sedan, I 999 rok, l właścicie~ 
be-zwypadkowy, stan idealny, 71 tys. km -
sprzedam Tel. 0511-842-115, 046/862-29-66. 
Fiat Uno I.O, 1999 rok, 5-drzwiowy, I właści
ciel -sprzedam. Tel. 0503-173-351, 
0511-842-115. 
Seicento, 2000 rok, el. szyby, c=nek, alann, 
gaz - sprzedam. Tel. 0668-248-900. 
Punto 1.2, 1996 rok, 5-drzwiowy, butelko
wy zielony metalik, 82007.ł; Punto I.I, 1997 
rok, 5-drzwiowy, 7200 zł; Seicento 900 SX, · 
1998199 rok, zielony metalil<, 7200 zł - sprze
dam. Tel. 046/863-06-10, 0506-078-ó89. 
Fiat Uno 1.4 gaz, 1995 rok- sprzedam. 
Tel. 046/838-82-56. 
Skoda Favorit, 1991 rok, gaz, stan dobry, hak 
-sprz.edam. Tel. 0693-203-091. 
Polone-z Caro 1.4, 195 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-83, 0660-378-456. 
VW Polo I .4, 1997 rok, zielony metalik, 5-
drzwiowy, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0508-382-126. 
Silnik Peugeota 405 oraz przednie zawiesze
nie, stan bdb - sprzedam. Tel. 0241277-69-l 7. 
Fiat I 26p, 1993 rok, stan bdb, l właściciel 
- sprzedam. Tel. 0513-160-551. 
Fiat 126el, 1996 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 
Opel Astra 1.4, 1998 rok, zielona butelka, 
headbag, 10500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
VW Polo 1.4, 1997 rok, bordowy metali!<, 
9700 zł - sprzedam. Tel. _0888-261-433. 
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Renault Laguna 1.8+ gaz, 1994 rok, grafito
wy metalik, 7500 zł- sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
VW Passat combi 2.0 I 6V, 1989 rok, grafito
wy metalik, 4500 zł- sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 
Renault Megane 1.9 D, 1999 rok, 5d, zielono
złoty metali!<, klimatyzacja - sprzedam. 
Tel. 06()6.490-951. -
Daewoo Nexia 1.4, 1997 rok, srebrny metalik, 
pełna opcja - sprzedam. Tel. 0663-657-111. 
Ford Escort 1.3, 1996 rok, c.zamek, I właści
ciel - sprzedam. Tel. 0663-657-111. 
Peugeot 206 I. I , 2002 rok, zderzaki w ~o lo
rze, biały-sprzedam. Tel. 0697-762-899. 
CC 900+ gaz, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-530-960. 
Opel Vectra 2.0 l 6V, I 993 rok, sportowy 
- sprzedam. Tel. 088(}. J 77-221. 
Audi I OO 2.0 CS Diese~ stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0697-606-992. 
Seicento 1998/1999, gaz - sprzedam. 
Tel. 0505-875-230. 
Żuk, gaz, 1987 rok. Lancia Thema , I 997rok 
- sprzedam. Tel. 0607-509-835. 
Fiat Palio, 1.2, gaz, 2000 rok. Tempra, 2.0i 
combi, gaz, 1993 rok. Ciquecento 900, 1996 
rok. Seicento 900, gaz, 2000 rok. Punto, l. I, 
1995 rok - sprzedam. Tel. 042/719-20-77, 
0604-392-876. 
Skoda Felicia, 1.6 combi, gaz, 1998 rok, Opel 
Astra, 1.6 combi, gaz, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 042n 19-20-77, 0604-392-876. 
Skoda Pi - cup, 1.9 D, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. ~ 

VW Golf; 1.8 011, rok produkcji 1987196, 
gaz, cena 2.800 zł. Do uzgodnienia - sprze
dam. Tel. 0501-933-312. 
Sprzedam Uaz. Tel. 042/719-62-38. 
GofIV, 2002 rok, 1.9 D, bogate wyposażenie, 
automatyC2I1a skrzynia biegów, cena 32500. 
Tel. 0691-539-943. 
Star 200, I 993 rok, wywrot dwustronny 
+ HDS - sprzedam tanio. Tel. 0500-652-253. 
Fiat 126 elx, 1997 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0508-738-734, 042n!0-91-45. 
0.ęści do: Mazda 32, 1987 rok - 1994 rok, 
Kadet, CC, Favorit, Golf Tel. 0609-924-415. 
Fiat Panda I, I 2003 rok, I właściciel z salo
nu, kolor seledynowy, stan idealny, cena 
17.900 - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 
Cinquecento 700, stan bardzo dobry - sprze
dam. Tel. 0665-241-392. 
Escort combi, gaz wyposażony- sprzedam lub 
zamienię na inny. dopłata 
Tel. 046/813-70-39, 0602-516-603. -
Skoda Oktavia 1,6 LX, I 997 rok, srebrny 
metalik. Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 
Wola2A 
Sprzedam lawetę 2,5 m x 7 m, wys. 06 m cena 
800 zł. Tel. 046/815-92-26 
Nissan Primera 2,0, 1990 rok, gaz, do popra
wek lakiernieczych - sprzedam. 
Tel. 0503-791-807. 
Peugeot 306, 1,4, 1994 rok, benzyna, 
5-drzwiowy, salonowy, II właściciel - sprze
dam. Tel. 0501-586-017. 
Opel Astra combi 1,6, 200 rok, gaz, I właści
cie~ salon - sprzedam. Tel. 0501-586-017. 
Opel Astra combi I, 7 D, 1993 rok, cena 5600 
zł - spraedam. Tel. 0501-461-936. 
VW Passat B-5, 1,6, 1996 rok, gaz sekwen
cyjny (na gwarancji), rejestracja 1997 rok, 
20900 zł, bezypadkowy, możliwość rat, za
miana na tańszy. Tel. O 461834-81-14. 
Opel Astra combi 1,4, 2001 rok, bezwypad
kowa, 1 właścicie~ 12800 zł - sprzedam lub 
zamienię na mniejszy. Tel. 0602-367-765. 
Daewoo Nexia 1,5, 1996 rok, gaz, srebrny 
metalil<, Sedan, 4900 zł. Tel. O 46/835-33-08. 
Opel Corsa 1,2, 16V, 2003 rok, 5-drzwiowa, 
pełne wyposażenie z klimatyzacją, I właści
ciel, serwisowana, bezwypadkowa - sprL.C
dam lub zamienię na tańszy. 
Tel. 0665-977-562. 
Cinquecento 700, 1997/1998 rok, czerowny, 
4300 zł. Tel. O 461835-33-08. 
Opel Vectra 1,6, l 6V, 1998 rok, bezwypadko
wa, serwisowana. Tel. 0502-507-768. 
Fiata Punto Il, 5-drzwiowego - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Opla· Corsę, bezwypadową - kupię. 
Tel. 0695-502-628. 
Seicento bezwypadkowe - kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Opla Astrę Sedan lub hetback, 5-drzwiową 
- kupię. Tel. 0606-436-23 I. 
Peugeot 206 1,4, 2001 rok, 5-drzwiowy, sa
lonowy, be-zwypadkowy, serwisowany, II 
wlaścicie~ pełne wyposażenie z klimatyzają, 
21500 zł - sprzedam lub zamienie na tańszy. 
Tel. O 461834-81-14. 

Łada 2107, 1992 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/838-62-44. 
N. Primera 1.6 16V +gaz, 1995 rok, bogate 
wyposażenie. Tel. 0660-716-137. 

Auta Japońskie - kupię. 
Tel. ~9-560. 
Auta - kupię, gotówka. 
Tel. 0515-175-977. 

I • 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH oo „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.K-OZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL, STANISŁAWSKIEGO 6'; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWllON NR 4 • PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; 

......l,iłlvo FLG, 1996 rok, skrzyniowy, ładow
ność 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 
(minidisc), 350 zł {pilot+ 11 MD gratis). 
Tel. 0603-709-328. 

Fiat Siena, 1998 rok, gaz, hak, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 
Daew~ Nexia 1.5 GLX, 1997 rok, 5500 zł 
- sprzedam Tel. 0602-640.{)27. 
Fiat I 26p, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-640-627. 
Skoda 120, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-05 po 18.00. 
Sprzedam przyczepkę samochodową zareje-

Fiat 126p, 1997 rok - sprzedam. strowaną. Tel. 0663-076-977. 
Tel. 046/837-93-77 po 17.00, 0601-27(}.768. 126p, 1989 rok, stan dobry_ sprzedam. 

_ Silnik ze sluzynią biegów Mercedes 207 D Tel. 0694-478-208. 
- sprzedam. Tel. 0512-343-292. Czc;ści mechaniczne i blacharskie do Daewoo 
Hyunday Lantara 1.6, 1996 rok, cl.szyby, Espero- sprzedam. Tel. 0604-140-038. 
klimatyzacja, gaz - sprzedam. Audi 80 B4, gaz, 1993 rok, centralny zamek, 

• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICAcH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLIŃIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I .NIEBOROWIE; 
• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; • SKLEP p. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • J(JOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP 
i>. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPJE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWAC· 
KIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; a SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; a SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P. TOl\ICZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; a SKLEP P. FOKS W GRUDZACH 
STARYCH NR 60; a SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ- W STACłłLEWIĘ; a SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
a SKLEP P, GREFKOWICZ W HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RÓŻYCACH; • SKLEP .KOS" W GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
„U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNE,K 1; • PPH „KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; a SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC ..• " I'. GORTAT PRZY UL. RYNEKKOŚCllJSZKI 17W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 446; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; •PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SqcHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46/48; •SKLEP 
WIELOBRAl'IŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; a SKLEPWIELOBRANŻOWYP. KWIATKOWSKIEGOWZDUNACH25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": • SKLEp SPOŻYWCZO-MIĘSNY w G~OWNIE. UL. SIKORSKIEGO 4; • SKLEP 
WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO· 
PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 

lli~~~ ' ~ . 
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Daewoo Lanos 1,5, 1998/1999 rok, gaz, Se
dan, 9 900 zł. Tel. O 461835-33-08. 
RanaultLagiinacombi I,8,XIl/1997rok,gaz, 
bordo metalik - sprzedam lub zamienię na 
mniejszy. Tel. 0501-715-609. 
VW Golf 2,0 GTI, 1996 rok, sprowadzony 
-sprz.edain. Tel. 0505-132-207. 
Kupię katalizatory JÓ'Żne. Tel. 0507-59!ki68. 
Audi 80, 1993 rok, bogato wyposażone, spro
wadzooe - sprzedam. Tel. 0507-59!ki68. 
VW Golf n 1,3, 1991 rok, benzyna+ gaz 
- sprz.edam. Tel. 0696-092-622. 
126 el., 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-731489. 

• Renault Clio m, XJ/2003 rok - spnedam. 
Tel. 0602-731-489. 
ŻUka- sprzedam. Tel. O 46'833-22-81, 
833-34-53. 
Mulikara- sprzedam. Tel. O 46'833-22-81, 
833-34-53. 
Polonez Caro 1995 rok, gaz, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0608-596-694. 
Daewoo Matiz, 2000 rok, srebrny metalik, 81 
tys. km. radio, alarm, centralny :ramek, stan 
bdb. - sprzedam. Tel. 0461831-21-44, 
0602-152-032. 
Przyczepkę samochodową sprzedam. 
Tel. 046/815-80-09. 
Nissan Sunny 1,6, I 6Y, 1994 rok, wspoma
ganie kierownicy, pełna elektryka, centralny 
:ramek, immobilizer- sprzedam 
Tel. 0606-467-423. 
VWGolfll, l,8GTI, 1991 rok,cena5000złdo 
uzgodnienia- sprzedam. Tel 0504-723-375. 
Audi 80, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-478-440. 
OpelVectraB l,6, 16V, 1996rok, 124000km, 
niebieski, wersja CD - sprzedam. 
Tel. 0667-745-502. 
Renault Laguna combi 2,0, 1996 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0607-355-768. 
Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne kuplę. Tel. O 461831-85-71, 
0501-681-806. 
VW Bora 1,6, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-657-581. 
Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. o605-1óG-574. 
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszc7.a Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046'831-84-39, 0501-461-936. 
Fiat Siena 1,2, 2000 rok, zielony metalik, 
pierwszy właścicie~ serwisowany, przebieg 
62 tys. km - sprzedam. Tel 0600-474-430. 
Star 200 L, 1996 rok, skrzyniowy, cena ok 
8000 zł - sprzedam. Tel. 0603-061-526. 

MOTOROWE 
SkutcJ" Yamaha Slider, 2001 rok.. salon -sprze
dam Tel. 0604-449-356, 046/838-65-72. 
Sprzedam SHL 175. Tel. 0600-310-907. 
Sprzedam skuter Simson, 1989 rok. 
Tel. 046/837-40-65, 0508-364-081. 
Sprzedam motorynkę i Hondę CB-250N. 
Tel. 0665-294-485 po 16.00. 
Naprawa motocykli, motorowerów. 
Tel. 0691-588-602. 
Sprzedam Kawasaki KMXl25 Enduro 2000 
rok, zarejestrowany jako 50 an3, stan bdb, 
nowy tłok Tel. 0696-456-468. 
Sprzedam molocyld Yamaha FZ750, 1989 rok.. 
stan bdb. Tel. 0601-247-603. 
Sprzedam skuter, 1994 rok, ory~. zareje
strowany, stan bdb, silnik chłodzony ciec;ią, 
Tel. 0506-152-437. 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Sprzedam CZ.350. Tel. 0691-711-346. 
Kupię Romet, :zarejestrowany. Dyrektor Szkoły Podstawowej w ZIELKOWICACH 

wraz z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców · ~~m!STel. 0603-506-93 I po 15.00. 
Skuter Wilga 50, 2005 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-896-130. i społecznością uczniowską 
Jawa 350- sprzedam. 
Tel. 0500-634-025. 
Skuter. Tel. 0667-286-775. 

Brrafim~m~~ 
Sprzedam motocykl Yamaha XV500, 1983 
rok, stan bdb. Tel. 0500-026-827. 
Sprzedam MZ -FIZ 150, Ogar 200. 
Tel. 0667-442-930 

• Panu Adamowi Stawickiemu • "Henko" Sp.j. Stawiccy 
• Panu Wójtowi Gminy Łowicz · Andrzejowi Barylskiemu -

• Panu Szymonowi Szkupowi 
·Zakład Rzeźniczo-Wędllniarski w Bobrownikach 

SprzedamSimsonaS51 irowerBMX • Państwu Marioli i Jerzemu Prżyżyckim • Sklep mięsno-wędliniarski 
• Panu Andrzejowi Długoszowi ·Studio Video „Kroton" Tel. O 46'831-01-40, 0511~7-222, e-mail: 

bati rdw l 7@o2.pl. • Panu Adamowi Staszewskiemu • Zakład fotograficzny „Arkadia" 
Sprzedam motorower Hondę Dio, 1998 rok. 
Tel. 0601-064-353. 

• Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu . 
• Firmie Agros Nova w Łowiczu • Firmie „Bracia Urbanek"'~~~~; J 

Radom Sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym Sp=dam motorynkę, 415 zł, Skierniewice. 
Tel. 0695-893-543. 
Sprzedam Simsona SS I, 1984 rok, cena 1200 
zł. l:el 0606-976-234. 

i Kołom Gospodyń Wiejskich z Zielkowic, Parmy i PlacencjnE~lio..I 
Absolwentom naszej szkoły: Weronice i Szymonowi Mońka 
i Kamilowi Jarosińskiemu 

GARAŻE 
oraz wszystkim mieszkańcom Zielkowic, Parmy i Placencji 
za pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną Naszej Szkole. 

Wynajmę garaż na os. Bratkowice, koło myj-
ni. Tel. 0603-741-500. . 

Dzięki Państwa przyjaznej dłoni możliwa była realizacja naszego 
przedsięwzięcia i organizacja historycznej dla nas uroczystości, 

Do wynajęcia miejsce pod garaż, centrum 
Łowie= Tel. 046/837-83-28, 0604-192-784. 

jaką było nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. R-820 

Sprzedam gai)IŻ, os. Szarych Sz.eregów. 
Tel. 0606-764-495. Sprzedam M-4, 60 mkw., wyremontowane, 
Kupiędziałkępodgarażprzyul. Tuszewskiej. _ własoościowe, os. Bratkowice+ garaż - pil-
Tel. 046//837-71-53. nie, tanio. Tel. 0500-651-244. 

Do wynajęcia garaż, os. Dąbrowskiego. 
Tel. 046/837-52-27, 
Sprzedam garaż na osiedlu Kopernika w 
Głownie. Tel. 0693-556-555. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 2-pokojowe, przy ul. Kwiatowej. 
Tel 046/837-81-14 po 17.00. 
Sprzedam lub wydzierżawię łąkę w Marywi
lu. Tel. 0886-955-837. 
Sprzedam dom zdziałką960 mkw. i garażem w 
ŁowiC'ZU. Tel. 046/837-05-15 po 16.00. 
Duża posiadłość 1, 7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

Sprzedam działkę, (woda, prąd) z - Dom w Łowiczu. Tel. 046'837-0&-98. 
małym domkiem (barakowóz), Skrzyn- Dom drewruany w Łowiczu. 

Mieszkanie 75 mkw, cegła -sprzedam. 
Tel. 0502-191·263lubpo18.00 
046/837-49-36. 
Sp=dam działkę leśną, 1400 mkw„ Otolice 
k/Łowic= Tel. 0221867-52-75. 
Wlasnościowe 31 mkw., na Czajkach. 
Tel. 0601-259-089 po 18.00. . 
Sprzedam bar z wyposaż.eniem, przy trasie A-
2. Budynek 220 mkw„ działka 1700 mkw. 
Tel. 0603-514-000. 
Sp=dam mieszkanie w Skierniewicach 60 
mkw„ X piętro. Tel. 046'837-32-86. 
Sprzedam dom w Łowiczu. 
Tel. 0607-096-765. kl, gm. Baruchowo. Tel. 0509-331-&4. Tel. 0511-478-184. 

Dom 2omkw dział 125omkw Socha- Gospodarstwo 2,7 ha z budynkami. Mieszkanie72mkw„!Vpiętro,środkowe,os. .na ce .w Tel. 0665-072-555. 
Bratkowice. Tel. 046/837-72-11, =wie. Tel. 0512-343-292. 
0606-225-642. Do k 6dk h dz' lk h ,N' Ogródek działkowy 500 mkw„ przy ul. So-me na ogr ac ta owyc , te- chaczewskiej, duża altana, woda, piąd, 12000 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budyn
kami. Bąków Górny 47, 

dźwiadek" - sprzedam. Tel. 046/837-74-89, zł. Tel. 046/837-36-35, 0506-998-199. 0504-181-667. 
tel. 046/837-00-26 po 19.00. 
Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 
83 mkw„ cegła, I piętro; garaż. 
Tel. 046'837-49-20, 0696-561-963. 

1 /)6 ha - Wojewodza, gm. Bielawy. 
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89. 
Sprzedam działki usługowcrbudowlane. 
Stnelcew (za czerwoną góią). 
Tel. 046'837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 

Dom, stan do wykońc7.enia wnętrza+ elewa- 48 mkw„ os. Bratkowice, Il piętro, środkowe 
cja zewnętr2lla, pow. 220 mkw„ działka 800 - sprzedam lub zamienię na M-4. 
mkw„ogrodzona+budyokigospodarcze5x10 Tel. 0603-163-750. 
m, 210 tys. zł. Tel. 0607-459-395. Ośrodek Wc7JJ.SOwy w Zdworzu prowadzi 
Dom mieszkalny, gospodamzy, działka 1230 wyprzedaż domków WC23SOW}'Ch z lokaliza-
mkw„ Sanniki, tel. 0241277-61-24. cją. Tel. 0508-321-600. 
Sprzedam działkę·leśną, dębową5017 mkw„ Sprzedam lub wydzierżawię kiosk handlcr 
Głowno, Moczydła 31, nr działki 109 (do wy J2 mkw„ os. Starzyńskiego. 
zabudowy}. Lokali7.acja korzystna, zaledwie Tel. 0607-345-852. 
kilka kilomettów od nowo budowanej auto- Mieszkani 7 mkw Boro · 
strady północ-południe. Wiadomość: Waj- e 7 "w wte. 
nikonis, Ustroń Zdrój Manhatan 3 m 37, woj. Tel. 046/839-20-31.-
śląskie. Tel. 033/854-26-00. Zamienię 57 mkw. , os. Kostka na mniejsze. 
Duży dom w Głownie -wynajmę lub sprze- Tel. 0660-548-328. 
dam Tel. 0510-048-636. Działka budowlana przy trasie na Bielawy. 
Sprzedamdziałkę430mkw. +media, ul. Kor- Pilaszków2. 
czaka. Tel. 0663-557-950, 0663-505-438. Kiosk. Tel. 060')-855-375. 
Sprzedam działkę budowlaną, os. Mysłaków. 
Tel. 046/837-69-33. 
Sprzedam lub wynajmę firmie mieszkanie 3-
pokojowe 75 mby„ parter, os. Baczyńskiego. 
Tel. 0501-340-731, 046/837-49-46, 
0696-601-201. 

Działkę budowlaną, 3000 mkw. w Głownie, 
przy ul. Świerkowej 29 - sprzedam. 
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808. 
Działka 3 ha, w tym: działka budowlana 3000 
mkw„ 2,70 ha~iowozalesiooe- w całości 
lub do podziału. Zielkowice 25. 

Mieszkanie własnościowe 58,20 mkw„ ul. 
Bolimowska, cegła - sprzedam. 
Tel. 0691-865-123. 
Sprzedam budynek mieszkalny na wsi. Tel. 
0500-041-366. 
Sprzedam 2 działki: budowlaną i z zabudo
waniami, łączna pow. 5000 mkw., 
Zduny, tel. 0880-734-305. 
Sprzedam dom w stanie surowym, 
działka 0,38 ha, 7 km od Łowicza. 
Marianka 11. Tel. 0886-801-829. 
Sprzedam dom mieszkalny i budynki gospo
daroze w Patokach. 
Tel. 0698-189-704 po 20.00. 
Okazja: 39 mkw. w Żychlinie, stan bardzo 
dolxy, 40000 zł. Tel. 0661-848-452. 
Oddam ziemię, klasa li, za wykopanie 
stawu. Tel. 0698-334-452. 
Działka budowlana 1 OOO mkw„ Bednary 
Kolonia, tel. 0506-641-857. 
3 ha ziemi na Tydówce. Tel. 0660-514-931. 
Działka, hektar - 17, blisko lasu i pola golfcr 
wego - sprzedam. Wola Błędowa 
Tel. 042/719-61-60. 
Działkę - sprzedam. Głowno, ul. Sowińskie
go. Tel. 0501-395-938. 
Głowno - dolxy punkt - murowany, piętrowy 
dom (media), obszerne zabudowania gospo
daroze, ogród - sprzedam lub wynajmę .. 
Tel. 0600-882-066, 0606-601-682. 

avante® Sprzedam działkę budowlaną, Z-elgóiz, 
Tel. 0500-551-147. 
Sprzedam 1,30 ha z zabudowaniami. Stachlew 
32 +plan budowy. Tel. 0602-702-741. 
Sprzedam lub wynajmę zaklad produkcyjny, 
pow. ok 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. 

Debiut roku 2005 

Budynek mies7Jcalny, sklep, wulkanizacja, 
Łowicz. Tel. 0502-163-313. 
Sp=dam bloki 50 mkw. + pomies:zcz.enie 
gospodarcze. Jasionna, tel. 0694-143-824, 
046/837-24-26 po 16.00. 
Dom z działką 300 mkw. do remontu, os. Gór
ki. Tel. 060')-843-645. 
Duża działka budowlana przy ul. Lokalnej, 
ponad 2000 mkw. Tel. 046/837-24-53. 
2 ha ziemi w miejscowości Sadowo, gm. llów. 
Tel. 0604-588-220. . 
Gospodarstwo 5,5 ha wraz z budynkami lub 
budynki z działką 1,3 ha Łasieczniki 51, gm. 
Bolimów. Tel. 046'838-82-37, 
0504-350-036. 

19 

Wspólnota „Nowe Zycie" 
pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim darczyńcom, kt6rzy ofiarowali „fanty" na loterię. 
Hojnego dawcę miłuje Bóg - czytamy w Piśmie Świętym. 
Błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask na każdy dzień pracy 
życzymy Tym wszystkim, którzy otworzyli przed nami swoje serce. 
DZIĘKUJEMY: • Finnie SANDY z ul. Kutrzeby 4; 
• ZAKŁADOWI PRODUKCJI CUKIERNICZEJ z ul. Zduńskiej 41; E 
• Finnie FOTO..VIDEO-COLOR z ul. Zduńskiej 4a; "'" 
• Finnie ABEX z ul. Zduńskiej 43; 
• Sklepowi BIBI SHOP z ul. Zduńskiej 33a; 
• KSIĘGARNI DIECEZJALNEJ z ul. Stary Rynek 20; 
• KSIĘGARNI Tadeusza Tomaszewskiego z ul. Nowy Rynek 36; 
• KSIĘGARNI Teresy Bednarek z ul. Zduńskiej 24; 
• Herbaciarni TYGIELEK z ul. Stary Rynek 14; 
•KWIACIARNI Grażyny Wąsikowskiej z ul. Pod!i:ecznej 218; 
• Przedsiębiorstwu KIM z ul. Zduńskiej 17; 
•Aptece SŁONECZKO z ul. Stanisławskiego 27; 
• SKLEPOWI WIELOBRANżOWEMU Ewy Dworzańskiej z ul. Zduńskiej 21; 
• SKLEPOWI „OD A DO Z" z ul. Nowy Rynek 13; 
• FOTO USŁUGI Stanisław Gać z ul. Nowy Rynek 8; 
• AGROS NOVA Sp. z o.o. al. Stanó'w Zjednoczonych 61A, Warszawa. 

SzKPfa Potfstawowa w Popo'qJie 
S'E.!l('IYECZ9{/'E. 'DZI'Ę1('l1J 
ni.tej wymienionym sponsorom 
za pomoc w ZOl]Janizowaniu !Festynu !l<gtf.zinnego,. 
KJóry otf6y! ~ 1 c.urwca 2006 r. na tertnU s.z 
• Bakoma S.A. • Firma Bracia Urbanek s.j. 
• Henko s:c. - Hurtownia Wędlin w Łowiczu 
• PPH Sandy • VIVA Firma Handlowa w Łowiczu 
• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA 

R~73 

z wgrazami wazięc.zno/ci 
dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice 

Działka budowlana 2000 mkw„ media, Mer 
kra Lewa Tel. 0880-936-142. 
Sprzedam działkę rolncrbudowlaną 2,5 ha 
przy obwodnicy Rawa Mazowiecka Tel. 046/ 
815-40-67 (wieczorem), 0604-882-672. 
Sprzedam naroiny segment komfortowo wy
kończony 140 mkw. nad Zalewem w Rawie 
Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277 
Sprzedam ziemię4 ha, kl m wraz z OOdynkami 
gospodarczymi w Babsku. Tel. 0665-500-235. 
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, Bia
ła Rawska, ul. Polna 24. Tel. 0604-202-425. 
Działki budowlane. Tel. 0604-262-759. 
Siedlisko, okolice Skierniewic. 
Tel. 0607-275-117. 
Działka okolice Wólki Lesiewskiej, Rosła
wowie. Tel. 0607-275-117. 
Działka rolno - budowlana, 1, 16 ha. 
Tel. 0513-159-656. 
Sprzedam segment skrajny, Widok, Skiernie
wice. Tel. 0601-837-782. 
Sprzedam działkę rolno - budowlaną 
o powierzchni 5800 mkw. z możliwo

-śclą dokupienia ziemi gorszej klasy z 
lasem o powierzchni 1,75 ha. 
Tel. 0606-882-756, 0606-882-776. 
Plac ogrodwny 2100 mkw. 
Tel. 0601-064-353. 
Sprzedam gospodarstwo roln<>-budowlane w 
Lesiewie 3,5 ha, przy trasie Rawa Mazowiec
ka, Biała Rawska. Tel. 0603-898-054. 
Sprzedam Pz,iałkę rekreacyjncrrolną 12 km od 
Rawy Mazowieckiej, piąd, woda w pobliżu 
las, dla osób lubiących ciszę i spokój. 
Tel. 0508-940-880. 

Sprzedam dzl~olno budowlaną 
2 heldary. Tel. 17-443. 
Sprzedam działkę 3000 mkw„ Prondotów, 7 
złµmkw. Tel. 046'833-77-08. 
Sprzedam działkę budowlaną 1050 
mkw., ul. Łódzka, media . 
Tel. ()441683.48..()7 wieczorem. 
Sprzedam dom mieszkalny z budyn
kiem gospodarczym o powierzcfini 
1200 mkw. oraz 2 działki budowlane 
po 650 mkw. • Bełchów, osiedle. 
Tel. 0695-607-859. 
Sprzedam działkę budowlaną 21 OO mkw„ 
Wmna Góra, działki. Tel. 046'831-54-90. 
Mieszkanie 37 mkw„ I piętro, pokój, kuchnia, 
Skierniewice. Tel. 046/835-90-78. 
Sprzedam mieszkanie 58 mkw„ osiedle Wi
dok i działkę rekreacyjną 500 mkw„ z dom
kiem murowanym. Tel. 0504-066-316. 
Mieszkanie M-6, 85 mkw„ parter, Widok. 
Tel 0507-199-606. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Szukam ivaiego mieszkania w =itrum Łowi
e= Tel. 0511-36-85-21 w godzinach popcr 
łudniowych. 

KUPIĘ DZIAŁ.KE. ZIEMIĘ, GOSPODAR· 
SlWOROLNEWŁOWICZU LUB OKO-
LICY. TEL 0601-257-098. -
Kuplę dziale budowlaną w Łyszkowi· 
cach. Tel. OS03-065-795. 
Pilnie - mieszkanie 20 mkw., parter, I piętro; 
c.o. Tel. 0608-758-221, 046'837-72-61. 

Sprzedam narożny segment komfortowo wy-
kończony 140 mkw. nad Zalewem Rawa Ma- Mieszkanie 2-pokojowe w Łowiczu kupię. 
z.owiecka Tel. 0606-952-277. Tel. 0504-510-276 po 17.00. 

Działki budowlane, Strobów. 
Tel. 0504-129-855. 
Działka do sprzedania 34 arów, Borowiny 
koło SkiemieWic. Tel O 46'833-16-46. 
Sprzedam dom z działką, atrakcyjna 
lokalizacja nad Zalewem w Skiernie
wicach. Allegro, nr aukcji 107898886. 
Tel.0660-189404,~po 18. 
Sprzedam działkę budowlaną z bu· 
dynkami 1000 mkw„ _Miedniewice. 
Tel. 0601-33-88-67. 
Sprzedam 4 ha ogrodu. Tel. 0660-416-423. 
Sprzedam działkę budowlaną. 
Tel 0660-416-423. 

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. 
Zamienię mieszkanie własnościowe 34 mkw. 
na większe do 50 mkw. lub kupię mieszkanie 
do 50 mkw. Tel. 0694-814-819. 
Niedrogo kupię kawalerkę, może być do re
montu. Tel. 046/837-74-96, 0660-715-436. 
Kupię kawalerlcę lub pokój z kuchnią I lub U 
piętro w Łowiczu Tel. 0507-945-532. 
Kupię gospodarstwo rolne w okolicy Stry
kowa. Tel. 0693-066-536. 

Mieszkanie 145 mkw. (55 mkw. +poddasze) i Sprzedam dom w Radziwiłlowie Mazowiec- Kupię działkę w Bolimowie nad Z.alewem. 
55 mkw. cegła, Wi!iok- Tel. 0601-307-022. kim, działka 1800 mkw. Tel. 046'833-78-55. Tel. 0694-2n-724. oczekuj i wymagaj więcej ••• 
------------------------------- REKLAMA -
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Dwa pokoje z kuchnią, łazienka, przedpokój 
w starym budownictwie. Bizeziny. Zamienię 
na Głowno. Tel. 046/874-34-74 wieczorem. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Poszukuję do wynajęcia M-1 lub M-2 
w Łowiczu. Tel. 0507-792-106. 
Lokal 20 mkw. w centrum Łowicza - do wy
najęcia. Tel. 0692-432-857 po 17.00. 

Biura w centrum Łowicza - do wyna
jęcia. Tel. 0602-192-463. 
Pilnie rencista - J)OSZUkuje pokoju umeblo
wanego do 200 zł w ŁoWiczu. 
Tel. 0502-404-053. 

Lokal do wynajęcia w centrum. 
Tel. 0660-826-631. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia o 
~ _pow. 20-50 mkw. na Starym Rynku, 

Zduńskiej, Nowym Rynku lub Stani
sławskiego lub pizyjmę wspólnika do 
przejęcia większej powierzchni. Ofer
ta ważna do 15 sierpnia 2006. 
Tel. 0601~, 046/837-71-n. 
Wynajm<; I OO, 200, 300, 600 mkw powieizcb
ni magazynowej, Łowicz, ul. Magazynowa 
11 , tel. 046/837-69-33. 

Lokal 40 mkw., na działalność - do wynaję
cia 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 so
cjalnym w centrum Łowicza - wynajmę. 
Tel. 0515-154-122. 

Wynajmę lokal 45 mkw. ul. Długa. 
Tel. 0660-699-025. 

Wynajm<; mieszkanie 60 mkw., parter, os. Dą
browskiego. Tel. 046/837-29-39. 

- Lokale na biura - do wynajęcia, Łowicz, ul. 
Stanisławskiego 25a, tel. 0609-135-407. 

Lokal, 70 mkw., najlepiej na szwalnię - wy
najmę. Tel. 042/719-19-41. 

Kwatery pracowniczę IO osób - wynajmę. 
Stryków. Tel. 0501-579-477. 
PSS „Społem" w Łowiczu, Stary Ry
nek 4 wydzierżawi lokal o pow. ŚO 
mkw. przy ul. Powstańców 10G (przy 
sklepie meblowym) oraz pomleszcze.. 
nla o pow. 35 mkw. po zakładzie fry
zjerskim, os. Kostka 20. 
Tel. 046/837-40-80, 837-42-69. 
Poszukuję studentki do mieszkania w cen
trum Łodzi, 5 min na UL. 
Tel. 0505-384-778 po 20.00. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię przedwojenne pr=lmioty i ra4ia elek
tril Tel. 0887-221-227. 

Kupię starą maszynę Singer lub Łuczni!<
Tel. 0604-890-980. 

Kupię pianino do remontu. 
Tel. QSOL-622-509; 046/837-92-90. 

Wózek widłowy Rak - kupię. 
Tel. 0696-005-898. 

Roje pszczele - kupię. 
Tel. 0607-364--068. 
Tunel foliowy - kupię. 
Tel. 0607-364--068. 
Kupię siatkę ogrodz.eoiową, używaną, spa
warkę jednofuzową. Tel. 046/837-46-32. 

Kupię rower dla chłopca 8-letniego 
Tel. 0605-591-610. 

Topolę - kuplę. 0502-966-024. 
Piaskarlcę do czyszcz.enia metalu. 
Tel 0504-105-141. . 

Kuplę używaną trelinkę lub płyty Jum
by 1m/80. Tel. 0601..36-54-29. 
Topolę, może być na pniu. Tel. 0502-966-024. 

Kupię przyczepkę do remontu z dokwnenta
mi. Tel. 0513-876-819. 

Kupię niedużąheblarl<ę. Tel. 046/815-25-14. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, lapto
py, notebooki - po konkurencyjnych cenach. 
Gwarancja finnowa i serwis, FVAf. 
Tel. 0601-946-286. 

wyprzedaż komputerów. 
Tel. 046/837-14-37. 
Opony używane - Importer. 
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182. 
Sprzedam przyczepkę samochodową, przy
czepkę do naprawy, elementy do złożenia 
przyczepki, ramy do przycz.epek. 
Tel. 0501-040-082. 
Spr-.wdam przyczepkę kempingową Niewia
dów N-126, 1989 rok. Tel. 0604-236-417. 

Oddam kamienie budowlane za rwbiórkę. 
Tel. 046/838-13-17, 0668-163-501. 

Spawarka inwentorowa, elektroda i TIG 
- zestaw. Tel. 0502-469-218. 

Nowy fotelik samochodowy Maxi-Cosi 
Rodi, 15-36 kg. Tel. 0600-993-064. 

Fotelik samochodowy Bebe Confort - Iseos, 
od 0-18 kg - nowy. Tel. 0600-993-064. 

Fotelik - nosidełko Bebe-Confurt" Creatis, 
O - 15 kg - nowy. Tel. 0600-993-064. 

Suknia ślubna, rozm. 44. Tel. 0602-534-524. 

Spnedam dwa webriaki łowickie, damskie, 
duże+ skrzynię. Tel. 0608-359-373. 

Sprzedam grz.ejniki żeliwne. 
' Tel. 046/837-40-79: 

Sprzedam dwuosobowy tapczan - ta
nio. Tel. 046/837-31-80 wieczorem, 
0888-660-644. 
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 36-38, (dwu
~iowa), tanio. TeL 0693-691-945. 

Sprzedam akordeon Hohner i Royal Standard 
120 basów. Tel. 0607-930-259. 

Sprzedam akordeon. Tel. 046/862-99-10. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik aluminiowy 1500 ~ łańcuchy do ,,Raka" 
112 cala, wiertarlca stołowa, nożyce do bla
chy 3mm. Tel. 046/837-27-05 po 20.00. 

Sprzedam sprW.arkę WD53, 1989 rok. 
Tel. 0607-172-782. 

Ubijak Waker 500 - sprzedam. 
Tel. 0880-653-590. 

Wypożyczam rusztowania warszawski. 
Tel. 046/837-32-82. 

Tunel foliowy 6x30 m +system nawadniają
oo-<lozujący - sprzedam. Tel. 046/838-56-74, 
0505-949-957. 

Rusztowania warszawskie, betoniarki - czę
ści zamienne, naprawa Tel. 0510-124-700. 

Srebro: 130 g - łańcucb męski, 70 g- branso
letka (komplet), 650 zl. Tel 0888-282-820. 

Do sprzedania piec trociniak, au~t, bar
dw mało używany, stan bdb. 
Tel. 0507-185-370. 

Meble - całkowita wyprzedaż do 70% 
wartości. Tel. 0603-S58-858. 
Hurtowa cena okien. Łowicz, ul. Sta
nisławskiego 9. 
Sprwdam dwuigłówkę drabinkową i over
lock 3-nitkowy. Tel. 0501-649-072. 

MZ 250; ciągniczek ogrodniczy z przyczepą 
i narzędziami RJS250 - sprzedam. 
Tel. 046/838-89-08, 0692-298-575. 

Blacha Tel. 0608-124-443. 

Sony Eticson K300i, cena do negocjacji 
- tanio. Tel. 0609-671-997 

Piec miałowy, 4-metrowy, używany. 
Tel. 0607-316-858. 

Beczki plastikowe. Tel. 046/838-21-49. 

Tanie, ekonomiczne piece c.o., węglowe, mia
łowe za sterowanie oraz wkłady kominkowe 
z płasz.czem wodnym - poleca producenl 

Do wynajęcia mieszkanie, Łowicz, os. Sta- Tel. 0501-627-469. 
rzyńskiego. Tel. 046/83744-21. ' Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Skrzynki plastikowe 15 kg, w ciągłej spi= 
daży, 8,50 zł/szt ofuruje Zlleszenie Plantato
rów Owoców i Warzyw w Łowiczu, ul. Blich 
1 O, tel. 046/830-00-36. Do wynajęcia piętro na usługi w "kamienicy. 

Tel. 0694-252-956. Komputer. Tel. 0503-699-872. Rower dziecięcy; kamera Panasonic analo
gowa; aparat cyfrowy Kodak. 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia M-2 lub Tel. 0601-509-043. 
M-3 w blokach, umeblowane. 
Tel. 0697-880-644. 

Drukarlca laserowa Tel 0503-699-872. 

Odzież używana 3 zł/kg. Tel. 0501-153-909. 

Regal czarny - tanio. Tel 0608-466-473. 

Nokia 3410; Siemens A52; radioodtwarzacz 
samochodowy; magnetowid Panasonic. 

Do wynaj,.cia mieszkanie. 
Tel. 0509-634-00 I. 

Poszukuję mieszkanie do wynajęcia M-2 w 
Łowiczu. Tel. 0505-369-611. 

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza 
Tel. 046/837-89-67. 

Budynek na działalność gospodarczą (pie
karnia, cukiernia lub inne). 
Tel. 0421719-24-93. 

Do wynajęcia lokal w Głownie o powieizcb
ni 130 mkw., media, siła. Tel 0691-870-575. 

Wynajmę 9rmie mieszkanie w bloku w Łowi
czu. Tel. 0600-365-799. 

Do wynajęcia lokal w centrum Łowicza. 
Tel. 0600-365-799. 

Lokal o powierzchni 30mkw., na tar
gowicy w Łowiczu. Korzystna cena. 

- Tel. 0609.al2-572. 
Do wynajęcia lokal 55 mkw., Głowno. 
Tel. ~7-45-41. 

Wynajmę pomieszczenie na magazyn. 
Tel. ó6o7-168-196. 

Przyjm<; na stancję - paniom. 
Tel. 046/837-57-77. 

Do wynajęcia od połowy wrz.e&Jia pomiesz
czenia (centrum Łowicza) - ponad 200 mkw. 
(parter) z możliwością podziału, z przezna-

- • oz.eniem na sklep, hurtownię, cichy zaklad 
produkcyjny ( oguewanie, woda, siła, z biu
rem i zaplecw:n socjalnym). Teren ogrodzony. 
Tel. 0601-310-375 od 8.00-20.00. 

Tanie noclegi na IO osób w Głownie. 
Tel. 0698-783-854. 

Sklep do wynajęcia w Głownie. 
Tel. 0600-612-688. 

Poszukuję (po wakacjach) malego 2-
pokojowego mieszkania, najlepiej 
umeblowanego w Skierniewicach. 
Tel. 0660-189-404. 
Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 50 
mkw., biuro, parking Rawa Mazowiecka, ul. 
Mickiewicza Tel. 0606-952-277. 

Do wynajęcia pub ,,Murowana Piwnica" w 
centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0606-952-277. 

~ ...,j)o wynajęcia umeblowana kawalerka w 
Łodzi. Tel. 0606-435-471. 

Szukam lokalu do wynajęcia na działalność 
biurowo-szkoleniową w centrum Rawy. 
Tel. 0501-156-584. 

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
160 mkw. w centrum Rawy Mazowieckiej, 
(Piwnica). Tel. 0606-952-277. 

Wynajmę cręf,ć pizzerii ''Mega" na kawiaren
kę internetową itp. Rawa Mazowiecka, ul. 
Wyszyńskiego I. Tel 0606 952-277. 

Mieszkanie50mkw. z działką i garażem, osie
dle l.adębie wynajmę, 650 zł miesięcznie. 
Tel. 0600-466-165. 

Poszukuję do wynaj,.cia kawalerlci w Skier
niewicach. Tel. 0667-312-696. 

Lokal na działalność o powierzchni 57 mkw. 
wynajmę. Tel. 0601-064-353. 

Do WY,Aaji;ciit '!_!lleblowana,kąwa.lcrka w 
Łodzi. 'fet ~34-47!. 

Tanio: stebnówka 2-igłówka łańcuszkowa, 
około Głowna. Tel. 0600-552-226. 

Zbiorniki plastikowe 1000 I na pale
cie. Tel. 0697-677-530. 
Sprzedam większą ilOŚć ziemi IDrfowej. 
Tel. 0600-275-136. 

Kon.solę PlayStation - sprzedam. 
Tel. 046/837-81-91. 

Sprzedam przi!cinarkę stołową do metalu. 
Tel. 0600-310-907. 

Stemple budowlane. Tel. 0502-163-788. 

Mebledosklepuodzici.owego,stanbdb,kolor 
jasny klon. Tel 0502-270-400. 

Sprzedam meble używane - holenderskie. 
Tel. 0503-747-571. 

Sprzedam wełniak banlw ładny. 
Tel. 046/837-33-06. 

Podgraewacz praeplywowy Siemens. 
Tel. 046/838-62-44. 

Lodówka "Mińsk", wys. 143 cm 
Tel. 046/837-08-98. 

Tel. 0510491-214. 

Sprzedam wózek widłowy elektryczny, 
udźwig 1,2 t, wys. 3,3 m. Tel. 046/839-13-32, 
0508-160-198. 

Pralki, lodówki, zamrażartd, zmywar
ki, (gat U). Tel. 0510-15M80. 

SpężaJira 2-tlokowa Wan, wydajność 20 m3/ 
godz. Tel. 0605-896-130. 

Sprzedam drewno na konstrukcję dachu, prn:
tarte, sezonowane - tanio. Tel 0693-115-320. 

Drewno opalowe. Tel.~. 
Słupki qgrodzeniowe 3"x2,2m, tregry. 
Tel. 0660-058-590 po 18.00. 

Spaedam kosę spalinową Cabrio 1,6 KW, na 
gwarancji. Tel. 046/838-59-65. 

Spr7.edam grube kamienie z roz.biódci, duża 
ilość. Tel 667-361-512. 

Piec olejowo-gazowy De Dietrich + zhior- Nowe drzwi balkonowe z demon1ażu. 
nik 2000 l Tel. 0602-875-904, Tel. 046/837-78-26. 
046/830-32-46. , Przyczepę campingową, felgi do Opel Fron-
Skrzynki drewniane uniwersalne I tunel fi>. ter 16. ""!i -4 sztuki, ~~ dlm; elek-
liowy. Tel 0508-048-074. trowctągi 1,61, 3t, gtzejniki żeliwne. 
Sprn:dam tanio dużo drewna suchego, opa- Tel. 0889-561-534. 
!owego, prosto z ogrodu śliwkowego, 20. Silniki elektryczne 35kW, 25kW, 22kW, 
letniego; skrzynki owocowe jedynki. 15kW i inne, strugarkę do metalu, lampy . 
Tel. 046/837-63-15, wieczorem. oświetleniowe zewnętrzne ( 2 szt.), szafki 

Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 

Sprzedai i naprawa wiatrówek. 
Tel. 0514-980-501. 

ubraniowe metalowe, fiezarka do drewna 
Tel. 0889-561-534. 

Sprzedam klej do dI7.ewa 75 kg za I OO zl. 
Tel. 0607-168-196. 

Dystrybutor „Adas" _stan bdb_ szybkiego Sprzedamczubkiplastikowe(cz.ame)doogro-
wydawania 120 Vmin _ sprzedam. dzenia metalowego z profilu. 
Tel. 0515-154-122. ' Tel. 046/837-24-16. 

Prostownik60 V - 120 V: Tel. 0601-147-655. 

Sprn:dam barak. Tel 600-430-785. 

Wiertarki 380V, 220V, spawarka 3801220, 
komplet do spawania gazowego. 
Tel. 0602-366-564. 

Hurtownia odzieży używanej Anglia, Holan
dia Tel. 0694-345-300. 

~ladychłodnicze,stanbdb. Tel.0512-

Nowe drzwi balkonowe, drewniane, z Hum
drexu, za pół ceny. Tel. 046/837-48-76, 
0609-024-427. 

Piec c.o. 2 m, nowy na miał. 
Tel. 0507-958-766. 

Kuchnia gazowa, stan dobry. 
Tel. 046/837-74-15. 

Glebogryzarkę spalinową, ogrodową. 
Tel. 0604-208-087. 

Krajzegę, moc 1,5 kW - sprzedam. 
T.el. 042/719-19-41. 

Sprzedam piec miałowy, używany, o po
wierzchni grzewczej 3 mkw., typ kotła 
KWMS, 2003 rok. Tel. 0660-048-076. 

Huśtawka ogrodowa, wykaszarka Stibl w 
calości lub na ~i. Tel. 0600-953-269. 

Telefon komórkowy Nokia 6680, komplet z 
Orange, stan tdeahty„900 ~-
Tcl: 0506-258:564. -

Aparat cyfrowy, telefuny komódcowe, kom
puter, DVD, komar, skuter. Na sms-y nie od
powiadam. Tel. 0608-872-fOO po 17.00. 

Sprzedam ziemię badaną z dowozem i raba
tem. Tel. 046/837-13-64 po 21.00. 

Sprzedam pompę Gnmdfos JPG, 100 ~ Pole
sie. Tel. 0509-012-033. 

Sprzedam przycmpę samochodową: nowy 
materiał, oś na spiralach i teleskopy. 
Tel. 0603-709-302. 

KomputerCeleron2.8Glli, 80GB,265 RAM. 
Tel. 0694-253-576. 

Sprzedam suknię ślubną (gol5el + spódnica+ 
welon), rozm. 40. Tel. 046/837-7141, 
046/837-43-82. 

Wełniaki łowickie. Tel 0692-101-989. 

Sprzedam akordeon wioski Firoµi, kość sło
niowa, 90 basów; Weltameister 80, =my. 
Tel. 0501-672-903. 

Sprzedam wer.;alkę. Tel. 046/837-52-27. 

Wózek Chicco, stan bdb. Tel. 0661-192-367. 

Drzwi balkonowe, nowe, firmy Hum
drex, szer. 88, wys. 2 m - tanio. 
Tel. 0691-830-034. 
Piec ,,Żubr" (typ Mode Rator), pali wszyst
ko, głównie mia~ sterowanie elektroniczne, 
chnuchawa, możliwość sterowania z pokoju, 
20kW (1,5 mkw.). , 
Tel. 0606-295-590 po 15.00. 

14.06.2006 r. 

Telewizor Sony 29" - 350 zł. 
Tel. 0602-381-914. 

Sprzedam szyby zespolone 60cm x 80cm, I 00 
sztuk po IO zł. Tel. 0501-415-690 

Sprzedam przyC2.ą>kę samochodową, wibra
tor do pustaków, skrzynię z przekładnią zę
batą. Tel. 0509-729-276. Panoramiczny, srebrny, 29", 2-letni, 950 zl. 

Tel. 0602-381-914. 
Sprzedam kuchnię gazową z piekarnikiem, 
używaną. Tel. 046/835-90-83, 
0605-153-206. 

Sprzedam biurlco, ławo-stół. 

Certyfikat kompetencji zawodowych prze
woźnika - odsprzedam testy i materiały do 
egzaminu. Tel 0695-774-207. 

Sprzedam kanapę narożną+ dwie pufy. 
Tel. 0660-672-564. 

Tel. 046/833-23-73 po 21.00. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny 
asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. 
Tel. 0601-33-88-13. Akwarium 60 I z pełnym wyposażeniem 

Tel. 0669-662-083. 
Sprzedam kanapę+ dwa fotele oraz ławę, bar
dzo tanio. Tel. 046/832-87-87, 0508-214-346. Sprzedam stare meble. 

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 

Sprzedam 2 stebnówki i dwuigłwkę TEXTI
MA, rednrekę RIMOLDL 

Sprzedam przycz.epę campingową. 
Tel. 0602-731-489. 

Ule warszawskie z pszcz.o1ami 4 szt po 150 
zl. Tel. 046/833-93-47. 

Tel. 0660-189-404, 046/833-84-69 po 18. 
Sprz.edam skórzane i nie tylko - kanapy, wy
poczynki, fotele (używane). 
Tel. 046/832-22-32, 0505-05-35-52. 

Tel. 046/874-72-45. 
Sprzedam meble sklepowe. 
Tel. 0601-394-642. Piec do centralnego sprzedam 13 KW, stan 

dobry, niedrogo. Tel. 046/874-13-93 wieczo.. Sprzedam magiel elektryczny. 
Tel. 046/833-22-81, 833-34-53. Sprzedam płyty metalowe, fi 45 mm. 

Tel. 0607-599-864. 
nm 

Piec o.c. Tel. 0603-609-674. Sprzedam dwie maszyny do szycia, elektrycz
ne. Tel. 046/834-92-20. Sprzedam tennę nową, 40 litrów. 

Tel. .046/832-74-65. Rower dziecinny Magnum -spnedam. 
Tel. 0602-136-360. 
Tanio sprz.edam segnent, wersalkę, zlewozmy
wak stalowy, drzwi lazi.enkowe. 
TeL 042/719-19-83. 
Sprzedam szambo, 4 m3, Tel. 0501-012-794. 

Sprzedam dwuigłówkę, overlock trzynitko
wy, wiatrówkę 5,5 mm. Tel. 0888-657-724. 

Sprzedam wyposażenie i wystrój pubu: ladę 
chłodniczą, rożen, stół do pizzy, lodówki itp. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprz.edam kametę- M50, Panasonic z osprzę
tem, serwisowana. Tel. 0661-051-156. 

Sprzedam suknię ślubną 38, biała, haftowa
na, spódnica, welon, cena 900 zl. 
Tel. 0506-455-625. 

Agregat tynkarski do tynków cementowo 
- wapiennych. Tel. 046/832-86-38, 
0695-777-886. 

Blat, stal kwasoodporna ,,żaba'', 2 tony. 
Tel. 0887-787-692. ' 

Sprzedam prasę ,,Mac Comik". 
Tel. 0511-894-195. 

Śrutownik „Bąk" mało używany - sprzedam. 
Tel. 046/835-13~. 

Sprzedam kuchnię gazową z piekarnikiem, 
100 zl. Tel. 0512-250-663. 

Wciągarkę budowlaną. Tel. 0888-994-941. 

Sprzedam oponę do ciągnika C-30 rozmiar 
124128 i silnik elektryczny 11 KW. 
Tel. 046/814-18-57. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, &ropa Za
chodnia Tel. 071-385-20-18. 

Młody, wykształcenie średnie - malwa, ure
gulowana służba wojskowa, stolarz mebl<>
wy z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
pracę. Tel. 0501-707-657. 

Zatrudnię szwaczki do szycia bieli
zny. Tel. 060M51-060. 
Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek, 
zarobki: ponad 1 OO zł. Szc:zególy do 
uzgodnienia. Tel. 0600-978.Qlb. · 

Sprzedam eternit drobnofalisty. 
Tel. 0505430-228. 

Szyby zespolone 60 cm x 80 cm, I OO sztuk po Zatrudnię do prac wykończeniowych. 
IO zl spraCdan{ Tel. 0501-415-690. Tel. 0501-074-060. 

REKLAMA --

WÓJT GMINY ŁOWICZ 
ogłasza konkurs na kandydata 

NA STANOWISKO DYREKTORA 
Szkoły Podstawowej w Popowie 

1.1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826iNr189, poz. 1854) do konkursu może przystąpić osoba, która: 

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 
2) ukończyła studia wyisz.e magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w szkole podstawowej; 
3) ukończyła studia wyisz.e lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 

oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ; 
4) posiada co najmniej piE(C!oletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej 

na stanowisku nauczyaela akademickiego; 
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyi:ektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy 

w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole 
wyższej, albo w okresie roku bęzposrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego; 

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(tj. Dz.U. z2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póżn. zm.)oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne; 
8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne; 

•9) nie była karana zakazem pełnienia funkqi kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których 
mowa w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z drna 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, 
zpóżn.zm.). 

1.2. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany: 
1) który uk~ stl:ldia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukońCZ}+kolegium nauczycielskie albo 

nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 
podstawowej i spełnia wymagania okreŚlone w pkt 1.1 ppkt 3-9; 

2) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ~eh komisjach egzaminacyjnych oraz 
nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z OlloWiązku swiadczenia pracy na p«?dstawie ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Oz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póżn. zm.), spelrnający wymagania 
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego. 

1.3. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oraz zespołu szkół lub placówek może być powierzone osobie 
niebędącej nauczycielem, która: 

1) ukończyła stu<fia wyższe magisterskie; 
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 
3) posiada wyksztalcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi ksztalcenia w szkole lub zakresowi zadań 

placówki; . . 
4) spełniawymaganiaokreślonewpkt 1.1 ppkt3 i6-9. 

2:0ferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki; 
2) życiorys z opisem przebie!lu pracy zawodowej, zawierający w. szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej 

-w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego; 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 

wymaganego wykształcenia -w przypadku osoby będącej nauczycielem; 
4) dyplom ukończenia studiów wyższ:ych oraz dokumenty potwierdzające ~danie wymaganego stażu pracy, wyksztalcenia 

i przygotowania zawodowego- w przypadku 6soby niebędącej nauczycielem; 
5) dyplom ukończenia studiów wyższ:ych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu 

kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
6) ocenę pracy, o której mowa w§ 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukaqi Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. U. 

Nr 89, poz. 826 i Nr 1" 89, poz. 1854) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (lJ. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póżn. zm.) oraz nie tocey się przeciwko niemu postępowanie 
dyscyplinarne; / · 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne; 

1 O) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkqi kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o który~ mowa w art. 147 ust 1 pkt 4 ~tawyz dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr15,poz.148zpozn.zm.); 

11) oświadczenie, że kandyd11t wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora. · 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie" w tenninie do dnia 30 czerwca w sekretańacie Urzędu Gminy w Łowiczu 
ul. Długa 12 99-400 Łowicz. 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łowicz. 
O terminie i miejscu przeprowadzęnia pQStępo_wani~,kopkyfS?weg? kanc{Y:Jaci zpstaną pisemnie powiad9"1ieni i.dtjalnie. ~ 
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Sprudaż perfum - .odpowiedniki oryginal
nyclt zapachów. Wysoka prowizja. 
Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Budowlańców, wykończeniowców. 
Tel. !l6o3-753-973. 
Zatrudnię malarza, gipsiarza. 
Tel. 0503-746-911. 

Du7a finna spedycyjna z Teresina poszukuje 
przewoźników z pojazdami: ciągnik o pojem
ności 33 EUP, ,,solo" o pojemności 15-18 
EUP i ładowności min. 8 ton. Preferowane 
pojazdy o zabudowie izbtennic:mtj. 
Tel. 0506-003-207. 
Anna Kris Line z Głowna zatrudni 
szwaczki po szkolach krawieckich do 
przyuc::mnla. Tel 042/719-43-15, 
'11!M3-19, 710-85-04. 

Główna księgowa, wykształcenie wyższe, 
Zatrudnię szwac7ki, mile widziany cały ze- biegle komputer - podejmie pracę. 
spół, prasoWaczkę, stała praca. Finnao ugrun- Tel 0510-249-670. 

Zlecę prace hydrauliczne samoctzleł
nemu Instalatorowi. Tel.~-

-----
Firma telekomllllikacyjna poszukuje osób na 
stanowisko przedstawiciela handlowego. 
Wymagania: dyspozycyjność, zaangaż.owa
nie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
orerujemy: atrakcyjne~°""""~;. (uza-
le:iniooe od osiąganych-~~ l>e:zplat
ne s:zlcolenia. Tel. 0605-033-051. 

towanej pozycji na l)'llku. 
Tel. 0421710-89-94, 0661-918-208. 
Ubojnia drobiu - zatrudni. 
Tel. 0421719-56-78. 
Zatrudnię do prac biurowych. 
Tel. 0698-561-272, godzina 19.00. 
Serwis zatrudni mechaników I elek
tromechanika samochodowego. 
Tel. 042/71~7. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wldeoftlmowanle, fotografo
-.,1e, palna obróbka komputerowa, 
DW. Tel. 046/837-94-85, 060M84-079. 
Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel 0606-852-557. 

Zatrudnię pomoc domową, gm. Bielawy. Zatrudniękierowcę(terenkraju),milewidzia- Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 
Tel. 0604-532-727. 

Jeżeli poszu=u ciekawego I do
chodowego oraz chcesz się 
rozwijać zawodowo, zadzwoń do 
men!łdżera sprzedaży produktów 
ubezpleczenlowo-flanansowych I 
otwartego Funduszu Emerytalnego. 
Tel. 0501-725-14 . 
Zatrudnię fryzjerlcę. Tel 0604-108-443. 
Zatrudnię szwac;zlcj, prasowaczki, krojczych 
i osoby na wykańczalnię. Tel. 0601-635-056. 
Zatrudnię szwaczki i osobę na overlock. 
Tel. 0606-958-480. 
Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic. 
Tel. 0665-202-100. 
Zatrudnię ekspedientkę z wieloletnim do
świadczeniem do sklepu wielobranżowego, 
Łowicz. Tel. 056'493-33-43. 
Dam pracę przy zbiolze truskawek. 
Tel. 0609-561-169. 
fu7mnena- zatrudnię, mcrżliwość plZ}'IJC'Zb
nia. Tel 0602-797-678. 
Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel 046/838-49-28 wieczorem. 
Potizebny muzyk do :respołu. 

oe doświadczenie. Tel. 0603-993-060. 
Oialupoiczo, szycie dzianiny zlecę. 
Tel. 0514-416-744. 
Zatrudnię telemarketera z doświadczeniem. 
Tel. 0512-274-237. 
Zatrudnię ludzi do zbioru bobu. 
T3l. 0697-693-641, 046/838-12-07. 
Przxjmę do pracy w Nieborowie doświad
czonego kuchaiza lub kucharkę i keloerlcę. 
Tel. 0697-997-220. 
Anglia, zatrudnienie od zaraz - rozbiór mięsa. 
Załatwiamy wszelkie funnaloości związane z 
zatnmieniem, zakwaterowaniem ubeąiie=>
niern. Kontakt 1eletOOiczny lub sms z podaniem 
nazwiska i tełefunu sticjooamego m tel 0606-
624-547(Polska), 00447927503468 (Anglia). 
Zatrudnię szwaczki i chalupnlczkl do 
szycia dzianiny (spodnie, spódnice, 
t.aklely). :rei. 0605-347-156. 
Zatrudnię panie do zbierania truskawek. 
Tel. 0661-732-557. 
Zatrudnię dziewczyny do pracy w barze w 
Londynie, praca min 3 miesiip:. 
Tel. 0886-805-851. 
Przyj~ kierowcę z Łowicza do rozwożenia 
gazu. Tel. 0698-411-715. 
Anna zatrudni przedstawiciela han

Zatrudnię tynkany i pracownika remootowt>- c11ow9go w branży dziewiarskiej. Mile 
go. Tel 0606428-162. widziane doświadczenie. Oferty pro-

Tel. 0241285-41-08. 

Zatrudnię do zbimmia truskawek. simy ~ na adres: bluro@ste-
Tel 046/861-11-58, 0604-309-580. , _ve_n....,.p'--. __ 
Zaopiekuję się starszą lub niepelnosprawną :laopiekujęsiędzieclciem. Tel.0509-101-123. 
osobą, Tel. 0667-158-225. Zatrudnię do zbioru truskawek.. 
Mgrfannacj~postiżu-szukapracy. Tel.~ po 21.00. 
Tel. 0696-106-M7. Zatrudnię ekspedientkę, sklep w~ 
Zatrudnię mężczyznę z uregulowaną służbą wlczu o branży spotywczo.tnono 
wojskową, min. zasadnicza s:zlcoia zawado- lowel, znajomość kasy fiskalnej, wiek 
wa, kiauoek mechanicmy, do pracy na tokar- do 3li lat. 'rei. 11696-398-832. 
kach, ftezarl<ach, srlifierlaich. Tel 046/838-59- Zatrudnię do zbioru truskawek. 
92, 046/838-59-45, 0602-249-683. Tel. 046/838-03-95, 0606-441-586. 
Zatrudnię docywtzo tokarza-frez.era z Łowi- Zatrudnię do zbioru truskawek. 
cza lub okolic. Tel. 0504-065-376. Tel. 046/837-23-23. 
Zatrudnię do fumy remontowcH!udowlanej. Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 0888-978-225. Tel. 0694-901-063, 0607-109-599. 
Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel 0888-779-368. 
Budowlańców, wykończeniowców. 
Tel. 0603-753-973. 
Zaopiekuję się dzieclciem. Doświadczenie. 
Teł. 0693-276-589. 
Zatrudnię handlowców, kierownika magazy
nu. Tel 046/838-44-68. 
Zatrudnię szwaczki do szycia bluz.el< z d2ia
nioy. Teł. 0607-443-788. 
Młoda, wyksztak:mie średnie, podejmię pra
cę na 3 miesiące (czeiwiec- sierpień), na tert>
nie Głowna lubŁowicła Tel 0665-219-617. 
Avon - l>e:zplatne zapisy, super prezenty. 
Sms/tel. 0501-032-348, 0421719-44-47. 
Avon - l>e:zplatne zapisy, super prezenty. 
TelJSms 0696-917-023. 
Zatrudnię kierowcę, na ciągnik siodłowy, 
kategorii C+E, okolice Głowna, Strykowa. 
Tel. 0605-097-071. 
lakierników I blacharzy samochodo
wych zatrunię, okolice Głowna. 
Tel. 0509-690-282. 
Zatrudnię kierowcę z kategorią BtC, z okolic 
Głowna, Strykowa, mile widziana znajomość 
mechaniki. Tel. 0605-046-558. 
Zatrudnię szwaczki na dzianinę. 
Tel. 042/71~ 060U1o.884. 
Maxkom Sp. z o.o. zatrudni kominia
rzy, pracowników fizycznych od za
raz. CV wysyłać na e-mail: rekruta
cja@maxkom.prx.pl, fax. 0221729-20-
02, 05-807 Podkowa leśna, box 20. 
Zatrudnię kucharlcę. 
z.duny, tel. 0601-439-657. 
Asystentka stomatologiC'llla podejmie pracę. 
Tel. 0607-522-343. 
Zatrudnię odpowiedzialnego mechanika sa
mochodowego. Tel 0509-020-870. 
Zatrudnię gl32lJJllika, hychaulika. 
Tel. 0501-074-060. . 

Przyj~ do zbioru nuskawek. 
Tel. 0691-267-780 po 20.00. 
Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 0698-645-426. 
Zatrudnię do zbioru truskawek, pra
ca akordowa. Tel. 8668-165-MS. 
Przyjmę szwaczki - bielima. 
Tel. 0501-649-072. 

Dyspozycyjny, doświadczony, kierowca kat 
B - kraj, uprawnienia na wózki widłowe, pil
nie szuka pracy. Teł. 0692-747-704. 
Zatrudnie do zbioru truskawek, z okolic 
Glowoa, Strykowa i Bratoszewic. Plantacja 
znajduje się w Kalinowie. 
Tel 0421719-61-97, po 20.00. J 
Zatrudnię szwac;zlcj, driadina. Głowno. 
Tel. 0602-106-919. 
Przyjmę do zbioru truskawek. 
Tel. 041nl9-66-24. 
Oriflame poszukuje koosul1aotek. Wpisowe 
1 zł do 18.06.06 r. Tel. 0607-840-623. 
Zatrudnię kosmetyczkę. Tel 0603-808-300. 
Firma okienna zatrudni handlowców z wła
snym samochodem osobowym lub dostaw
czym. Rawa Mazowiecka. TeL 0606-952-277. 
Zatrudnię fryzjerkę, Biała Rawska. 
Tel. 0602-352-074. 
Zatrudnię stażystę (konfekcja papieru toalt>
towego) ''Bumi", Skierniewice, ul. Granicz
na 52. Tel. O 461835-90-83. 

I 

Zatrudnię tynkany oraz pracowników ogól
no-budowlanych (glazura, gipsy, docieplt>
nia). Tel. 0602-n9-602. Zatrudnię elektryka 
z uprawnieniami. Tel 0602-779-602: 
T17.ech młodych poSzuiruje pracy na wakacje, 
ocieplenia, dachy itp. Tel. 0513-640-668. 
Fimia remontowo - budowlana przyjmie zlt>
cenia. Tel 0511-874-725: 
Zatrudnię pracowników ochrony, praca w 
Skierniewicach. Tel. 0506-199-920. 
Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, chałup
niczki, Skierniewice. Tel. 0509-513-707. 
Pilnie zatrudnię fryzjerkę. Tel. 0697-777-414. 
Avon - bez wpisowego. SMS/fel. 0502-616-
468, 046/832-74-42. 
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych konsul
tantek. SMS/fe!. 0512-115-030. 
Flnna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich -
układanie kostki i krawężnika. 
Tel. 0601~79. 
Firma budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalności roboty drogowe lub 
ogólnobudowlane do pracy na bu
dowle na terenie całego kraju. 
Tel.~28-.18. 

Studio ,,Kroton" -~a cyfiowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046'837-47-48, 
0606-870-767. 
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. 
Wideofilmowllhie ,,Kasia" - profesjonalnie, 
tanio. z.djęcia. Tel. 046/837-87-68, 0602-633-
407, 0606-662-878. 
Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473. 
Videofilmowanie, tel. 0698-618-749. Fotograf; 
tel. 0602-695-737, www.fotojack.prv.pl 
Video - Foto, magla obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 
Nie ryzykuj utraty bezcennydl wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVb. Tel. 050M20-30ó. 
Plmgram kasety wideo na płytę DVD, 
24 h.lel. 0508-132~. 
Video-Foto "Clip", śluby, komunie, chrzty, 
przegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. · 
Tel. 0661-723-002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

UklHanłe kostki brukowej. 
Tel.~19. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel 0668-262-745. 
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnę1IZ od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Układanie F1':Y· terakoty, panele, gładź i 
inne wykonczenia. 
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760. 
Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel 046/862-84-00, 0502-370-226. 
Ins!alacje elektryczne, przyiącza, naprawy. 
Tel. 046'837-30-52, 0600-764-110. 
Glazitra, terakota, gipsy, malowanie. &io, 
solidnie. Tel 046/830-23-51, 0600-488-382. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, mo
zaikowe. Tel. o6o6428-162, 046/839-62-30. 
Remonty kompleksowe budynków wewnąlIZ 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Ukladanle kostki - solidnie, dokład
nie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-<ł1U69: 
Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 
Dachy, pm:r6bki, roboty mtmir.>kie. 
Tel. 0508-213-801. 
Hydraulic:zne - tylko nowe budynki, bezpłat
na wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 
Nowe systemy graewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogrosz.ek, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 
Hydrauliczne uslugl - tanio, szybko, 
~~Tel. 0461837-19-29, . 

Rolety, żaluzje, moskitiery - nowocze
sne systemy do każdego typu okien, 
także bez wlercenia. Łowicz, ul. Ikara 
10. Tel. 046/83744-25. 
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitońng). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolatka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046'837-50-84, 
0601-303-858. 
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, ob
róbki. Tel. 0609-846-316. 
Elektryk - montaż, naprawa. 
Tel. 0697-725-830. 
Układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/a37.a2-99. 
Malowanie, tapetowanie, gładź. płyty gik, 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-00-14. 
Najtańsze docieplenia domów i 
stropodachów granulatem styropia
nu - 7zll1 mkw. Tel. 044/714-21-94. 
Wkłady kominowe. okrągłe i prostokątne, 
przewody i kształtki do kominków. Niskie 
ceny (np. rura o średnicy 120 - (fJ zł). Piaski 
5 le.Nieborowa. Tel. 046'838-56-76, 
0605-286-268. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 
Bramy prz.esu~ balustrady, dtzwi, ogroctm. 
nia, siatka ogrodzeniowa + montaż. 
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390. 
Gipsy bezpyłowe, malowanie, panele, adapta
cja poddaszy. Tel 0508-168-659. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, pod!~ docieplenie bu
dynków. Tel 0505-024-964. 
Centralne ogrzewanie, kotłownie na 
grosz:ak- Tel. 0602~5. 
Docieplanie \iudyoków granulatem styropia
nu (szczelin ~ennych). Tel 0603-293-106. 
Usługi hydrauliczne, kanalizacyjne, c.o. 
Tel. 0696-098-909. 
Kolektory słoneczne - wykonawstwo, mon
taż Tel. 0696-098-909, 0608-101-676. 
Centnm Sprmdaty Rynien I Blacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU „KosmoR Witold Ko
smowski oferuje po najnlżRych ce
nach blac:hodachówkQ SZW9dzka I fiń
ską, blachy trapezowe, podbitkę 1 ryn
ny. Krycie dachów - usługi dekarskie. 
Tel. 0600-367-696, 046/839-28-60. 
Krycie dachów. Tel. 0604-456-925, 0608-
409-Q&, 0694-954-243, 0604-459 448, 
0609-846-316, 0503-105-024, 
0694-47CM;14. 
Kamaz, wywrotka - przywóz iwiru Itp. 
Tanio. Tel.~-
Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, 
kosztorysy. Tel. 0502-086-592, 
046/837-78-38. 
Beton, ciecia. wybu1781lla, rozbiórki. 
Tel. 0606-192-951. 
Brukarstwo. Teł. 0606-192-951. 
Układanie kostki betonowcj, granitowej oraz 
inne usługi brukarskie. Tel. 0604-208-087, 
046/837-57-28. 
Panele podłogowe i ściernie, boazeria, malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046'837-10-33, ()(i09-541-373. 
Firma "Kama" oferuje szamba ekologiczne i 
zbiorniki na gJ10jowicę. Tel. 0602-587-341. 
Gladt - kompleksowe remonty. 

Remonty, adaplacje. Tel. 0607-196-356. 
Remonty - kompleksowo. 
Tel. 0600-614490. 
Profesjonalne remonty. 
Tel. 0691-774-281. 
Hydrauliczne C.O., C.W.U. 
Tel. 0691-774-281. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
gładź, sufity podwiesnme, gipsy, malowanie. 
Tel. 0695-135-937, 0606-483-403. 
Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych i gospodarczych, ogroctz.eń z klinkieru. 
Tel. 0606-336-257. 
Ziomowanie pojazdów, zaświadczenia na 
micjscu, możliwość odbioru, skup samocho
dów. Tel 0602-123-360. 
Hydrauliczne usługi c.o., wod.-łlan. -
tanio, krótkie tennlny, z gwarancją. 
Tel 046/837-19-29, 0506--064-122. 
Murowanie budynków mieszkalnych 
I gospodarczych. .Tel. 0661..251-301. 
Wylewki z agregatu mechanicznie za
cierane 9 zł1inkW. Tel. 044/724-19-53, 
~1. -
Murowanie, tynki, docieplenia. 
Tel O 461815-75-85. 
Panele, terakota. Tel. 0694-287-447. 
Gla7.ura, terakota, tanio, solidnie. 
Tel. 0663-999-123. 
Kierownictwo budowy. Tel. 0695-105-025. 
Tarcica skład drewna budowlanego 
krycie i sprzedaż poluyć dachowych, 
ul. Łowicka 141 otiok U-Can.I. Tel. 046/ 
832~ biuro, kom. 0505-038-785. 
Usługi elekjryczne. Montaż instalacji i urzą
dzeń elektryb-znych. Alarmy i domofony. Pra
ce kontrolno-pomiarowe. Tel. 0602-779-602. 
Dachy kryjemy blachą i papą. 
Tel. 0604-182-211. 
Kompleksowe usługi budowlane. My pracu
jemy Ty masz spokojną giowę. 

'Tel. 0602-779~. 
Usługi hydrauliczne. Tel 0603-917-448. 
Usługi budowlane i remontowe. Gładź-gla
zura..terakota-malowanie. Tel 0602-n9-602. 
Dachy, roboty murarakie. Tel. 0509-766-789. 

Tel. 0668-821-933. Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja. 
Elektryczne • p!7.81"Óbid, naprawy. - Tel. 0502-478-440. 
Tel 0601-147-G09. Tynki maszynowe gipsowe i cementowo-
Hydrauliczne - solldnle, niedrogo. wapienne. Tel 0602-779-602. 
Tel. 0601-147-G09. Docieplenia budynków. Tynki akrylowe i 
Elektroinstalacje, domofony, bramonapędy. mineralne. Tel 0602-779-602. 
Tel. 0506-293-053. Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, te
Odwodnienia gruntów, budyoków, wykopy 
fundamentów szamb, usługi koparko-spy
chad<ą. Tel 0604-575-523, 046/837-79-21. 
Remont i wykańczanie roieszkaó, gla7.ura, te
rakota, panele, gładzie gipsowe. Docieplanie 
poddaszy, budynków. Tel. 0605-233-844. 
Gla7.ura, terakota, panele, gładzie itp. 
Tel 0508-313-799. 
Hurtownia wykonuje usługi wykończenio
we wnęlIZ ,,pod klucz" z materiałów wła
snych wlicmnych w usługę- fuktura 7% WJ 
w pomieszczeniach mieszkalnych; ocieplanie, 
ściany z płyt KIG, gładź, glazura, terakota, 
malowanie, UI7ądzmia gm:wcze. 
Tel. 0501-074-060, 0501-074-061. 
Schody, poręcze, drzwi, podłogi, inne (wy
rób i montaż). Tel 046/837-59-11, 
0606-617-497. 
Balustrady ze stali nierdzewnej, daszki łuko
we. Teł. 0504-065-376. 

rakota, plyty katton/gips. Tel. (f.)2-779-602. 
Odnawlanlewmilen. Tel. 0600-979-826. 
Remonty, gipsy, mury, tynki. 
Tel 0693-791-487. 
Elektryk - domy, mieszkania, biura, budynki 
przemyslowe. Alarmy - pomiary elektryczne. 
Tel. 0602-779-602. 
Cyklinowanie i układanie. 
Tel. 046/835-22-56. 
Wanny, odnawianie. 
Tel. 046/830-37-61, ,0603-753-973. 
~ończeniówka - budowlanka. 
Tel. 0603-753-973. 
Pranie dywanów, tclplcerek, mycie 
okien. Tef. 0608-172~ 
046/832-32-12. 
Instalacjeelektryczne, almmowe, RTV; domo
fony, videodomofony, pomiary. 
Tel 0602-779-602. 
i.aluzje, rolety. Tel 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Spawanie alwnioium. Tel. 0504-065-376. 
Usługi koparko-ładowarką, faktury 
VAT. Tel 0601-303-235. , Dachy, konstrukcje, pokrycie, pi:zeróbka. 
Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, Tel. 0509-822-409. 
ścienne, plyty k/g. Tel. 0668-462-197. Usługi koparko - ładowarką, odwodnienia 
Produkcja I sprzedaż: ogrodzenia terenów. Tel. 0500-133-814. 
betonowe, kostka brukowa, daszki na TEK-DOM ocieplanie budyoków w szczeli
słupkl, kolumny wspierające do bu- ny międzymurowe granulatem styropiano
dynków, fontanny I figury ogrodowe, wym. Tel. 046'833-38-50, 0601-692-248. 
przepływy, płyty kamienne i eko. Gładź, glazura, terakota, malowanie. 
Łowicz, os. G6rki, ul. Łęczycka 116, Tel. 0885-316-998. 
tel. 046/837-12-15, 0600-3~25. 
Bramy, ogrqdzenia, balustrady. 
Tel. 0507-9~8-766. INNE USŁUGI 
lns1alacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Monttż, naprawy, konserwacja. Meble pod wymiar- kuchenne, biurowe, sza. 
Tel. 0601-207-689. fy z dtzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Profesjonalne instalacje sygnalizacji wiama- Tel. 0501-707-657. 
nia, poiaru, kontroli dostępu, nadzoru wizY.i- Usługi transportowe - Renault Master, fuktu-
nego (monitońng). Tel. 0601-207-689. ry VAT. Tel. 0607-406-024. 
Spawanie aluminiwn, kwasówki, ż.eliwa oraz Naprawa komputerów i inne usługi 
plastiku, ul. Warszawska 94. komputerowe. Tanio I solldnle. 
Tel. 0698-467-889. . Tel.OSOS-006-331. 
Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 
Gla7.ura, terakota, gładzie gipsowe, malowa
nie, usługi hydrauliczne. Solidnie. Tel 0514-
670-013. 
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki prze
ciw owddom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
Fachman" - uslugl hydrauliczne, n<>
woczesne technologie zgrzewcze. 
Tel. 0889-419-137, 0461837-97-91. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. TeL 0604-391-092. 
Zespół - fywa, dynamiC'llla muzyka, !Ikonie
on, saksofon, gitara, wodzirej. Baj0C1J1eoświe
tlenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
wieczorem. 
Anteny - monttż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 
Zespół - wesela. Tel. 046'838-66-46. 
Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 
Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Zatrudnimy pracownika do działu 
eksportu - przerób uszlachetniający. 
Tel. 0461837.a2-n. 

Firma zatrudni kierownika robót dro
gowych. Tel. ~28-. 11. 

Usługi koparko-ładowarką Catetpillar. 
Cyklinowanie, układanie, laklerowa- Tel. 0604-224-439. 
nfe - profesjonalnie - „EFEKr. =a owy przewóz osób, busy, 18 

mie se, 8 miejsc. Tel. 0602-081~1, 
38-70-32. 

Zatrudnię pracownika do obslugi stacji gazu 
(emeryt lub rencista). Tel 0604-208-588. 
Zatrudnię lakiernika lub pomoc lakiernika. 
Tel. 0604-208-588. 
Zatrudnicc kierowcę C+E, mile widziane do
świadczenie. Tel. 046/837-92-05. 
Zaopiekuję się dziecl\iem, posprzątam - nie
drogo. Tel. 0663-126-389. 
Zatrudnię mechanika samochodów osobo
wych i ciężarowych z doświadczeniem. 
Tel. 0602-470-439. 
Zatrudnię murarza na Ytong. 
Tel. 0604-442-644. 
Avon - zostań konsultantką a otnymasz w 
prezeucie kosmetyki, biżuterię, zi.-garek, tor
bą. Tel. 046/8~8-60-60. 0663-766-602. 

Finna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. 
Tel. 046f833.SB..28 -· 11. 
Zatrudnię operatorów maszyn bu
dowlanych (koparko-ładowarka, rów
niarka, walec). 'rei. 060l-755-726. 
Firma zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym I drogowym. Tel. 046/833-98-28 
w.11, 060f-298-842. 
Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kat. B, C, D, E. Tel. 
llontaktowy ~7-100. 
Rozdawanie ulotek. Tel. 0513-135-270. 
Firma samochodowa w Skierniewicach za
trudni lakiernika, pomocnika lakiernika, bla
charza, uczniów. Tel. 0602-528-235. 
Do roznoszenia ulotek. Tel. 0513~135:310. 

Tel.~- Tynki, gipsy, glazura, terakota. 
Tel.~. 0605-403-364. Tynki, posadzki - wolne terminy. 

Tel. 0503-077-863. 
Cyklinowanie, układanie parlóetu. Tel. 0604-
3U.89 I zmieniony na 0668-750-437. 
Kominki - budowa, montaż, ogrze
wanie domów. Tel. 0461837-44-35, 
0600-294-318. 
Dach-Łux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blaciloda<:hówek, dachó
wek ceramicznych, blach trapezo
wych, rynien renomowanych flnn, 

e
bltkę I Inne akcesoria dachowe. 

bra jakość, konkurencyjne ceny. 
wladczymy usługi blacharsko-dekar

skie, krycie dachÓw. Łowicz, 1,11. Jana 
Pawia 1r23. 
TelJfax 0461837-61-31, 0509-729-619. 

Usługi elekllyczne. Tel. 0608-124-443. 
Dachy - konstrukcje, poluycia, napra
wy, konserwacje. Tef. 11461839-18-37, 
0609-227-348. 
Usługi remontowe, wykończenia wnęlrZ, gla
zura, terakota, docieplanie budynków, klin
kier. Tel. 0880-542-743. 
Do wynajęcia podnośnik elekllyczny 220V. 
wysokość podnoszenia do I 2m, udźwig 170 
kg. Tel. 0608-627-977. 
ModemiZacja łazienek, kuchni, schodów, elt>
wacji zewnętrnlych. Gwarancja montażu. 
Tel. 0602-648-497. 
Gla7.ura, u.mota, gładzie, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Projekty giaficzne, praygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 

./ PROJEKJ' 

Wymiana pasów w verticalach oraz 
tkanin w roletach. Tel. 046l830-04.o2, 
0601-226-944. 
Śluby WV Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 
Skórzaną, kożuchową odzież - naprawimy, 
przerobimy kompleksowo Renowacja. Ło
wicz., róg ul. Bolimowskicj i ul. Baczyń<Jkit>
go, środy 11.00-17.00, w olcresie od 15.05.06 
do 01.09.06. nie czynne. 

Dezynsekcja, delatyzacja w HACCP. 
Tel. 0504-171-191, 044(725-02-95. 
RTV Serwis - naprawy a-rancYine I 
pogwarancyjne, autoryzacje -tlrm: 
Sony, Phlllps, LG, JVC, Thomson, 
Samsung, Pioneer, Shalp I lme. Ło
wicz, ul. Krakowska 11. 
Tel. 046/837~. 
Śluby- czarne BMW 3, BMW 5. 
Tel. 0508-909-732. 
Noclegi dla firm, Łowicz. Tel. 0508-718-509, 
0603-100-171. 
Zespół muzyczny, wesela. Tel. 046'838-39-
23, 0601-854-67. 
Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0509-766-163. 
Przeprowadzki. Tel 0605-303-836. 
Usługi fry$rskle, damsko-męskie, na 
telefon. tailio. Tel. 0661-192-413. . 
Stół wiejski z dowozem - wypożyczę. 
Tel. 0602-674-a91: 
Usługi koparlco-ladowarlcą, samochody, gruz, 
śmieci., Tel. 0505-663-306. 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 
Śluby - Mercedes „Okularnik''. 
Tel. 0692-747-704. 
Rusz!owania warszawskie - wypożyczam. 
Tel. 0697-923-472. 
Zespółnawesela,solisdca. Tel.0693-754-349. 
Anteny RTV - SAT - sprzedat, ceny 
hurtowe, profesjonalny montaż, na
prawa. Tel 0601-147-G09. 
Prawnik - porady, pozwy, wnioski, 
tanio. Tel. 046/837-70-96, 0512~ 
DJ - piofesjonalnie poprowadzi ka7.dą irqxe
zę - wesela, bankiety, imprezy okoliC21XŚ:io
we. Tel. 0604-281-361. 
Usługi transportowe, samochód dostawczy, 
filktura VAT. Tel 0501-154-218. 
Tanie usługi transportowe, samochód dostaw
czy Iveco, blaszak. Tel. 0886-300-130. 
Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierz.onego, sal weselnych, 
bankietowych, pnyjęć okoli<;znościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła 
Tel. 0603-953-048, 0513-529-864. 
Meble pod wymiar (szafy przesuwne, ganle
roby, kuchnie itp.) , tanio. 
Tel. 0889-474-502, 0889-562-140. 
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicerló meblowej. Tel. 046'837-73-07, 
0694-876-103. 
Polecam samochód do wynajęcia na W'OCZy
stości ślubne. Tel. 0511-924-740. 
Kredyty gotówkowe również dla zadłużo
nych. Tel 0502-762-462. 
SCART" seiwisRJV -naprawaspu.ęni radio
wo-telewizyjnego - gwarancje. Łowicz, ul. 
Łódzka 47. Tel. 0604-774-760, 
046/837-06-02. 
Pranie dywanów, tapicerlci meblowej, samo
chodowej w zakladzie i u klienta + usługi 
remontowo - budowlane. Tel. 0501-431-978. 
Zespół muzyczny - wielole10ie doświadcze
nie. Tel 0606-908-346. 
śWklCOWal11e uszu. 
Tel. 0887-044-104 od 18.00-21.00. 
Śluby - Jaguar (wolne terminy) - niedrogo. 
Tel. 0880-484-253. 
Naprawa sprzętu AGD - aąścl. 
Tel. 0510-158-880. 
Wywóz nieczystości płynnych. 
Tel. 0500-190-988, 0501-637-143. 
Zespół muzyczny, wesela, bale, przyjęcia 
- tanio. Tel. 0511-870-127, 0505-819-002. 
Kominki, projektowanie, montaż, ser
wis, 200 wzorów. Tel.'046/837~2. 
0602-282-415. 
Zespół muzyczny z wokalistką - wesela. 
Tel. 0502-473-091. 
Naprawa komputerów. Tel. 046/837-74-21, 
0500-104-432. 
Zaginęła legitymacja studencka nr 232515, 
w przypadku znalezienia proszę o kontakt: 
tel. 0665-419-790. 
Śluby - Skoda Octavia. Tanio. 
Tel. 0695-774-207. 
Otwarty fundusz emerytalny ,,Alianz" . 
Tel. 0501-975-297. 
Naprawa sprzętu AGD, SkicmiC\vice, ul. Ba
torego 37f39. Tel. 046 832-62-03. 
Serwis komputerów. Tel. 0507-016-837. 
Księgowość- pełna, upros:zcwna, VAT, ZUS, 
kadry, licencja MS. Tel. 0693-424-793. 
Wesela, z.esp6ł z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 
Profesjonalna obsługa imprez mu
zycznych, flnnowych, koncerty, we
sela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 
Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u 
klienta. Tel. 0509-620-300 w godz. 8.00 
-20.00. 
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Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukart<ę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed ki
nem Polonez. 
Tel. 050!M;2()..300, 0508-132~. 

www.schodyparkiety.pl 
Bagażówka, przeprowadzki. 
Tel. 0601-34-71-70. 

Głęboki relaks. Tel. 0887-044-104 w Pszenica- sprzedam. Tel. 046/838-78-46. Sprzedam dmuchawę do siana. 
godz. 18.00-21.00. SkJma w kostkach _ sprzedam. Chruślin 51, Tel. 046183848-1 Z: 
Język niemięcki - solidnie. tel. 046/839-22-83. Sprzedam śrutownik bijakowy. 
Tel. 046/837-34-87, 0695-774-273. Przyczepasamozbierająca,dmuchawa-sprz.e- Tel. 0503-639-101. 

Mgr matematyki. Tel. 046/837-53-15. dam. Tel. 0886-955-837. Sprzedam słomężytnią(duż.e bele). 

Angielski - profesjonalnie. Białkowanie obór. Tel. 0503499-480. Tel. 0691-73(}.140. 

Tel. 046/837-53-15. Ule_ sprzedam. Tel. 046/861-26-46. Sprzedam Kosa do nawozów. 

Pracamagisteiska-pomoc. Tel. 0698-612-234. c.355, nowe ogumienie, stan bdb-sprzedam. Tel. 046/838-79-59. 
Tel. 046/838-0242. Sp<zedaż tal=ówek, agregatów, kabin, imi

Sprzedam przydomową oczyszczal-
nię ścieków. Tel. 0500-158-M4. ROLNICZE Przyczepa 4,5 t, wywrot 3-stronny - sprze-
Uldadanie kostki brukowej. dam. Tel. 0605-896-130. 

jek. Tel 046/83-7-53-86. 

Spnedam młodą krowę i jałówkę na wyciele
niu. Tel. 046/838-11-90. 

Tel. 0508-178-189. .Śrutownik walcowy - sprzedam. 
Os:=.ęd7llj 60 _ 130"/o na impulsach telefo- Schładzalniki do mleka, róine pojemności, Tel. 088(}.511-791. 
nicznych Tel. 0513-135-270. serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, Łubianki drewniane - nowe, plastikowe 

Projektowanie i aranżacja wnętrz. 
Tel. 0607-074-605. 

MATRYMONIALNE 
Mily, wykszlalcony, o wysokiej kultu
rze osobistej, brunet, 53 lata, wysoki, 
przystojny, zadbany, elegancki. Po
trafi wiele w domu zrobić, smacznie 
gotować. Poślubi elegancką, nie
konfliktową panią, poważnie myślą
cą o życiu we dwoje, która prowa
dzi własną działalność gospodar
czą lub poważny biznes, w którym 
pomogę. Jestem o stałym docho
dzie. Tel. 0502-404-053. Powabie ofer
ty, Przelotne romanse mnie nie Inte
resują. 

Jestem wdowcem, mam 64 lata poszukuję 
skromnej Pani, mo7.e być inwalidka 
Tel. 0500-473-227. 

I 

KOMPUTERO 
-PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz. Tel 046/837-78-7 I, 
0602-277-013. 
Komputeropisanie - tanio. 
Tel. 060(}.539459 po 14.00. 

Komputerowe JJ17.CPisywanie prac, wykresy, 
rysunki - szybko, solidnie. 
Tel. 0693-552-236, 046/837-27-00. 

0505-039-888. _ używane - sprzedam. Tel. 0241277-94-27. 
Spnedam 1J1ZYC7.epę D47 A. 
Tel. 024/285-52-9$, 0606-187-444. 

Suche wyslodkl melasowane I sypkie 
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71, 
0602-235-159. 
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-191, 044/725-02-95. 
Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 0605-255-814. 
Dmuchawy do zboża niemiecki - spnedam. 
Tel. 0241356-27-60 do 20.00. 
c-330, 360, MF, silniki, wały korbowe, 
pompy wtryskowe, osie przednie (kpi.) 
„Rol-łnwest" Bielawy. 
Tel. 0506-140-684. 

Kiszonka z kukurydzy wieloraka; podwozie 
od beczkowozu 4000 I - sprzedam. 
Tel. 0241285-81-42. 
Kosiarka rotacyjna RZF 165 -sprzedam. 
Tel. 0691-734415. ' 

Sprz.edam jałówkę, wycielenie: koniec c::n::rw
ca Tel 046/838-69-72. 
Kombajn Karlik, przyczepa zbierająca. agre
gat uprawowy, wałek stnmowy, obiearaczka 
do cebuli - spnedam. Tel. 0691-961-159. 

Sprz.edam zbiornik 425 I do mleka, 1997 rok. 
Tel. 046/838-72-26. 
s(irzedam redełka 5. Tel 046/838-47-23. 

Sprzedam krowy na ocieleniu (likwidacja 
stada). Tel. 060(}.275-136. 

Sprzedam słomę belowaną. Nieborów 60 
wiadomość po 17 .OO iu6 w sobotę. Sprz.edam nową kolumnę parnikową, 

Tel. 0602-709-962. 
~~Claas46. Tel. 046/837-08-07, Sprzedam taleu.ówkę 16. Tel. 0601-067-637. 

Sj)rzedam warchlaki duńskie i litew
skie. Tel. 0504-270-890, 0606-317-łl61. 
Skup ży1a, spr7.edaż otrąb, śruty kukurydzia
nej, śruty pszenno-owsianej w plOpolcji 2: I. 
Retki 36, tel. 046/838-73-28, 
046/838-73-45. 

PrzewO'Źny tartak oferuje usługi na miejscu u 
klienta. Maksymalna długość I 0,5 m, maksy
malna grubość do 1 m Tel 0504-013-528. 

Krzewy ozdobne. Tel. 042f710-73-13, 
Głowno, ul. Bielawska 35. 

Sprz.edam ziemię, 5 ha w Płaskocinie. Wiado
mość: Wicie 54, tel. 046/838-4(}.8 l. 
Owies, jęczmień, słomę prasowaną - sprre
dam. ałuny Wieś 160, tel 046/839-11-61. 

Ogólnoużytkowe kurczęta zaszczepio
ne I odhodowane. Leśniczówka 52 k. 
Soboty, tel. 046/838-28-07, 
0889-910-653. 
Sprz.edam żyto i słomę. Tel. 0606-364-262. 

Sprzedam ciągnik rolniczy T-25, stan 
dobry. Tel. 046f839-65.30. 
Sprz.edam żyto, siano belowane i luzem, sl<>
mę belowaną ze stodolY. Popów 73, 
tel. 0602-875-904, 046/830-32-46. 

Jałówkę na wycieleniu (15.06.2006); dojar
kę nie używaną - sprzedam. Kompina 30. 

Kombajn ziemniaczany Anna, 1988 rok, pc>
dajnik kubełkowy do zbo2a - sprzedam. 
Tel. 0601-342-165. 

Bielenie pomieszczeń gospodar
czych (obór) -tanio. Tel. 050~ 
044/7~20. 

Sprz.erlain mieszankę około 50 t i Odcan 2. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585456. 

Sprzedam plug IV i V Grudziądz. 
Tel. 046/838-79-27. 

Sprzedam MF, 24000 z1, stan idealny . 
Tel. 060(}.82(}.374. 

SprzedamBizon, 1988rok. Tel.0600-8W-374. 

Sprzedam wózek widiowy Toyota, GPW. 
Tel. 060(}.82(}.374. 
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Sprzedam ciągnik C-360 3P, I właściciel, Schładzalnik do mleka, 430 I -spnedam. 
stan bdb. Tel. 046/837-11-86, Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531. 
0606-967-890. Pług tnyskibowy i dwusktbowy--sprzedam. 
Kosiarka dyskowa Samasz 2,5 m; przetrnl- Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531. 
sałkc>-zgrabiarka 7 - sprz,edam. 
Tel. ()461838-98-03. 

Sp!7.Ćdam ciągnik Ursus C-360, 1997 rok, 
składak, stan idealny. Tel. 0660408-769. 

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 7400 
zł, brony talerzowe 2400 zł, rozsiewa
cze 710 zł I Inne. Gotówka, raty. Tel. 
044/756-40-35, 0697-210-260. 
Sprzedam basen do mleka, poj. 525 I. 
Tel. 046/838-28-04. 

Sprz.edam dojatkę mało używaną, 2-konwi<>
wą, Tel. 046/83(}. 32-69 po 20.00. 

Sprzedam pszenżyto, plug 4, kabinę blaszan
kę. Tel. 060(}.415-353 wiecz.orem. 

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 ziemi, U12ecze; dmuchawa do siana 
- sprzedam. Tel. 046/838-75-11 po 20.00. 

Kombajn zbożowy New Holland 133 Claj
son, w pełni sprawny - tanio sprzedam. 
Tel. 0421719-90-02. 

Owies -sprzedam. Tel. 0512-335-957. 

Zbiorniki o pojemności 30 tys. titrów, przy
czepkę rolniczą jednoosiową do p12ewozu 

~~~: 0607-57M70. 

Rozrzutnik, przecząsacz, zgrabiatkę do siana 
- sprzedam. Tel 0421719-71-39. 
Sprz.edam owies. Tel. 0694-306445. 

Sprzedam plugi 3 i sadzarkę dQ ziemniaków -
stan idealny. Tel. 0604-281-093. 

Topole, 5 szt., ścięte- spu.edam. 
Tel. 0241277-91-85 po 20.00, Kiernozia. 

Sprzedam kombajny zbożowe Forshnitt: E-
514, 1989 rok z sieczkamią. E-512, 1981 rok, 
stan baidw dobry. Tel. 0604-961-560. 
Spnedam zboże, mieszankę zbożową, 
Tel. 060(}.357428. 

Kupię IJIZYC7.epę sztywna, 4l 
Tel. 046/839-1343. 

Sprzedam jęczmień, żyto, pszenżyto. Urzecze 
48, tel. 046/838-77-14. . 
Sprz.eclam I02JZUlnik obornika ]-osiowy, opry
skiwacz 3001 Pilmet Tel 0241277-73-63. 

Sprz.edam kosiatkę Osę, w~tylatory o śred
nicy 80 - 2 szt; SUS'llllilię workową, Wierzno
wice 20. Tel. 046/838-77-31. 

oferuje autoryzowany dystrybutor 
oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 

Komputeropisanie. Tel. 046/833-1(}.79. 

Cięcie siana na kiswnkę. Tel. 0668-327-331. 

Ziemiętorfową-sprzedam. Tel.0507-105-979. 

Spnedam przycr.epę samozbierającą. 
Tel. 046/838-74-91. 

Żyto - sprz,edam. Tel. 046/839-29-89. 
Sprzedam ciągnik 902; plug 4-skibowy; ta
leraówkę; agregat uprawowy; bronę 5-pol<>
wa; beczkę asenizacyjną 6000 I; siewnik 
zbożowy; rozIZUtnik obornika. 

Sprzedam agregat uprawowy 4,20 m, przetrzą
sacz karuzelowy, śrutownik walcowy, rcmzut
nik obornika 2-0siowy. Tel. 0606-882-785. 

,....L, ____ "'!'9 __ .......... __ .... ~-------
Firma „KOPER" Spółka Jawna 
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA 

tel./ fax (046) 837-13-58, 
bezpłatna informacja 0800 SO SO 39" 

NAUKA 
Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Matematyka Tel. 046/837-85-96. 

Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel, 0502~2-694. 
Techniki relaksu, wizuali7.acja zdrowia 
Tel. 0887-044-104 w godz. 18.0(}.21.00. 

Tel. 046/838-7644. 

Maszyna wałkowa do cebuli - sprzedam. 
Ła7.niki 33, tel. 046/838-72-74. 
Gospodamwo rolne o pow. 15 ha z budyn
kami. Tel. 060(}.498-272, 0606-214-119. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. ' 
Sprzedam 3 t ży1a, 5 t mieszanki. Skaratki, 
tel. 0602-133-182. 

Sprzedam włlz konny, sieczkarnię, śrutownik, 
wialnię oraz narzędzia c~owe: kultywa
tor, kosiarka zaczepiana, Silnik elektryC211y 4 
KW, siewnik nµny, opielacz nµny. 
Tel 0602-657-161. 

KOTLY NA EKOGROSZEK 
~OTLY MIALOWO-W{GLOWE·~I? 
GRZEJNIKI ALUMINIOWE 

wylcom,Jemy 
lmtalat:Je c.o. z 7% VAT 
* bezpłatne koaztorysy i porady techniczne 

ŁOWICZ, ul. Napoleońska 12, tel. (046) 837-83-93 
~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 

GŁOWNO, ul. Bielawska 17, tel. (042) 719-15-26 

• wymagamy tylko 500 zł dochodu 
• proste i szybkie procedury 
• bez opłat wstępnych 

Bezplatn e komputerowe badanie noku 
oraz pełne badanie olmllstyczne 

przez specjalistę 11° 

Mari Kowals_lm_ 
KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA WllYTĘ 
ZAPISY W REJESTRACJI (046) 837-38-30 

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY! 
DLA STAŁYCH KLIENTÓ 

"- upusty i rabaty 
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U NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku_ w Nowym 
Łowiczaninie otaz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam 2 jałówki cielne. 
Tel. 046/838-45-81. 
Kupię przy<=pę jednoosiową powyżej 2 t z 
wywrotem do tyłu. Tel. 046/838-13-02. 
Sprzedam nową oponę na tył C-330 za pół 
ceny; prz.etr.ząsacz do siana, konny, widełko
wy i na wałek Tel. 046/838-13-02. 
Sprzedam ciągnik Białoruś 70kM, I wlaści
cie~ 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. 
Sprzedam glebogryzarkę. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam rozsiewacz nawozu 2-teleizowy, 
prawic nowy. Tel. 0601-205-103. 
Sprzedam C-330; pług4; rozrzutnik; talerzów
kę; 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 I OOO 
I; silnik 4,5 kW; dojarl<:ę Alfa Lava!, szwedz
ką; dmuchawę do siana. Tel. 0880-653-590. 
Sprzedam mies:zankę zbożową. 
Tel. 046/838-57-90, 046/863-61-11. . 

Sprzedam przetrzą=zo-zgrabiarl<:ę 7; pług 
podorywkowy 5; tr7.ąsalkę konną 
Tel. 0888-764-450. 
Sprzedam przy<=pę D-55, 6 t, wywrot; dmu
chawę do siana; przettząsacz widełkowy. 
Tel. 0692-481-645, 046/838-72-06. 
Zbiór sianokiszonek sieczkarnią sa
mojezdną. Tel.~-

Sprzedam kombajn calorzedowy do, porze
czek Tel. 0604-463-486. 
p . wytłoki z jabłek. . 
T~ . . 

Sprzedam psmiżyto - 7 ton. 
Tel. 0603-401-075. 
Sprzedam prasęZ-224. Tel. 046/838-14-ll. 
Zbiór sianokiszonek, siana, prasą 
Claas z dużą siłą zgniotu, z nożami 
do cięcia masy (roto catem), siatka 
lub sznurek. Romax, tel. 0604--071h564. 
Zbiór zielonek (sianokiszonek) nową 
przyczepą samozbierającą Claas Qu
antum 5500 z roto catem, sieczkarnia
mi Claas Jaguar 840, 690. 
Romax, teł. 0604--078-564. 
Sprzedam C-28. Bobrowniki 163. 
Tel. 046/838-66-74. 
Bizon Z056, 1979 rok, do remontu, cena do 
117.godnienia - sprzedam. Tel. 0607-292-261. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Stachlew 52. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-86-26. 
Sprzedam sieczkarnie jednorzędową Potin
ger 2, stan bdb. Tel. 046/838-70-03. 
Sprzedam młocarnię wąskC>-Om!otową z pra
są, 2 krajzcgi, klepkę brzozową 
Tel. 046/861-12-13. 

Sprzedam słomę. Tel. 0665-850-910. 
Kombajn zbożowy, sz.er. 3,20; siewnik zbo
żowy, sz.er. 2, 70 - sprzedam 
Tel. 0601-884-099. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/837-11-60. 
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu oraz 
krowę. Tel 046/838-13-8 l. 
Kultywator- tanio kupię. Tel. 0504-404-621. 
Zatrudnię osobę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 
Sprzedam schlad:zalnik do mleka Alfa Lava!, 
330 I, 1999 rok. Tel. 046/838-73-95, 
0887-978-144. 
Poszukiwanie wód głębinowych. 
Tel. 0604442~. 
Kombajn buraczany jednorzędowy Stoli 
- sprzedam. Tel. 0502-930-81 l. 

Jałówka ~ielna, termin: 6 lipiec - sprzedam. 
Różyce Zurawieniec 6, tel. 046/839-42-58. 
Krowa na ocieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-47-78. 
Słoma belowana - sprzedam. 
Tel. 046/838-84-48. 
T-25A- sprzedam. Tel. 0503-654-884. 
Ciągnik C-360 3P, 1985 rok, I właściciel; 
talerzówka3m-sprzedam Tel.0661-922-891. 
Ciągnik Ursus C-385, 1980 rok; Fiat 126p, 
1996 rok - sprzedam. Tel. 0511-371-130. 
2 jałówki na ocieleniu (lipiec) - sprzedam. 
Gągolin Zachodni 24. 
Jęczmień paszowy- sprzedam. 
Tel. 024/285-39-73. 
Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik oborni
ka, siewnik Poznaniak, pług 3-skibowy. 
Tel. 0241277-4§:Q9, 0653-555-430. 
Sprzedam słomę. Tel. 0241277-93-64. 
Sprzedam widlak ciągnikowy do przodu 60 
lub 30. Tel. 0507-348-335. 
Sprzedam sieczkarnię Forscbnit, stan ideal
ny; rozsiewacz Ley, 2002 rok. 
Tel. 0693-824-736. 
Owies, mieszankę zbożową - sprzedam. 
Tel. 046/874-61-62. 
Sprzedam sieczkarnię fabrycznie nowe do 
Bizona wągrowieckie standardowe lub elek
tryczne. Tel. 0509-083-222. 
Przy=iię zbierającą T 072, opryskiwacz Ter
mit 317 - sprzedam. Tel. 0602-121.614. 
Sprzedam zbo?.e. Tel. 0421719-56-78. 
SPfZedam pług 4-skibowy Atlas zabezpiecze
nie na kamienie, kolczatki do pługów, dojar
kę Hektor kompletną w ocynku, pług 4-ski
bowy obrotowy Overo, siewnik Amazone 
D7 czterornetrowy. Tel. 0509-083-222. 
Przycz.epę Sanok, 1990 rok, 11,5 tony- sprze
dam. 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. 

Sprzedam żyto, owies, mies:zankę. Ładowacz Tur Ł-106, 2005 rok, do ciągnika 
Sromów, tel. 046/838-44-77. MTZ. Tel. 0692-601-689. 

Sprzedam słomę 400 belek, ze stodoły. 
Tel. 0421719-75-38. 
Mieszanka, pszenica. Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły. 
Tel. 0505-694-513, 0505-292-523. 
Sprzedam słomę z mieszanki. 
Tel. 0689-556-743. Zielkowice 185. 
Sprzedam słomę żytnią, w okrągłych belkach, 
2 t żyta, oddam za darmo gałęzie. 
Tel. 046/838-77-83. 
Widlak Rak, 1991 rok - sprzedam. 

, 'Iel:-0509-293-050. 
Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 2,20 
m, 5 m, Gruber 2,1 m; śrutownik bijakowy; 
pług 3-skibowy obrotowy; siewka do na
wozu; siewnik, dmuchawa do zboża, siecz
karnia jednorzędowa do kukurydzy. 
Tel. 0509-293-050. 
Sprzedam pszenicę, dmuchawę do siana - 250 
zł. Tel. 046/838-75-01. 
Kupię ciągnik, prasę - mogą być do 
remontu. Tel. 0607-809-288. 
Sprzedam pszenicę i owies. 
Tel. 046/838-98-48. 

Bielarl<:a, grabiarl<:a, wialnia - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 
Biz.on Z-056, 1980 rok, stan dobty; przycze
pazbierająca T-072, 1990rok, stan bdb-sprze
dam. Gaj 6, gm Bielawy. 
Sprzedam mieszankę zbożową, słomę belowa
ną Tel. 046/838-15-16. 
Sprzedam Ursus C-360, prasa Z-22411, odran 
2A. Tel. 0500-222-737 
Zetor 7245 lub 7711 - sprzedam. 
Tel. 0501-504-723. 

Mies:zankę zbożową, 4 tony - sprzedam. 
Tel. 0512-526-561. 
Sprzedam jałówkę cielną 
Tel. 042/719-24-02, 0693-350-873. 
Sprzedam silnik SW 400 do kombajnu. 
Tel. 0503-065-714. 
Sprzedam krowe, likwidacja stada 
Tel. 0693-341-608. po 18.00 
Prasę Polską i kombajn Bolko - sprzedam. 
Tel. 0508-364-849. 
Orkana i kombajn Karlik - sprzedam. 
Tel. 0503-491-575. Ursus 4512, U912, prasa Z-224 - sprzedam. 

Tel. 046/838-90-06. 
Sprzedam krowy po wycieleniu, 3 - 7 lat 

Ursus 1014, 1998 rok; Bizon Z-056 - sprze- Tel. 042/719-64-57. 
dam. Tel. 0501-504-723. 
Ursus C-385A 4x4 - sprzedam. 
Tel. 0500-222-737. 
Sprzedam żyto i mieszankę. 
Tel. 046/838-15-87. 
Sprzedam bcyczkę. Tel. 0601-662-927. 
Sprzedam jałówkę po wycieleniu. 
Reczyce 33. 

Kupię stanowiska do obory. 
Tel. 0500-808-242. 
Agregat do do=zowni, 2500 !/min, z per
kińsem Pompę z przystawką do ciągnika, 
18001/min. Motopompę strażacką, 1500 li 
min, wydajność wody. Tel. 0510-281-982. 
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu. 
Tel. 0421719-62-07 po 18.00, 0691-826-802. 

Sprzedam pług 4-skibowy, stan bdb. ~ 
Tel. 0505-784-100. 

• ,_Sprzedam krowę. Tel. O 461831-34-87. 

Sprzedam dmuchawę do siana, 2 silniki I Ok W 
i 3 kW. Tel. 046/837-95-13. Sprzedam prasę Sipma Z-22411, stan bdb. 

Tel. 0694-517-481. 

Sprzedam ciągnik C.40.l l. Tel. 0604-681-375. 
I'rzyjmę osoby do rwania truskawek w Re
gnowie. Tel. 0603-898-054. Sprzedam śrutowniki bijakowe, ssąco-tłoczą

ce, 7,5 i 11 kW; dmuchawę; pług obracalny 3 
mały. Tel. 046/838-46-19, 0691-979-270. 
Sprzedam przy=iię samozbierającą 
Tel. 0888-397-320. 
Sprzedam Ursus 4512, 1993 rok, siewnik 
poznaniak 2, 7 m, pług 3-skibowy, kultywa
tor 16. Tel. 046/838-12-50, 0880-876-028. 
Sprzedam 2 t żyta 
crui,.no 37, tel. 0609-788-366. 
Przyczepa samozgamiająca z n<Yi.arni i gnio
townikiem, jednoosiowa, stan banlzo dobcy, 
tecbnicinie sprawna, cena 9000 zł - sprzedam 
Tel. 0888-662-189. 
Kupię owies, pszenicę, pszenżyto. 
Tel. 0693-841-304. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie 
30.VI. Tel 046/838-46-51, 0694-567-258. 
Sprzedam słomę ze stodoły. 
Tel. 046/838-13-37. 
Sprzedam prasę Class 46. Tel. 607-168-196. 
Tanio sprzedam eternit 
Tel. 0507-046414. 
Sprzedam trawę do koszenia 1 ha 
Tel. 046/837-24-16. 
Spąredam rozrzutnik do obornika oraz słomę. 
Tel. 046/838-7S-83. 
Tanio sprzedam jałówkę na ocieleniu. Mysia
ków 163. 
Uniwersalki plastiki używane - ·kupię. 
Tel. 0509-704-348. 
Kupię talerzówkę i siewnik zbożowy ciągni
kowy. Tel. 0604-842-974. 
Sprzedam scbladzaJnik do mleka 550 I West
falia, 1997 rok, sprowadzony przez OSM, 
dokumentacja Tel. 046/838-46-18. 
Cielęta - kupię, krzyżówki ras mię
snych. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 0241282-27-99, 0602-735-986. 

Ursus 3512, 1998199 rok; prasa Z-22411 Sip
ma, 1997 rok-sprzedam Tel. 0608-420-169. 
Wózek widłowy Bułgar L7 t, spalinowy 
- sprzedam Tel. 0608-420-169. 
Sprzedam goo:zyce. Tel. 046/838-75-88. 
Sprzedam T-25 Wladyrnirec, 1977 rok, stan 
dobcy. Tel. 046/839-18-57. 
Sprzedam 2 jałówki, termin wycielenia 
02.07.06, 14.07.06. Tel. 046/837-47-55 po 
20.00. 
Sprzedam scbladzalnik do mleka 250 4 400 I. 
Tel. 880-353-819. 

Sprzedam obornik bydlęcy i schładzarkę do 
mleka mało używaną Babsk. 
Tel. 0665-500-235. 
Sprzedam ciągnik Ursus C-360, sprawny, I 
właściciel. Tel. 0693-844-663. 

Kupię rozrzutnik obornika, kopaczkę ciągni
kową, kombajn ziemniaczany, okolice Białtj 
Rawskiej. Tel.. 0600-636-990. 
Sprzedam słomę prasowaną, kostka 
Tel. 046/815-73-55, 0697-953-835. 
Sprzedam rozrzutnik 2-0Siowy. 
Tel. 046/831-39-35. 

Sprzedam bronę wahadłową, 3 m, pług2 Gm- Kupię owies, pszenicę, psz.enżyto. 
dziądz- stan bdb. Tel 0880-353-819. Tel. 0693_841 _304. 

C-360; przyczepa - sprzedam Sine<lam ciągnik MF 690, 1986 rok. 
Tel. 0503-952-792. Tel. 046/813-75-00, 0661-970-418. 
Pszenica - sprzedam. Tel 046/838-74-82. 
Pszenica - sprzedam. Tel. 046/838-78-38. 
Siewnik 17-rzędowy,konny orazZetorK-25, 
stan bdb i drugi na części lub do złożenia 
- sprzedam. Tel. 0695-727-628. 
Sieczkarnia samobieżna Maral 190, 260 KM, 
1994 rok, 886 MTG, Kernper, gniotownik, 
klimatyzacja- sprzedam. Tel. 0504-717-046. 
Jałówka cielna, termin: 29 czerwca - sprze
dam. Tel. 0694-744-611. 
Kombajn zbożowy 'Z-050, przyczepa zbiera
jąca T-050/2 - sprzedam. Tel. 0880-507-351. 
Opryskiwacz plecakowy z motorem; drzwi, 
okna z demontażu - sprzedam. 
Tel. 046/838-33-44. 
Kwota mleczna 6200 kg - sprzedam. 
Tel. 046/838-98-93, 0501-529-181. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/839-42-01 po 21.00. 
Sprzedam słomę ze stodoły i ziemniaki. 
Tel. 0600-685-574. 

Sprzedam ładowacz Tur do C-360 z dodatko
wym rozdzielaczem. Tel. 0608-189-314. 
Sprzedam krowę z trzecim cielakiem, temJin 
wycielenia 7 lipca br. Tel. 046/815-72-40. 
Sprzedam przyczepę samozaladowczą i samo
wyładowczą do bel okrągłych siana i słomy 
- atrakcyjna cena, siewnik zbożowy norwe
skiej firmy "Joko Combi" z wstępnym agre
gatem, stan bdb. Tel. 0692-357-841. 
Sine<lam ciągnik C-4011. Tel. 051 1-639-808. 
Sprzedam ciągnic-L.Clc ogrodniczy, jednoosio
wy, czeski. Tel. 0698-940-574. 
Sprzedam ciągnik „Ursus" C-360 3P, 1994 
rok, stan idealny. Tel. 046/815-83-42, 
0888-278-361. . 
Sprzedam ciągnik C-360, siewnik zbożowy 
"Poznaniak". Tel. 0601-802-239. 
Borówka amerykańska sadzonki 
- sprzedam. Tel,060242-71-44. 
Sprzedam ciągniczek ogrodniczy z 
osprzętem. Tel. 0665-ó17-443. 

Sprzedam Ursus 4512, 1994 rok, przebieg 
2400 mtb, opony tył 85%, stan bdb. 
Tel. 0600-829-514. 
Sprzedam Cyklop po generalnym remoncie, 
stan bdb. Tel. 0600-829-514. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam s=.enięta Bernardyny. 
Tel. 0501-431-992. 
Pawie. Tel. 0603-226-494. 

Sprzedam szczenięta rasy Bernardyn. -
Tel. 0609-506-587. 

Trzy kucyki szetlandzkie w cenach od 1500 
zł do 3000 zł - sprzedam 
Tel. 0607-174-084. 
Westy. Tel. 0698-612-234. 
Owczaiki niemieckie - sz.czeniaki rodowodo
we. 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 - s=.enięta Buldo
ga Amerykańskiego. Tel 0660-429-317. 

Sine<lam sz.czeniaki Bokserka. r " 
Tel. 046/838-25-02. 
Owczaiki niemieckie, długowłose, psy i suki 
- sprzedam Tel. 046/835-32-05. 
Szczenięta Rotwait..y, 7-tygodniowe, sprze
dam. Tel. 0503-646-780. 
Bemanlyny, 3-miesił(C7DC - sprzedam. 
Tel. 046/837-46-55 po 17.00. 

Sine<lam klacz, ładntj budowy. 
Krępa 32. 
:laginęla suka rasy bokser. Nagroda 
Tel. 0508-139-618. 
Sprzedam małe bokserki. Tel 046/838-~-22. 
Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 
Roczna suka Owczarl<a Niemieckiego, ład
nie ukątowana - sprzedam 
Tel. 0695-727-592. 
Szczeniaki Amstaff-sprzedam 
Tel. 0241285-09-41 po 18.00. 
Dwumiesięczne kotki oddam w dobre ręce. 
Tel. 046-874-72-71, 0691-707-937. 
Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 
Sprzedam jamniki brązowe. 
Tel. 0505-430-228. 
Sprzedam sukę owczarl<a niemieckiego, krót
kowłosa, 2 letnia Tel 0509-729-256, 
0502-045-05 l. 
Sprzedam króliki Kalifornijskie i Termontc
kie. Tel. 0605-120-479. 
Sprzedam jamniki szors1kowłose. 
Tel. 0606-160-609, 046/815-15-79. 

Sprzedam C-330 Ursus, wersja eksportowa Zetor l 0540, 4 x 4, 1998 rok lub MTZ 82SA 
Sprzedam słomę w kostkach. 

Sprzedam dwie jałoszki od 200-250 kg. My- Tel. 042/719-63-45. Sprzedam kombajn zbożowy masy Ferguson. 
Tel. 0608-478-83 l. Tel. 046/874-61-88. "Pronar" 4 x 4, 730 MTG, 2004 rok. słaków 169. Tel. 046/838-50-78. 

Sprzedam prasę Claas. Tel. 046/838-20-14, Tel. 0608-420-169.· 
Kopaczkę ciągnikową sprzedam. 

Sprzedam kombajn Bizon Z-056. Tel. 042/710-92-78. Kwota mleczna 3200 kg. Tel. 046/831-14-52. 
0600-152-996. Sprzedam 12 ton owsa. 

Tel. 0421719-SS-55. 
Tel. 0600-335-473. ' Owoce truskawki HANOJĄ, KENT_ sprze- Sprzedam dwukółkę ciągnikową, 
Sprzedamprzetiząsacz7. Tel.0241277-96-29. dam. Tel. 046-874-75-78. Tel. 0607-599-864. Sprzedam 2 jałówki wysokocielne. 

Tel. 046/838-15-82. Sprzedam pszężyto. Tel. 042/719-44-33, 
Sprzedam słomę_ baloty, kombajn buraczany 0668-158-571. 

Dmuchawa do zboża (polska)+ I Om rwy. Tel. Sprzedam prasę kostkującą, 2003 rok. Sprzedam słomę. Tel. 046(83 1-12-97. 
0606-479-819. Tel. 0603-609-674 po 20.00 SprzedamopiyskiwaczOSW 100,nowy,nie-

Posejdon z koszem na liście. Bogoria Dolna, Siewnik Poznaniak 2, 7 m, stan bdb, I wlaści-
tel. 0606-294-284. ciel - sprzedam. Tel. 0507-075-301. 

Silos paszowy, silos po cemencie. Zbiornik na mleko, 430 litrów, 7 - letni - sprze- kompletny, cena 500 zł. Tel. 022/634-01-44, 
Tel. 0606-479-819. dam. Tel 0421719-57-92. 0604-96-92-08. 

• technik farmaceutyczny, 2 lata Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne. 
• terapeuta zajęciowy, 2 lata · W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie 
• asystent osoby niepełnosprawnej, 1 rok z zainteresowaniami uczniów. Budynek pozbawiony 
• opiekunka środowiskowa, 1 rok jest barier architektonicznych. Młodzież spoza Łowicza 
• opiekun w domu pomocy społecznej, 1 rok ma możliwość zamieszkania i żywienia się w szkolnym internacie. 

WYMAGANIA: 
• opiekunka dziecięca, 2 lata Indeks można uzyskać po ukończeniu liceum 
• technik masażysta, 2 lata ogólnokształcącego, profilowanego lub uzupełniającego, 
• asystentka stomatologiczna, 1 rok technikum lub technikum uzupełniającego. 
• dietetyk, 2 lata Nauka ttWa od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku. 
• technik administracji, 2 lata DOKUMENTY: 
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 1,5 roku "podanie, świadectwo ukończenia szkoły 
• technik usług kosmetycznych, 2 lata "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu 
• technik ochrony fizycznej osób i mienia, 2 lata °' 4 fotografie podpisane na odwrocie " wypis z dowodu osobistego 

MOZNA UZVSKAĆ I DOKUMENrY IKUDAĆ w Mllretńlcle Szkoty Pollcealiiij=- -
........... Województwa~ Im. Mlkol.J(Openlllla w ł.owlczu, ul. lhńska 2, tel. (Mł) 837 58 85 

emall:~.............,.wlęceJ •www.IPSWlkopemlk.pl 

.,. Polski Związek Motorowy 
OSRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO -

Rozpoczęcie kursu 19~06.2006 godz. 16°0 

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 kurs: ŁOWICZ, ul. Nadbzurzal\ska 1 
w godz. pn.-pt. 8-20, ab. 8-18 lub tel. (046) 837-39-81, 0509-234-152 • 

STOWARZYSZENIE , 
POLSKICH ENERGETYKOW 
Łowicz, ul. Podrzeczna 30 (budynek technikum) 
tel. (046) 837-41-82; 0604-207-409; 0694-511-677 

organizuje 

EGZAMJNY KWALIFIKACYJNE 
0508 PRACUJĄCYCH 

na stanowisku eksploatacji E 
oraz dozoru O w zakresie: 

urządzeń' elektroenergetycznych, 
cieplnych i gazowych 

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

b) dwudniowy kurs na uprawnienia E do 1 kV dla nie elektry~~ 

FIRMA „SANDY" 

zatrudni 
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 

Podania prosimy kierować na adres: 
: ~ "99~401R-ówic~1·utAffn1i ~ajowetl5~~ 

POSIADAMY KOMPLETNY 
OBIEKT PRZEMYSŁOWY 

• piętrowy (po zakładzie konfekcyjnym) 
;, o pow. zabudowy 1348 m2, 

użytkowej 2430 m2 i kubaturze 16 367 m3, 

• na działce 0,6196 h 
• zlokalizowany w Głow:nie przy ul. Traugutta, 
• blisko stacji kolejowej i drogi Łódż-Warszawa 
• oraz niewielkiej odległości 

od nowej autostrady A2. Poznań-Warszawa. 
Obiekt wyposażony we wszystkie instalacje 

oraz dźwig towarowo-osobowy. 

Oczekujemy propozycji 
współpracy lub najmu 

(w całości albo poszczególnych lokali użytkowych) 

KONTAKT pod nt tel. (042) 637·23-91 
lub (042) 637·31·75 

e-mail: dete21ido@lidolodz.com.pl 

TANIE OGRZEWANIE~ 
ULRICH, FOKUS-PLESZEW, ELE~OMET, PURMO 
KOTŁOWNIE: ekogroszek, węgiel, gaz, olej, pele! drzewny ~ 
INSTALACJE: mieoź, pex-al, stal, zaciskowe, skręcane • 
• GRZEJNIKI aluminiowe • stalowe • podłogowe -
• rekuperatoW, • klimatyzatory • kolektory słoneczne 
• pompy ciepła • kominki z systemem nadmuchowym -
Pl'Qlek'--anle•1PR4"1at•llOllłat•serwls 



To nie romoc·a! 
WSZ'l ~KIE LEKł · 

N:'e męcz się, nie porównuj, nie sprawdzaj! · 
U, nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

Łowicz ul Tu ~~ lT · 
' . szewsk 45 czynna:· pon. - SO~ 8- {INTERMARCHE) 

'f~~~f OGRODNICZV ~~ffim~H~~· ~
1

' ndz: 
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-
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14.06.2006 r. 

Trzeba sobie powiedzieć jasno -łowicka mleczarnia postarała się, żeby obchody stulecia 
jej istnienia były prawdziwym wydarzeniem. Na wielkim niedzielnym festynie można 
było pojeść i popić wyrobów mlecznych i mlekopodobnych, ale ci którzy oczekiwali 
rozrywki też nie mogą czuć się pokrzywdzeni - otrzymali kilka godzin zabawy. 

Z anim jednak Zygmunt Chajzer 
otworzył imprezę, mieszkańcy pe
likaniego grodu od rana mogli zwie

dzić największy łowicki zakład i podziwiać 
ogrom inwestycji poczynionych w ostat
nich latach. Chętnych było wielu i żeby do
stać się do środka tneba było czekać w dłu
giej kolejce. O tym, że niedziela należy do 
zakładu z ulicy Prz.emysłowej przypominał 
również ... samolot, któiy ciągnął ogromny 
napis „100 lat OSM Łowicz". Nie sposób 
więc było zapomnieć o ,,mlecznym" święcie 
i kto fyW po południu ruszył na Staiy Ry
nek. 

Początek występu Big Cyca zaplano
wano na 18.30 i muszę przyznać, że raczej 
nie spodziewałem się punktualnego startu. 
Tymczasem Skiba z kolegami weszli na 
scenę równo o wpół do siódmej, co świad
czy o niezwykłym w tej branży poważ
nym traktowaniu zegarka. Skiba, choć 
w zespole ma rolę frontmana, do wielkich 

retu. Teksty, image, teledyski mają na celu 
napiętnowanie polskiej zaściankowości i głu
poty, co Skibie idzie całkiem zgrabnie. Oczy
wiście zespół zagrał największe swoje prze
boje, a frontman proponował publiczności, 
że jeśli tylko będzie chciała, to zespół może 
występować i dwa dni. Poza tym oferował 
spore promocje - przy zakupie płyty i ko
szulki kapeli moina było podziwiać sekret
ny tatuaż jednej ze sprzedających gadżety 
blondynek Ale niestety nie sprawdziłem czy 
promocja prawidłowo funkcjonowała ... Pu
bliczność z każdą piosenką się rozkręcała, 
a pod koniec występu Big Cyca tłumnie 
zgromadzeni łowiczanie zaczęli . nawet po
śpiewywać. Najlepiej przyjęliśmy „Kręci
my pornola", „Moherowe berety" 
„Każdy facet to świnia" no i największy 
hit„wielkopiersiastych" czyli „Makumbę". 
Dostaliśmy 70 minut porząinego koncertu, 
nieżłe nagłośnionego i zagranego. Kto spo
dziewałsięinstnnnentalnych fujeiwerkównie 

Big Cyc zagrał z czadem. Na zdjęciu Dżej Dżej i Skiba. 

śpiewaków nie należy. Ale nikt sobie nie 
wyobraża występu Dużego Biustu bez 
pierwszego prześmiewcy IV Rzeczypospo
litej. On zresztąjest odpowiedzialny nie tyle 
za wokal, co dobrą atmosferę na scenie i pu.ed 
nią. A więc Skiba zabawiał ludzi, a zespół 
robił swoje. 

Big Cyc to od 18 lat ewenement w na
szym showbusinesie. Grają prostą, troszkę 
punkową muzykę, ale tak naprawdę ta for
macjamacharakterrockandrollowego kaba-

powinien przychodzić, ci którzy przyszli 
się zabawić - dostali co chcieli. 

Drugi z niedzielnych wykonawców to 
trochę zapomniany dzisiaj a niezwykle po
pularny pod koniec lat 80-ych zespół Róże 
Europy. Muszę.się ze wstydem przyznać, 
i:e sądziłem że formacja już nie funkcjonuje 
na iynkumuzycznym, a tu taka niespodzian
ka! Ptajechali do Łowicza na koncert! 

Rói:e to rówieśnicy Big Cyca, a więc 
zaliczyć ich moina do weteranów polskie-

go rocka Piotr Klatt od lat należy do bar
dziej kreatywnych artystów nad Wisłą, ale 
sławę przyniósł mu dopiero założony wraz 
z bratem Jackiem kwartet Róże Europy. 
Skład oczywiście mocno ewoluował, ale bez 
charakterystycznego wokalu nikt sobie ka
pelki nie wyobrażał. Niżej podpisany dość 
dobrze zna twórczość rzeczonej formacji, 
bo w latach zamierzchłej swej łódzkiej edu
kacji często ich słuchał live. Róże były bar
dzo popularne wśród studentów, a piosen
kę „Stańcie przed lustrami" uznawali
śmy wręcz za nasz hymn. Nie mogło mnie 
więc zabraknąć, kiedy Klatt z kolegami od
wiedzili nasz piękny gród 

I 
jeśli ktoś obawiał się o formę muzy
ków, mógł spokojnie odetchnąć. Klatt, 
Krzysztof Krajewski, Sebastian 

Milkowski i Sławek Kazulaknakoncer
tach sprawdzają się bez zarzutu. Ba, w ciągu 
ostatniego sezonu zagrali ich aż 37, co jest 
naprawdę niezłym osiągnięciem. 

I choć pewnie dla większości młodej pu
bliczności repertuar Róż był spoią zagadką, 
to jednak ludzie bawili się dobrze. Może to 
zasługa powszechnie dostępnego ,,złotego 
płynu", może pięknej pogody, a może 

. wszystkiego po trochu, fukt że impreza ro
biła się coraz przyjemniejsza. Wraz z woka
listą odśpiewałem znane mi piosenki. Przede 
wszystkim „Jesteśmy rockadnrolow
cami", „Stańcie przed lustrami", „Je
dwab". Odniosłem jednak wrażenie, że lu
dzie czekali już na główną atrakcję wieczoru 
- piosenkarl<ę Ingrid. 

Jej występ rozpoczął się około godz. 
22 i wywołał skrajne opinie - od zachwytu 
po totalną kiytykę. Mnie osobiście rozcza
rowała piękna skądinąd kobieta. Po pierw
sze niewiele miała do zaproponowania wo
kalnie, po drugie -~dużo mówiła, za mało 
śpiewała, a permanentne wzywanie ochro
ny z czasem zaczęło irytować. Co ciekawe 
piosenkarka bardzo dobrze radzi sobie z ję
zykiem polskim, ale to nie dziwi, skoro nad 
Wisłą przebywa równie często jak nad Ty
brem. Swoją popularność zawdzięcza me
lodyjnym dyskotekowym kawałkom w sty
lu „Tango" czy „Tu Est Fouto". Trzeba 
sobie szczerze powiedzieć, że nie jest to 
jakaś specjalnie ambitna twórczość, ale 
na tego typu festynach sprawdza się nie 
najgorzej. 

Wszystko skończyło się po 23.00 poka
zem laserowym, a potem łowiczanie roze
szli się do domów żałując, i:e nasza Mle
czarnia tylko raz kończy 100 lat.. 

Bogusław Bończak 

„ Wędrownik" o Nieborowie 
Kwartalnik krajoznawczy 
„ Wędrownik", którego 
najnowszy numer w całości 
poświęcony został gminie 
Nieborów, ·dostępny powinien 
już być w tym tygodniu 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nieborowie. 

ydawnictwo o zasięgu ogólno
polskim kosztuje 12 złotych, 
zawiera 64 strony formatu A4. 

Ma kolorową okładkę i wkładkę, reszta jest 
czaro biała Wydawnictwo zawiera szereg 
artykułów autorstwa osób związanych 
z Nieborowem, między innymi: Andrzeja 
Czapnika, Agnieszki Chmielewskiej, An
drzeja Chmielewskiego, Izabeli Gać, Szy
mona Florc7.ak~ Renaty Staneckiej, Zdzi
sława Ktyściaka, Bolesław Kowalskiego, 
a także wstęp autorstwa wójta gminy An
drzeja Werle. 

Wśród artykułów znajdziemy na przy
kład tekst przedstawiający postać Teresy 
Szałowskiej: malarl.<i w pierwszej połowie 
lat osiemdziesiątych kierującej działalnością 
nieborowskiej manufaktuiy ceramicznej, 
traktujący o Arkadii i Nieborowie ukaza
nych na starych kartach pocztowych, od
krywający tajniki wykonywania ludo
wych kwiatów z bibuły, prezentujący 
faunę i florę skraju Puszczy Bolimow
skiej, przedstawiający nieborowską pra
cownię majoliki, herb Radziwiłłów, obe
lisk poległych w Bobrownikach, w końcu 
artykuł prezentujący twórców związanych 
z Nieborowem: Martę Kędzierską, Andrze
ja i Elżbietę Biernackich, Martę Kucharską, 
Krzysztofa Miklasa, Zofię Mitręgę ,,Mitrę
żankę", Stanisława Romaniaka. W piśmie 
znajdą się też wiersze Kucharskiej i Roma
niaka. Trzy artykuły napisał dyrektor nie
borowskiej biblioteki Andrzej Czapnik. Po
święcone są one sylwetce Jana Wegnera, 
pomnikom przyrody, jakie spotkać można 

na terenie gminy, trzeci jest ogólną prezen
tacją gminy. 
Wędrownik dostępny będzie w szeregu 

miejsc w Łodzi, ro.in. w siedzibie PTTK, 
Centrum Infqrmacji Tuiystycznej, czy księ
gami Ossolineum. Na naszym terenie ku
pić go będzie moina w nieborowskiej bi
bliotece, nieborowskim pałacu, najprawdo
podobniej_ także w łowickim Centrum In
formacji Tuiystycznej. 

W czerwcu WY.idzie także kolejny nu
mer miesięcznika „Świat Podróże i Kultu
ra", również zawierający prezentację Nie
borowa, dużo jednak mniejszą, skierowaną 
głównie do mieszkańców Warmiwy. 
„Wędrownik" jest ogólnopolskim 

kwartalnikiem wydawanym w Łodzi. 
Prezentuje atrakcyjne turystycznie gmi
ny. W roku ubiegłym przedstawiona 
w nim została gmina Bielawy, ostatni 
w tym roku numer poświęcony ma być 
gminie Bolimów. 

(wcz) 

Ostatnio za pakiet na 
7-letni~go Opla Corsę 
w Łowiczu mój Klient 

zapłacił 476 zł 

Jak tani będzie 
Twój pakiet? 

• pakiety na samochody do 1 O roku 
• zniżka na ubezpieczenie 

samochodów importowanych 
• specjalna oferta dla osób 
jeżdżących bezpiecznie 

• dodatkowe zniżki dla osób 
przechodzących do PZU 

• bezpłatna pomoc drogowa 

Zadzwoń i sprawdź cenę swojego pakietu 

Infolinia: O 801 102 102 



INFORMATOR 
ŁOWICKI 

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

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady Miejskiej 046-830-9 I -06, 046-830-9 I-II 
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47: 

0605-629-841 czynny całą dobę; 
046-862'.16-63 od 7.00 do 15.00, 
046-862-16-63 po 15.00 automalyC"Zna sekretarka 

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

ws 046-837-69-09 
Łowickie Stowmzy=ie Abstynenckie ,,Pasiaczek'' 

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837-66-92, ceymy codziennie (oprócz so
bót) w godz. I 6.00 - 20.00.' 

Punkt pcmocy dla ofiar przemocy w nxtzmie (siedziba 
ŁSA,~', Łowicz, ul. Św. Flaiana 7 (muszla 
naBlooiach). czynny: po.,wt, czw. w go<i?. 16.00-19.00. 

SamJpocnocowaGrupaAbstynencka,,Niemamocnycb" 
w z.dunach (siedziba GOK:zctuny)- czw. godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO. 

Punkt koosultacyjny przy Grupie Wspan:ia ,,Prz.emi
nęlo z wiatrem" (problem pm:rnocy) w Domaniewi
cach, czynny: pl 16.00-18.00, tel 046-838-33-1 I. 

Informacje: 
!nfOlnl3Cja PKP 046-837-63-11 
Informacja o krajowych numerach I I 8-913 
lnfonnacja o międzynarodowyd nwnmich II 8-9 I 2 
.legarynka 9'226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9'224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

.J STRYKOWSKI 
lnfo!macje w Głownie: 

lnfonnacja: PKS 042-631-97-06 
Naprawa telefonów 96-96 
Napra~ telefonów publicznych 980 

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

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

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 alannowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alannowy 
S1!11ż pożarna 042-719-10-08; 998 alannowy 

Bezpłatna ogólnopolska infonnacja o schroniskach 
i jadłodajniach 9287 

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

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon infoonacyjno-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
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-®; 

Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10, 

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

ul. Starościńska 5 
ul. Chehnoóskiego 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 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, 

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

robocr.e w godz. I 6.00-8.00, 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 Dorażoej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 
Dzieci objęte opieką medycrną Niepublicznych l.a

kladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakladów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

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

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

Pog.otowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alannowy 
Straż pożarna 0472-719-82--95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16 
Zakład eoergetyozny 042-7 I 9-80- I O 
Lecmica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

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

- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-<:zw. 8.00-18.00, pl 8.00-15.30 
- poradnia K: po. 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 rehabililacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia 7.drowia 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 I0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dennatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 

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

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

tel. 046-837-31-1 I, 046-837-31-25 

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

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:czyona:pn.-pt9.00-16.00,sb. I0.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopemjka 12 

czynna: po.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
.Kiemońa, Kościuma 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocienew: po.-pt 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pt 8.30-15.00 1 

Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Panfiaśw.Ducba: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
e Panfia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, I 1.15, 12.30, 17.00; 
• Kościół SQlr Beroardynek: 8.00, I O.OO; 
e Kościół o.o.Pijarów: 8.00,9.30, 11.00, 12.30, 16.00; 
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną 
• KapłiCa seminaryjna: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
• Kościół św. Leooanla: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• MllUlllll ludowe rodziny ~kidl w Sro

mowie, czynne w dni poWS7.e<lnie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• „Tradycja"-wsezonie2006w Skansenie w Marzy
cach odbywa s~ Il edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i przybliżenie =:rszej publiczoości 
zanikających dziedzin !7.elniosla i twórczości ludo
wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie-

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

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- 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 I 1.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. I 1.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00- I 5.35; 

czw., !X 8.00-15.35 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00 

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

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

uL Swoboda 17119, tel. 042-719-44-66 

Ceny żywności: (dane z 9 i 12 czerwca) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

go. Prw.eotacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca września 

• "Trzy chwile" - wystawa prezentująca trzy kobiece 
osobowości i trzy ró7ne gałęzie sztuki. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łowiczu. 

• ,,Z Arkadii na Koszykową 24" - wystawa prac arty
stów: Michaliny Krzyżanowskiej, Konrada Krzy
żanowskiego i Henryka Józewskiego. Galeria Bro
warna, wystawa czynna do końca czerwca. 

• ,,Nikifor -~z Krynicy"- wystawa kilkadzie
sięciu prac Nikifora. Są to dzieła z różnych okresów 
twórczości - od lat międzywojennych do prac wy
konanych w ostatnich latach życia, przede wszyst
kim akwarele, najbardziej cenione w dorobku arty
sty, a także obrazy o technice mieszanej: tempera, olej 
gwasz, kredka i l)'Slll1ki wykonane ołówkiem, mu
zeum w Łowiczu. Wystawa czynna do 31 sierpnia 

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

Środa.14 czerwca: 
• god7.. 17.00 - ,,Maria" - dramat prod francuskiej 

Tony Chiklress, reżyser i aktor, przygotowuje SWÓJ 
najnowszy film - „This is my Blood". Na planie zjawia 
się Marie Palesi, która ma zagrać postać Marii Magda
leny. Aktodca tak głęboko wczuwa się w swoją rolę, iż 
postanawia dowiedzieć się wszystkiego o prawdzi
wej Marii. 
• godz. 19.00 - Wszyscy jesteśmy chrystusami" 

- dramat prod. polskiej 
. Ojciec - Adam Miauczyóski (lat 50) jest kulturo
znawcą i alkoholikiem. Od kilku lat - niej>ijącym, le
ciącytn się, tizeźwiejącym alkoholikiem. Film zaczyna 
się, gdy Adam pyta swojego ukochanego syna $ylwe
sua (lat 20). co mu chciał powiedzieć. Syn zwi=a się, 
re kiedyś, pod koniec jego - Ojca - picia, on - Sylwek, 
jego syn - życzył mu śmi=i i myślał, żeby go zabić. 

Czwartek.-środa.15-21 czenma: 
• kino nieczynne 

Inne 
fktek.16c:zgwq; 
• god7. 15.30 - otwarcie wy&awy prac plastycznych, 

LOK, sala widowiskowa 
PonjrWjąlels. 19 q,emq: 

• god7. 18.00 - Premiera Baśni ,,słowik'' w wykona
niu Kola Teatralnego ,,Kołowrót", LOK, sala wi
dowiskowa 

czyona: prtiJl 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 
Apteki w Strykowie: 

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

ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 
czynna: pn.-pl 9.00-17.00, sh. 9.0(,)-13.00; 

ul Targowa 14, tel. 042-7 I 9-86-89 
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 

ul Kolejowa 33, tel. 042-7 I 9-81-48 
czynna: prtiJl 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

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

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

Dyżury aptek w Głownie: 
!r. 14.0<i. Łowicka38 tel.042-719-21-31 
czw. 15.06. l.owicka 38 tel. 042-719-21-31 
pt. 16.06. Łowicka 38 tel. 042-719-21-31 
sob. 17.06. Łowicka 38 tel. 042-719-21-31 
ndz. 18.06. Łowicka 38 tel. 042-719,-21-31 
pn. 19.06. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
wt. 20.06. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
śr. 21.06. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 

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: 
czw.15.06. Stryków, ul. Kolejowa 33 tel.042-719-81-18 
ndz. 18.06. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel.042-719·82-71 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 

I 
oif 
~'ś 

~I 
cukier 2,79 2,85 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,89 2,85 3,00 2,90 2,95 3,20 
mąka szymanowska 1,99 1,79 1,70 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 1,80 1,80 1,65 1,90 
chleb 1,09 0,89 0,85 1.10 0,89 0,89 1.20 0,79 1,20 0,79 1.20 1,90 1,30 1,40 
ziemniaki 1,99 0,90 1,05 2,00-2,50 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 1,10-3,00 1,10 0.50-1,20 0,90-2,50 
marchew 1,99 1,75 1,80 2,50 1,50 0,89 1,60-2,40 1,65 1,80-2,00 
schab bez kości 17,99 17,29 14,70 15,60 15,60 14,79 15,90 
wołowe bez kości 22,99 18,09 18,00 15,09 16,90 17,70 
wołowe z kością (antrykot) 10,79 9,50 12,50 15,50 
łopatka bez kości 9,79 11,29 8,90 10,55 10,55 8,09 10,60 
szynka gotowana 10,99 10,99 16,99 17,00 16,60 16,60 17,0Q 15,59 13,69 17,90 18,00 18,50 
salceson 4,99 9,99 6,39 7,60 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 8,40 7,70 11,80 
kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 8,55 8,00 9,80 9,80 8,00 7,09 9,40 6,39 7,90 8,70 8,80 
kiełbasa wiejska 9,00 10,10 10,90 9,90 9,90 9,90 '1'2,80 8,00 10,30 11,30 
parówki 4,99 4,89 8,95 5,90 5,50 5,50 7,50 5, 19 9,30 3,99 8,50 6,00 9,30 
kaszanka 3,99 6,35 5,65 4,40 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 4,60 4,50 6,50 
słonina 3.45 0,99 2,50 3,70 3,70 2,49 1,80 2,90 
kurczak 4,69 4,99 4,15 5,90 3,99 3,99 5,00 5,45 5,10 6,30 
fiiet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9.70 11 ,00 11 ,97 12,50 12,00 11 ,30 8,50 
makrela wędzo_n_a _____ t-_13~._99_-+-_1_,1 ,'-99_+--1-"1 ,c:..90=---1--1'-"3'-'-,o"-o --ł_1.:::2,-'-'10'---+--1-"2'-,1 .:...o _>---'-10::.!C,50:..::..._--1--__ --1 10,99 12,00 _12,go 
mleko tluste w folll 1,39 -+--1'-,3_9_+---1"'-,3-'-5-+-_1...:.,5c..:0_+-_1.:....4_8_-1-_1.:.,4_8 _ _._---'-1 '-',45:::.._-+---'1 ,50:.......+==1:.5~o ==~=~1~.2~9~=~=~1~,50~~-:+ 1,30 
masło extra 2 , 1~9-+-_2~,1~9:---+---:-'3,~15=--+--::-3,~00=---t--2-'-,8~0=---+----c2,780=--+--=2~,7-'-0-+--2~,8~5--+--=2.~95:..._+-_:2,~49:..._-+-_:3~,00:..._-1-__::3~,1~0-l--_1~,9=5-+-__::::::::.._-J 
masło śmietankowe 1,99 1,99 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 2,40 2,85 2,80 
masło roślinne 1,69 1,39 1,69 1,60 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 1,60 1,75 1,70 

4,50 4,80 
0,27 0,29 0,30 0,20-0,36 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,23 0,20-0,30 0,35 
v,- ~ • ·B,89 ;. 9;80 9,00 9,40. r 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 9,00 9,0Q 

' ; 

14.06.2006 r. 

KQONIKA 
WYPADKÓW 
MILO&NYCH 

urotf.zińj się: 
CÓRECZKI 
- państwu Dawidowskim z Łowicza 
- państwu Pełkom ze Stepowa 
- państwu Czubikom z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu ~owskim z Łowicza 
- państwu Ściborom z Łowicza 
- państwu Brzozowskim z Łyszkowic 

śfu6owiali sofńe: 
- Monika Fabijańska z Warszawy 

i Adam Kardialik z Łowicza 
- Monika Kozarska z Łowicza . 

i Piotr Kosmala z Nowych Gruclz 
- Ewelina Plichta z Łowicza 

i Marcin Miazek ze Sromowa 
- Dorota Olejnik z Domaniewic 

i Piotr Lusztak z Krępy 
- Joanna Kucińska ze Strzebieszewa 

i Tomasz Kwiatkowski z Głowna 
- Agata Golis z Wiskieonicy Dolnej 

i Grzegorz Marnot z Warszawy 
- Karolina Seleota z Bobrownik 

i Grzegorz Jagura z Łowicza 
- Emilia Trzeciak z Kalisza 

i Sylwesrer Sałuda z Głowna 

e SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKlll 

OOR BRATOSZEWICE • REJOll lOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 9.06.2006 r . 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
ogórki zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczarki 
pietruszka 
pomidory 
por 
sałata 
seler 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
kalafior 
koperek 
natka pietruszki 
fasola strąki 
truskawki 
czereśnie 
kapusta młoda 
pietruszka młoda 
marchew młoda 
cebula młoda 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

główka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

szt. 
szt. 
kg 

pęczek 
pęczek 

kg 
0,91 

główka 
szt 

pęczek 
pęczek 

kg 
kg 
kg 

szt. 
pęczek 
pęczek 
pęczek 

3,80 
5,50 
1,00 
1,00 
0,70 
2,10 
2.00 
1,70 
3,00 
2,50 

10,00 
10,00 
4,00 
4,00 
5,00 
0,80 
1,00 
4,00 
0,80 
1,80 
1,20 

22,50 
1,50 
2,50 
0,80 
0,80 
9,00 
5,00 
4,00 
2,20 
4,00 
3,50 
1,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 12.06.2006 r.) 

Żywiec wk!przowy: 
• Mastki: 3,30 2t'kg+VAT 
• Różyce: 3,30 2t'kg+VAT 
• Kiernozia: 3,30 zl/kg+VAT 
• Domaniewice: 3,20 zl/kg+VAT 
• Zfewanlce: 3,30 zl/kg+VAT 
• Skowroda Płd.: 3,40 zl/kg+VAT 
Żywiec wołowy: 
• Mastki: kroNy 3,50-3,70 zł'kg+VAT; 

b'fki 5,00 2'11<g+VAT; jalćwki 4,00 2t'kg+VAT; 
• Różyce: kroNy 3,60 zl/kg+VAT; 

b'fki 5,00 zl/kg+VAT; jalćwki 3,90 2'11<g+VAT; 
• Kiernozia: krowy 2,50-3,60 zl/kg+VAT; 

b'fki 4,50-5,00 zl/kg+VAT; 
jalćwki 3,50-4,00 2'11<g+VAT. 

• Domaniewice: kroNy 3,50 2'11<g+VAT; 
b'fki 5,00 zl/kg+VAT; jalćwki 3,80 2'11<g+VAT. 

• Skowroda Płd: byki 5, 1 O zl/kg+VAT; 
kroNy 3,60 2'11<g+VAT; jalćwki 4,00 zl/kg+VAT; 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 12.06.2006 r.) 
• sprzedawca - ogrodnik, • pracownik do pracy 
w gospodarstwie rolnym na przygotowanie za
wodowe • montażysta podłóg i drzwi, • pomoc
nik murarza, • kelnerka, • pizzennan • sprze
dawca, • sprzedawca - przygotowanie zawodo
we, • osoba do obsługi klienta w dziale wędlin, 
• kierowca C+E, • piekarz, • magazynier, • ma
sarz - ubojowiec - rozbieracz mięsa • kierowca 
kat . B I C • operator mieszalni - pracownik linii 
produkcyjnej, • pracownik fizyczny na tereny 
zielone, • robotnik gospodarczy z Il i Ili grupą 
inwalidzką z uprawnieniami palacza, • blacharz -
dekarz, • pracownik fizyczny, • elektryk, • ope
rator ładowarki lub spycharki, • technik mecha
nik - staż EFS, • inżynier budownictwa - budow
nictwo ogólne - staż EFS, • inżynier mechanik -
staż EFS, • inżynier włókiennik - star EFS, • 
recepcjonistka - staż EFS, • pracownik biurowy 
- staż EFS, • pracownik fizyczny - staż EFS. • · 
magazynier - staż EFS, • kierowca kat B - staż 
EFS, • sprzedawca - staż EFS. • operator 
maszyn - staż EFS, • kontroler produkcji - staż 
EFS, • osoba do pracy w świetlicy - staż, • 
terapeuta zajęciowy - staż, • grafik komputero
wy - staż, • przedstawiciel handlowy - staż 

PUP nie udziela tadnych in(g_nnacji telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontBkttJ{iof>i.s~, ,r ,., , 
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Pływanie - XIII Zawody o Puchar Dyrektora Pływalni Miejskiej w Łowiczu 

WYSTARTOWAtY TRZY SZKOtY 
Łowicz, 6 czerwca. Tylko trzydzie

stu jeden młodych pływaków z tnech szkół 
wystartowało w XIII Zawodów Pływac
kich o Puchar Dyrektora Pływalni Miejskiej 
w Łowiczu - Waldemara Szkupa. Za
wody te są tradycyjnym podsumowaniem 
rocznej pracy na lekcjach pływania uczniów 
IV i V klas z naszych szkół podstawowych 
ijakzwykletenninzhiegłsięzDniemDziec

ka. 

Biegi przełajowe - XIV Łowicki Bieg Trzeźwości 

. Blisk.o setka na starcie 
Łowicz, 10 czerwca. W XIVŁowic

kim Biegu Trzeźwości, któcy rozgrywany 
był jak zwykle ostatnio na łowickich Bło
niach, wystartowało łącmie w pięciu bie
gach blisko setka uczestniczek i uczestni
ków. Jak zwykle w zawodach organizowa
nych przez działaczy Rodzinnego Klubu 
Abscynenckiego ,,Pasiaczek" i OSiRŁowicz 
najpieiwrozegrano biegi młodzieżowe ( czte
IY biegi na dystansach od 250 m do 2000 m) 
oraz bieg na dystansie 5 km. 

W biegu głównym wystartowało tylko 
ośmioro zawodników, a niespodziewanie 
wygrali trzynastoletni łowiczanin - Patryk 
Pomianowski (uczeń łowickiej ,,Jedynki'') 
oraz-wśródkobietjego rówieśniczka-Anna 

Marysia Dutkiewicz zwyciężyła w bie
gu przedszkolaków. 

Najpieiw rozgrywane były zawody in
dywidualne na dystansie 25 m stylem do
wolnym i grzbietowym, .a na zakończenie 
rozegrano sztafetę wahadłową 8x25 metrów. 
W skład każdej reprezentacji weszły po czte
IY dziewczynki i czterej chłopcy, anajlepsz.ą 
okazała się ekipa „Czwórki". 

A Wiśniewska (SP Bielawy). •SP-KLASY IV-VI: 
•XIV ŁBT - bieg główny- 5000 m: 
Kobiety: 

I. Anna Wiśniewska (SP Bielawy) 32:51 
2. Martyna Pastusiak (SP Bielawy) 33:58 
3. Katarzyna Miterek 36:18 

M~żczyźni: 
I. Patryk Pomianowski (SP l) 25:46 
2. Sebastian Sumiński (SP 2 Łowicz) 26:20 Puchar Dyrektora Pł}twalni wywalczyła w tym roku ekipa łowickiej "Czwórl<i''. 

Chłopcy - klasy V: . Dziewe'Złta - klasy IV: 
3. Piotr Podleśny (Łowicz) 27:39 

Imewe'Złta - 500 m: 
I. Anna Wiśniewska (SP Bielawy) 1:40 
2. Kinga Doroba (SP 4 Łowicz) I :41 
3. Martyna Pastusiak (SP Bielawy) I :42 

Chłopcy - 1000 m: · 
I. Patryk Pomianowski (SP I) 3: 5 8 
2. Marcin Skalski (SP Popów) 4: 15 
3. Karol Tomaszkiewicz (SP Popów) 4:23 

•GIMNAZJA: 

W latach poprz.ednich triumfowały: trzy 
razynieistniejącajuż„Szóstka"(l998, 1999 
i 2000), która zyskała zresztą -wygrywając 
trzy razy z rzędu - pierwszy puchar na wła
sność, także po trzy razy ,,Dwójka" (1995, 
2004 i 2005) i „Czwórka" (1994, 1996 
i 2006), dwa razy ,,Jedynka" (1997 i 2002) 
oraz raz Pijarska (200 I). 

25 M - STYL DOWOLNY: 
1. Marcel Ołubek (SP 7) 16,88 

17,93 
17,99 

I. Patrycja Mitręga (SP 7) 
4. Zbigniew Gronczewski (Łowicz) 27:39 

23,50 •PRZEDSZKOLAKI - 250 m: 
Dziewewa - 1000 m: 

I. Nina Łazęcka (GP 3 Łowicz) . 4:20 

DziCWCWą - kJasy V: 
2. Mateusz Wieczorek (SP 3) 2. Anna Gejda (S~ 7) 24,91 Dziewe'Złta - 250 m: 2. Sylwia Dudzińska (GP 3 Łowicz) 4:40 

I. Katarzyna Więcław (SP 7) 18,59 
20,20 
20,60 

3. Piotr Podsędek (SP 3) 
Dziewcwa - klasy IV: 

3. Milena Plichta (SP 4) 
Chłopcy - klasy IV: 

25,02 I. Maria Dutkiewicz (Niedźwiada) 24,20 3. Klaudia Leksińska (GP l Łowicz) 4:43 

2. Aleksandra Lesiak (SP 3) 
3. Patrycja Chmurska (SP 4) 

I. Marcelina Kciuk (SP 4) 
2. Agnieszka Kędzia (SP 4) 

20,02 
25,31 

I. Łukasz Kosiorek (SP 4) 
2. Mikołaj Sobieszek (SP 7) 

SZTAFEI'A 8x25 m: 

Cbło.pcy- 250 m: 
22,81 I. Oskar Lenarczyk 
25,17 2. Piotr Tomala 

25,66 
26,23 
27,99 

I>ńeWC'Złta - 2000 m: 
1. Justyna Jóźwiak (GP 2 Łowicz) 13:42 
2. Sylwia Rutkowska (GP 2 Łowicz) 13:57 

Na starcie można bardzo wiele zy
skać, ale i slracić. 

Chłopcy - klasy IV: 
1. Mariusz Dudziński (SP 4) 
2. Michał Zieliński (SP 7) 
3. Dariusz Zawadzki (SP 4) 

25 M - GRZBIET: 
DziewCWą - kJasy V: 

I. Aleksandra Perzyna (SP 4) 
2. Wiktoria Florczak (SP 7) 
3. Michalina Pęczkowska (SP 7) 

Qiq,cy- klasy V: 
1. Łukasz Łaziński (SP 7) 
2. Przemysław Kaczor (SP 4) 
3. Mateusz Miziołek (SP 3) 

19,91 
22,89 
24,55 

21,95 
24,72 
25,74 

21,24 
22,02 
22,07 

I. SP 4 Łowicz 2:46,15 
2. SP 7 Łowicz 3:00,14 
3. SP 3 Łowicz (p.k.) 2:55, 75 

Przechodni puchar Dyrektora Pływalni 
Miejskiej w Łowiczu po raz trzeci w historii 
wywalczyła ekipa SP nr 4 w Łowiczu, 
a w z:wycię,<;kiej sztafecie popłynęli: Alek
sandra Perzyna, Patrycja Chmurska, Mar
celina Kciuk, Milena Plichta, Mateusz Koza, 
Przemysław Zakrzewski, Mateusz Marzec 
i Mariusz Dudziński - nauczyciel w-f Be
ata.Kucińska i Paweł Doliński. (p) 

XIV Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków 

Tradycyinie masowe bieganie 
Bielice, 3 czerwca. Już po raz czter- Klasy V - dziewcz.eta; 1. Martyna Am- Klasy I - chłąpcy: 1. Mateusz Kowal-

nasty zorganizowane zostały Europejskie broziak (SP Brzozów), 7. Patrycja Grzy- czyk (PG I Siedlce), 4. Sebastian Wie
Biegi Młodych Olimpijczyków, a tradycyj- wacz (SP 3 Łowicz), I I. liona Miszczak lee (GP Domaniewice), 16. Marcin Dmo
nie już w tej masowej imprezie wystarto- (SP Skaratki), 20. Halszka Kalińska (SP 3 siński (GP Nowe z.duny), 23. Wojciech 
wało wielu zawodników z powiatu łowie- Łowicz), 27. Michalina Koza (SP 3 Wieteska (GP Nowe Zduny), 25. To-
kiego. Łowicz). masz Fabiański (GP Bielawy). 

• SZKOŁY PODSTAWOWE: . Klasy V - chło.pcy: 1. Michał Gajew- Klasy II - dziewczetą: I. Ewelina Wojt-
Klasy I - dziewczęta: I. Julia Ambro- ski (SP Kozłów Biskupi), 17. Rafał Solty- czak (GP Osuchów), 5. Maria Jaśniew

ziak (SP Brzozów), 11. Karolina Kociak siak (SP 3 Łowicz). ska (GP Bielawy), 11. Dorota Skierska 
(SP Gaj-Wojewodza), 18. Maja Ambro- Klasy VI - dziewcz.eta; l. żaneta Stęp- (GP Nowe z.duny), 16. Emilia Walczak 
ziak (SP 3 Łowicz). niewska (SP Boguszyce), 6. Anna Wi- (GP Bielawy). 

Klasyl-chłopcy: l.Dominik:Bieganow- śniewska (SP Bielawy), 15. Klaudia Klasy II - chłąpcy: 1. Michał Naklicki 
ski(SPRadziejowice),4.Jakub Reczyć- Chojecka (SP 3 Łowicz), 17. Anna Fa- (GP 2 Błonie), 15. Mateusz Fabjański 
ki (SP 3 Łowicz), 9. Szymon Kasiński bjańska(SPGaj-Wojewodza). (SPDomaniewice),19.WojciechKuc(GP 
(SP Gaj-Wojewodza). Klasy VI - chł°W: 1. Marcin Kowal- Nowe z.duny), 22. Piotr Kosiorek (SP 

,Klasy II - dziewczetą: I. Katarzyna Ję- ski (SPLubowidz), 4. Tomasz Strzelec- Domaniewice), 25. Paweł Jędrzejczyk 
drzejewska (SP Lubowidz), 9. Monika Mi- ki (SPGaj-Wojewodza), 21. Konrad Kna- (GP Nowe Zduny), 30. Przemysław 
kołajczyk (SP Bielawy), 14. Agnieszka piński (SP Bielawy), 28. Michał Strze- Skierski (GP Nowe z.duny). 
Jaros (SP Skaratki), 18. Patrycja Za- lecki (SP Gaj-Wojewodza). . Klasy fil - dziewcz@: I. Grażyna To-
wadzka (SP 3 Łowicz), 21. Pabycja Wo- I. SP W sola 96 maszewska (PG Boguszyce), 17. Justyna 
lankiewicz(SPSkaratki),28.0łaFabjań- 2. SP Brzozów 91 Jędrzejczyk (GP Bielawy), 19. Malwi-
ska (SP Gaj-Wojewodza). 3. SP I Krośniewice 79 na Sędziak (GP Bielawy), 22. Monika 

Klasy II - chłopcy I. Damian Dębow- 4. SP 4 Skierniewice 65 Wielemborek (GP Nowe z.duny). 
ski (SP Wiadeiko), 13. Kamil Łukawski · 5. SP Lubowidz 60 Klasyill-chłąpcy: 1.JakubKarasek(PG 
(SP3Łowicz), 16. MichałWarda(SPSka- 6. SP 3 Sochaczew 56 1Siedlce),19. Jarosław Fabiański (GP 
ratki). 7. SP Boguszyce 45 Bielawy),22. TomaszŚwiątkowski(GP 

Klasy fil - dziewczetą: I. Justyna Wi- 8. SP Kozłów Biskupi 38 Nowe Zduny). 
śniewska (SP 1 Krośniewice), 15. Malwi- 9. SP 3 Lowicz 37 I. GP Boguszyce 78 
na Sołtyszewska (SP Gaj-Wojewodza), 10. SP Dobryszyce 36 2. PG I Siedlce 60 
24.JustynaGolis(SPBielawy),26.Mar- 15.SPGaj-Wojewodza 26 3. GP 2 Błonie 38 
ta Kowalczyk (SP Skaratki), 28. Sylwia 18. SP Bielawy 24 9. GP Nowe Zduny 25 
Maridewicz (SP 3 Łowicz). - 36. SP Skaratki 14 10. GP Bielawy 25 

Klasy fil - chłopcy: 1. Andrzej Wojt- 44. SP Humin l O 14. GP Domaniewice . 19 
czak (SP Osuchów), 3. Aleksander Out- 52. SP Niedźwiada 9 • SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 
kiewicz (SP Niedźwiada), I O. Krystian 60. SP Domaniewice 6 Dziewczęta: I. Julita Biedrzycka (LO 72 
Siatkowski(SPDomaniewice), 14.Michał 67. SP Sobota 3 Warszawa). 
Janiak (SP Gaj-Wojewodza), 16. Przemy- • GIMNAZJA: Chło.pcy: 1. Piotr Tomczyk (LO Rawa 
sław Balcerski (SP Bielawy), 20. Kamil Klasy I - dziewczetą: I. Ewelina Olko- Maz.), 6. Sylwester Michalak (ZSP 
Rychlik (SP Sóbota), 24. Dominik Bo- wicz(PG I Siedlce), 16. Honorata Kwe- Zduńska Dąbrowa), 16. Marcin Puszew-
gusz (SP 3 Łowicz). starz (SP Domaniewice), 23. Ewa Misz- kiewicz (ZSP Zduńska Dąbrowa). 

3. Kamil Bogusz (Małszyce) 
•SP - KLASY I-fil - 500 m: 
Chłopcy: 

I. Dominik Bogusz (UKS Korabka) I :43 
2. Aleksander Dutkiewicz (Niedź.) I :44 
3. Błażej Miazek (SP Wygoda) I :53 

3. Irmina Woźnicka (GP 2 Łowicz) 14:14 
Chłopcy - 2000 m: 

I. Łukasz Wróblewski (GP I Łowicz) 8:13 
2. Witold Kapusta (GP I Łowicz) 8:25 
3. Paweł Wróblewski (GP I Łowicz) 8:36 

(p) 

Uczna grupa wystarlwowala na dystansie 2000 m. 

Sport szkolny- Wojewódzkie IMS w szachach 

Nieborów tui za podium 
Łódź, 30 maja. W rozgrywanych 

w łódzkim Domu Kultury „Górna" finałach 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol
nej w szachach bardzo dobrze spisała się 
ekipa SP Nieborów. Drużyna prowadzona 
przez trenera Roberta Chojnowskiego 
(zawodnicy UKS Pałac Nieborów) wywal
czyła w mistrzostwach województwa łódz
kiego SZS w szachach bardzo dobre czwar
te miejsce. 
I. SP 5 Skierniewice 
2. SP 5 Wieluń 
3. SP I Bełchatów · 
4. SP Nieborów 
5. SP Sadkowice 

14 25,0-3,0 
12 21,5-6,5 
IO 20,0-8,0 
9 15,0-13,0 
7 14,0-12,0 

SP 149 Łódź 7 12,5-15,5 
SP Sieniec 7 12,5-15,5 

8. SP I Sieradz 6 14,5-13,5 
SP Kociszew 6 13,5-12,5 
SP Żelechlinek 6 13,Q-13,0 
SP Drzewica 6 . 11,0-17,0 

12. SP Pawlikowice 5 11,0-15,0 
SP 114Łódź 5 9,0-17,0 

14. SP 4 Aleksandrów 4 11,5-14,5 
15. SP 8 Zgierz I 6,0-20,0 

W drużynie Szkoły Podstawowej w Nie
borowie grali: Kamila Pach (5. punktów 
w turnieju), Hubert Pach (5), Mateusz Brzo
zowski (2,5) i Wojciech Białas {2,5) - na
uczyciel w-fRobert Chojnowski. (p) 

Sport szkolny - Wojewódzka Gimnazjada Szkolna w szachach 

W drugiej dziesiątce 
Łódź, 29 maja. W finałach Wojewódz- 8.GP I Zgierz 7 13,0-15,0 

kiej Gimnazjady Szkolnej w szachach wy- 9. GP Gorzkowice 6 14,5-13,5 
startowali podopieezni Roberta Choj- ·10. GP 1 Ozorków 6 12,0-16,0 
nowskiego z Gimnazjum nr 1 w Kompi- Il. GP 1 Kompina 6 11,0-17,0 
nie.Reprezentancipowiatułowickiegoosta- 12. GP I Konstantynów 6 11,0-17,0 
tecmiezostalisklasyfikowaniiiajedenastym 13. GP Sadkowice 6 10,0-18,0 
rniejstuwśródosiemnastuekipuczestniczą0 14. GP Żelechlinek 5 12,0-16,0 
cychw mistrzostwach województwa łódz- 15. GP Reczyca 5 10,5-17,5 
kiego SZS w szachach. 16. GP 5 Bełchatów 4 11,5-16,5 
I. GP 2 Skierniewice 14 27,0-1,0 17. GP Kleszczów 4 11,5-16,5 
2.GP28Łódź li 18,5-9,5 18.GPZelów 4 11,0-17,0 

Klasy IV - dziewczęta: 1. Patrycja Ko- czak (SP Domaniewice), 24. Agnieszka I. I LO Tomaszów Maz. 36 3. GP I Łódź 10 16,5-11,5 W ekipie Gimnazjum nr 1 w Kompinie 
walska (SP Lubowidz). · Kuc (SP Nowe z.duny), 25. Paulina Rę- 2. ZS RCKU Sochaczew 20 4. GP Galewice 8 16,0-12,0 wystąpili: Maria Miodek (3), Lukasz Du-

Klasy IV - chłQl)Cy: I. Radosław Siko- biewska (SP Nowe z.duny), 27. Domini- 3. LO Sierpc 20 5. GP 22Łódź 8 16,0-12,0 dziński (4), PiotrOdolczyk (3) i Bartłomiej 

ra (SP Gawłów), 28. Wojciech Sut (SP ka Czekaj (SP Nowe z.duny), 30. Marta 14. ZSP Zduńska Dąbrowa 
DornanlmlViCe): . ' ' " " " " . Kostrzewa (SP Bieiawy). _ - "_' _ _ ~ ~ '! _ • _ ~~~- . _ _ _ ':... ·- ·- ·" 

9 6. SP Wierzchlas 8 15,5-12,5 Kardjalik(l)-nauczycielw-fRobertChoj-
Y:iJ- ' -7-GP Ciamożyły~ '::. ----!:'8- J4,5..J3,5. - Dowskl - - - - - - .!'_ 4)1 
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POLECA: 
•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!•sanitarne: 

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

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

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00 ~ 

MARKA, TYP 
FIAT Marea Weekend 1,6 SX 
FIAT Panda 1, 1 Active =e~a~~lny:zamel<, +----1---ni_ebi_eski_· -r-----+--5----+_2_6 _500_, 
FIAT Panda 1,1 Active immobili.?ef, instalacja radiowa, 2005 niebieski I 3 500 5 26 300 
1----~--szybyatenniczne. szybysterowane+---1-----1-----+---+-------< 

FIAT Panda 1, 1 Active elek.. fi sam.dl.I · 2005 błękit metalik 10 300 5 26 OOO 
FIAT Panda 1, 1 Actual uWAGI: 2005 wiśnia metalik 11 OOO 5 25000 
FIAT Panda 1,1 Actual fu:rJ:l~ powietrzna. 2005 wiśnia metalik 12 OOO 5 · 25000 
F)AT Panda 1,1 Actual sz.ybysterowaneełektiycznie. 2005 czerwony 10 500 5 25000 1-------------firmowy samochód 
FIAT Panda 1, 1 Actual demonstracyjny 2005 niebieski 4 500 5 25 OOO 
FIAT Panda 1, 1 Active 2004 cyłrynow-J 1 O OOO 5 22 700 
UWAGI: 2 x poduszka powietrzna, autoalann, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, SZ!jby atenniczne, SZ!jby sterowane elektiycznie 
FIAT Siena 1,6 HL 
UWAGI: I właściciel, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer zielony metalik 95300 4 11500 
FIAT Siena 1,6 HL UWAGI: instalacja gazowa czerwony 100410 4 10 ooo 
FIAT 126p elx grana Ow-J 53000 2 2600 
AUDl802,0 granalOw-J 178 ooo 4 9200 

granalOw-J 104 ooo 5 11900 

niebieski metalik 1 OO 800 3 8600 
180 ooo 4 4800 
96000 4 3500 
10000 5 29000 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOWICZA . ' 

O -PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY . 
MIEJSCOWEGO PLAłłU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO M. lOWICZA, , 
obszar urbanistyczny Śródmieście 

z wyłączeniem terenów zamkniętych 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 póź~. zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łowiczu 
uchwały Nr LVl/345/2006 z dnia 25 maja 2006 r. 
' o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza 
obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych 

- teren położony ul. Prymasowskiej i ul. Świętojańskiej. 

./ Zainteresowani mogą składać do wyżej wymienionego planu miejscowego 
wnioski na piśmie do Burmistrza Łowicza 
na adres 99-400 Łowicz, pl. Stary Rynek 1, w terminie do dnia 12 lipca·2006 r. 

./ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie niemchomości, której dotyczy. 

14.06.2006 r. nowy WWICZANIN 

Maurzyce 48 te1. (0-46) s39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne r&C 
•węgiel ~~"'~o 
•miał "10 ~ 
•koks 5~1'ł 
· • groszek EKO ~ 
Klimkiewicz1 Kaźmierski 
Łowicz1 ul. Ł.ęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R·735 

BRAMY 
H0RMANN 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: rcoMfORf~ 
8 ~~::~~~:;~:owe I ELEGANCJ 
O drzwi p.pożarowe i wielofunkcyjne 
O automatyka do bram ·przesuwnych 

i dwuskrzydłowych 
O drzwi antywłamaniowe Firmy DIERRE 
O drzwi wejściowe 

TOP COMFORT i TOP PRESTIGE 
POMIAR I DOWÓZ (DO IO KM). GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 ~ 
tel. (046) 837 35 71, 1 (}6Q6 941 304 1J • 

* * * POWIATOWY • * * 6 , r-e URZĄD PRACY · 
:.,-~ W ŁOWICZU 

infonnuje, iż organizuje 
BEZPŁATNE SZKOLENIA w kientnkach: 

• logistyk • glazurnik hydraulik 
• grafik komputerowy • asystentka-sekretarka 

•z zakresu języka angielskiego ukierunkowane na zawody: 
opiekunka i kelner • bannan 

Szkolenia są organizowane ze środków ElJRJl'Oiskiego FU!Wszu Spolecznego 
w ramach ProjeldlJ PUP .Nowa szansa• - Dzialanie 1.3 a) SPO RZL 

wdrmnego przez Województwo Łódzkie - Wojewódzki Urząd Pracy w lodzi 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych 
powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP do 12 miesięcy 

(z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów) 

ZAPRASZAMY OSOBY BEZROB01NE 
DO UDZIAUJ W REALIZACJI PROGRAMU 

Szczegółowe infonnacje można uzyskać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28 

pokój nr 9, tel. (046) 837-04-20, (046) 837.07-76 ~ 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 
NAJNIŻSZA CENA 

Cil©[i)Q)[b <iJ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl 
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Piłka nożna - 26. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

• POZEGNANl-E Z LIG 
• PELIKAN Łowicz - RKS Radom

~sko 3:4 (3:3) 
1: 1 - Kamil Szymajda (17), 2: 1 - Maciej 

J~wicz (29 kamy), 3:3 - Daniel Ga
jewski (39) 

Pelikan: Kocemba- Patos, Surma, Demi
dowicz, Płuciennik - Dziedzi.eła ( 46 Wolski 
Komad, (JO Karmelita) Szymajda, J~o
wicz, (46 Papuga), Zimecki - Janikowski, 
Gajewski. 
Łowicz, 10 czerwca. Ostatni pojedy

nek juniorów sezonie 2005/2006 teoretycz
niemógłmi.eć znacuniedla juniorów z rocz
nika 1988 i 87. Tu z.aczynały się teoretycz
ne rozważania W przypadku zwycięstwa 
Pelikana, trreba było liczyć jeszcze na po
tknięcia rywali, którzy walczą o utrzyma
nie. :latem nalciało zagrać z maksymalnym 
zaangażowaniem. Niestety, łowici.anie nie 
musieli czekać, na inne wyniki. Sami wyja
śnili sobie sprawę poz.ostania w lidze woje
wódzkiej. Prz.egrali swój ostatni pojedynek 
3:4 i tym samym w przyszłym sewnie ju
niorzy Pelikana grać będą w niŻS7.ej lidze. 
O dziwo w tym meczu trener Leszek So
wiński, znów nie mógł wzmocnić swojego 
7.eSpOłu Konradem Bolimowskim. 

Pierwsza c::zJ:i,ć meczu była bardzo wy
rówriana. Pelikan pierwszy odwa:żnie za
atakował, aleto goście pierwsi cieszyli się ze 
zdobycia gola w 15. minucie. Na ~e 
szybko udało się doprowadzić do remisu. 
Po indywidualnej akcji piłkę w bramce 
w 17. minucie umieścił Kamil Szymajda. 
W 29. minucie powiało optymizmem. 

Co pra'Nda łowiczanie próbowali, ale wygrać z Radomskiem się nie udało ... 

W polu karnym faulowany był Daniel Ga· Druga połowa spotkania była juź gorsza 
jewski i ~ podyktował ,jedenastkę", w wykonaniu łowiczan. Nie mogli oni zdo
którą na bramkę pewnie zamienił Maciej być bramki, ale udało się to w 64. mi.nucie 
Jędrachowicz. Jednak w kolejnych mi.- zawodnikom z Radomska, którzy tym sa
nutach ~iej atakowali rywale. W 32. mi.- mym pozbawili złudz.eń naszych juniorów. 
nucie d0prowadzili oni do remisu, a w 35. Łowici.anie mieli ogromną S'l3IlSę na po
minucie zdobyli prowadzenie 3:2. To nie z.ostanie w lidze wojewódzkiej. Poczynili 
załamało piłkarzy Pelikana, którzy rzucili duże kroki w meczach 23. i 24. koleJKi, 3Ie 
się do odrobienia straty. Udało się to Da- zabrakło kropki nad ,j." w dwóch decydują
nielowi Gajewskiemu, który po indywi- cych spotkaniach. Szkoda, bo była szansa. 
dualnej akcji w 39. minucie pokonał bram- W tym sewnie zajęli 11. miejsce, wygrali 
karza przyjezdnych. zatem do przerwy dziesi«ć meczów, jeden zremisowali i pięt
padło aż sześć bramek, ale wynik był na- naście razy prz.egrali. Zdobyli 40 bramek, 
dal sprawą otwartą. tracąc 57 goli. 'Zhigniewl..oziński 

Piłka nożna - skierniewickie ligi okręgowe juniorów, młodzi~ów i orlików 

Przedostatenie mecze 
UGA OKRĘGOWAJUNIORÓWSI'AR

szycH: 
25. kolejka: Czarni Bednary - Start 

ZJaków Borowy 2:3, Astra Zduny- Raw
ka Bolimów 6:4, Jutnenka Mokra Pra
wa-Dar Placencja 1:1, Widok Skierniewi
ce - GLKS Wołucza 3:0 (w.o.), Mazovia 
RawaMawwiecka-Orl~Cielądz7:2, Unia 
Skiemiewice-SiemkowiankaSielakowice3:0 
(w.o.). 

1. Muo-v.ia Rawa Maz. 
2. Widok. Skieniiew:ice 
l. P41oń Bełchów 
4. Unia Skierniewice 
5. Orlęta Cielądz 

'· Astra Zdany 
7. Czarni Bednary 
s. Rawka Betimów 
9. Dar Płacencja 

10. Start Złakew Borowy 
U. Jo.tnenka Mokra Pr. 
12. Sierakowianka 
13. GLKS Wołucza 

LIGA OKRĘGOWA 
MŁODszycH: 

I. Widok Skierniewice 
2. Olimpia Chąśno 
l Sokół Regnów 
4. Pogoń Godzianów 

23 62 179-22 
.23 57 79-36 
2347 tiMO 
.2.3 47 95~31 
23 40 73-62 
n 3!> 42-41 
13 32 48-60 
n 24 41-84 
23 24 49-66 
23 20 37-71 
23 17 32-85 
22 13 25..&2 
24 H} 33-91 
JUNIORÓW 

14 38 68-9 
14 27 43-22 
14 25 63-24 
14 23 27-18 

S. GKS Grochów 14 23 36-37 
6. Napmct Jamno 14 16 34-44 
7. Torpedo Ce!ioow 14 415-78 
3. GLKS RZD Żelazna 14 410-64 
. UGA bKRĘGoWA „DEYNY": . 

19. kolejka: Zcyw Wygoda-LaktouLysz
kowice 0:3, Macovia Maków -Unia Skiernie
wice 0:7. Pauza: Widok Skierniewice. 
1. Unia Skierniewice ł6 48 120-7 
2. Widok Skierniewice 16 32 SS'-33 
3. Macovia Maków IS 22 28-58 
4. 'Zryw Wygeda l' 7 9.75 
S. Laktoza tyszk.łWfce 15 6 15-5S 
· KLASA OKRĘGOWA MICHAŁOWICZA.: 

20 kolejka: Start Złaków Borowy -
Olimpia Niedźwiada 2:5, Juvenia Wy
sokienice - Fenix Boczki 8:0. Pauza: Va
gat Domaniewice. 
l. Vagat Doman.ieWice 16 34 54-26 
2. Juvenia Wysokienice Hi 30 50-31 
3. Feoix Boczki 16 25 48-41 
4. Olimpia Niedźwiada 16 21 40-38 
5. Start Złaków Borowy 16 9 16-71 

UGA OKRĘGOWA „KUCHARA ": 
1. Unia Skierniewice 12 30 81- I 4 
2. Białka Biała Rawska 12 27 45-15 
3.Jutrzenka Drzewce - 12 24 52-34 
4. Widok Skierniewice 12 21 59-17 
S. Czarni Bednary 12 15 26-52 

6. Maeovia Ma\ów 12 9 2SSJ 
1. Sierakowianka Sierakowice 12 O 2-105 

KLASA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO: 
16. kolęjka: Olimpia Paprotnia - Astra 

Zduny 0:9, Żak Godzianów - Mazovia 
RawaMaz.owiecka 5:3, Unia Skiemi.ewice
Widok Skierniewice 10:0, Olimpia Chą
śno - Laktoza Lynowice 4:2. Pauza: Pe
likan Lowicz. 
1 •. Pełifwt LowicŻ 14 4Ó llS-7 
2. Unia Skierniewice 14 37 88-15 
3. ŻakGodziau&w 14 21 · 28~34 
4. Olimpia Chąśeo 14 20 29-łl 
S. MazoviaRawaMaz. 14 18 32-56 
6. Widok Skierniewice 14 14 19-58 
7.AstraZflnll)' 14 7 20-76 
jł. Laktoza tynkowice 14 S 17-46, 
- KLASA OKRĘGOWA ORLIKÓW: 

2'.alegly mecz 12. kolę_ilci: Unia I Skier
niewice - Start ZJak.ów Borowy 3:1. 
l. Unia li Skierniewice 14 3 8 I 17-2. · 
2. Pelib.a t:owicz 14 34 118-6 
3. Widok I Skierniewice 14 27 46-16 
4. Unia I Skierniewice ,14 22 30-55 
5. Start Złaków Borowy 14 17 lt-25 
6. Mazovia I Rawa Maz. 14 15 24-61 
7. Widok II Skierniewice 14 lO 23"-54 
8.MazoviailRawaMaz .. 14 -O 2-172 

(p) 

Tenis ziemny - Wiosenny Turniej Tenisowy 

Grzywacz gra w Sochaczewie 
Sochaczew, 21-28 maja. Bardzo cie

kawe imprezy tenisowe odbywają się na 
kortach w Sochaczewie. Praktycznie w każ
dym miesiącu amatorzy tenisa mogą tu 
wziąć udzial w jakimś turnieju. Co najważ
niejsze, wszystkie informacje dotyczące 
zawodów można znaleźć w internecie. Stro
nawww.sochacz.ewsk:itenis.rępublikapljest 
bardzo bogata w infonnacje. Można tu zna
leźć rankingi, kalendarz imprez, wyniki spo
tkań i terminy spotkań. Z oferty w Socha
czewie już w tamtym roku korzystał Da
niel Grzywacz, który w tym sewnie wy
grałw Łowiczu Amatorską Halową Ligę Te
nisową. Grzywacz w sezonie 2005 w So
chaczewie został sklasyfikowany na 23. 
i:pie.iscuna 34. graczy, ale nie grałtnnczęsto 

i zdobyły w rankingu tylko 44. punkty. 
Zwycięzcą został Arkadiusz Kuliński, 
który zgromadził wówCZBS 3(J() punktów. 

W tym roku w hali w Sochaczewie odbył 
sięjuż Turniej Wielkanocny, a teraz trwa na 
kot1ach ziemnych Wiosenny Turni.ej Teni
sowy. Właśnie w tych zawodach z powo
dzeniem,jak do tej pory, walczył Grzywacz. 
Najpierw w I rundzie wygrał z Andrzejem 
Siekierskim 7:5, 6:3, a w pojedynku 
z Mieczysławem Golem wygrał 6:4, 62 
awansując tym samym do ćwierćfinału. 
Tutaj czeka na niego Ireneusz Pietrzak. 

Niestety turniej nie mógł zakończyć się 
w planowym terminie, ponieważ nie po
zwoliła na to pogoda i kolejne pojedynki 
rozegrano po tygodniowej przerwie. 

W ćwierćfinale Daniel Grzywacz pokonał, 
po zaciętym i wyrównanym meczu, wtrz.ech 
setach Pietrzaka (6:3, 4:6, 6:1). Półfinał ro
zegrany miał być w minioną niedzielę o go
dzinie 12:00, a rywalem Grżywacza miał 
być Arkadiusz Kuliński. Grzywacz nie 
mógł grać w tym terminie i niestety musiał 
oddać mecz walkowerem, ponieważ rywal 
nie zgodził się na przełoż.enie pojedynku. 
ZwycięzcąimprezyzostałHubertKonec-
ki, który w finałowym meczu, pewnie po
konał Kulińskiego 6:1, 6:4. Konecki został 
pierwszym liderem sochaczewskiej listy 
Grand Prix 2006. Daniel Grzywacz plasuje 
się na trzecim miejscu, mając na koncie 
48. punktów. 

'Zhigniew Łazi.Ma 

PHka nożna - 25. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych 

Zaprzepaścili szansę? 
• PIOTRCOVIAPiOO'kówTrybunal

ski- PELIKAN Lowicz4:0 (2:0) 
Pelikan: Karmelita-Patos, Surma, Demi

dowicz, Płóciennik - Szymajda, J~ 
wicz, Dziedżiela (46 Papuga), Zimecki -
I..epieszka, Gajewski. 

Piobtców Trybunalski, 3 czerwca. 
Dla juniorów z rocznika 1987-88 ostatnie 
dwa pojedynki miały odpowiedzieć na py
tanie, czy Pelikan zagra w przyszłym roku 
ponownie w lidze wojewódzkiej juniorów 
starszych. Pierwszy ważny i decydujący 
bój łowiczanie stoczyli z Piotrcovią, która 
1:e'ż walczy o pozostanie w lidze. Ekipa 1a 
zajmowała dwa miejsca wyżej od Pelikana, 
ale miała tylko dwa punkty przewagi. Tre
ner Leszek Sowiński bardzo liczył na 
zwycięstwo i miał nadzieję, że to będzie 
ważny krok do utrzymania Niestety nie 
udało się. Pelikan pnegrał0:4 i swojągrąnie 

-zachwycił. 
Pierwsza c::zJ:(ŚĆ meczu była wyrównana 

Nasi zawodnicy zagrali dobrze 10. mi.nut 
Rzucili się do ataku by szybko strzelić bram
kę, ale brakowało skuteczności. Biało-zielo
ni stworzyli trzy dobre sytuacje, jednak 
Kamil Szymajda, Paweł Dziedziela 
i Maciej Jędrachowicz,. mimo dogod
nych pozycji nie potrafili pokonać bramka-

rza miejscowych. Ataki łowiczan zostały 
mocno ostudzone w 13. minucie, ale mieli 
oni sporo szczęścia Gospodarze strzelali 
,,karnego", ale piłka trafiła w słupek. Od.tego 
momentu Pelikan &al już słabiej, tak jakby 
obawiał się o utratę bramki. I stało się. 
W 26. mi.nucie Piotrcovia zdobyła prowa
dzenie, a minutę później podwyższyła 
wynik na 2:0. To dobiło łowiczan, którzy 
wiedzieli, że z takiego wyniku na stadionie 
rywala już będzie się ciężko podnieść. 

Druga połowa spotkania nie przyniosła 
zmiany wyniku na korzystny. Łowici.anie 
atakowali dużą liczbą zawodników i to szyb
ko zostało wykorzystane pn.ez: tywala, któ
ry po kon1fatakach zdobył kolejne dwa gole. 

PO meczu trener łowiczan stwierdził: Sdw
da straconych punktów. l).czyłem, i,e ten me.cz 
uda si.ę ~ać. Jednak nie zapominajmy, i,e 
z podstawowego zabrakło podstawowego 
zawodnika - Konrada Bolimowskiego, 
który znów nie mógł mgrać, ponieważ był ' 
zgłoszony da pierwszego zespołu. Szkoda, 
i.e na takważny pojedynek nie jedzie tak do
bry, zawodnik Ale ... 

Po tej porażce praktycznie wiele się wy
jaśniło. Łowici.anie mają już bardi.o małe 
szanse na poz.ostanie w lidze wojewódz
kiej. 'Zhigniewl..oziński 

PHka nożna - 25 .. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów mkxlszych 

Mecz bez historii 
•LKSLubochnia-PELIKANLowicz 

3:0(2:0) 
Pelikan: Woźniak - Stępień, KaliST.Czyń

ski, Jankowski, Szczypiński - Brzoz.owski, 
Wawrzyniecki, Grochowski, Domińczak -
Wróbe~ Piechowski 

Lubochnia, 3 czerwca. Juniorzy 
młodsi Pelikana w swoimprz.edostatnim wy
stępie s1ałi przed szansą z.dobycia punktów 
w Luboclmi. EkipaLKS zajmujew«YZfł!YW
kach wojewódzkich odległe miejsce Wero 
można było się spodziewać, ze..łowici.anie 
powalczą na zakończenie sewnu. Niestety, 
ekipa 1a przyzwyczaiła już wszystkich do 
porażek i tym razem było podobnie. Cho
ciaż mogło być w tym meczu inaczej, ale 
zabrakło trochę pomysłu na grę i na pewno 
woli walki. 

W pierwszej połowie biał<>-zieloni szyb
ko stracili bramkę. Już w 15. minucie prze
grywali O: 1, po rmciekamym. Jesz.cze przed 
pu.erwąłowici.aniesttacilichugą bramkę„do 
szatni" i to już praktycznie przesądziło 
o losach tego pojedynku. W drugiej odsłonie 
junioray Pelikana nie poderwali się do wal
ki. Nadal przeważali na boisku gospodarz.e, 
którzy podwy7szyli prowadzenie na 3:0. 
Zespół trenera Leszka Sowińskiego 
w końcówcetegomeezumi.ałS'lmlSęnazdo
bycie choćby honorowej bramki, ale zabra
kło ~ Mocny slI7ał oddał Dawid 
Wróbel, bramkarz odbił piłkę, którą dobijał 
Jakub Milczatek,jednak był on nieco spóź
niony i slI7ał został zablokowany. Tak więc 
juniorzy młodzi powrócili z wyjazdu bez 
punktów. Zbigniew Łoziński 

PHka nożna - 26. kolejka Wojewódzkiej ligi juniorów młodszych 

Młodsi zamknęli tabelę 
• PELIKAN Łowicz - RKS Radom

sko 0:2 (0:1) 
Pelikan: Rusek - Stępień, K.alisz.czyński 

Jankowski, Szczypiński - Brzoz.owski (41 
z.abost), Wawrzyniecki, Grochowski, Do
mińczak - Wróbel, Piechowski (62 Milcza-
rek). . 
Łowicz, 1 O czerwca. Ostatni mecz 

w sewnie 2005/2006 junioray młodsi Peli
kanazagrali w Łowiczu na płycie głównej na 
Starzyńskiego. Rywalem był zespół z Ra
domska, który znajduje się dużo wyżej 
w tabeli (8. miejsce). Alena pewno nie był to 
przeciwnik: poza zasięgiem Pelikana 

W pierwszej połowie biało-zieloni szyb
ko stracili qramkę. Już w 10. mi.nucie prze
grywali O: 1. Jednak już w 12. mi.nucie bliski 
zdobycia bramki był Mateusz Piechow
ski ale nie potrafił on wykorzystać stupro
centowej okazji. Podobnie było w 20. mi.nu
cie. To, że niewykorzystane sytuacje mszczą 
się, gospodal2:e udowodnili w 37. mi.nucie 
podwy7szając wynik na 2:0. Jeszcze przed 
przeiwą łowici.anie mogli zdobyć bramkę 
kontaktową „do szatni", ale Piechowski 
znów miał źle nastawiony celownik. 

W drugiej odsłonie podopieczni trenera 
Leszka Sowińskiego prowadzili rów
norzędny pojedynek ze swoim rywalem, 
ale nie potrafili zagroził bramce by zdobyć 
gola kontaktowego. Prz,ed ogromną szansą 
w 70. mi.nucie staną Łukasz Zabost, .ale 
mów przy ,,setce" zabi;aklo precyzji i zim-

Na zakończenie Pelikan-90 znowu 
przegrał. 

nej krwi. :latem juniorzy młodsi zakończyli 
ten sewn porażka 0:2. 

Ekipa Pelikana z rocznika 1990 na pew
no nie będzie miło wspominała tegorocznych 
~ek Podopieczni trenera Sowińskiego 
zdobyli tylko pi«ć punktów, odnosząc tyl
ko jedno zwycięstwo i dwa razy remisując. 
Drużyna 1a już w poprzednim sewnie mia
ła problemy kachowe, zawodnicy mało tre
.nowali i to odbija się na wynikach. Braki 
\lliliejętności, które powstały we wcześniej
szych latach trudno jest nadrobić. Teraz 
powoli ci zawodnicy pokazują, że nie sąjuż 
najsłabsi. Rozmiary porażek są mniejsze 
i może będzie poprawa Teraz tl7.eba do
brze przepracować wakacje i przygotować · 
się do nadchodzącego sezonu. I przede 
wszystkim: głowy do góry!!! 

'Zhigniew liizi.ński 
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Piłka nożna - li środowiskowy Turniej o·Puchar Burmistrza Łowicza 

INTEGRUJĄCY FUTBOL 
Łowicz, 1 O czerwca. Sześć zespo

łów wystąpiło w II Środowiskowym 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bunni
strza Łowicza, a na stadionie łowickiego 
OSiR rywalizowały zespoły strażaków, 
żołnierzy; kleryków, samorządowców 
i skazanych z łowickiego Zakładu Karne
go. Pomysłodawcą tej rywalizacji jest ks. 
Mirosław Targaszewski, a tegorocz
ny puchar za zwycięstwo ufundowany 
przez bunnistrza Łowicza - Ryszarda 
Budzałka wywalczył team łowickich 
samorządowców. 

Nagrody indywidualne zdobyli natomiast 
Roman Jaśniewski {PSP Łowicz), któ
IY z.ostał wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju, a królem strzelców okazał się 
Paweł Wiktorowski (WSDł..owicz),któ
IY zdobył trzy gołe. 

GRUPA A: 
W meczµ finałowym ekipa strażaków mądrze się broniła, ale ostatecznie sa
morządowcy wygrali po serii rzutów karnych. 

• SAMORZĄD ŁOWICKI - ZA
KLAD KARNYl...owicz2:0 (1:0); br.: To
masz Piasecki i Dawid Ługowski. 

• WYŻSZE SEMINARIUM DU
CHOWNE Łowicz - SAMORZĄD 
ŁOWICKI 2:2 (0:1); br.: Paweł Wikto
rowski 2 - Maciej Mońka i Łukasz Pa
puga. 

• ZAKLAD KARNY ł...owicz - WY
ŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 
ł...owicz 1:1 (0:0); br.: Jarosław Dymkow
ski - Piotr Kierlcowski. 

GRUPAB: 
•JEDNOSTKA WOJSKOWAl..owicz 

- PAŃS1WOWA STRAŻ POŻARNA 
ł...owicz O:l(O:O); br.: Daniel Mlynarski. 
•PAŃSIWOWASTRAŻPOŻARNA 

ł...owicz - OCHOTNICZA STRAŻ~ 
ŻARNA ł...owicz 1:0 (0:0); br.: Waldemar 
Krajewski. 

•JEDNOSTKA WOJSKOWAł...oWicz 
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
ł...owicz 0:0, w rzutach karnych 9:8. 

Ekipa Samorządu Łowickiego oparta była na nauczycielach wychowania fi
zycznego (od lewej): Tomasz Piasecki, Paweł Doliński, Zbigniew Łaziński, 

· menedżer zespołu Waldemar Szkup, Krystian Krawczyk, Maciej Mońka, Łukasz 
Papuga i Radosław Gosławski. 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• SAMORZĄD ŁOWICKI - JED

NOSTKA WOJSKOWA Łowicz 1:1 
(0:1), w rzutach karnych 2:1; br.: Dawid 
Ługowski - Stanisław Cz.apnik. 
•PAŃSIWOWASTiiA.żPOŻARNA 

ł...owicz-WYŻSZE SEMINARIUM DU
CHOWNE ł...owicz 2:0 (1:0); br.: Walde:
mar Krajewski i Maciej Szkop. 

MECZ O 5. MIEJSCE: 
• ZAKŁAD KARNY Łowicz -

OCHOTNICZASTRAżPOŻARNA 
ł...owicz 2:1 (0:0); br.: Jarosław Dymkow
ski i Rafał Przygoda - Adam Gawinek 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
• WYŻSZE SEMINARIUM DU

CHOWNE Łowiez - JEDNOSTKA 
WOJSKOWAl...owicz 1:0(0:0); br.: Paweł 
Wiktorowski. 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
• SAMORZĄD WWICKI - PAŃ

S1WOWA S1RAŻ POŻARNA ł...owicz 
0:0, w rzutach karnych 3:1. 
1. Samorząd Łowicki 4 6 5-3 
2. PSP Łowicz 4 9 4-0 
3. WSD Łowicz 4 5 3-6 
4. JW Łowicz 4 2 1-3 
5. ZK Łowicz 3 4 3.4 
6. OSP Łowicz 3 I 1-3 

W zwycięskiej ekipie Samorz.ąduł..owic
kiego wystąpili: Zbigniew Łaziński-Dawid 
Ługowski (2), Tomasz Piasecki (1 ), Maciej 
Mońka (1), Łukasz Papuga (1), Radosław 
Gosławski, Krystian Krawczyk, Paweł 
Doliński i Dariusz Mroczek - menedżerem 
zespołu był Waldemar Szkup. (p) 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 15-21 czerwca 2006 r. 

Przysłowie ludowe o pogodzie: 

„CZERWIEC NOSI DNI GORĄCE, 
KOSA BRZĘCzy JUŻ NA ł.ĄCE". 
•SYTUACJA SYNOPTYCZHA: Pogodę regionu kształtuje 
pogodny ukłą_d wyżowy. Napływa suche i bardzo ciepłe powietrze. 

• Czwartek • Piątek: 
Słonecznie i ciepło, ale w czwartek i piątek lokalnie przelotne 
opady deszczu oraz burz.e. Widzialność umiarkowana 
do dobrej, rano lokalnie zamglenia, Wiatr z kierunków 
wschodnich, słaby do umiarkowanego. 
Temp. max w dzień: + 25°C do + 26°C. 
Temp. min w nocy: + 16°C do+ 12°C. 
• SOBOTA-NIF[>ZFI A:. 
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło. 

• Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków północnych, słaby. 
Temp. max w dzień: + 26°C do + 28°C. 

: Temp. min w nocy: + 18°C do+ 14°C. 
. •PONIEDZIAŁEK ·ŚRODA: 
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło - upalnie ! 
Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków południowych, słaby. 

. Temp. max w dzień: + 21°c do + 30°C. 
Temp. min w nocy: + 18°Cdo + 14°C. 
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Igrzyska Sportowo-R,ekreacyjne LZS Woj. Łódzkiego 

łowickie wysoko 
Ręczno, 3 czerwca. Jak zwykle duża 

i siłna1ep1ezentacja powiatu łowickiego udała 
się na zawody Zrzeszenia Ludowe Zespo
ły Sportowe orgariizowane w Ręcznie. Tre
nerem selektjonerem i kierownikiem łowic
kiej ekipy jest Zofia Kucharska i to dzię
ki jej zaanpwaniu udaję się co roku re
brać dobcy Zespół. W tegorocznych zawo
dach udział wzięła rekordowa liczba zespo
łów. W cywalizatji udział wzięły 22 chuży
ny, a każda z nich liczyła około pięćdziesię
ciu osób. :zatem w igrzyskach wystartowa
ło około tysiaca zawodników. Hasło ,,Spor
towcy wiejscy na start" nadał okazuje się 
aktualne i jest wdrażane w .życie. Zresztą 
jednym z celów imprezy jest populacyza
cja sportu i rekreacji w środowisku wiej
skim. Oprócz tego zawody te miały uczcić 
sześćdziesiątą rocznicę powstania Ludo
wych Zespołów Sportowych. 
Łowicka reprezentacja nie stawała czę.5to 

na najwyższym podium, ale po podliczeniu 
punktów okazało się, że zajęła ostatecznie 
drugie miejsce, przegcywając o 38. punktów 
z kadrą gminy Kleszczów, która powtórzy
ła sukces sprzed roku. 

Gr:y:respołowe: 3. miejsce w koszyków
ce kobiet (Paulina Gładka, Aleksandra 
śmiałek, Dominika Marszalek i Kata
rzyna Grzywacz), 4. miejsce w piłce siat
kowej mężczyzn (Cezary Znyk, Woj
ciech Więckowski, Łukasz Mitek 
i Krzy.sztof Michalak). 

Lekka atletyka: pchniecie kula: 1. Mag
dalena Ochmańska 10,98 m, 2. Zofia 
Kucharska 9,20 m, 3. miejsce Andrzej 
Gać 10,69m 

Lekka atletyka osób niepełnospraw
nych: 60 m: 1. Katarzyna Marszał, 2. Ro
man Kośmider, skók w dal: 1. Katarzyna 
Marszał. 

Rekreacja: 1. miejscewpu.eciąganiu liny 
(Stanisław Milczarek, Andrzej Gać, 
Konrad Haczykowski, Krzysztof Wo
dziński i Daniel Wielemborek). 

Magdalena Ochmańska triumfowała 
w pchnięciu kulą. 

KLASYFIKACJA GENERALNA GMIN I 
POWIATÓW: . 

I. Gmina Kleszczów 
2. Powiat Lowicz 
3. Gmina Opoczno 
4. Gmina Rozprza 
5. Gmina Wieluń 
6. Gmina Zelów 
7. Gmina Wola K.rzyszt. -
8. Gmina Parzęczew 
9. Gmina Ręczno 

JO. Gmina Brójce 
11. Gmina Głuchów 
12. Gmina Lipce Reym. 
13. Powiat Łódzki Wschodni 
14. Powiat Kutno 
15. Gmina Bełchatów 
16. Gmina Ozorków 
17. Gmina Ostrówek 
18. Gmina Drużbice 
19. Powiat Radomsko 
20. Gmina Stryków 
2 I. Gmina Żarnów 
22. Gmina Grabica 

368,0 
330,6 
301,I 
295,5 
288,0 
279,3 
275.0 
237,0 
230,1 
214,8 

• 197,5 
177,3 
174,3 
168,3 
154,0 
126,3 
120,3 
98,0 
95,0 
57,2 
50,7 
36,0 
(zł) 

Reprezentacja ZSP 1 Łowicz wywalczyła w Kutnie trzecie miejsce w rejonie. 

Sport szkolny - Rejonowa Licealiada w piłce nożnej 

Trzecie mieisce łowiczan 
Kutno, 25 maja. Na stadionie kutnow

skiego MOSiR rozegrano tmniej w ramach 
Rejonowej Li~ady Szkolną wpiłcenoż
nej, a powiat łowicki w tej l)'Walizacji repre
z.entowałzespół ZSP 1 Łowicz. Podopieczni 
Radosława Gosławskiego ostatecznie 
zajęli w tych zawodach trzecie miejsce. 

MECZE PÓŁFINAŁOWE: · 
• LO Rawa Mazowiecka - ZSP 1 

ł...owicz 1:0 
• ZS 1 Kutno - ZSSO Skierniewice 

5:0 
MECZ O 3. MIEJSCE: 
• ZSP 1 ł...owicz - ZSSO Skierniewi

ce 3:2 (2:1); br.: DawidPisarek2 i Sebastian 
Domińczak (karny). 

MECZ O 1. MIEJSCE: 
• ZS 1 Kutno - W Rawa Mazowiec

ka 0:1 
I. LO Rawa Mazowiecka 2 6 2-0 
2. ZS I Kutno 2 3 5-1 
3. ZSP I Lowicz 2 3 3.3 
4. ZSSO Skierniewice 2 O 2-8 

W reprezentacji Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty 
w Łowiczu grali: Dawid Pisarek (2), Seba
stian Domińczak (1 ), Radosław Czekaj, Ja
kub Doroba, Adrian Kromski, Hemyk Ko
siorek, Artur Koniutis,Adam Charążka, Syl
wester Strugiński, Dariusz Kukieła i Jaro
sław Tybuś - nauczyciel w-f Radosław 
Gosławski. (p) 
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Koszykówka - Turniej Młodzików o Puchar Burmistrza Łowicza 

tKS za silny ~la Księiaka 
Łowicz, 2 czerwca. W hali sportowej 

łowickiego OSiR ar 2 odbył się towarzyski 
turniej koszykówki młodzików o Puchar 
Burmistrnł Miasta Łowicza. W zawodach 
udział wzięły trzy drużyny. Oprócz gospo
darzy zagrali łódzki LKS i Start. Fawocytem 
imprezy byli gracze ŁKS. To mocny ze.. 
spół, który w roczniku 1993 dominuje 
w lidze wojewódzkiej. Łodzianie zadziwiają 
przede wszystkim waruńkami fizycmymi. 

Podopieczni treneraZhigniewaLazińskie
go rozegrali dwa spotkania. W pierwszym 
pokonali Start. Księżacy już w pierwszej 
kwarcie prowadzili 18:7 i przez całe spotka
nie utrzymywali przewagę 10-15 punktów. 
Na parkiecie było duż.o zmian i wydawało 
się, że nic złego się nie wydarzy. Okazało 
się, że ostatnie minuty były nerwowe. 
W37.minuciełowiczaniewygrywali60:51 

i już byli pewni zwycięstwa, a nagle goście Prezes Księżaka - Grzegorz Wojciechowski uhonorował łowiczan pucharem 
zaskoczyli„trójką''izrobiłosięniebe'zpiecz- za dn;gie miejsce. 
nie. Jednak rywale nie zdążyli odrobić stra-
ty i przegrali trzema punktami. i Kajetana Mosińskiego. Ostatecznie 

W drugim meczu Księżacy walczyli LKS wygrał 70:37 i zajął w turnieju pierw
z LKS, ale wyrównany pojedynek trwałtyl- sze miejsce. UMKS Księżak uplasował się 
ko 20 minut Po przerwie LKS szybko uzy- na chugimmiejscu. 
skał przewagę trzydziestu punktów, wy- •UMKSKSIĘŻAKŁowkz-START 
grywając kwartę 26:4, to zadecydowało· Lódź 61:58 (18:12, 14:11, 14:7, 15:28) 
o losach meczu. W ostatniej odsłonie łowi- Księżak: Maciej Kucharek 20, Mateusz 
czanie, podobnie jak rywale, grali rezerwo- Anyszka 6, Mateusz Wasiak 4, Konrad 
wym składem i tu lepsi byli Księżacy. Na Kwiatkowsk:i4iMarcelOłubek2orazPiotr 

usprawiedliwienie naszych koszykarzy Pawłowski 13 (lx3), Tomasz Zabost 6, 
można tylko dodać, że w tym pojedynku Maciej Koper 2, Daniel Rokicki 2, Bmtło
zabrakło dwóch kontuzjowanych podsta- miej Organiściak 2, Kajetan Mosiński i Mi
wowych graczy: Antoniego Nowaka chał Staniszewski. 

• LKS Lódź - START Lódi 82:45 
(22:14, 20:6, 18:10, 12:15) 

• UMKS KSJĘtAK Łowicz - LKS 
Lódź 37:70 (9:13, 10:14, 4:26, 14:17) 

Księżak: Maciej Kucharek 12, Piotr Paw
łowski 7, Mateusz Anyszka 2, Mateusz 
Wasiak i Konrad Kwiatkowski oraz Daniel 
Rokicki 6, Maciej Koper 4, Bartłomiej Or
ganiściak 4, Marcel Ołubek 2 i Tomasz :za-
bost (zł) 

I. LKS Łódź 152:82 
2. UMKS.Księbkł.owlcz 98:128 
3. Start Łódź. 103:143 

Piłka nożna - 28. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej 

Dokończą 22. minuty .„ 
Decyzją Wydziału Dyscypliny OZPN 

Skierniewice przerwany w 68. minucie mecz 
26. kolejki Skierniewickiej Klasy Okręgowej: 
Olimpia Chą,5no - Orzeł Nieborów (przy 
wyniku 2:4) zostanie dokończony dziś 
-w środę 14 czerwca o godz. 17.00. 

Awans do IV ligi wywalczyła rawska 
Mazovia, a. „okręgówkę" opuszczą trzy 
ostatnie drużyny: Sierakowianka, GLKS 
Wołucza i najprawdopodobniej Olimpia 
Chąfillo. -

28. kolejka: 
•MAZOVIARawaMazowiecka-ro. 

GOŃ Bełchów 7:1 
• LAKTOZA Lyszkowice - ASTRA 

Zduny0:3 
• SIERAKOWIANKA Sierakowire

ORZEL Nieborów3:3 

•CZARNI Bednary- BIALKA Biała 
Rawska2:2 
•OLIMPIACbąmo-MACOVIAMa

ków9:2 
• SOKÓL Regnów - ORLĘTA Cie

lądz 1:2 
•WIDOK Skierniewice - GLKS Wo

łuc:za 10:0 
Pauza: GKS Głuchów. 

1. Mazovia Rawa Maz. (I) 26 71126-12 
2. Widok Skierniewice (2) 26 65104-20 
3. Białka Biała Rawska (3) 26 52 47-29 
4. Pogoń Bełchów (4) 27 49 68-50 
5. Astra Zduny (6) 26 48 81-50 
6. Czarni Bednary (5) 26 47 58-38' 
7. GKS Głuchów (7) 26 37 47-44 
8. Macovia Maków (8) 26 33 39-56 
'· Orlęta Cielądz (9) 2~ 32 43-75 

IO. Laktoza [yszliowice (IO) 26 28 43-71 
11. Orzeł Nieborów (12) 25 25 43-54 
12. Sokół Regnów (11) 27 25 34-58 
13. Olimpia Chąśno (14) 25 l!,r46-82 
14. GLKS Wołucza (13) 26 l7 32-99 
15. Sierakowianka (15) 26 Il 30-103 

W przedostatniej - 29. kolejce skiernie
wickiej klasy okręgowej w niedzielę 
18 czerwca o godz. 11.00 zagrają: Laktoza 
Łyszkowice - Mazovia Rawa Mazowiecka 
(na stadionie OSiR w Łowiczu), Astra z.du
ny - Olimpia Chąśno, Macovia Maków -
C:nuni Bednary, Białka Biała Rawska- Sie
rakowianka Sierakowice, Orzeł Nieborów -
Widok Skierniewice, GLKS Wołucza-GKS 
Głuchów, Orlęta Cielądz- Pogoń Bełchów. 

Pauza: Sokół Regnów. 
Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - skierniewicka klasa A 

W tabeli bez • zmian 
25. kolejka: Olyrnpic Słupia - Witonia 

Osiek 2:2, Jutrzenka Mokra Prawa - Mu
skador Wola Pękoszewska 4:2, Pogoń Go
dzianów - Torpedo Celinów 7:3, Juvenia 
Wysokienice - Manchatan Nowy Kawę
czyn 3:0, Zryw Wygoda - Agroma Kutno 
Waliszew 4:0, VagatDomaniewice-Jutrzen
ka Drzewce 1 :3, Fenix Boczki - Unia II 1 :5. 
I. Unia II Skierniewice (I) 25 65123-40 
2. JutrzenkaDrzewce (2) 25 53 69-33 
3. Jutrzenka Mokra Praw~ {3) 25 47 72-49 

4. Witonia Osiek (4) 25 45 61-47 
5. Juvenia Wysokienice (5) 25 43 48-39 
6. Pogoń Godzianów (6) 25 39 70-52 
7. Muskador Wola Pęk. (7) 25 35 59-67 
8. Torpedo Celinów (8) 25 34 56-72 
9. Manchatan N. Kawęcz. (9) 25 30 52-74 

10. Zryw Wygoda (10) 25 29 53-67 
11. Olympic Słupia (I I) 25 27 43-51 
12. Vagat Domaniewice (12) 25 22 41-68 
13. Agroma Waliszew (13) 25 17 35-81 
14. Fenu Boczki (14) 2S 17 32-84 

W niedzielę 18 czerwca o godz. 16.00 
rozgrywana będzie ostatnia - 26. kolejka, 
w której zagrają: WitoniaOsiek-Fenix Bocz
ki, Unia II Skierniewice- VagatDomaniewi
ce, Jutrzenka Drzewce - Zryw Wygoda, 
Agroma Kutno Waliszew - Juvenia Wyso
kienice, - Manchatan Nowy Kawęczyn -
Pogoń Godzianów, Torpedo Celinów - Ju
trzenka Mokra Prawa i Muskador Wola 
Pękoszewska - Ołympic Słupia 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - skierniewicka klasa B 

Kopernik i Dar iui. pewne 
Do klasy A seniorów awansowały już 

zespoły Kopernika Kiernozia i Daru Pla
cencja, które w ostatniej kolejce zainkasują 
po trzy punkty za walkowery. 

19. kolejka: Victoria Bielawy - Dar Pla
cencja 1:4, Naprzód Jamno- Victorial,abo
stów 0:6, Macovia Il Maków - Kopernik 
Kiernozia 0:3, Olimpia Niedźwiada - Start 
Złaków Borowy 0:3 (w.o.), MebłomaxZiel
kowice -RawkaBolimów0:3 (w.o.). Pauza: 
fil'S Gągolin. 

1. Kopernik Kiernozia (2) 19 46 55-13 W ostatniej już w sezonie 2005/2006 -
2. Dar Placencja (3) 19 45 67-21 20. kolejce klasy B w niedzielę 18 czerwca 
3. Rawka Bolimów (1) 19 45 57-25 o godz. 14.00 (wszystkie mecze o jednej 
4. Victoria Zabostów (5} 20 34 49-43 porze) zagrają: Rawka Bolimów - Macovia 
5. NaprzódJamno(4) 19 34 47-40 IIMaków,StartZłakówBorowy-Naprzód 

6. Start Złaków Borowy (6) 19 31 40-25 Jamno i RTS Gągolin - Victoria Bielawy. 
7. Victoria Bielawy (7) 19 19 30-49 Mecze zweryfikowane: Dar Placencja -
8. RTS Gągolin (8) 19 19 33-54 MeblomaxZielkowice3:0(w.o.)iKopeńiik 
9. Macovia Il Maków (9) 19 18 25-63 Kiemozia-OlimpiaNiedźwiada3:0 (w.o.). 

10. Meblomax Zielkowice (10) 19 9 18-52 • p;mza: YiętQria Ząbostów, 
11.-0limpia Niedźwiada-{lł) 18 9 18-54 - Pawe/A. Doliński 

Piłka nożna - 30. kolejka Ili ligi 

Liczą na baraiowiczów 
Co prawda tegoroczne rozgrywki dobie

gły już do końca, ale wciąż nie wiadomo kto 
opuści w tym sezonie z III ligę. Do grupy 
zdegradowanych już wcześniej trzech ekip: 
Dolcanu Ząbki, Hurtapu-Gómik Łęczyca 
i MKS Mława, najprawdopodobniej dołą
czy także Jeziorak Iława, a zagrożona spad
kiem jest jeszcze Legia II Warszawa z.espo
ły te liczą na sukces w barażach o II ligę 
zarówno broniącego się od spadku Rado
miaka Radom, jak walczącego o awans 
łowickiego Pelikana. 

W 28. kolejce III ligi padło 22. bramek 
(średnia na mecz- 3,14), a łącznie w 211. 
meczach tego sezonu padło 561. goli (śred
nia na mecz - 2,66). 

Jo. lwlejka m ligi: 
•JEZIORAK Ilawa - ZNICZ PruSb

ków 1:2 (1:2); br.: Piotr Kulpaka (35)- Bar
tosz WIŚlliewski (25) i Paweł Tomczyk ( 40). 

• KS Paradyż-RUCH Wysokie Ma
wwieckie 4:1 (2:0); br.: Rafał Kubiak 3 
(28, 46 i 55) i Artur Lęgowiak (33) - Seba
stian Janusiński (81 ). 

• GOSSO-STAL Głowno - UNIA 
Skierniewice 0:2 (0:2); br.: Artur Lema
nowicz (21) i Daniel Jędrzejewski (33). 

• DOLCAN Ząbki-MKS Mława 1:1 
(1:0); br.: Stańczyk (7)- Sieja (80). 

• WIGRY Suwałki - LEGIA II War
s:zawa 0:1 (0:0); br.: Piotr Kazimierak (75). 

• HURTAP-GÓRNIK Lęczyca -
MZKS Kozienice 5:0 (3:0); br.: Krzysz
tof Sokalski 4 (3, 37, 57 i 68) i Lukasz La
skowski (7). 

• MAWWSZE Grójec - PELIKAN 
Łowicz 1:3 (0:0); br.: Paweł Samczyk (73) 
- Radosław Kowalczyk (67) i Paweł Kut
kowski 2 (75 i 85). 

Pauza: LKS Łom7.a. (p) 

t. LKS I.OuW (l) 2ł 71 59· l 4 22-5-1 14 3R l5..S 14 32 -241 
l. Ptłiba Łewłcz (.2) 28 57 •t4 16-9-3 14 ,U 3M 14 23 18-lł 
3.Mato-Gtójec(3) 23 " 49-33 13.7.g 14 21 29-16 14 19 2(1,.17 
4. Ruch Wysokie Maz. (4) 28 43 44-35 11-10-7 14 23 26-10 14 If 18-25 
5. Znicz Pruszków (6) 28 40 40-36 11-7-10 14 22 25-14 14 J8 15-22 
6. Stal Głowno (5) 28 39 33-33 1&-9-9 14 22 17-16 14 12 16-17 
1. kózieaice (Il). 28 u 29-45 J0-6-12 14 19 14-19 14 11 lS..,26 
S. 1$ Płl'ałlyi {ł) 28 3'5 31-30 8-11·9 14 21 ll·Uł 14 14 16-20 
9. Wigry Suwałki (7) 28 33 27-52 10-3--IS 14 ł8 11-19 14 15 ł0-3l 

10. Unia Skierniewice (10) 28 33 38-45 8-9-11 14 19 19-21 14 14 .19-24 
IL Legia II Warszawa(12) 28 32 36-44 9-5-14 14 19 20-17 14 13 16-27 
12. Jeziorak Iława (9) 28 30 33-44 6-12-IO 14 23 19-17 14 7 14-27 
11 MKS Mława (13) 28 27 23-40 1-6-15 14 18 14-19 14 9 9-21 
14. Hllrtap-Gómik Łęczyca (14) 28 27 29-38 7-6-15 14 15 20-18 14 12 11-11 
15. Dolcan Ząbki {15) 28 25 28-5-0 6-7-15 14 16 20-21 14 9 8-29 
Po nazwie drnżyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczóiv, punk

. ty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosu-
nek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach. ŁKS Łomża awansował do li ligi, Pelikan 
rozegra dwumecz barażawy, a lI1 ligę opuszczą już na pewno Do/can, Hurtap-Górnik i MKS 
Mława, a taHejeden albo dwa zespoły z miejsc 11-12. 

Piłka nożna - 34. kolejka IV ligi 

Omego Wygrało no · ko.ni ee 
• SOKÓL-SYGULA Aleksandrów 

Lódzki - START Lódź 2:1 (0:1); br.: 
Arkadiusz Świętosławski 2 (69 i 75) -
Pajor(24). 

•WARTA Działoszyn - ORZEL Pa
rzęczew 1:2 (0:0); br.: Góra (63) - Woź
niak ( 47) i Kończarek (85). 

• WARTA Sieradz - KKS Koluszki 
3:2 (0:1); br.: Marcin Kobierski 2 (50 
i 62) i Mariusz Graczykowski (75) - Sar
necki (44) i Muszalak (79). 

•STAL Niewiadów-WŁÓKNIARZ 
Pabianice 1:0 (1:0); br.: Nowacki (30). 

• WOY Opoczno - GKS II Bełcha
tów 4:0 (2:0); br.: Baran (27), Starus 
( 43), Marcin Surma (90) i Wojtaszek 
(90+3). 

• LKS Bałucz - CONCORDIA 
Piotrków Trybunalski 1:1 (1:1); br.: 
Przemysław Łapiński (34) - Damian Ja
godziński (41). 

•MKP Zgierz-POGOŃ-EKOLOG 
Zduńska Wola 2:2 (0:2); br.: Kociński 2 
(46 i 80) - Dominik Kosuń (15) i Kaleta 
(32). 

•LKS II Lódź-WŁÓKNIARZ Kon
stantynów Ló<b:ki 1:51:5 (0:1); br.: Kieł
basa (88) - Bienias (38 kamy), Bartosik 2 
(54 i 67), Stęborowski (59) i Kurstak (74). 

• PELIKAN Il Łowicz - OMEGA 
Kleszczów 1:2 (1:1); br.: Paweł Kutkow
ski (45)- Krzciuk (16) i Paweł Kowalski 
(81). 

Pelikan: Jędrzejewski - Knera, Górski, 
Burzykowski, Lukasz Olaczek - Mikul
ski, Michał Plichta, Urbanek (80 Marek 
Olaczek), Grzegorek - Ługowski 

(46 Zwierz), Kutkowski. 
- Żółte kartki: Dawid Ługowski (3), 
Michał Plichta (8), Sebastian Zwierz (1) 
i Lukasz Olaczek (5) - Kubala ( 4) 
i Krzciuk (2). (p) 

i.' Concordia Piotrków (1) 34 69 79-37 21-6-7 17 38 42-18 17 31 37-19 
2. Włókniarz Konstantynów (2) 34 66 48-26 19-9-6 17 43 25-9 17 23 23-17 
3. Omega Kleszczów (3) 34 65 55-30 19-8-7 17 41 37-13 17 24 18-17 
4. WoyOpoczno (4) 34 61 59-ll 17·10-7 J7 31 42-14 17 24 17-18 
5. Sokół Aleksandrów (5) 34 57 45-34 16-9·9 17 31 28-15 17 26 17-19 
6. Pogoń-Ekolog Zd. Wola (6) 34 54 55-45 14-12-8 17 30 32-20 17 24 23-25 
7. WartaSieradz(7) 34 53 45-34 15-8-11 17 32 30-15 17 21 15-19 
8. LKS Bałucz (8) 34 50 54-34 13-11-10 17 29 29-15 17 21 25-19 
9. Stal Niewiadów (IO) 34 48 38-46 13-9-12 17 32 28-23 17 16 10-23 

JO. WłókniarzPabianice{9J 34 45 38-38 13·6-15 17 32 18·6 17 13 20-32 
Il. GKS Il Bełchatów(ll) 34 43 44-56 12-7-15 17 25 29-25 17 18 15-31 
12. KKS Koloszki (12) 34 41 54-51 11-8-15 17 31 34-16 17 10 20-35 
13. MKP Zgierz (13) 34 39 40-45 8-15-11 17 23 15-17 17 13 25-28 
14. Orzeł Parzęczew (15) 34 38 34~48 10-8-16 17 30 24-15 17 8 10-33 
15. ŁKS II Łódź (14) 34 36 41-62 10-6-18 17 30 27-19 17 '6 14-43 
16. Pelikan Il Łowicz (l~ 34 311 31-65 8-6-20 17 2S. 23·21 17 5 3-43 
17. Warta "Działoszyn (17) 34 27 30-68 7-6-22 17 21 22-28 17 6 9-40 
1.8. Start Łódź (18) 34 21 34-73 5-6-23 17 13 20-30 17 & ·14-43 
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość me-

czów, punkty. stosunek bramek, ilość rnycięstw, remisów i porażek oraz ilość me
qzów,punktów i stos.une~. bramek w. m,eqach.µ, ~ief:?ir;,i va,~azc4u:fz. Mistrz awa11$u-
je dom ligi, a IV ligę opuszczą co najmniej trzy ostatnie zespoły. - - „ 
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Piłka nożna - 30. kolejka Ili ligi 

Pl,KNY KONIEC SEZONU 
•MAWWSZEGrójec-PELIKAN 

Łowicz 1 :3 (0:0) 
0:1-RadosławKowalczyk(67), 1:1-

Paweł Samczyk (73), I :2 - Paweł Kut
kowski (77), 1 :3 -Paweł Kutkowski (84). 

Mazowsze: Młodziński - Artur Ku
piec, Lewandowski, Marcinkiewicz, So
lecki (80 Szruy)-Danielewicz, Rosłaniec, 
Czpak, Centkowski (46 Siciak)- Kowal
czyk (60 Samczyk), Dukalski (87 Ści
słowski). 

Pelikan: Gospoś 7 - Goryszewski 7, 
Brzózka 8, Przemysław Plichta 7, Znyk 
7 -Cipiński 6, Wilk 9, Kaźmierczak 7 (70 
Burzykowski), Konrad Bolimowski 7 -
Kowalczyk 7, Kosiorek 6 (70 Kutkow
ski). 

Żółte kartki: Mariusz Solecki (2), Łu
kasz Siciak (3) i Lewandowski (10) -
Mazowsze oraz Kamil Goryszewski (5) 
-Pelikan. 

Grójec, 8 czerwca. Wydawało się, 
i.e grając bez swoich siedmiu podstawo
wych piłkarzy łowicki Pelikan nie będzie 
w stanie pokonać trzeciej drużyny na
szej grupy. Tymczasem zastępcy poka
zali się za znakomitej strony i jak najbar
dziej zasłui.enie ograli Mazowsze. 

Trener Jacek Cyzio w tym meczu 
dał odpocząć większości swoich graczy. 
Zbigniew Czerbniak nie grał z powo
du żółtych karfbników, reszta ma zbierać 
siły na barażowy mecz. Na stadion 
w Grójcu przyjechało kilku drugoligo
wych „podglądaczy", z którymi być 
moi.e przyjdzie się łowiczanom zmierzyć 
w Boi.e Ciało. Wysłannicy Podbeskidzia, 

W ostatnim trzecioligowym meczu 
tego sezonu. strzelecką formą ,,bły
sną!" Paweł Kutkowski, który dwa 
razy umieścił piłkę w siatce Mazow
sza. 

Heko Czennno czy Radomiaka starali się 
~ taktykę,,Ptaków", ale biorąc pod 
uwagę, i.e graliśmy głównie rezerwami, 
nie do końca im się to udało. No i z pe"'{
nością u naszych potencjalnych rywali 
spora panika - bo jeśli triumfujemy dru
gim składem 3: 1 to jak gramy kiedy jeste
śmy w optymalnym zestawieniu ... ? 

Od początku czwartkowe zawody 
stały na dobrym poziomie. Mecz był 
szybki, sporo się działo i choć do prze
rwy nie oglądaliśmy goli, to na stadionie 
nikt się nie nudził. Pierwsi zaatakowali 

Łowicki informator sportowy 
Czwartek. 15 czerwca: zebranie nauczycieli wychowania fizycz-
• 17.00- stadion Pelikana w LoM- nego powiatu łowickiego; 

czu, uL Starzyńskiego 6/8; mecz ba- N'aedziela. 24 C7&1"Wca: 
rażowy o II ligę piłki nożnej: Pelikan • 10.00 - Park Błonie w Łowiczu; 
Łowicz - Podbeskidzie Bielske>-Biała; pierwszy turniej VII Otwartych Mi-

Nled7Jela. 18 czenvęa; strzostw Łowicza w plażowej piłce siat-
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu, kowej; 

ul.JanaPawlail3;=piłkinożnejskier- • Il.OO - Park Błonie w Łowiczu; 
niewickiej klasy okręgowej seniorów: illŁowicki Piknik Rodzinny: godz.11.00: 
Laktoza Łyszkowice - Mazovia Rawa cross rowerowy; blok imprez sportowo-
Mazowiecka; rekreacyjnych; godz. 14.00: turniej dru-

Poniędtjąłęk. 12 czerwca: - żyn osiedlowych w mini piłce nożnej -
• 9.00 - sala l<onferencyjna Starostwa rocznik 1993 i młodsi oraz rocznik 1990-

Powiatowego w Łowiczu, ul. 3 Maja; 92; godz. 15.00: spływ kajakowy. (p) 

gospodarze. Aktywny był zwłaszcza 
Michał Kowalczyk i to właśnie on 
w 7. minucie groźnie strzelał obok słup
ka. W odpowiedzi Robert Wilk podał 
Marcinowi Kosiorkowi,jednak,,Mar
cel" przegrał pojedynek ze stoperem Ma
zowsza. W 29. minucie bardzo dobrą 
okazję do na pokonanie Rafał Gospo
sia zaprzepaścił Kowalczyk Będąc czte
ry metry przed łowicka bramką dostał 
podanie od Dominika Dukalskiego, 
ale kopnął niecelnie. Za chwilę przewaga 
liczebna gospodarzy, którzy wyprowa
dzili szybką kontrę, jednak grający zna
komity mecz Michał Brzózka po
wstrzymał U( akcję. ~przerwy był wiec 
remis choć jak wspominałem mecz mógł 
się podobać. 

W drugiej odsłonie łowiczanie zaczęli 
grać odważniej. Dwie bardzo dobre oka
zje hramkowe zmarnował Kosiorek i do
piero w 67. minucie bramkarz gospoda
rzy nie tniat nic do powiedzenia Wilk 
kapitalnie prostopadłym podaniem ob
służył Radosława Kowalczyka, któ
ry wys:redł sam na sam z Paweł Mło
dzińskim i wyprowadził gości na pro
wadzenie. Niedługo jednak cieszyliśmy 
się z przewagi bramkowej. Błąd Brzózki, 
który niefortunnie zagrywa do przeciw
nika i do remisu doprowadza Paweł 
Samczyk. Kilka chwil wcześniej na pla
cu pojawiali się kolejni dwa młodzi piłka" 
rze ,,Ptaków". Paweł Kutkowski i Ja
rosław Burzykowski mieli znakomite 
wejście, a bohaterem przyjezdnych oka
zał się ten pierwszy. W 77. minucie po 
kolejnym idealnym podaniu Wilka, Kut
kowski wyszedł na czystą pozycję 
i mocnym strzałem pokonał Młodzińskie
go. Jednak to nie koniec popisów Pawła. 
W 84. minucie Konrad Bolimowski 
wykonywał rzut rożny. Dokładna 
„wrzutka" w pole karne gdzie najwyi.ej 
wyskoczył Kutkowski, który „główką'' 
po koźle ustala wynik spotkania. Tuż 
przed ostatnim gwizdkiem sędziego na 
bramkę gospodarzy szarżował Robert 
Szary, jednak i jemu nie udało siępoko- · 
nać naszego golkipera. 

W sumie zasłużone zwycięstwo, ko
ronujące świetny sezon Pelikana. Ale ki
bice myśląjuż o meczu barażowym. Naj
większa impreza sportowa w historii 
Łowicza już jutro! 

Bogusław Bończak 

Kajakowe regaty, które odbyły się w sobotę 10 czerwca organizowane 
przez Forum Młodych Łowiczan stały się już tradycyjną imprezą na Bzu
rze. O imprezie czytaj na str. 17. 

G_ramy o li ligę 
Z prezesem Klubu Sportowego „Pelikan" 

Januszem Białasem rozmawia Bogusław Bończak 
• Panie prezesie, znamy już ry

wala w meczu barażowym o li ligę. 
Jak ocenia Pan wynlk losowania -
zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała? 

Pozytywnie. Liczymy, i.e jest to ze
spół który można ograć. Wprawdzie 
w ostatnim meczu ligowym w Łodzi 
z Widzewem, grając w osłabieniu, Pod
beskidzie zdołało zremisować, ale wyda
je się, i.e moi.emy z tym przeciwnikiem 
powalczyć. 

• Rozumiem więc, że przed tre
nerem Jackiem Cyzio i jego piłka
rzami postawił pan zadanie wejścia 
do wyższej klasy rozgrywkowej? 

Tak. Pelikan gra o Il ligę. 
• No to załóżmy, że biało-zieloni 

są lepsi w dwumeczu z drużyną 
z południa Polski. Czy organizacyj
nie klub jest przygotowany na wy
stępy w li lidze? 

Wiadomo, i.e naszą największą bo
laczkąjest obiekt. Stadion drugoligowy 
musi mieć 1500 miejsc siedzących i przy
gotowane, wydzielone miejsce dla kibi
ców przyjezdnych. Gdybyśmy spełnili 
te warunki sądzę, i.e warunkowo dostali
byśmy licęncję. Niestety, nikt nam nie 
pomaga w remontowaniu obiektu. Prace 
które wykonaliśmy w ubiegłym roku 
znacznie zmieniły wygląd stadionu i gdy
byśmy dysponowali odpowiednimi środ
kami remont pociągnęlibyśmy dalej. Na-

sze miasto powinno mieć obiekt piłkar
ski z prawdziwego zdarzenia 

• A jak finanse klubu? Przecież 
występy na zapleczu ekstraklasy 
wymagałyby jakichś transferów. 

Rozmawiamy z potencjalnymi spon
sorami. Dobra postawa w tym sezonie 
i ewentualny sukces w barażu być moi.e 
przyciągnęłyby do Pelikana inwestorów. 

• Jak klub przygotowuje się do 
tego największeg_o w historii wy
darzenia sportowego? 

Kontaktowaliśmy się już z działacza
mi Podbeskidzia. Wiemy i.e wybiera się 
do nas spora grupa tamtejszych kibiców. 
Ten mecz wywoła również większe niż 
zwykle zainteresowanie naszych labiców. 
Mecz będzie rozgrywany w Boi.e Ciało 
- moi.emy mieć rekord frekwencji. 

• Wiem, że mają być jakieś nie
spodzianki dla kibiców ... 

Od jakiegoś czasu staraliśmy się o rep
liki koszulek Pelikana i jeśli tylko produ
cent zdąży na czas powinny one być do 
kupienia już przed meczem barażowym. 
Podobnie jak szaliki. 

• Czy gracze są zdrowi? 
Pech, który nas nie omijał w końcówce 

sezonu, ~eszcie się od nas odwrócił. 
Wszyscy są zdrowi i z niecierpliwością 
oczekująpierwszego meczu baraż.owego. 

• 

LAMINATE FLOORING 

Ó FACHOWIEC 
Łowicz 

Al. Sienkiewicza 25 
= • • " r 
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