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Ili Łowicki Piknik Rodzinny i Noc Świętojańska 

Zabawa nad Bzurq 
I mprezy sportowe przed południem, 

spływ kajakowy Bzurą, występy na sce
nie muszli koncertowej oraz zabawa ludo
wa nad samą Bzurą-Noc ŚWiętojańska- to 
atrakcje naJbliższ.ej soboty na łowickich Bło
niach. Od godziny I O.OO na Błoniach, w są
siedztwie muszli koncertowej odbywać Się 
będą rozgrywki rekreacyjno-sportowe: 

• IO.OO - turniej piłki pla7.owej na wcze
śniej przygotowanych pn.ez Ośrodek Spor
tu i Rekreacji boiskach, 

• 11.00 - cross rowerowy - należy mieć 
własny rower, 

• 15.00 - piłka nożna na boisku na Bło
niach. 

Zgłoszenia do tych konkurencji będą 
przyjmowane be:ipośrednio prz.ed nimi. 

O godzinie 15.00 rozpocząć mają się spły
wy kajakowe Bzurą. Transport osób i kaja
ków odbywać się będzie spod restauracji 
Szkiełka w godzinach 15.00, 16.00, 17.00. 
Dziesięć dwuosobowych kajaków będzie 
transportowanych o pełnych godzinach 
w górę Bzury, w pobliże miejsca, gdzie wpa
da do niej Słudwia i stamtąd będzie można 
spłynąć w okolice Szkiełek dok na str. 6 

Noc Świętojańska w Kiernozi 

Kiernoz-ianie, Mazowsze i Mozovio 
Konkursem na sobótkowy wia

nek rozpocznie się 23 czerwca 
o godz.18 tegoroczna Noc Święto
jańska w zespole parkowo-pałaco
wym Łączyńskich w Kiernozi. 

D o wzięcia udziału w tym konkursie 
zaproszone są dzieci z powiatu ło 
wickiego i ~iedniej gminy Sanniki. 

Po konkursie na wianek ro:zpocmie się 
blok estradowy, a w nim przewidziano: 
występ dzieci z miejscowej szkoły podsta
wowej zatytułowany „To już lato!", kon
cert kapeli ludowej z Kiernozi oraz zespołu 

Pieśni Ludowej ,,Kiemozianie". Między 
godz. 19.30 a 20.30 wystąpi Zespół Tańca 
Ludowego ,,Masovia" z Płocka, następnie 
kilkuosobowa grupa tancerzy, solistów 
i muzyków z Państwowego Ludowego Ze
społu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze" oraz wi
cemistrzowie Polski w tańcach latynoame
rykańskich ze Studia Tańca Marle-Dance 
w Płocku. Świętojański korowód przejdzie 
z wiankami nad wodę około godz. 21.30. 
Ostatnim punktem występów będzie kon
cert zespołu muzycznego Rafała Furmanka, 
którego nazwa brzmi „Trata-Tata". 

dok na str. 6 
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CHŁOPIEC WJECHAŁ CIĄGNIKIEM POD TIR-A. We wtorek 20 czerwca nie posiadający uprawnień do 
kierowania ciągnikiem 16-letni Piotr U. jechał traktorem Władimiriec od strony Niedźwiady, zamierzając przeje
chać trasę nr 2 i dalej jechać polną drogą. Wyjeżdżając na ruchliwą "dwójkę" wymusił pierwszeństwo na Renault 
Magnum kierowanym przez 31-letniego Michała W. Doszło do zderzenia, w wyniku którego ciągnik uległ całko
witemu zniszczeniu, a prowadzący go chłopak został nim przygnieciony. Szczęśliwie chłopiec przeźył, ale 
doznał złamania miednicy i żeber. 

z UG ZEJ Z Pielgrzym 
w drodze IE 

W ubiegłym tygodniu 
do szkół dotarły wyniki 
egzaminu, który uczniowie 
ostatnich klas gimnazjów 
pisali pod koniec kwietnia. 

tym roku średnia województwa łódz
kiego ogółem wyniosła 55,28 pkt 

(na I OO możliwych), w tym z części hmna
nistycmej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz 
z części pnyrodniczo-matematycmej 24,33 
pkt(też na 50 możliwych). Średni.a powiatu 
łowickiego jest wyż.sza niż średnia woje
wództwa i wynosi 57,65 pkt, z części hu
manistycznej to 31,44 pkt, natomiast z ma
tematyczno-przyrodniczej 26,21 pkt. 
W ubiegłym roku średnia województwa 
łódzkiego wynosiła 57,5 pkt, z czego z czę-

ści humanistycznej uczniowie osiągnęli 
wynik 32,56 pkt a z matematyczno-przy
rodniczej 24,94 pkt 

Uzyskane w tym roku wyniki pozwoli
ły specjalistom z Okręgowej Komisji Egza
minacyjnej wŁodzi ocenić testhumanistycz.. 
ny jako umiarlmwanie trudny. Jeżeli chodzi 
o umiejętności czytania i odbioru tekstu to 
na 25 pkt możliwych do 7.dobycia, średnio 
gimnazjaliści osiągali 18, I O pkt, zaś z umie
jętności tworzenia własnego tekstu na 25 
pktmożliwych do z.dobycia średnio osiągali 
12,85 pkt Test matematyczno-przyrodni
czy określony został w tym roku jako trud
ny. Jeżeli chodzi o umiejętne stosowanie ter
minów, to na 15 pkt gimnazjaliści średnio 
uzyskali po 6,74 pkt, z umiejętności wy
szukiwania i stosowania informacji na 12 
pkt - 8,09 pkt, ze wskazywania i opisywa
nia faktów, związków na 15 pkt- 7,03 pkt 

oraz ze stosowania zintegrowanej wiedzy szę się, że udało nam się przekonać znaczną 
w praktyce na 8 pkt- 2,47 pkt grupęuczniówdociężkiejpracy. Jfynikpra

A oto wyniku szkół z naszego tere- . wie 40 pkt z części hwnanistycznej egzaminu 
nu: to ogromny'"sukces nauczycie/a języka po/-

•Najlepiej, podobnie jak od lat, egzamin skiego. 30% trzecioklasistów osiągnęło 1'1'.Y
napisali uczniowie i uczennice Pijarskie- nik powyżej 80 pkt. Cieszę się również 
go Gimnazjum Królowej Pokoju z tego, że z.decydowana większość tych naj
w Łowiczu. Egzamin pisały tu 54 osoby. lepszych chce zostać u nas i lwntynuować 
Osiągnęły one średnią z obu cz.ęści egzarni- ~ w liceum pijarskim - mówi dyrektor 
nu W}'IlOS74Cą 72.67 pkt. Humanistyczna Przemysław Jabłoński. 
~wypadlalepiej iśredniawyniosla39,35 •Gimnazjum nr 1 w Łowiczu. Test 
pkt, z części matematycmo-pnyrodniczej wnajwiększymgimnazjummiejskimpisało 

zaś - 33,32 pkt. Najlepszy wynik 98 pkt 159ucmióww7klasach. Średniaprze:znich 
uzyskał Teodor Świątkowski, który był uzyskana to 56,91 pkt. (31,21 z części hu
zwolniony z maksymalną ilością punktów manistycmej i 25,7 z matematyczno-przy
z cz.ęści matematyczno-ptzyrodniczej,jako rodniczej). Maksymalną ilość punktów- 1 OO 
laureat konkursu biologicmego. 94 pkt uzy- na I OO możliwych ma Anna Sz.ewczyk, któ
skał na spraWdzianie Juliusz Szot, 92 pkt - ra dzięki sukcesom w konkursach przedmio
Adam Moskwa oraz 91 pkt - Monika Dul. towych - tak humanistycznych, ja i ścisłych 
-Jestem zadowolony z takiego ~iku. Cie- - egzaminu nie musiała pisać. dok na str. 5 

P ięknydzień, wodo 
jak lustro. Jestem 
w Punta Marina 

kolo Rawenny. Na pry
watnej plaży zostałem 
ugoszczony prza Wło
chów. Z,dająsię być pod 
wrażeniem i doceniać 
mojąpie/~ - napisał do nas w środę 
21 C7.e1WcałowiczaninKamil Soho~ 25-let
ni pielgrzym, który postanowił w hołdzie 
dla Jana Pawła II opłynąć Półwysep Ape-
niński. ' 

Kamil wystartował,ostatecznie 15 czerw
ca, dzień później wypłynął z Zatoki Wenec
kiej na otwarty Adriatyk. Sporo problemu 
sprawiły mu olbrzymie statki wpływające 
i wypływające z portów w zatoce. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ REKLAMA ~ , 

Pierwsze dni wyprawy dały się lekko we 
znaki łowiczaninowi. Bardzo szybko się 
opalił, słona woda z morskich fal osadza się 
na kajaku, ręceodczuwają:anęczenie, ale po
woli przyzwyczajają się do wysiłku. A ten 
jest spory, bo tak jak zakładał, udaje się mu 
pokonywać od 20 do 30 km dziennie. Mo
mentami jest to bardzo męczące, zależy od 
wiatru i wysokości fal, które atakują lewą 
burtę. Pocieszeniem jest dla niego muzyka, 
włoskie radio, którego zaczął słuchać, no 
i bardzo przyjazne nastawienie Włochów 
do jego wyprawy. (tb) 

DUKA 
JAZDY 
KONNEJ 

organizuje: ./wesela do 100 zl ./poprawiny do 30 zl 
./ komunie do 70 zJ ./ bankiety do 70 zJ 
./ imprezy okolicznościowe do 70 zl 

we własnym lokalu lub catering 
LOKAL KLIMATYZOWANY 
DOMANIEWICE ul. Główna 5 
Tel. (0-46) 838-36-46, O-ł07-830-234 

OPONY FELGI Ch I I . Ch 1· I k. rRosTow~FELG cą procowoc, o e nie z y 1ns 1m 
ł·' Ili I łłł I -"""Wczoraj w południe podpisane 

zostało porozumienie między 
związkami zawodowymi w łowic
kim szpitalu a dyrekcją. Trwający 
ponad miesiąc strajk został zawie
szony do października - do czasu 
otrzymania 30% podwyżek. Pienią
dze na nie mają pochodzić z Mini
sterstwa Zdrowia. 

K to będzie realizować porozumienie, 
którego główne punkty to też 
włącznie 203 zł I 110 zł do wyna

grodzenia zasadniczego, uruchomienie 
funduszu socjalnego od sierpnia i włącze
nie części premii motywacyjnej do płacy 

zasadniczęj - to się dopiero okaże. Ubie
głotygodniowe referendum załogi w spra
wie wotum nieufuości wobec dyrektora 
szpitala Jacka Chylińskiego pokazało, że 
nie ufa mu ogromna większość załogi (247 
osób z 282 głosujących, przy 311 upraw
nionych do głosowania). Czy w takiej sy
tuacji możliwa jest współpraca dyrekto
ra z pracownikami? Logika podpowiada, 
że nie, ale Zarząd Powiatu Łowickiego 
nie wypracował stanowiska w tej spra
wie, choć spotykał się 19 i 21 czerwca. 
Nie rozważano też przedłużenia kontrak
tu dyrektorowi Chylińskiemu, a ten koń

-------- REKLAMA -

LOWICKJI: TAKSOWKJ 

czy się 31 lipca:. Mt:aS 
(mwk) I (046) 837-35-28 TAXI BAGAżOWE 
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DOM LUDOWY • ODDANY DO UZYTKU 
Przewodniczący Polskiego 

Stronnictwa Ludowego Waldemar 
Pawlak, szef partii na szczeblu 
województwa łódzkiego Stanisław 
Witaszczyk i biskup senior Alojzy 
Orszulik byli gośćmi Święta Ludo
wego, które obchodzono 18 czerw
ca w Łowiczu, dwa tygodnie póź
niej niź wypadały w tym roku Zielo
ne Świątki. 

O bchody rozpocz.ęto msz.ą św. w kate
che, w intencji Ruchu Ludowego, ce

lebrowaną przez ks. bp. Orszulika. 
Termin obchodów nie był jednak przy

padkowy, bo organizatorom zależ.ało, aby 
połączyć to z oficjalnym otwarciem Domu 
Ludowego, który w ciągu minionego roku 
praesz.edł kapitalny remont Teraz ponow
nie prnrięk> wstęgę w drzwiach wejścio
wych. Dokonali tego: bp. Alojzy Orszulik, 

Stanisław Kołaczek przecina wstęgę w drzwiach Domu Ludowego przy 
ul. Pijarskiej w Łowiczu. 

Waldemar Pawlak, Stanisław Witaszczyk, 
radny sejmiku wojewódzkiego Edwanl Gnat, 
starosta Cezary Dzieiżek, prezes Towarzy
stwa Dom Ludowy Józef Kołaczek i szef 
PSL w powiecie łowickim, wiceburmistiz 
miasta Paweł Bejda. Potem ludowcy zapro
sili do zwiedzania wnętrz. Grała orkiestra 
strażacka z Bełchowa, serwowano grochów
kę, w sali konferencyjnej na gości czekało 
przyję_cie przygotowane przez panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich ze Strz.elcewa i Ziel
kowic. 

- Jest super wszystko zrobione. Budynek 
jestwyszykowany.Zruderyzrobione.c.ośład

nego-mówił wiceprezes Towarzystwa Dom 
Ludowy Zygmtmt Sejdak. -Jest dobrze~
korzystany. bo na każdym piętrze mamy za
siedlenia i to nas cieszy. 

J ózefKolec z Sap z gminy Domaniewice 
potwierdzał: - Uiałem ten budynek To 

była ruina.. ?nez tyle lat aż żal było patrzeć, 
że nic nie jest robione, ale teraz deszy to, co 
zrobiono. To duża zasługa prezesa Józefa 
Kołaczka, że świetność jest przywrócona. 
Teraz tylkn dobrze go ~ko1Z)ISfOĆ. 

83-letni Jan Mika, w ruchu ludowym 
czynny od ponad 50 lat, opowiada, że jego 
ojciec był furmanem na tej budowie. Doda
je, że Dom Ludowy jest bardzo potrzebny, 
żeby organizacje chłopskie miały swoje 
miejsce. (nmłg 
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Policjanci zgrupowali się przed stadionem, tym razem nie musieli interwe
niować. 

Mecz beż ekscesów 
Kilkudziesięciu ochroniarzy wy

najętych przez Klub Sportowy Peli
kan Łowicz oraz kilkunastu poli
cjantów w czarnych strojach bojo
~ch zabezpieczało mecz piłki noż
nej pomiędzy łowickim Pelikanem 
a Podbeskidziem z Bielska-Białej. 

P odczas, gdy ochroniarze pilnowali po
JY.ądku na trybunach i w na3bli2szym 
sąsiedztwie stadionu, to zadaniem po

licjantów było pilnowanie pol.7.11Pku w mie
ście nie tylko podczas meczu, ale przede 
wszystkim po jego zakończeniu. Na szczę
ście obyło się bez większych ekscesów 
i bijatyki, chociaż były momenty, kiedy wy
dawało się, że kibice dążą do konfrontacjillo 
Łowi~ przyjechała wrganizowana w klu-

bie lobica grupa około 50 funów Podbeski
dzia - Otrzymaliśmy od klubu kibica listę 
osób, które przyjechały. .są to kibice, któ1Z)I 
jeż.dżąz drużyną na większość meczów, lubią 
piłk{ nożną i nie są zwykłymi stadionowymi 
zadymiarzami - mówił nam pned meczem 
Mariusz Boczek z łowickiej Komendy Po
wiatowej Policj~ który był tego dnia dowódcą 
zabe:zpieczeniamecw. Pomimo tego je.dnak 
policjanci :zmobilizówali większe siły niż za
zwyczaj na tego typu imprezy. Policjanci 
postawili sobie za cel niedopuS7.Czenie do 
konfiuntacji pomiędzy lobicami również po 
meczu. Dlatego też samochody lobiców 
Podbeskidzia zostały „odprowadzone" 
przez policję do granic powiatu. Relację 
z meczu zamieszczamy na stronie 32. 

(mak) 

Płonęły drzewa 

P rawdopodobnie osob. a wracająca 
z mszy święttj w niedzielę 15 czerwca 
w kościel~parafialnym w Nieborowie 

zaprószyła ogień pod jednym z dr7.ew ro
snących przy kościele. Strażacy z OSP 
w tej miejscowości poradzili sobie z ga
szeniem w ciągu 20 minut. 

Ili. ie st wart ieden talent Wymiano drzwi w blokach ŁSM 

N a przełomie czeiwca i lipca Łowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa roz
pocznie wymianę Przwi do klatek · 

schodowych w 31 blokach. Prz.eznaczyła 
na to około 200 tysięcy złotych. Wymienio-, 
nych ma z.ostać łącznie 97 drzwi w następu
jących budynkach: na osiedlu Konopnickiej 
6, 7i 10,os.Dąbrowskiego2,4,6, 7,8, 10, 
14 i 15, oś. Starzyńskiego 7 i 8, w budynku 
przy Starym Rynku 9/1 O (obok zakładu fo
tograficznego ), os. Bratkowice 1, 2, 12-19, 
27, 34, 42, w budynkach przy 11 Listopada 
.I i 4, bloku przy 3 Maja2 i 11Listopada5. 
Oprócz tego drzwi są wymieniane w blo
kach, które są docieplane. Zgodnie z przyję
tym w ubiegłym roku wieloletnim progra
mem tennomodemizacj~ docieplonych ma 
zostać w tym roku siedem bloków: 1ka
<:ZJ:W 4, 7 i 8, Dąbrowskiego 20 i 21 oraz 
Bratkowice 5 i 7. 

Drugie drzewo powalił w Nieborowie 
piorun, który uderzył w lipę rosnącą przy 
drodze do Bolimowa w nocy z 17 na 18 
czerwca. Także z tym pożarem poradzili 
sobie druhowie z OSP w Nieborowie. 

19 czerwca strażacy interweniowali 
również w Goleńsku. Mieszkańcy wsi 
obawiali się, że pęknięta topola - również 
naruswna przez ostatnią 91.nz.ę - przewróci 
się. Z,agrożeniajednaknie było. (eh) 

Piesza potrącona na pasach 
75-letnia Genowefa B. doznał obrażeń 

ciała w postaci stłuczenia głowj i barku 
w wyniku wypadku, do jakiego doszło 
w sobotę 17 czerwca około godz. 13.20 na 
ul. Sikorskiego w Łowiczu. Kobieta prawi
dłowo p17.eChodziła przez przejście dla pie
szych i potrącona została p!Ze'Z Mitsubishi 
Speed, którym kierowała TatianaB. z Łowi
cza. Obie uczestnic7.ki tego zdanenia były 
trzeźwe. (mwk) 

Pół wieku inseminocii 
21 czerwca r-0zpoczęły się obchody ju

bileuszu pół w:ij:ku tradycji inseminacji 
na Ziemi Łowickiej. Organizatorem ·ob
chodów jest Mazowieckie Centrum Ho-, 
dowli i Rozrodu Zwierząt. Otwarta zo... 
stała dwudniowa konferencja tematycz
na w auli MWSH-P, kontynuowana 
w dniu dzisiejszym. M.in. wieloletni dy
rektor łowickiej stacji Ludomir Goździ
kiewicz mówił o 50 latach hodowli i inse
minacji łowickiej. Zasłużęni inseminato-, 
rzy i hodowcy otrzymali odznaczenia, 
odbył się piknik dla osób związanych 
z MCHiRZ. Relację z obchodów, jak 
i historię inseminacji w Łowiczu przed
stawimyw ~ymNŁ (eb) 

Około 1.000 losów sprzedano 
podczas Biesiady Rodzinnej, która 
w niedzielę "18 czerwca odbyła się 
przy łowickiej katedrze, ale 200 li
trów wojskowej grochówki przy
wiezione z jednostki wojskowej 
w Bielicach za Sochaczewem, oka
zało się zbyt dużo. 

Z upę, na którą nie było chętnych, prze
kazano dla stołówki sióstr bemanly

nek, aby obdzieliły nią swoicl] podopiecz
nych. 
Miskę grochówki mo7na było kupić za 2 

talenty, podobnie porcję kaszanki lub kieł
basy z grilla. z.a loda lub jazdę konnąpłaciło 
sięjeden talent Talenty zarr)ieniało się we
dług przelicznika 1 zł = 1 talent Dochód 
z ich sprzedaży oraz dochód z loterii prze
znacz.one będą na dofinansowanie wyjaz.du 

kronika .~ 
policyjna·' 

il 13 czerwca około godziny 10.15 na 
osiedlu lkaczeww Łowiczu nie-mani spraw
cy ukradli z jednej z klatek schodowych blo
ku wózek dziecięcy o wartości około 400 
złotych na szkodę Alicji K. z Łowicza. 

• 13 czerwca o godz. 16.20 w Z.akładzie 
Karnym pizyulicy Wiejskiej w Łowiczu fimk
cjonariusze Słuihy Więziennej podczas pIZe
szukaniaosadzonego 29-letniego Kamila Ch. 
znaleźli w zwiniętej torebce amfetaminę 
o wadze 0,48 grama. 

• 13 czerwca około godziny 18.50 w Jam
nie w gminie Łowicz doszło dopoi.aru samo
chodu marki Volvo -prawdopodobnie w wy
niku zwarcia instalacji elektrycznej w samo
chodzie. Spaleniu uległ p17.Ód pojaz.du nale
żącego do AndrzejaS. 

• 14 czerwca policja otrzymała zgłosze
nie kradziefy telefonu, do której miało dojść 
dzień wcześniej w Mastkach w gminie Chą
śno. Agni= J. skradziony został telefon 
marki Sony Ericsson o wartości około 290 
złotych. 

\ *" ~ J. I' ' f ł I 

Na biesiadzie przy katedrze nie za
brakło nstrażackichn zabaw - piany 
i podnośnika. 

ponad 30 dzieci z parafii na wakacje w Pie
niny. Planowany temrin wyjaz.du - 1 O lipca. 

Sporym zainteresowaniem cieszyła się 
ja7.da konna na młodym koniu· z Walewic. 
Welwet- bo tak ma on na imię -ma dopiero 
3 i pół roku i to jego pierwszy se:z.on ,,pra-

• 14 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
kradziefy roweru górskiego z okolic dworca 
PKP Łowicz Główny. D.o kradziefy mogło 
dojść dzień wczC:śniej w godzinach od 6.00 do 
23.40. Szkodę w Wysokości około 250 zło
tych poniosła Agnieszka P. z Łowicza. 

• 14 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
kradziefy dokumentów Marcie J. Do kradzie
ży miało dojść na ul. Nowej w Łowiczu. 

• 14 czerwca w godzinach pomiędzy 7.00 
a 10.00wMaiywiluwgminieBielawyniema
ni sprawcy ukradli z pastwiska dwie krowy 
o wartości około 6 tys. zł na szkodę Marii J. 

• 14 czeiwca na ul. Kmkowej w Łowiczu 
nie-mani sprawcy po odgięciu klapy zabezpie
czającrj wejście do punktu gastronomicznego 
weszli do jego wnętna i ukradli wyroby cu
kiernicze o wartości około 50 złotych na szko
dę Baibaiy c. 

• 14czerwcanaul. Wolności w Łyszkowi
cach nie-mani sprawcy ukradli zagęsz.czarkę 
na szkodę Jana K. z Łowicza. 

• 14 czerwca· na ul. Żwirki i Wigury 
w Łowic:zUni=ani sprawcy, po uszkodzeniu 
zamka w drzwiach balkonowych, weszli do 
prywatnego domu jednorodzinnego, z które
go ukradli pieniądze w kwocie około I OO zło
tych na szkodę Dariusza K. 

• 15 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
kradziefy z posesji w Bełchowie w gminie 

cy'', więC brak mu trochę cierpliwości. Do
świadc7.0na trel)erkaMałgorz.ataMaciejew

ska bardzo pilnowała, aby była to ja7.da bez
pieczna. Bezpieczeństwo, ale na drodze, było 
tematem konkursu plastycznego, jaki tuż 
obok prowadzili policjanci z Komendy Po
wiatowej Policji w Łowiczu. Teorię z prak
tyką można było połączyć w miasteczku 
ruchu drogowego, które też dowieziono na 
biesiadę. 

Na parldng przy kurii przyjechali wresz
cie stra7acy z łowickiejjednostkiPSP zpod
nośnikiem, w który wsiadali chętni. Zrobili 
te2: oni dzieciom niezłą frajdę pianą do ga
szenia poi.arów, która na trawie ułożyła się 
w kształt wielkiej poduchy. Była dmuchana 
zjeżdż.alnia i muzyka grana na żywo. Orga
nizatorzy podsumowują festyn jako bardzo 
udany, żałująjednak, że nie przyszło nań 
nieco więcej rodzin. (nmłg 

Nieborówniek:ompletnegoładowacza Tur oraz 
wideo na szkodę .l.eoona C. Do kradziefy mo
gło dojść w nocy popm:dz.ającrj zgłoszenie. 

• 15 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
rozboju, do którego miało dojść dwa dni wcre
śniej na ul. Mostowej w Łowiczu. Nie-mani 
sprawcyukradlimieszkańcowiŁowiczazko
szuli portfel z pienit(dzmi w kwocie około 70 
złotych. 

• 16 czerwca przy ulicy Klonowej w Do
maniewicach doszło do włamania do byłego 
przedszkola. Nie-mani sprawcy po wyłamaniu 
kłódki zabeą>ieczającej chzwi ukradli z po
mi=ia 8 rolek papy i 3 piecyki metalo
we na szkodę S:zkoły Podstawowej w Doma
niewicach. 

• 16 czerwca około godziny 14.50 na uli
cy Kaliskiej w Łowiczunieznanisprawcyukra
dli mieszkańcowi Łowicza motocykl marki 
Jawa 350 koloru czarnego o wartości około 
1 tysiąca złotych. 

• 17 czerwca policja otrzymała zgłoszenie 
kradziefy z włamaniem do prywatnej posesji 
w Zielkowicach w gminie Łowicz. Do włama
nia miało dojść 28-29 maja tego roku. Nie
znani sprawcy dostali się do budynku pIZe'Z 

okienko kotłowni. Ukradli kolorowy złom 
metalowy, kable elektryczne, oleje i elektro
narzędzia o łącmej wartości około 8 tysięcy 
złotych na szkodę Aleksandra G. z Łowicza. 

(mak) 

• 17 czerwca policja otrzymała zgłosze
nie kradzieży telefonu komórkowego, do 
której miało dojść dwa dni wcześniej na Bło
niach w Łowiczu. Telefon marki LG o war
tóści około 170 złotych stracił Daniel P. 

• 17 czerwca około godziny 16 z klatki 
schodowej bloltu na osiedlu M. Konopnic
kiej nieznani sprawcy ukradli rower górski 
marki Cross o wartości około 450 złotych 
na szkodę Kamila K. 

• 18 czerwca w Bełchowie w gminie Nie
borów, w wyniku rozszczelnienia instalacji 
paliwowej, zapalił się samochód osobowy 
marki Fiat l 26p nale7.ący do 20-Ietniej Ewe
liny M. 

• 19 czerwca w Łyszkowicach z okolic 
targowiska nie-mani sprawcy ukradli samo
chód osobowy marki Cinquecento o wartOOci 
około 6 tys. zł na szkodę Kazimierni S. Wła
ściciel po jaz.du nie opłacał ubezpieczenia AC. 

• 19 czawcana ul. Podrz.ecznejw Łowiczu 
nie-mani sprawcy wybili szybę w oknie Ma
=y P. Stratę wyceniono na około 100 zł. 

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Łowiczu. 

Kron~ opracował nadkom. 
Leszek Okoń, 

Sekcja Prewe!IC}i KPP w Łowiczu 

. ' ' .> ,. 1 „. ,t 
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POCZĄTEK ZMIAN W tOWICKIM KINIE Gmina Bielawy 

Włosi będą zatrudniać 

N a pnełomie czetwca i lipca włooka 
firma Green-Style, która w sierpniu 
ubiegłego roku kupiła dawny 

Heibapol w B17.0z.owie w gminie Bielawy, 
:zatrudni 20 pracowńików. Będą to etaty 
mechaników przy produkcji wełny 
metalowej jako półsurowca do produkcji 
klocków hamulcowych oraz opon 
samochodowych, a także do obsługi 
wózków widłowych. Praca ma być 
trzyzmianowa Włooka fuma poszukuje 
mężczyzn w wieku 30 - 40 lat 

Jeszcze przed planowaną na te
goroczne wakacje modernizacją 
i przebudową sali kinowej w Łowic
kim Ośrodku Kultury przy ulicy Pod
rzecznej (przetarg będzie 28 czerw
ca), będzie można obejrzeć dwa fil
my nagłośnione w nowoczesnym 
systemie kinowego dżwięku do
okolnego Dolby Surround. 

t ;p:nienarozbudowęnagłośnieniazsystemu stereo do Dolby SR oraz wymianę 
ekranu kinowego na tzw. ,,perełkowy" ło
wickie kino przeznaczy 22.100 złotych. 
Nowy ekran o wymiarach 3,80x7,60 m jed
nak zostanie zamontowany dopiero po re
moncie sali -jesienią tego roku. 

System zapisu i odczytu dźwięku okre
ślany mianem Dolby Surround powoduje 
u widza wrażenie dźwięku praestrzennego. 
Cotooznaczadlałowickiegokina?Naścia

nach kina zainstalowane zostanie 12 dodat
kowych głośników, tzw. efektowych, oprócz Na czas rozbudowy nagłośnienia projektory zostały przykryte folią. Na 
tego poz.o.staną (były do tej poty) trzy gło- pierwszym planie stoi okazała szafa z procesorami sterującymi dźwię
śniki zaekranowe. Ponadto zamontowany kiem dookolnym. 
zostanie tzw. subwoofer odpowiedzialny za 
emisję niskich dźwięków. Łódzka fuma Ki- przedz.one analizą rozprzestrzeniania się ślę, i.e kiTwmani nam~ nieco gorszy 
nekspert, która dostarczy sprzęt nagłośnie- dźwięku w sali. Czynności pomiarowe bę<lą wygląd podczas ldiku seansów- powiedział 
niowy, zajmiesięrównieżrmprowadz.eniem przeprowadz.one ponownie w ·wyremon- nam dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultmy 
okablowania oraz zamontowaniem głośni- towanej sali. -Pned remontem nie będziemy Maciej ~angiewicz. Projekt zakupu ekra
ków na ścianach. Wszystko to zostanie po- maskować okablowania dog/ośników, my- nu perełkowego i poprawy jakości dźwięku 

Areszt za rozbói no Mostowei 
Trzymiesięczny areszt tymcza

sowy orzekłłowicki Sąd Rejonowy 
wobec dwóch sprawców rozboju, 
do którego doszło około 2 w nocy 
na ulicy Mostowej w Łowiczu w śro
dę 14 czerwca. 

50-letni mieszkaniec Łowicza podczas 
gdy przechodził obok przystanku autobu
sowego na ulicy Mostowej, został zaatako
wany p17.e'Z dwóch siedzącym tam - wyda
wałoby się bez celu -męl.czyzn. Jeden kop
nął go w brzuch, a chugi próbował przewró
cić i 7.3CZął dusić. Gdy~ leżał już 
obezwładniony, przeszukali mu kieszenie, 
z.abrali telefon komórkowy marki Nokia 
i pieniądz.e w kwocie zaledwie 5 złotych. 

Ogólna suma strat wynosi 1 OO złotych. Za
alarmowani policjanci w jednej z bram przy 
Mostowej zatrzymali sprawców w wieku 
19 i 32 lat: Kamila M. i RobertaK Przy 19-
latku znaleziono skradziony podczas roz
boju telefon. W pobliżu zatrzymanych 
mężczyzn policjanci znaleźli również 
dokwn,enty na inne nazwisko niż nale
żące do pokrzywdzonego chwilę wcze
śniej mężczyzny - dlatego też policjan
ci sprawdzą teraz czy zatrzymani nie 
mają na swoim koncie jeszcze jednego 
rozboju lub kradzieży. Obaj byli nie
trzeźwi - odpowiednio 2 i 3 promile 
w wydychanym powietrzu - 01fłZ wcze
śniej karani za kradzieże i rozboje. 

(mak) 

BiedrQnka iuż przy Warszawskiei, 
VOX ieszcze nie 

re stereo na dolby SR współfinansuje Pol
ski Instytut Sztuki Filmowej w ramach pro
gramu operacyjnego ,,Rozwój kin i dystly
bucja filmów". WK pozyskał z tego pro
gramu 11 tysięcy złotych, pozostałe pienią
dre pochodzą z zysków re spnedaży bile
tów do kina w pierwszej połowie tego roku. 

DKF iuł w Dolby SR 
Pierwszym filmem, któty z.ostanie od

tworzony z wykorzystaniem nowego 
w Łowiczu systemu dźwięku Dolby będzie 
film TARNATION - film dokumentalny 
produkcji USA z 2003 roku, w reżyserii 
Jonathana Caouette. Film będzie wyświe
tlony dziś, 22 czerwca o godzinie 18.59 
w ramach czwartkowych spotkań Dysku
syjnego Klubu Filmowego ,,Bez Nazwy". 

Ostatnim filmem, któty zostanie wyświe
tlony w kinie pu.ed remontem będzie thril
ler z Tomem Cruise - ,,Mission: Impossible 
3". Seanse mają odbyć się 23 i 25 czetwca 
o godz. 19.00 oraz w terminie od 26 do 28 
czetwca również o godz. 19.00 

Pnetarg na modernizację kina zaplano
wany jest na 28 C7.e!Wca Prace mają objąć 
między iniiymi wykonanie pochyłej podło
gi, zamontowanie 138 nowjch, wygodnych 
foteli kinowych, obniż.enie sufitu, wytłumie
nie ścian itp. (mak) 

z wykształceniem zawodowym 
mechanicznym i elektrycznym. Osoby 
zakwalifikowane zostaną przyjęte na 
4-miesiC(CZ.llY okres próbny. W tym czasie 
otnymywali bę<lą najniższ.e krajowe 
wynagrodz.eoie. 
Finna przeniosła swoją produkcję 
z Włoch do Polski z uwagi na niższ.e 
koszty prodUkcji.Przedsiębiorstwo, 
na czele którego stoi Marco Spreafico, 
rozpocmie działalność w Polsce już 
prawdopodobnie na początku lipca 
Budynki po Herbapolu były 
modemiz.owane, oprócz tunelu Włosi flic 
więcej nie budowali. Marco Spreafico od 
kilku lat przyjeżdżał na polowania do 
stadniny w Walewicach, podczas których 
poznał i polubił gminę Bielawy. . 
(eh) 

W miniony poniedziałek ruszył 
nowy sklep sieci „Biedronka", za 
przejazdem kolejowym przy ul. 
Warszawskiej w Łowiczu. 

A tutem nowego sklepu jest lokalizacja, 
ale także parking dla kilkudziesięciu 
samochodów, jakim nie dysponuje 

sklep tej samej sieci istniejący już od kilku 
lat przy ul. Zduńskiej. 

magazynu Składu Budowlanego VOX. Jak 
pisaliśmy w kwietniu, tej samej wielkości 
magazyn będzie tam już wkrótce montowa
ny. Inna będzie tylko konstrukcja - nie alu
miniowa, jaką miał popraedni, ale :znacznie 
mocniejsza - spawana stalowa Montaż ta
kiego magazynu trwać może około miesllpi. 
Termin oddania nowego magazynu plano
wano początkowo właśnie na czerwiec tego 
roku. Na razie nie widać, aby prowadz.ono 
prace montażowe. 

Te dziewezynki chroniły się przed upałem pod parasolami pod koniec uroczystej procesji, która przeszła przez 
miasto w Boże Ciało 15 czerwca. W tym roku temperatura sięgała aż 35 stopni Celsjusza, upał był .trudny do 
wytrzymania. W czasie kończącego procesję nabożeństwa większość osób chroniło się w cieniu rzucanym 
przez kamienice stojące na południowej pierzei Starego Rynku, centralny plac świecił pustkami. (tb) 

Obok ,,Biedronki" nadal widać fragmen
ty zniszczonego zimą pod nawałem śniegu 

Atutem nowego sklepu jest duży parking i położenie. 

(mwk) 
Przychodnio 
przed przeprowadzką 

S pecjalistycma przychodnia mieszcui.ca 
sięprzyul. Sikorskiego w Łowiczu, od 
lipca działać będzie w budynku przy 

ul. Świętojańskiej 1/3. Pizyjmować w niej 
bę<lą ci sami specjaliści, co dotąd: okulista, 
endokrynolog, dermatolog, pulmonolog 
i urolog. Łowicka Spółdzielnia Mieszkanio
wa, od której przychodnia wynajmowała 
przestronny lokal, szuka już nowego na
jemcy. (mwk) 

90-lecie OSP Woliszew 

J ednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Walis'ZJ!wie 25 czetwca obchodziła 
będzie 90 rocznicę powstania Uroczy

stości ro:zpoczną się o godzinie 11.30 mszą 
świętą w kościele parafialnym w Walisze
wie. Około godziny 13 crfi,ć oficjalna spo
tkania kontynuowana będzie na boisku 
szkolnym. Wręcz.one zostaną odznac7.enia 
imedalezasluż.onymdrubom. (eh) 

Gimnazjum w Bielawach 

PCK na naiwyis1y11 poziomie 
S zkolne Koło PCK z Gimnazjlllll im. Jó

refa Chehnońskiego w Bielawach z.aj~ 
ło piąte miejsce w finale ogólnopolskiego 
konkursu na najlepsre szkolne koło PCK, 
któty odbywał się w dniach 16-18 czetwca 
w Sulejowie. Do finału zakwalifikowało się 
1 O najlepszych kół. Okręg Łódzki reprezen
towała drużyna z Bielaw w składzie: Iwona -
Rubin, Agatal.educhowska, Agnieszka Uła
nowicz i Katarzyna Lewandowska, pod 
opieką Urszuli Szczygielskiej i Beaty Ledu
cbowskiej. O klasyfikacji decydowałypunk- Od lewej: Katarzyna, lwona,Agniesz
ty uzyskane za kronikę koła, przedstawio- · ka i Agata wraz z opiekunkami Ur
nąprezentację dzialalności koła oraz punk- szulą Szczygielską i Beatą Led u
ty uzyskane w zawodach polegających na chowską 
wykazaniu się teoretyczną i praktyczną 
wiedzą z zakresu zagadnień PCK, re szcze
gólnym~ędnieniem RuchuMłodzieżo

wego. 
Zwyciężyło SZkolne Koło PCK z Gim

nazjum nr 6 w Bielsku-Białej. Gimnazjum 
z Bielaw pokonało drużyny z Łomży, Wło-

cławka, Opola, Tarnobrzega i Bliżyny. -Jest 
to dla nas wielki sukces, poprzedzony pracą, 
najpi{kniejszą -pracą na rzecz innych. Jed
nocześnie odniesiony sukces zobowiązuje 
nas do podejmowania nowych działań i ll'.Y.
zwań - mówi Beata Leduchowska. (eb) 
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DWOR W BOCZKACH SPRZEDANY 
Zabytkowy dwór w Boczkach 

w gminie Kocierzew wraz z par
kiem, również wpisanym do reje
stru zabytków, został sprzedany 
w pierwszym przetargu 14 czerw
ca za 10~ tys. zł Jackowi Kłosowi 
z Łowicza. Zamierza on powstrzy
mać postępującą już od 5 lat de
wastację dworu. 

W adimn wplaciłoażdziesi.ęćosóbijedna 
fuma, kilka osób pochodziło z Łowi

cza, reszta z całej Polski. Firma opałowa nie 
została dopuszczona do wzięcia udziału 
w prz.etargu z uwagi na niedotrzymanie ter
minu wplatywadium na konto Uu.ędu Gmi
ny Kocierz.ew. W wanmkach UC7.eSlnictwa 
w przetargu zapisano, że wadium musi 
~na rachunek gminy.do 9 czerwca, 
wpłynęło zaś 12czerwca. Obecnemunasali 
pl7.Cdstawicielowi firmy nie było łatwo po

godzić się z tym fuktem. Pokazywał prm
wodnic:zącemu Komisji Przetargowej, se
kretarzowi gminy Kocierzew Zbigniewo
wi Żaczkowi, zaświadczenie o wpłacie 
pieniędzy 9 czerwca. Z sali dochodziły 
głosy, że gmina na niedopuszczeniu do 
przetargu firmy dużo straci. Zapowiada
no odwołanie do wójta w tym czasie~ 
gorz Stefański wszedł na salę konferencyjną 
i poparł praewodnicz.ącego komisji. Osta
tec7nie ~wiciel firmy nie miał prawa 
udziału w przetargu. Zdawał sięjednak tego 
nie zauważać i próbował licytować z pełno
prawnymi jego ucz.estnikami. 

Kilku z nich miało wątpliwości co do l<>
katorlci zamieszkującej jeszcze w budynku, 
próbowało uzyskać informacje jak długo l<>:
katorka będzie w dworku mieszkała i kto 
będzie płacił za nią opłaty. Kobieta, zgodnie 

Dworek w Boczkach nie ma co prawda jeszcze stu lat, ale wymaga kapital
nego remontu. W przybudówce widocznej z prawej strony mieszka emery
towana pracownica oświaty. 

z informacjami podanymi w przetlrglJ, jest 
zameldowana w dworku na pobyt stały, 
kwestia odpła1ności to sprawa między nią 
a nowym właścicielem. 

P ostąpienie wynosiło zgodnie z zasada
mi I% ceny wywoławcz.ej ustalonej 

na poziomie 92.920 zł, w tym pizypadku 
930 zł. E.dward Makowski podniósł kwotę 
wyjściową o tysiąc złotych. Jacek Kłos za
proponował 95 tys. zł. Licytacja rozegry
wała się dalej tylko między dwoma ucz.est
nikami, a postąpienia wynosiły za każdym 
razem tysiąc złotych. Ostatecznie kwotę 

105 tys. zł wylicytował Jacek Kłos, wła
ściciel sldepuAGD-RIV ,,Agata" w ł..owi
czu. Przedstawiciel łowickiej firmy nie
dopuszczonej do przetargu zapowiedział 
odwołanie do wójta gminy, które może zło
żyć jesz.cze dziś. Do chwili zamykania tego 
numeru NL odwołanie nie wpłynęło. 

Wiele do zrobienia 

Jacek Kłos wygrał zatem przetarg doty
czący kupna zabytkowego dworu z 1930 
roku o powierzchni 340 metrów, położone-

go tuż za kościołem parafialnym w Bocz
kach. W dobudowanym, północnym 
skrzydle budynku mieszka była pracow
nica funkcjonującej w dworu przez wiele 
lat szkoły. 

O d 5 lat zabytkowy budynek niszczał. 
Wcz.eśniej gmina nie szukała nabyw

cy, ponieważ budynki wszystkich dawnych 
szkół przejęły sołectwa. Formalnie dwór 
w Boczkach był kilka lat temu przekaz.a
ny tamtejszemu sołectwu, ale rada sołec
ka nie użytkowała go i nie prowadziła tam 
żadnych prac. Degradacja obiektu postę
powała. Dwór kwalifikuje się obecnie do 
kapitalnego remontu. Pielęgnacji Wymaga 
też park, w którym znajduje się 127 
drzew, z których kilkanaście kwalifikuje 
się do usunięcia. Gminie zależało na zna
lezieniu gospodarza budynku, który by 
uratował budynek od ruiny. Z tego po
wodu zdecydowano się na sprzedaż. Rada 
sołecka poparła pomysł, jednak nie zgo
dziła się na zbycie za symboliczną zło
tówkę. 

Nowy właściciel nie zamierza jednak 
mieszkać w Boczkach. dlatego nie będzie 
mu przeszkadzała lokatorka - emeryto
wana pracownica oświaty. - Lokatorka 
jest dla mnie darem niebios. To dzięki niej 
ten obiekt nie popadł całkowicie w ruinę 
- mówił Jacek Kłos tuż po zakończeniu 
przetargu. Zdecydował się na kupno dwo
ru ze względów sentymentalnych, aby 
ocalić od zniszczenia zabytkowy dwór 
stojący w miejscu, gdzie przyszedł na 
świat Józef Chełmoński. - Ostatnio mia
łem okazję ogllł!iać wiele popadających w 
ruinę dworów na Ukrainie - mówi. Nie 
chce on, aby taki los spotkał dwór w pobli
żu Łowicza. 

(eb) 

Dyplomanci ze Szkoły Muzycznej 
cieszą się, że egzamin zdali. Od le
wej: Ola Czapnik, Artur ~osłajko, 
Michał Janocha i Piotr Sędkowski. 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna 

Grali na dyplom 

B ył stres, ale też ulga, radość, a r.awet 
łzy - takie emocje towarzyszyły eg
zaminom dyplomowym, które w so

botę 17 czerwca zdawało czw00> uczniów 
kończących naukę w Niepublicznej S2koły 
Muzycznej I stopnia w Łowiczu. Choć oce
ny były zróżnicowane, ws:z:pq zdali eg
zamin pomyślnie: Aleksandra Czapnik, 
Michał Janocha, Artur Poslajko i Piotr Sęd
kowski Wykonywali muzykę Debus.5ego, 
Haydna, Cbopina, Bachaikilkunasluinnych 
kompozytorów z różnych epok. 

Po egzaminie Ola Czapnik, sknypac2ka 
z klasy Piotra Kubiaka, cieszyła się, że skoń
czyła szkołę. O dalszej nauce w szkole 
Il stopnia raczej nie myśli. Chodzi już do 
liceum i kolejne 6 lat w szkole muzycznej 
kolidowałoby z dalszą nauką, również ze 
studiami. 

Dni Pola w Walewicach Zebranie Przedstawicieli ŁSM 30 czerwca 

- Poszło średnio. Nie było źle, ale mogło 
być lepiej - ocenia sam siebie Michał Jano
cha, który w łowickiej szkole I stopnia uczył 
się grać na gitarze w klasie Piotra Gajzle
ra. W tym roku kończy gimnazjum. Pla
nuje dalszą naukę w Szkole Muzycznej, 
ale czy zostanie muzykiem - tego na razie 
nie wie. 

Z kolei Artur Posłajko (klasa fortepianu 
Jolanty Harasim) deklaruje, że skończył 
swoją edukację muzyczną. Jest najmłodszy 
z trójki rodz.eństwa, ale z.apał do muzyki ma 
najmniejszy.Jegosiosttyucząsięjużwszko

łach Il stopnia - jedna w klasie fortepianu, 
druga wybrała flet poprz.eczny. 

Jak co roku w stadninie koni 
w Walewicach odbywają się „Dni 
Pola", których organizatorem jest 
firma Du Pont, zajmująca się pro
dukcją środków ochrony roślin, z 
którą stadnina współpracuje od 
ponad 1 O lat. Impreza rozpoczęła 
się w środę 21 czerwca i trwała 
dwa dni - do dziś. 

P rz.edstawicieleregionalni fumy DuPont 
oprowadzają zaproszonych gości oraz 

okolicznych rolników po polach doświad
czalnych. Stadnina koni w Walewicach jest 
jakby demofanną zagranicznej firmy, która 
prowadzi tu swoje poletka doświadczalne. 

Technol9gia Du Pont testowana jest na 
ogromnej powierzchni - l OO ha. Zazwyczaj 
poletka doświadczalne, jak choćby tew Wo
jewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-

go w Bratoszewicach, mają niewiele, po 
3 -4 m2• W Walewicach pola doświadczalne 
liczą po 3 - 4 ha, na każ.dym z nich testowa
ny jest inny środek ochrony roślin i na in
nych roślinach. 

W środę około 500 - 800 osób odwiedzi
ło Walewice, w czwartek organizatorzy spo
dziewają się podobnej ich liczby. Dni Pola 
to nie tylko ocenianie technologii firmy Du 
Pont, to także dobra zabawa - występy ze
społów ludowych, wspólne grillowanie oraz 
konkursy z zakresu wiedzy rolniczej, za 
które nagrodami są gadżety organizatora. 

Popularnością, także wśród rolników 
z powiatu łowickiego, cieszą się też Dni Pola 
w Strzelcach koło Kutna. W tym roku ta 
impreza dla producentów zbóż odbędzie się 
29 cz.erwca. W Strzelcach eksponowane będą 
nowe odmiany zbóż wyhodowane przez 
tamtejszą stację hodowli roślin. (eh) 

, D oroczne Zebranie Przedstawicieli 
członków Łowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej odbędzie się w pią
tek 30 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie 
spółdzielni przy ulicy Starzyńskiego 
w ł..owicztL Tegoroczne walne ma jedynie 
charakter sprawozdawczo-wyborczy i in
formacyjny. Ponadto przewodniczący ko-

misji statutowej - Stanisław Teleman - ma 
prz.edstawić :zmiany w statucie spółdzielni, 
które mają dostosować go do nowego prawa 
spółdzielczego. Na 7.ebraniu Prz.edstawicieli 
ł.SM rozpatrywane będą również odwoła
nia od decyzji Rady Nadzorczej wykluczają
cej z członkostwa w spółdzielni za notorycz
ne zaleganie z opłatami czynszowymi. 

Niebezpiecznie na „Dwóice" 

Piotr Sędkowski, również uczeń Jolan
ty Harasim, występował jako ostatni, 
a egzamin zdał na piątkę. Kierowniczka 
szkoły Joanna Kruczyk podkreśla, że jest 
to uczeń, który realizuje program znacz
nie trudniejszy niż większość uczniów, 
a początkowo miał problem z wyborem 

W opublikowanym w ubiegłym ty
godniu artykule ,,Lewoskrętydlasa
mobójców'' błędnie poinformowa

łam, że wypadek śmiertelny, do którego 
doszło 29 czerwca ubiegłego roku miał miej
sce w Kompinie, na skrzyżowaniu z drogą 
do Rybna i Nieborowa Faktycznie do wy
padku tego doszło za wiaduktem nad torami, 
na wysokości stacji paliw IPO w Łowiczu, 

o czym zresztą wtedy obszernie pisaliśmy. instrumentu. Zaczynał naukę w klasie gi
Skrzyżowanie w Kompinie jednak, zdaniem tary, dopiero później wybrał fortepian. 
policji, także należy do niebezpiecznych, - Planuję uczyć się w szkole II stopnia, 
podobnie jak większość skrzyżowań na tra- cała rodzina jest bardzo muzykalna -mówił 
sie nr 2. W ubiegłym roku doszło tam do Piotr już po wszystkim. - Egzamin to duży 
jednego wypadku, w którym jedna osoba była . stres, ale chyba każdy w takim momencie się 
ranna, odnotowano też 1 O kolizji. W tym roku denerwuje. Jestem raczej zadowolon;1, bo 
zdarzyły się 3 kolizje. Za pomyłkę przepra- każdy występ to krok do przodu. 
szam. Mirosława Wolska - Kobierecka (mwk) 

.JUi: OTWARTY NOWY 

SKl:AD 
NA ULICY SKt.ADOWE.J 

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu 
-+MATERIAŁY BUDOWLANE 

drewno, cegły, stoi, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zl Łódź 

SPRZEDAŻ I SERWIS 
URZĄDZEŃ BIUROWYCH 

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

-+oraz NAWOIY 
a wszystko to w bardzo 
atrakcyjnych cenach !!! 

„ ~. 
*** 

REGENERACJA 
TONERÓW I ATRAMENTÓW 

Blfłll6• PJłllfN•R 
łowia, ul Krakowsko 1, tel. 830 07 69, 505 006 331 ;i: 

Tel. 046 830·22-SS 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tam Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE, PASZE, OPAŁ 

Dowóz oraz rozładunek HOS Tel. 046 838-90-46 
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ZNOWU GORZEJ 
Z MATEMATYK 
E gzamin pisali natomiast: Katarzyria przedmiotowych różnego rodzaju. Nikt 

Foks - 93 pkt, Paulina Szubert - 88 nie napisał testu poniżej 30 punktów, 
pkt, Przemysław Pietruszewski - 86 pkt, a dużo było wyników średnich i dobrych. 

Paulina Krystanik - 85 pkt i Marcel Ko- • Gimnazjum w Bielawach - egza
smowski -83 pkt - JJYniki są nii.sze niż rok min pisało 72 uczniów. Ogółem średnia 
temu, ale szkołę kończy wielu uczniów sla- wyniosła 56,46 pkt, z części humani
bych, równieżzorzeaeniamiodysfankcjach stycznej wynik był wyższy, 'wyniósł 
rożnego typu - komentuje dyrektor szkoły 31,25 pkt, zaś z matematyczno-przyrod

Jolanta Urbanek. · niczej - 25,21 pkt. Najlepsze wyniki osią-
• Uczniowie Gimnazjum nr 2 gnęli Jakub Walczak - 91 pkt, Jarosław 

w Łowiczu osiągnęli w tym roku śred- Fabjański 90 pkt, Mateusz Krysicki 
nią z egzaminu na zakończenie szkoły: i Agata Leduchowska po 86 pkt. - Oka-
57,67 pkt Z części humanistycznej eg- zało się, że egzamin był trudny. Średnia 
zaminu średnia wyniosła 32,36 pkt, zaś arytmetyczne kształtuje się na poziomie 
z części matematyczno-przyrodniczej powiatu, jest ~a od średniej woje
- 25,31 pkt wódz/dej i krajowej. ffjmiki zatem nas nie 

Najlepiej egzamin kończący edukację 
na szczeblu gimnazjum napisały nastę
pujące uczennice: Patrycja Gładka - 94 
punkty, Katarzyna Niebudek - 92 punk
ty oraz Katarzyna Dębska - 91 punktów. 
- Te trzy uczennice najlepiej napisały eg
zamin w tym roku i należy je docenić -
powiedziała nam dyrektorka Mirosława 
Walczak. Łącznie w Oimnazjum m 2 eg
zamin napisało w tym roku 112 uczniów. 

• Gimnazjum nr 3 w Łowiczu - eg
zamin pisało 86 uczniów. Z całości osiągnęli 
oni średnią 60,63 pkt Z części humani
stycznej wynik był wyższy i wyniósł 32,2 
pkt, zaś z matematyczno-przyrodniczej 
28,43 pkt Maksymalną ilość 100 punktów 
otrzymał Michał Słomski, jako laureat kon
kursu przedmiotowego, 98 pkt miała Bar
bara Krupka, która była zwolniona z części 
humanistycznej egzaminu z maksymalną 
ilością punktów jako laureatka olimpiady 
z języka polskiego, 92 pkt zdobyła Patrycja 
Gozdowska, 89 pkt - Paweł Woźniak, a 88 
pkt - Milena Wróbel. 

- Testy w tym roku były zdecydowanie 
trudne. Z powodu ~niku nie skaczemy 
z radości, ale też nie mamy się czego wsty
dzić. Mamy świadomość tego, że dobrze 
pracowaliśmy. 1 O uczniów napisało na 40 
pkt i mniej," inni natomiast ~padli bar
dzo dobrze. Poziom był więc zróżnicowa
ny. JJ)miki z egzaminu zgadzają się w zu
pełności z ocenami na świadectwach 
- mówi dyrektor Wacław Witwicki. 

• W Gimnazjum nr 4 działającym 
w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjal
nych z Oddziałami Integracyjnymi na os. 
Bratkowice w Łowiczu egzamin pisało 
39 uczniów, a średnia przez nich osią
gnięta wynosi 58, 15 pkt (z części hu
manistycznej 30,44, matematyczno-przy
rodniczej 27,72). Najlepiej egzamin napi
sali: Michał Janocha - 90 punktów, Rafał 
Scbilling i Łukasz Dałek zdobyli po 86 
punktów, Grzegorz Krygier - 83, Karol 
Cywiński- 81, Łukasz Gać - 80. 

Dyrektor szkoły Maria Wojtylak nie 
jest wynikiem egzaminu zaskoczona. 
Napisali go dobrze aktywni uczniowie, 
którzy często brali udział w konkursach 

' I 

martwią, ale zawsze oczekuje się lepszych. 
Średnia z egzaminu jest odzwierciedle
niem 3 lat pracy z uczniami. Egzaminowi 
towanyszy ogromy stres, który w tym rokU 
pokonał nawet najlepszych uczniów 
- mówi dyrektor Ąnna Krysicka. 

• Gimnazjum w Błędowie - egza
min pisało 32 uczniów uczących się 
w dwóch klasach. Średnia ogólna jaką uzy
skali to 60,32 pkt. Średnia z części hu
manistycznej to 33,97 pkt, średnia części 
matematyczno-przyrodniczej to 26,34 
pkt. Najlepsze średnie z obu części egza
minów uzyskały: Paulina Siejka - 88 
pkt,Katarzyna Kołaczyńska - 85 pkt, 
Magdalena Bogucka - 81 pkt. 

Dyrektor szkoły Zbigniew Mostow
ski powiedział nam. że wyniki nie są dla 
niego rewelacyjne, w latach minionych 
najlepsze średnie uczniów były powyżej 
granicy 90 pkt. Ale jak zauważył, wpływ 
na wyniki w tym roku miał przede 
wszystkim egżamin matematyczno-przy
rodniczy, gdzie było bardzo dużo trud
nych wyliczeń, z wykonaniem których 
uczniowie nie zawsze zdążyli przed koń
cem jego trwania. 

•Gimnazjum w Bolimowie - egza
min pisało 48 uczniów uczących się 
w dwóch klasach. Średnia ogólna jaką uzy
skali to 51,75 pkt, średnia z części hu
manistycznej to 32,7 pkt, średnia z czę
ści matematyczno-przyrodniczej to 19,1 
pkt. Uczniowie, którzy osiągnęli najwięk
szą ilość punktów to: Dawid Zwoliński 
- 74 pkt, Jagoda Torucka- 72 pkt, Suzana 
Białas i Patrycja Ptasińska - 71 pkt. 

• Gimnazjum w Domaniewicach 
- egzamin pisało tu 66 uczniów, którzy 
osiągnęli średni wynik z obu części wy
noszący 54, 76 pkt. Lepiej poszła im 
część humanistyczna, oceniona średnio na 
29,21 pkt, zaś matematyczno-przyrod
niĆza na 25,55 pkt. Najlepszy wynik to 
87 pkt - osiągnęła go Marta Spychała, 80 
pkt zdobył Kamil Koza, a 79 pkt - Adam 
Lorentz. - Uczniów zaskoczył nieco ~
soki poziom części matematyczno-przy
rodniczej. Nie ma ~nikńw ~bitnych, ale 
nie ma też ~jątkowo niskich. Uczniowie 

napisali testy na ~ównanym poziomie 
- mówi Mieczysław Szymajda, rzecznik 
Gimnazj~ w Domaniewicach. 

•Gimnazjum w Dzierzgówku -na 
średnią 59,92 pkt zapracowało w tym 
roku 82 trzecioklasistów. Także w tej szko
le lepiej wypadła część humanistyczna, 
gdzie średnia wyniosła 33,07 pkt, z ma
tematyczno-przyrodniczej było nieco go
rzej bo średnia wyniosła 26,85 pkt. Naj
lepszy wynik 90 pkt to sukces Karoliny 
Lisiewskiej, Beata Klimczyńska zdobyła 
87 pkt, Monika Szwed - 86 pkt i Magda
lena Szwed -· 84 pkt - U nas z reguły 
~iki sprawdzianu odnajdują odzwier
ciedlenie w ~stawianych ocenach. Jeżeli 
uczniowie są zdolni, to i średnia ~soka -
mówi dyrektor Grażyna Aleksandrowicz. 

• Gimnazjum w Kiernozi. Naukę 
w gimnazjum w Kiernozi kończy w tym 
roku 45 osób, a średnia przez nich uzyskana 
to 54,7 pkt. (31,0 z części humanistycznej 
i 23, 7 z matematyczno-pzzyrodniczej). Wy
nik jest słabszy od ubiegłorocznego, ale też 
klasy były dużo słabsz.e. Ci sami uczniowie 
słabo wypadli 3 lata temu, na teście kompe
tencyjnym w klasie VI. Nauczyciele anali
zują wyniki, jak wyglądał postęp w ich edu
kacji przez minione 3 lata, pomocne będą 
w tym wyniki 4 testów, jakie pisali w gim
nazjum Najlepiej egzamin napisała Malwi
na Krystecka - 94 pkt oraz Monika Krze
mińska - 91 pkt 

•Gimnazjum w Kocierzewie. Egza
min pisało 53 uczniów, a średnia przez nich 
uzyskana wynosi 52,01 pkt (z części hu
manistyczntj 28,58, z matematyczno-przy
rodniczzj 23,43). Najlepsi uczniowie, wszy
scy z k1asY, Ilia: Adam Scęcelek - 78 pkt, 
Przemysław Mańkowski - 76 pkt, Kata
rzyna Kosmala i Piotr Miazek - po 75 pkt 
Teresa Gajek, zastępca dyrektora Zespołu 
Szkół mówi, że tegoroczne wyniki są słab
sze niż ubiegłoroczne, ale szkołę kończy 
spora grupa słabych uczniów. 

• Gimnazjum w Kompinie. Egza
min pisało tu 68 uczniów. Osiągnęli oni 
wynik 54,60 pkt Podobnie jak w innych 
szkołach lepiej wypadła część humani
styczna, z której średnia wyniosła 29,41 
pkt, słabiej matematyczno-przyrodnicza 
- średnia 25, 17 pkt. Najlepszy wynik to 
sukces Karoliny Turkawki - 85 pkt, 

-------- REKLAMA -

miesiąc abonamentu GRATIS!!! 
przy montażu stojak GRATIS!!! 

a~lłer 
lOWICZ, Browarna 12c, tel. (046) 837-45-0 
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w tym najwięcej punktów z części mate- niej powiatu gostynińskiego wynoszącej 
matyc:mo-przyrodniczej w szkole 47 pkt. 31,97 pkt, z matematyczno-przyrodni-
83 pkt otrzymała Agnieszka Ambroziak, czej - 22,91 pkt, przy średniej powiatu 
81 pkt Mateusz Gwardecki. Najwyższą - 23,11. 

ilość punktów z części humanistycznej, · Dyrektor szkoły Dariusz Wachowicz 
bo aż 50t, miał Mateusz Gwardecki, naj- z wyniku jest zadowolony, bo uczniowie 
lepiej c~ęść humanistyczną napisała na- napisali na miarę swóich możliwości. Eg
tomiast Monika Kaźmierczak - na 42 pkt. zamin nie był łatwy, a przy takim pozio-

- Osiągnięty ~nik trzeba uznać za sła- mie trudności zadań trudno było niektó
by, ale takiego się spodziewaliśmy. Po- rym gimnazjalistom zdążyć z napisaniem. 
dobne ~iki uczniowie osiągali podczas Najlepsze wyniki osiągnęli: Dominika 
próbnych egzaminów. Mimo starań nie Dutkowska - 92 pkt, Katarzyna Kwiat
udało się osiągnąć lepszego ~niku, nie- kowska - 88 pkt, Joanna Kołodziej i Kac
którym uczniom zabrakło chęci. Jedna per Mańkowski - po 85 pkt. 

spośród trzech klas trzecich napisała eg- • Gimnazjum _w WaliszeWie - eg
zamin na nieco wyższym poziomie niż śred- :z.amin pisało tu tylko 9 uczniów. Osią
nia powiatu, oni zasługują na pochwałę gnęli oni średnią 48,63 pkt, z części hu
- mówi dyrektor Włodzimierz Gratys. manistycznej 28,13 pkt a z matematycz-

• Uczniowie z Gimnazjum w Łysz- no-przyrodniczej 20,5 pkt. Najlepiaj eg
kowicach uzyskali w tym roku średnią :z.amin napisała Klaudia Stolarczyk zdo-
57,33 pkt, w tym z części humanistycz- bywając 69 pkt. - JJ)lniki egzaminu są 
nej: 31,11; a z części matematyczno-przy- odzwierciedleniem nauki od początku 
rodniczej: 26,22. Egzamin pisało w tym szkoły podstawowej do chwili obecnej, od
roku w Łyszkowicach 260 uczniów. powiadająpoziomowi klasy. Dla nauczy-

cieli nie były one zaskoczeniem. Spodzie-
• W Gimnazjum W Popowie egza- waliśmy się takich - komentuje dyrektor 

min napisało w tym roku szkolnym 126 Zespołu Szkół w Waliszewie Iwona Bar
uczniów uczęszczających do pięciu klas. tosiewicz. 
Średnia szkoły wyniosła 59,94 pkt, zaś 
średnie z poszczególnych części egzaminu 
gimnazjalnego wypacD:y następąjąco: z cz.ę
ści humanistyC7llej - 32,22 pkt, zaś z ~i 
matematyczno-przyrodniczzj - 27,72 pkt 

Najlepiej sprawdzian napisali następu
jący uczniowie: Marcin Kołodziejski 
z klasy ma - 84 punkty, Kamil Rybus 
z tej samej klasy - 86 punktów, Piotr Cie
ślak i Edyta Wojda - oboje z klasy Ilib 
zdobyli po 86 punktów, Kamil Wawrzyń
czak z klasy md zdobył 82 punkty, zaś 
najlepiej w gimnazjumw Popowie spraw
dzian napisali Antoni Sikorski i Małgo
rzata Wróbel z klasy me zdobywając po 
88 punktów. - Mamy średnią lepszą niż 
w powiecie, myślę że to jest niezły ~nik 
Powinniśmy być zadowoleni... - powie
działa nam dyrektorka Gimnazjum 
w Popowie Monika Szymcz.ak. 

• W sannickim gimnazjum egza
min pisało 96 uczniów z trzech klas trze
cich, a wynik przez nich uzyskany to 
53,6 pkt. Z części humanistycznej śred
nia wynosi 30,69 pkt i jest niższa od śred-

FABRYKA 
OKIEN 

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

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

• Gimnazjum w Zdunach - egza
min pisało 102 uczniów uczących się 
w czterech klasach. Średnia ogólna jaką 
uzyskali to 59,8 pkt, średnia z części 
humanistycznej to 32,19 pkt, średnia 
z części matematyczno-przyrodniczej 
27,52 pkt. Najlepsze wyniki uzyskali: 
w części humanistycznej: Anna Szkopiak 
z kl. Illb, żaneta Kacprzyk z kl. me - po 
45 pkt, Aleksandra Krajewska, Aleksan
dra Grzegory, obie z klasy me - po 44 
pkt; w części matematyczno-przyrodni
czej największą ilość punktów uzyskała 
Aleksandra Grzegory - 47 pkt i Adam 
Janicki - 45 pkt. 

Dyrektorka szkoły Jolanta Gajewska 
powiedziała nam. że wynik jaki szkoła 
osiągnęła nie jest dla niej rozczarowaniem, 
bo jednak średnia jest wyższa niż ~ednia 
powiatu łowickiego, ona jak i kadra na
uczycielska szkoły oczekiwała jednak, że 
będzie on wyższy. Podkreśla jednak, że 
w tym roku egzamin nie mµeżał do ła
twych, zwłaszcza w części matematycz
no-przyrodniczej. · (eb) 
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Sofary na dachu łowickiego szpitala już ogrzewają wodę. 

Szpital łowicki 

• SOLARY JUZ GRZEJĄ 
Kilka dni temu uruchomiono i od

da~ do użytku baterie sloneczneza
montowane na dachu łowickiego 
szpitala. Baterie te (solary) wykorzy
stują energię słoneczną do ogrze
wania tzw. wody użytkowej-czyli tej, 
z której korzystają pacjenci w szpi
talnych łazienkach. 

Na południowej stronie dachu szpitala 
przy ul Ułańskiej łowicka finna ,,Eco

therm" zamontowała 48 kolektorów o po
wierzchni czynnej 2,3 m2 każdy. W sumie 
baterie słoneczne mają więc powienchnię 
110,4 m2, a ich moc powinna wystarczyć 

na ogrzanie wody przechowywanej 
w 2 zasobnikach po 4.000 litrów każ.dy. 
W ciągu doby będzie to łącznie około IO 
m3, czyli tyle, ile potrzeba wody bytowej 
w budynku szpitala. 

Już podczas pierwszych dni po uru
chomieniu baterii, pomimo niepełnego 
nasłonecznienia, woda była podgrzewa
na od temperatury około 5°C do około 
44°C. Wodę z solarów szpitalna kotłow
nia musiała dogrzać tylko o 11°C ponie
waż normy przewidują, że 'woda użyt
kowa w szpitalu ma mieć 55°C. - Przy 
pełnym nasłonecznieniu prawdopodobnie 
solarydogrzeją w0<4do 55°C, może nawet 

·Muzyczny koniec roku 
K oncertem, w którym Wystąpi około wykonaniu usłyszeć będzie można ciekawe 

20 uczniów Niepublicznej Szkoły Mu- utwory. - Uczniowie są w =:zytowejfonnie, 
zycznej w Łowiczu zakończy się po sesji egzaminacyjnej, konkursach 

dziś, w czwarte!c 22 czerwca rok szkolny i szkolnym koncercie- ocenia kierowniczka. 
w placówce. Kierowniczka szkoły Joanna Rodziców i sympatyków szkoły zaprasza 
Kruczyk zapowiada, ż.e tego dnia zaprezen- 22 czerwca na godz. 16.00. 
tują się uczniowie wyróźniający się. W ich (mwk) 

dok ze str. I 

Zabawa nad Bzurq i nie tylko 
O godzinie 16.00 planowane jest rwpo

częcie ~i muzycznej, którą będzie 
prowadziłaKarinaSędkowskazeStudiaPio

senki działającego przy LOK. 
• 16.05 - 17.15 -program dla dzieci pod 

ogólnym hasłem ,,Baw się razem z nami" -
gry i zabawy na świeżyin powietrzu, 
wspólne śpiewanie itp., 

• 17.15 - 17 .20 - odbędzie się na scenie 
muszli koncertowej konkurs sponsora-Ban
ku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej, 

• 17.20 - 19.20 - zaplanowany jest wy
stęp zespołu Dwie Korony, który będzie 
wykonywał polskie praeboje łat sz.eśćdzie
siątych, 

• 19.20-19.30- kolejnekonkursyspon
sorów - sklepu Agata i hurtt>wni Sandy, 

• 19.30-20.40-koncertpodhiisłem ,,Bie
siada Polska" 

• 20.40 - 20.45 - konkurs sponsora - fir
my Bracia Urbanek; 

• 20.45 - 21.45 - na muszli koncertowej 
wystąpi kabaret ,,Klika'', 

, ' ' 
" ' - ' - - Jo„ 

• 21.45 - 22.00 - krótki występ zespołu 
,,Łowiczanie", który poprowadzi również 
Noc Świętojańską nad Bzurą - zabawę lu
dową nad brzegiem Bzury. 

Oprócz tego na Błoniach ma rozstawić 
się wesołe miasteczko z karuzelami, dmu
chanymi namiotami, sti-z.elnicami sportowy
mi itp. Będą stoiska sponsorów i innych 
firm, będzie możliwość puejażdżki konnej, 
catering. (~) 

do 60 - mówi Edward Reske z łowickiego 
starostwa, zajmujący się sprawami inwe
stycyjnymi. 

Inwestycja, wraz z przygotowaniem, nad
zorem i audytem energetycznym kosz

towała łącznie około 160 tysięcy złotych, 
ale jest ona dotowana z dwóch źródeł. Wo
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Łodzi przyznał na solary dotację w wy
sokości 54.474 zł, a EkoFundusz z War
szawy - 61.965,57 zł. Biorąc pod uwagę 
całkowity koszt i cenę oleju opałowego 
przewiduje się, że koszt tej inwestycji 
zwróci się po 3 latach. 

(mwk) 

dok ze str. I 

Kiernozianie, 
Mazowsze i Mazovia 

D yrektorGOK w Kiernozi Bożena 01-
czakzapowiada też szereg ciekawych 
sobótkowych konkursów, min. na 

Miss i Mistera Nocy Świętojańskiej oraz na 
kwiat paproc~ który symoolizuje złoty pier
ścionek fundowany p[zez dzierż.awcę par
kuipałacuAnchzejaBoguckiego.Kwiatpa

proci wygra ta osoba, która będzie miała ko
tylion z wylosowanym numerem. Dla po
trzeb konkursu dzieci z koła płastyc:znego 
z GOK przygotowało 300 kotylionów. 

Tegoroczne Sobótki~ miały dla orga
nizatorów szczególny charakter, bo zbiegają 
się trzy jubileusze -Noc Świętojańska orga
nizowana jest po raz dziesiąty, 1 O-lecie ob
chodzi też z.espół,,Kiernozianie", zaś Gmin
ny Ośrodek Kultury obchodzi 30-łecie dzia
łalności. (mwk) 
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Gmina Chąśno. 

PRI D zrobi drogi i chodniki 
Plzedsiębiorstwo Robót lnżynieryj

no-Orogowych w Łowiczu, zgodnie 
z wynikami rozstrzygniętego przetar
gu, zajmie się wykonanie dwóch zle
ceń dla gminy Chąśno. Finna była je
dyną, która złożyla swoje oferty. 

P ierwsz.e :zadanie dotyczy wykonania 
drogi dojazdowej do gnmtów ornych 
Gołeńsko-Sierźniki o długości ok. 1,5 

km Wyłoniony wykonawca będzie z.obo
wiąz.any do wykonania drogi od podstaw 
czyli wraz z podbudową i ułoż.eniem na niej 
dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. 
Oprócz tego wykonawca będzie musiał 
wykonać profilowanie drogi i naprawy 
żużlem ok. 2 km dróg gnmtowych stano-

Bolimów 

wiących pu.edłużeoie drogi Go1eńsko-Sierż
niki, od Sierżnik do Błędowa-ok. 700m i od 
Gołeńskadoebą,mNowego-ok.1.300m 

Roboty te ~ kOS21owały gminę 296 tys. 
zł, mają z.ostać wykonane do 15 wneśnia 

Drugie zlecenie dla PRID dotyczy prae
budowy chodników w centrum administra
cyjnym gminy czyli w Chąśnie wokół Urzę
du Gminy, a także wykonania drogi wzdłuż 
boiska sportowego. W tym przypadku 
gmina zapłaci firmie 117 tys. zł. 

Gmina na oba :zadania zaplanowała w bu
dżecie 450 tys. zł. różnica pomiędzy tą 
kwotą a kwotą uzyskaną w przetargu bę
dzie w późniejszym czasie jeszcz.e IW.dy
sponowana na kolejne prace. 

(tb) 

Proiekt przebudowy oczyszczalni 

P rojekt przebudowy oczyszczalni 
w Bolimowie przygotowywany jest 
pu.ez firmę Inwatec z Warszawy. Już 

najwy7szy czas zająć się tą sprawą - boli
mowskaoczysz.=tlnia pobudowana z.ostała 
w łatach dziewięćdziesiątych i wymaga 
zmian. Nie jest już w stanie sprostać ilości 
i agresywności dostarczanych do niej ście
ków, puestarz.ala jest też technologia opar
ta na trzcinie. W przyszłości kanalizowane 
też ~kolejne miejscowości: Sokołów, 

Podsokołów, Jasionna i Siecr.chów. 
Pierwszy etap modemiz.acji obejmie mo

demiz.ację mechanicznej cz.ę.5ci oczys=al
ni. Sfinansowany zostanie z własnych pie
ni~, gmina wystąpiła też jednak o 50%
ową pożyczkę z Ekofunduszu. Koszt 

Łowicki Klub Katolicki 

pierwszej części to około 800 tys. zł. 

W ramach tych działań zamontowana zo
stanie w oczysz.=tlni mi~ innymi stacja 
bigieni7.llcji osadu i prasa filtracyjna - urzą
dz.enie, na którym dokonuje się niemal cał
kowite wytrącenie zawiesiny ze ścieków, 
a następnie sprasowanie osadu. 

Drugi etap, pnebudowa technologiczna 
z uwzględnieniem nowych złóż biologicz
nych, kosztować ma około 2 milionów :zło
tych i realizowana miałaby być na pneło
mie 2007-2008 r. Nowy ciąg technologicz
ny nie opierałby się, jak do tej pory, na zło
:żach trzcinowych, alenamikroorganizmach. 
Jest to technologia bezzapachowa, co ma 
duże znaczenie dla osób mieszkających 
w sąsiedztwie oczyszczalni. (wcz) 

Podwóino p-romocio 
Promocja książki biskupa senio

ra Alojzego Orszulika zatytułowa
nej „Czas przełomu" a także pro
mocja biografii jej autora, napisa
na przez Jolantę Kosińską, odbę
dzie się dzisiaj, tj. 22 czerwca 
w Łowickim Klubie Katolickim. 

uczestnicząc w rozmowach między Episko
patem Polski" a władzami PRL w latach 
1981-1989. Publikację tę wydało pallotyń
skie wydawnictwo Apostolicum. Biografia 
bp. Alojzego Orszulika to z kolei praca dy
plomowa napisana na Wydziale Historycz
nym Uniwersytetu Warszawskiego, wyda
na pu.ez łowicką firmę Poligrafia 

„Czas pnełomu" to obszerna publikacja 
opracowana przez bp. Orszulika na pod
stawie jego własnych notatek, jakie robił 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 przy 
Starym Rynku, wstęp wolny. 

(mwk) 

tOWICZ 
ul. Bonifraterska 2 

~ (046) 837-45-55 

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

POLECA: 
• nowoczesne, specJaRstyczne opatrunki no przewlekłe, 

trudnogojqce sit rany (fachowo pomoc personelu w doborze) 
• opaski przeciw żylakowe 
• refundowane płeluchomojtkł I wkładki 
• środki do pleltsanacJI ~ewlekle chorych 
• wysokiej klasy clśnlenłormerze w promocyjnych cenach 

Ponadto Apteka .Bonlrałelslca" OFER~JE: 
• na}nlższe ceny w okoQcy na wiei preparatów 
• leki za grosz 
• katty stałego pacjenta z rabatami I nagrodami • 
• kosmetyki lwostln I Dr Ireny Eris w pełnym wyborz 
• program opi.ld farmaceutycznej (m.ln. Indywidualne doradztwo. 

Informowanie o probl mach lekowych, monitorowani Interakcji) 
• IRI recepłut'owe oraz kremy roblon na zamówi ni 

dla sk6ry z problemami 

UWĄGA! W KAŻDY PIĄTEK 
NA KAIDĄ RECEPTĘ 103 RABATUĘ 

o: 
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Karta Nauczyciela 
a zdrowy rozsądek 
Pisi.ąc ten list chciałbym Państwa 

zainteresować lub wsz.c?.ąĆ po raz 
kolejny dyskusję nad Kartą Nauczy
ciela. 

Z góry chciałbym zaznaczyć, że 
nie występuję Przeciwko temu śro
dowisku, leczprz.eciwpatołogii, któ
ra dzięki ustawie ,,Karta Nauczycie
la" jest sankcjonowania w majesta
cie prawa Nowelizacja ustawy ,,Kar-
1aNauc;zyciela" zdnia 15 lipca2004 
x: nałożyła min. na gminę i powiaty 
obowiąz.ek corocznego uchwalania 
regulaminu wynagradzma nauczy
cieli. Nie chcę się wypowiadać na 
temat procedury uchwalania regula
minu, choć jest bardz.o ciekawa, lecz 
nie jest to główny problem. Chcia
łem się skupić tylko i wylącmie na 
jednym z elementów tego regulami
nu, na dodatku motywacyjnym. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mi
nistra Edukacji z 31 stycznia 2005 X: 

dodatek ten powinien by,ć przyzna
ny nauczycielowi, który osiągnął ja
kieś sukcesy na polu zawodowym 
i w sposób efektywny prowadzi za
jęcia dydaktyczne (są to warunki 
ogólne). Szcz.egółowewanmki pzy
znawania dodatku motywacyjnego 
ustawodawca pozostawił w gestii 
organ'u prowadzącego (najczęściej 
gminy lub powiatu). Tak się złoży
ło, że jeden z powiatów wpisał do 
swego regulaminu, że dyrektor szko
ły ma prawo do zmniejszenia lub 
zabrania pizyznanego dodatku mo
tywacyjµego w uzasadnionych 
przypadkach np.: 

• za słabe efekty pracy dydak
tyczno-wychowawczej wynikające 
z przyczyn zależnych od nauc;zy
ciela 

• za niesumienność w realizacji 
zakresu obowiązków i zadań 

• za brak zainteresowania rozwo
jem placówki 

• za nieprzestrzeganie dyscypli
ny pracy (spóźnianie się, niepunk
tualne rozpoczynanie zajęć). 

Zapis zgodny z punktu widzenia 
zdrowego rozsądku, ale bardzo 
sprzeczny z prawem, co wykazał 
Wojewoda Łodzi uchylając te z.api
sy rozstrzygnięciem nadzorczym 
z I lutego 2006 (PN. I. 0911/01/06). 
Uchylił bo nie miał innego wyjścia, 
ponieważ z.apisy te były sprzeczne 
z Kartą Nauczyciela, i o to nie moż
na mieć pretensji bo prawo s1ano
wione pne:z gminy i powiaty musi 
być zgoclne z ustawami. 

Nie znaczy to wcale, że Karta 
Nauczyciela zawierając takie z.api
sy jest zgodna z jakąkolwiek logiką 
i standardami. 

Najbardziej smutną retleksjąjest 
to, że tej Karty broni znaczna~ 
środowiska nauc;zycielskiego dzia
łając wbrew, nie chcę tu użyć górno
lotnych określeń np.: społeczeń
stwu, ale wbrew sobie. Sankcjonuje 
tu się stare powiedzenie „c;zy się robi 
c;zy się leży to coś 1am się należy". 

Jest to tylko jeden z przykładów 
głupoty Karty Nauczyciela. Naj
wyższa pora, by nauc;zyciele byli 
godnie wynagradz.ani alenanonnal
nych z.drowych zasadach, a nie na 
zasadzie że wykazać należy się tyl
ko raz a to co zostało pIZy7iiane to 
jest święte i nie może być cofuięte. 

z powaimliem 
Jarosław Bogucki 

Kiernuzia 

Cztery lata temu 
alarmowałem 

biskupa 
Poruszony głośną ostatnio 

sprawą ,,zniknięcia'' proboszcza pa
rafii Św. Ducha w Łowiczu, księdza 
FrancW.kaAugustyńskiego, prz.esy
łam w załączeniu moje pismo z dnia 
20.09.2002 r., wysłane do Pnewod
niczącego Rady ds. Kultury i Ochro
ny Dziedzictwa Kulturalnego przy 
Konferencji Episk Polski, księ
dza biskupa Jana~ oraz (ko
pia) do sekretariatu KEP. 
Już wtedy, zbulwersowany 

działalnością tego proboszcza, 
sygnalizowałem problem. Nie
stety, pomimo wysłania pisma 

listem poleconym, nie otrzyma- uwiigę na ozdoby. Dlatego też prze
łem odpowiedzi. Jak widać, nikt żyłem niedawno swk,jak zobaczy
nie zainteresował się poczyna- łem, co się stało. 
niami księdza Augustyńskiego, Zniszczenie tych malowideł jest 
czego efekt teraz wszyscy wi- • dla mnie barbarzyństwem, żeby nie 
dzimy. nazwać tego świętokradztwem 
Można mówić, że księża też Zniknęły również moje ulubione 

są ludźmi ze wszystkimi ich sła- witraże . Pamiętam, że jeden 
!'>ościami. Mogę to zrozumieć. z nich pu.edstawiał Św. Dominika 
Jednak co zrobiła komórka Epi- Kiedyś bardz.o lubiłem się na niego 
skopatu, której przewodniczą- pan:~-. . . . . . 
cym jest biskup Jan Śrutwa? Co .PozmeJ dow1edz1.ałem się, ze 
zrobiły poinformowane o pro- ~1ądz prc;ibo.s:zcz ~~~w ten spo
blemie ponad 3 lata temu wła- so?. doświ~lic kOSC!ół, aby oszczę
dze Episkopatu, aby tego unik- ?zie energię e~ektry~ Rozumu
nąć? Jąc w ten sposob poWIDlen on rore-

J~tok~lejnasixawa, gdziewszy- brać gotyc'? budynek i postawić 
scy ,,nabiorą wody w usta" i będą nowy~ w~c~y. . 
udawać, że nic się nie stało. („.) k 716t witraże b~ły w~wio~e 

Najbardziej smutne w tym Mo . babciat ~u za.~"aI?' wiz.apłaciłemy~ · 
wszystkim ·est to · poszkodo _ OJa parru„..., ze a 

. . J . 'ze k wa. l.OOOzłzajedenznich(byłatowów
mparafiw teJ. sp;wie są wy orz_ystamgł cz.as duża kwota). Był na nim jej 
boką ~e, · 1' F SW?Ją ę- imiennik. Jakże jej musiało być przy-

. Wł~. me. Y ~ ~: prz.e- kro, że jeszcze za jej życia ktoś to 
ciwstawic s~ę m~1:v~11ch pa- po prostu wyrzucił. 
~ Dopiero dzisraJ rmanowano Jestem młodym człowiekiem 
nn nowego pro~ . . . i należę do utworzonej rok temu 
Szk~ ~lko'.ze moja ~a jbż parafii na nowym osiedlu w War

tego me dożyła t klmlła Się pocho- szawie. Tutejszy proboszcz bar
wać w parafii obok. dzo liczy na pomoc wiernych 

Jacek Stusio w budowie kościoła obok istnieją

Oto tekst listu: 

Szanowny Księże Biskupie 

Zwracam się do Konferencji Epi
skopatu Polski jałco do jedynej chy
ba instytucj~ która może skutecznie 
przeciwdziałać podobnym, do opi
sanego poniżej, zdarzeniom. PIZy
najmniej żywię 1aką nadzieję. 

W najstarszym murowanym ko
ściele w Łowiczu (parafia pod we
zwaniem Św. Ducha), pochodzącym 
z 1404 r., podczas odmalowywania 
wnętrza, wstały całkowicie zama
lowane na kremowo kolorowe ma
lowidła ozdabiające ściany wokół 
eklektycznych obrazów z przeło
mu XIX i XX wieku. 

Jestem uczuciowo związany 
z tą świątynią, ponieważ przyją
łem tu Sakrament Chrztu św„ 
była to parafia mojej nieżyjącej już 
matki, a także nieżyjącego już 
dziadka. Wciąż jest to parafia 
mojej sędziwej już babci i kilkorga 
innych osób z mojej rodziny. 
W dzieciństwie byłem uczestni
kiem nabożeństw w tym kościele. 
Jako dziecko zwracałem szczególną 

ctj już kaplicy. 
Nie będę tu ukrywał, że od tego, 

jak zostanie załatwiona przez 
władze kościelne przedstawiona 
wyżej historia, uzależniam nie 
tylko fakt, czy sam będę ofiaro
dawcą na Kościół, ale w razie po
trzeby dołożę wszelkich starań, 
aby nadać tej sprawie jak najszer
szy rozgłos. 

Z poważaniem 
Jacek Stusio 

Po prostu sprzątać 
Jestem mieszkanką Łowicza 

i często p17.echodzę ulicą Ciemną. 
Spoglądając w bramę, która prowa
dzi do pizzerii widzę ogromny 
śmietnik, z którego po prostu śmier
dzi. 

Myślę, że właściciele lokali ga
stronomicznych powinni bardziej 
dbać nawet o swój prywatny teren 
np. częściej wywozić śmieci lub 
dokupić większy kontener. Problem 
ten nasila się głównie w okresie cie
płych dni. 

Mieszkanka Łowicza 
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Chór emerytów „ Wtzos" z Gminnego Ośrodka Kultury w Zdu
nach był jednym z zespołów, które umiliły stratakom i pa-
niom z KGW wspólne biesiadowanie. · 

KGW z OSP wzięły ślub 
Ponad 500 gosci, którzy 

zasiedli przy stołach suto 
zastawionych jadłem, wy
stępy folklorystyczne ze
społów Boczl<i Chełmoń
skie, Jarzębina z Zielkowic 
i chóru seniorów Wrzos 
z GOK Zduny, koncert orkie
stry dętej, a na koniec po
tańcówka przy muzyce - tak 
w skrócie wyglądało Wese
le Kół Gospodyń Wiejskich 
z Ochotniczą Strażą Po
żarną, które obyło się w nie
dzielę 11 czerwca w Skan
senie Wsi Łowickiej w Mau
rzycach. 

T o druga 1aka integracyjna za
bawa. - Rok temu mieliśmy 
zaręczyny, teraz jest wesele, 

a za rok spotkamy się na chl7.Cinach 
- mówił do zebranych prezes zarzą
du powiatowego OSP Stanisław 
Bednarek. Szefowa Regionalnego 

z.arządu Kół Gospodyń Wiejskich 
Maria Pietrzak powiedziała nam, że 
w imprezie chodzi o integrację śro
dowiSk, w wielu domach na łowic
kiej wsi jest tak, że mąż jest straża
kiem a żona należy do KGW. -To 
nahD"alny stan, który tu lrykonystu
jemy, by wspólnie się bawić - uza
sadnia. W Maurzycach jednak nie 
tylko bawiono się. Ponad20paniom 
z kół wręczono wyróźnienia i po
dziękowaniaza ich pracę w gminach 
i współpracę z jednostkami OSP. 

W organizację . imprezy 
w Maurzycach zaangażowały 
się OSP i KGW z pięciu gmin. 
Panie z gminy Nieborów przy
gotowały grochówkę, -z Bielaw 
bigos, ze Zdun biały barszczyk 
a. z Kocierzewa wyroby . wędli
niarskie, panie z gminy Łowicz 
zadbały o ciasta. Strażacy z tych 
gmin zajęli się za to stroną orga
nizacyjną przedsięwzięcia. 

(tb) 

• LEADER PRICE 
FIRMA „SANDY" MAŁGORZATA 

LEWANDOWSKA 
tel. 0601·315-816 

Oferujemy pracę dla: , 
PRACOWNIKOW 

i.MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• zaangażowanie i motywacja do pracy 
• aktualna książeczka do celów epidemiologicznych sanitarnych 
• uprawnienia na wózki widtowe mile widziane 
Oferujemy: 
• zatrudnienie na pełen etat w warunkach umowy o pracę 
• stałą, pewną pracę gwarantującą rozwój 

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

od wyników pracy 

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

tel. 42/714.28.10 lub 21 
e-mail:strkierownik@leaderprice.pl 
e-mail : strkierzm@leaderprice.pl R-M4 

dostawy także 
w mniejszych 

ilościach 

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: 
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 25 ! 

Nie pozwól się wylosować 
COMMERCIAL UNION 

Otwarty Fundusz Emerytalny 

· / LO" A 'JO ./mon~ instalacji 
v Ył'\ ./serwis v"RATY 

oraz NAPRAWY 
MECHANICZNE POJAZOOW: 
NAPRAWY • sprzęgieł • silników 
•zawieszeń• hamulców• zbieżność kół itp. 
poleca: AUTO NAPRAWA inż. mech. MAREK STREMBSKI 

99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 
Tel. 0-46831J.31J.55, 0-46 837-41-57 (dom), 0-509-555-369 

Tu otrzymasz informacje dotyczące: 
- przystąpienia i uczestnictwa 
w ING Nltlonale-Nederlanden Polska 
otwartym Funduszu Emerytalnym 

- usług ubezpieczeniowo- finansowych 
ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. 

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 
„PSZCZÓŁKA" W lOWICZU 

• PALACZ -kotty parowe 
·KIEROWCA 
·samochodydęt.owezprzyczepą 

./ Wymagania: doświadczenie minimum 5 lat 
pracy w zawodzie, dyspozycyjność. 

./ Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 1 
lub kontakLtelefoniczny pod numerem: 
(046) 837-65-63 w godz. 7.00-15.00 R-ll58 

Hurtownia hydrauliczno-budowlana w Mysłakowie 
przy trasie na Skierniewice (widoczny napis ULRICH) . ZŁOMOWANIE 
wprowadza sprzedaz POJAZDOW 
Z 500lo rabatem ZAŚWIADCZENIA NA MIEJSCU 

lł , . t ary SKUP AUT motllwość odbioru 
na wszYstk18 ~W Stac·a Demontaiu Po"azdów 

Zapraszamy codziennie od 8 do 17, w soboty od 8 do 14 
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Grafika i rysunek 
z kolekcji rodziny 
Artymowskich 

G 

w muzęum i pałacyku 
- do końca wakacji. 

alerian Warchałowski, Daniel Arty
mowski, Marzena Kozanecka -

Zwierz i Wojciech Siemion - każdy w inny 

sposób - zachęcali do obejnen.ia wystawy 
współczesnej grafiki i rysunku, podczas 
otwarcia jej w sobotę, 17 czeIWca. Na wy
stawie eksponowane są prace z rodzinnej 
kolekcji Artymowskicb, wykonane pm2 

przyjaciół Zofii i Romana Artymowskicb, 
a także przez studentów oraz malarstwo 
Artymowskicb. 

Wystawa jest nietypowa, bo ~ prac 
eksponowana jest w łowickim muzeum, 
amalaistwo Artymowskicb wpalllcykuKJic-

kiego - siedzibie Fundacji Polskiej Sztuki 
Współczesnej, która jest współorganizato
rem wystawy. 

Dyrektor łowickiego muzeum Walerian 
Warchałowski podkreślał, że to są zbiory 
rodzinne, prywatne, udostępnione przez 
P,rezesa Artymowskiego. Daniel Artymow
ski mówił zaś, że dla niego to niesamowite 
słyszeć słowo „prezes", przed swoim na
zwiskiem i wydaje mu się, że powinien przy
tyć przynajmniej 20 kilogramów, aby być 
,,prezesem". Mówił też, cytując Wojciecha 
Siemiona, że ,,Nie jest kol.ekcjonerem, bo ma 
tylko prace przyjaciół". Tak też było z Zofią 
i Romanem Artymowskimi, którzy groma
dzili te prace. Kilkanaście minut później na 
wernisażu pojawił się Siemion, mówiąc 
wiersz o przyjami dodając, że dla nich -
przyjaciół - przejechał 85 kilometrów do 
Łowicza. 

mator wystawy Marzena Kox.anecką 
- Zwierz mówiła, że większość pre

zentowanych prac nie była dotąd ekspono
wana. Warte są uwagi, bo jej autorami są 
najbardziej mani polscy artyści współcze
śni, których nazwiska znajdziemy w każ.dej 
encyklopedii, niekoniecznie tematycznej, 
poświęconej sztuce. Wymieniała Jerzego 
Nowosielskiego, Stanisława Fijałkowskie
go, Leszka Rózgę, Jana Lebensteina, Jana 
Tarasina, Hannę Rudzką - Cybisową i in
nych. 

22.06.2006 r. 

Łowiczanie (od lewej) Marcin Bieguszewski i Wojciech Marzec, siedzą na 
swojej Ładzie tuż przed wjazdem do Irkucka. . 

Jui nad Baikalem 
13 czerwca, po dziesięciu dniach 

podróżY, zgodnie z planem choć nie 
bez problemów, łowiczanie Wojtek 
Marzec i Marcin Bieguszewski do
tarli nad jezioro Bajkał. 

P rzebyli 7,5 tys. km i aktualnie, jak wy
nika z ostatnich informacji prowa

dzą akcję górską której celem jest zdoby
cie Munku Sardyk (3491 m n.p.m.), naj
wyższego szczytu Sajanu Wschodniego 
- pasma górskiego rozciągającego się nad 
Bajkałem. 

dzie. Największe wrai.enie zrobiły na nas 
góry Ural i Syberia. &czególnie Nizina Z.a
chodnio-Syberyjsta. Obszar wielkości Eu
ropy, płaski po lwryzont, pokryty bognami 
i moczarami, gdzieniegdzie porośnięty b1Z0-
~lasami. 

Daniel Artymowski i, Marzena Kozanecka-Zwierz słuchają wiersza o przy
jaźni w wykonaniu Wojciecha Siemiona. 

Daniel Artymowski zapraszał do odwie
dzania galerii i muzemn po wernisażu, pod
czas wakatji, bo wystawa r:zynna będzie do 
31 sierpnia. (mwk) 

Po dnxb.e spaliśmy w lasach, nad rzeka
mi, w miejscach oddalonych niedaleko od 
naszego szlala.l- pisze do nas Wojtek. -Roz
bijaliśmy namiot, raz spaliśmy w samocho-

Po przejechaniu ponad 41 OO km była 
konieczna naprawa lady Nivy, którą udali 
się w podróż. Wymiany wymagał element 
zawieszenia, po tej naprawie samochód już 
bez żadnych wad ruszył dalej. Około 
23 czerwca, po zdobyciu góry i odpoczyn
ku nad Bajkałem, łs>wiczaniewyruszą w dro
gę powrolną. 

O wyprawie można dowiedzieć się wię
cej na stronie internetowej www.chate.pl. 

(tb) 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

Święto patrona, święto nkoly 
Drugi komputer 
dla biołogów 

Olimpiada Wiedzy Religijnej 

Co samolot miał wspólnego z Ja
nem Pawłem li, jak miał na imię 
brat papieża i przy jakiej ulicy w którym mieście pokazywał się 
w oknie Ojciec Święty w czasie 
swoich pielgrzymek do Polski? -
to tylko niektóre pytania, na jakie 
odpowiadali uczniowie Zespołu 
Szkół na Bratkowicach podczas 
Święta Szkoły. · , 
S więto to obchodzone jest od siedmiu lat 

14 czerwca, w dniu, w którym w 1999 
roku Jan Paweł II celebrował w Łowiczu 
mszę św., właśnie na Bratkowicach. 

Podczas święta przypomniano historię 
nadania imienia ówczesnej Szkole Podsta
wowej nr 7 i wizytę w niej Ojca Świętego. 
Uczniowie wysłuchali fragmentu nagrania, 
w którym papież zwracał się do nich, m~ 
wiąc m.in. „Wymagajcie od siebie nawet 
wtedy, gdy inni od was nie wymagają". 

Pozostała ~ Dnia Patrona wypełnio
na była konkursami wiedzy, pizeJJlatanymi 
konkurencjanii sportowymi, w których brali 
udział uczniowie podstawówki. Wśród nich 

P o raz trzeci I Liceum Ogólnokształcą
ce w Łowiczu brało udział w ogólno
polskim konkursie ekolQgicznym 

,,Eko-Planeta", organizowanym przez Szko
łę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Po 
raz drugi szkoła otrzymała komputer za 
zdobycie pierwszego miejsca w rozstIŹy
gni~iu grupowym Pod uwagę brana jest 
ilość uczestników i poziom napisanych 
przez nieb pra~. Do konkursu przystąpiło 
180 uczniów. W rozstrzygni~iu indywidu
alnym trzecie miejsce w województwie zdo
była Ewelina Tworek, uczennica klasy III 
i tegoroczna maturzystka. 

Dwie łowiczanki w finale 

Kto odpowie na pytanie o Janie Pawle 
li - ten zdobędzie punkt dla klasy. 

były np. str7.ały na bramkę z zawiąz,anymi 
OC7.3IIli r:zy slalom z rakietką, na której stała 
butelka wypełniona wodą, Inne zadania to 
odgadywanie tytułów piosenek towarzy
szących papieżowi podczas jego pielgrzy
mek do Polski i składanie puzzli z wizerun
kiemJanaPawłaII. Gimnazjaliści brali udział 
w zawodach sportowych o puchar dyrek
tora szkoły. 

(mwk) 

ZAPEWNIAMY: 

W tym roku do konkursu przystąpiło 
4 tysiące szkół z całej Polski. Naur:zycielki 
biologii z LO Elżbieta Ciurzyńska i Urszula 
Tworek zacb~ją do udziału w tym kon
kursie nie tyle z uwagi na atrakcyjne nagn>
dy (wycieczki zagraniczne, sprz.ęt kompu
terowy), ale przede wszystkich ze względu 
pa lepsze przygotowanie do olimpiady eko
logicznej. -Testy sąpodobae do tych na olim
piadzie, a uczniowie mają okazję sprawdzić 
swoją wiedzę - mówi Urszula Tworek. 

' (eb) 

Około 3 tysięcy gimnazjalistów 
wzięło udział w tegorocznej Olim
piadzie Wiedzy Religijnej, której 
hasłem był tytuł pierwszej encykli
ki papieża Benedykta XVI „Deus 
Caritas est" („Bóg jest miłością"). 

K onkurencja była ogromna. Gim
nazjaliści musieli zapoznać się dokład

nie z Ewangelią według św. M.at.eusia, frag
mentami Katechizmu Kościoła Katolickie
go dotyczącymi treści ,,Bóg jest miłością'', 
Bóg Stworzycie~ Bóg Odkupiciel. 
OWRro~się w 107 szkołach die

cezji łowickiej w kwietniu, etap dekanalny 
był w maju, finał diecezjalny - 5 czerwca. 
I miejsce w finale zdobyła Marzena Czajka 
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, II - Ewa 
Babikowska - z Gimnazjum nr 3 w Łowi
czu, III - żyrardowianka Anna Zawadzka 
z tamtejszego Giinnazjum nr 1. 

Lameatki pojadąna3-0niowepielgrzym
ki w terminie, któiy zostanie z nimi ustalo
ny. Czołowe miejsca w OWR dają też moż
liwość dalszej nauki w Katolickim Liceum 

• wymagamy tylko 500 zł dochodu 
• proste i szybkie procedury 
• bez opłat wstępnych 
Nowa Super Oferta KredytQw(l 

./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę, 

./ posiłki "palce lizać" ./ wiejski stół 'otmli·l•MU3 
SPECJALNA OFERTA IR.A EMERYTÓW I RENCISTÓW 

- BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH!!! 
./ dwie sale (sala taneczna i sala jadalna) 
./ piękne udekorowanie sali 
./ niepowtarzalną i miłą atmosferę ! 

Tel. (046) 837-59-49, 0503-9n-175, 0504-113-116 
Co Jm moiemJ dla eleble nbl6? 
Łowicz, ul. Br-0warna 8, (0-46} 837-87-17! 

KlasyC'Zllym w Skierniewicach lub w Liceum 
Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek 
w SzymanoWie. Warunkiem skorzystania 
z tego przywileju jest średnia na świadec
twie ukończenia gimnazjum nie mniejsza niż 
4,0. (mwk) 

SP Bielawy 

Trwa remont łazienek 

K ukońcowi:zmienajużremontsanita
riatóww Szkole Podstawowej w Bie
lawach. Gmina przeznaczyła na ma

teriał około 6 - 7 tys. zł. Prace wykonują 
osoby zatrudnione w ramach robót publicz
nych. Prace trwają dosyć cDugo, gdyż osoby 
je wykonujące odrywane są do innych pil
niejszych, np. wysypywania żwiru na dro
gi. Kapitalny remont przeszły ubikacje na 
pierwszym i drugim piętrze. Położona zo
stała nowa glazura i terakota, wymieniono 
częściowo białą armaturę oraz zamontowa
no nowe drzwi. - (eh) 
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DLA KOGO lNTERNAT 1 .• MEDYKU.? 

Zabytkowe, ale sprawne projektory 
wzbudzały spore zaint~resowanie. 
Na zdjęciu próba dźwięku. 

„Jon Paweł 11" 

Kilkudziesięciu uczniów 
szkól średnich, 
korzystających dotąd 

z internatu w szkole 
przy ul. Ułańskiej 
obawia się, 
czy od 1 września będą 
mogli tam mieszkać. 

i rodzice, ale również niektórzy dy
rektorzy szkół średnich i pracow
nicy wydziału edukacji w staro
stwie. 

I• kw•t rt •Hao 
do • SJ 

z 25-letnich projektorów 
N a pl7.ełomie maja i czerwca kierownik 

internatu Agnieszka Graszka na zbiór
ce, którą zwołała, oznajmiła im, ż.e internat 
będzie tylko dla studentów, a oni nie będą 
mogli już z niego korzystać. Miała to uza
sadniać tym, ż.e starosta powinien pomagać 
w utnymaniu internatu, z którego korzy
stają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
tymczasem nie dokłada nawet złotówki. 
P problemie, przed jakim staną licealiści 
z internatu poinformowali nas rodzice. Ich 
zdaniem z internatu korzysta od 1 O do 30 
licealistów. Zimąjest ich więcej niż w maju 
i czerwcu, bo pod koniec roku szkolnego 
rezygnują niekiedy z internatu. Cz.ęsto mają 
wtedy praktyki, poza tym, gdy dzień jest 
dłuższy, wolą dojeż.dżać do szkoły. 

Teresa Wicher, dyrektor tegoż 
wydziału wie o problemie od ro
dziców i dyrektorów. Sprawa zmian 
zasad korzystania z internatu wy
daje sięjej jednak zaskakująca, bo 
Tadeusz ż.aczek, dyrektor Szkoły 
Policealnej Samorządu Wojewódz
twa Łódzkiego, nie zgłaszał zmian 
w zasadach korzystania z interna

Zdjęcie fragmentu pokoju w intęmacie przy ul. Ułań
skiej - zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

jest Urni.d Marszałkowski, a więc 
poza placówką pu.ez niego kiero
waną są to- Kolegium Nauczyciel
skie i Kolegimn Języków Obcych. 
- Nie wiem, ile będzie osób przyję
tych ile miejsc w internacie. Będ{ to 
wiedzieć jesienill, po naborze. Wte
dy będzie podjęta decyzja - mówi. 
Zapewnia jednak, ż.e dotychczas 
licealiści korzystali z internatu i nie 
było konfliktu ich interesów i inte
resów studentów. Deklaruje, ż.e nie 
przewiduje zmian. W internacie jest 
120 miejsc, z czego wykorzysta
nych jest zwy.kle od 105 do 110. 
Więkswść miejsc zajmują studen
ci, licealistó..yjest 10-20. Studenci za 

P rojekcja filmu ,)an Paweł Il" z praw
dziwych projektorów kinowych od
była się w środę 14 czerwca w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łyszkowi
cach. Na seans przyszło około pięćdziesię
cioro dzieci i kilkana.5cie osób dorosłych. Film 
był wyświetlany z projektorów kinowych 
na taśmę 35 mm ze skierniewickiego kina 
objaz.dowego. Pomimo tego, ż.e sprzęt ma 
ponad 25 lat, działał bez zarzutu. Osoby, 
które przyszły na seans ~o interesowa
ły się również sprzętem do wyświetlania 
filmów. 

(mak) 

Czy internat będzie już dla nich niedo
stępny? - zastanawia nie tylko młodzież 

tu. Wprost przeciwnie: przekazał informa
cję o możliwości korzystania w Il LO z in
ternatu dla uczniów zamiejscowych. Z.Osta
ło to nawet zamieszczone w infonnatorze 
wydanym przez starostwo w nakładzie 
około 500 egzemplarzy. 

'Pismo z pytaniami o możliwość korzy
stania z internatu, jakie w tej sprawie wpły
nęło od rodziców jednego licealisty, przeka
zała Tadeuszowi .żaczkowi. Ma nadzieję, 
ż.e w ciągu tygodnia sprawa będzie wyja
śniona W chwili obecnej Teresa Wicher nie 
posiadadanychna temat ilości uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych korzystających z in-

Spacer rolnika - konkurencja, w której trzeba było jak najdalej nieść dwie walizki po 45 kg każda. 

Siłacze 1 muzyka 
· a zal em · 

1200 sprzedanych kufli piwa, 
a także 200 kiełbasek, 250 porcji 
karkówki z grilla i około 700 lo
dów - to efekt pikniku inauguru
jącego sezon w Letniej Przystani 
Lecha nad zbiornikiem wodnym 
w Joachimowie pod Bolimowem. 
Piknik odbywał się 15 czerwca, 
w Boże Ciało. Właściciele szacu
ją, że od godz. 15 do północy od
wiedziło ich około 2.000 osób. 

iektórzy przyjechali, aby popły
wać łódką łub kajakiem, odpo
cz.ąć nad wodą, ale pie brakowa

ło innych atrakcji. Była możliwość gry 
w siatkówkę plaż.ową, stxzełania z łuku 

sportowego, niemałą atrakcją był paintball 
Tego dnia ruszyło pole paintballowe, które 
będzie czynne tak długo, jak trwają studenc
kie wakacje - do końca wneśnia w godzi
nach 12.00-20.00. 

Bardzo widowiskowy był też I Otwarty 
Gminny Tllllliej Krzepy, w którym wystą
piło 8 zawodników. Konkurencje w tym 
turnieju były podobne to tych, jakie odby
wają się na tllllliejach ,,Strong Man", ale na
zwy były inne - ponieważ tamte są zastrze... 
żone. W Joachimowie nie było więc np. spa
ceru fannera, ale spacer rolnika. Konku
rencja ta polegała na niesieniu dwóch wali
zek o wadze 45 kg każda. Rekordzi$ta po
konał z nimi dystans 200 m. Inne konkuren
cje turnieju to: ,,miaganiazCC' -przeciąga-

nie liną samochodu, układanie wieży 
z opon - dwie o wadze po 65 kg i dwie po 
55 kg, „wulkanizator" - wykonanie sze
ściu obrotów oponą ważącą 120 kg. 
Zwycięzcą Turnieju Krzepy został 

Mateusz Bodych z Bolimowa, Il miej
sca zajął Kuba Bodych z Bolimowa, 
ID - współwłaściciel przystani Tomasz 
Kołosowski, który zrzekł się nagrody 
na rzecz czwartego zawodnika - Danie
la Kacprzaka. 

Impreza skończyła się koncertami ze
społów ,,Efekt uboczny'' z Sochaczewa, 
grającego rockowe covery i ,,For renf' 
z Bolimowa, który do północy grał muzy
kę tanecmą. 

(mwk) 

tematu. Dotąd nie było problemu z zakwa
terowaniem ich, więc nie było potrzeby zaj
mowania się sprawą. Ma jedriak obawy, ż.e 
brak możliwości korzystania z internatu 
dotłmie przede wszystkim chłopców, po
nieważ dziewczęta mają alternatywę- bursę 

u sióstr bernanłynek. 

Nie z•lenla . sit le? 
Tadeusz ż.aczek, dyrektor Il W i Szkoły 

Policealnej wyjaśnia, ż.e internat przy ul. 
Ułańskiej przeznaczony jest dla uczniów 
szkół, dla których organem prowadzącym 

zakwat.erowaniepłacą55złmiesięcznie,lice

aliści - 80 zł. Mi~ące w internacie osoby 
muszą też korzystać z wyżywienia, którego 
dzienny koozt wynosi 9 zł na osobę. 

Dlaczego więc kierownik internatu prze
kazała taką informację? Czy zrobiła to na 
polecenie dyrektora, czy też sama chciała 
być inicjatorką zmian? Gdy umówiliśmy się 

. z nią na rozmowę, zaprowadziła nas do dy
rektora Żaczka. On nas zapewniał, ż.e nie 
przewiduje żadnych zmian. Pytany o nas. 
kilkakrotnie, skąd wziął się problem, przy
znałwr=cie, ż.e ,,kierowniczka chlapnęła". 

(mwk) 

Zwiedżoli Brukselę z europosłem 
Aleksandra Kolasiewicz, Piotr 

Gogol, Michał Blus i Łukasz Łeb
ski z I Liceum Ogólnokształcące
go w Łowiczu od 5 do 9 maja zwie
dzali Brukselę w towa~ystwie 
europosła Jana Kułakowskiego, 
byłego głównego negocjatora trak
tatu akcesyjnego stro~y polskiej. 

P ięciodniowa wycieczka była nagrodą 
za zwycięstwo w konkursie wiedzy 
o Unii Europejskiej, organiz.owanym 

przez posła Kułakowskiego. 
W pierwszym etapie konkursu wzięło 

udział 6 uczniów z I W: Piotr Gogol, Mi
chał B1us, Łukasz Łebski, AleksandraKola
siewicz., Michał Woźniak oraz Maciej Wy
socki. Musieli oni napisać esej na temat ,)a, 
Polak, Europejczyk. Co oznacza dla mnie 

OSP 

O zagrożeniach 
Będą pokazywać filmy i mówić 

o zagrożeniach. Zarząd Ochotni
czych Straży Pożarnych Powiatu 
Łowickiego pozyskał w ostatnim 
czasie sprzęt multimedialny 
o wartości 19 tys. zł. 

W jego skład wchodzi cyfrówy rzut
nik, ekran, nagłośnienie i przeno
śny komputer. Sprzęt został zaku

piony w 500/o z pieniędzy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 
Zarządu Głównego OSP i innych sponso
rów. Prezes z.arządu Stanisław Bednarek 
powiedział nam, ż.e w województwie łódz-

bycie obywatelem Unii Europejskiej". Cała 
szóstka zakwalifikowała się do drugiego eta
pu konkursu, który miał formę testu. Zwy
cię.ska czwórka oceniła go jako jeden z ła
twiejszych konkursów o historii, instytu
cjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Uczniowie z Chełmońskiego zwiedzali 
Brukselę w towarzystwie 30 innych 
uczniów z całej Polski. Widywali się z euro
posłem podczas posiłków i uczestniczyli 
z nim w dyskusji w Parlamencie Europej
s~ Oceniają go jako człowieka bardzo 
otwartego, umiejącego rozmawiać z mło
dzieżą. Zwiedzili Parlament, Radę Europy, 
KomitetRegionów. 7.achwyciłaich też sama 
Bruksela jako miasto wielokulturowe. Nie 
lada gratkąjest obejrzeć z bliska to, o czym 
uczyło się tylko z podręczników. 

. (eh) 

z ekranu 
kim strażacy OSP jako jedyni posiadają taki 
sprzęt. 

Dzięki niemu już na przełomie czerw
ca i lipca ruszą pokazy filmów i towa
rzyszące im pogadanki dotyczące zabez
pieczenia się i walki z żywiołami: ogniem, 
wodą, powietrzem. Spotkania będą pro
wadzili sami strażacy, a uczestniczyć 
w nich będą członkowie poszczególnych 
jednostek i każdy z mieszkańców danej 
miejscowości, kto zechce pnyjść. Spo
tkania będą odbywały się w Gminnych 
Ośrodkach Kultury, Domach Ludowych, 
wybranych strażnicach OSP. 

(tb) 

Blichowiocy icidą do Malborko 
Z espółPieśniiTańcaBlichowiacydzia- ki Pasiak w Łowiczu. 35-osobowa grupa 

łający przy z.espołe Szkół Ponadgifil. Blichowiaków wystąpi w prezentacjach fe
nazjałnych na Blichu od jutra stiwałowych obok zespołów z Kujaw, Pod-

23 czerwca będzie brał udział w Międzyna- łasia, Śląska, Kaszub oraz z zagranicy: za
rodowym Festiwalu Folklorystycznym chodniej Afryki, Rosji, Słowenii, Peru. 
EROFOLK 2006. Festiwal odbywa się Gwiazdą festiwalu będzie Zespół ,,Ślą<;k''. 
w scenerii zamku krzyżackiego w Malbor- Łowiczanie pokażą swój sztandarowy pro
ku i w całym mieście. Przypomina swoją gram- Suitę Łowicką. 

fonną Spotkania Folklorystyczne o Łowie- (tb) 
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(Stała współpraca z Akademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej „EGIDA") 

Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007 
NAUKA .. lódź,.ul. ~ra~gutta 18, (042} 678-01-10 (ŁDK) 

BEZPŁATNA
Łodz, ul. S1enk1ew1cza 46, (042) 633-22-83 (Ili LO) 

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

mECYl>W_ I„ Z NAMI NIGD. NIE ~ZlQZ $A I 
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 ~ 

'-' 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/ 

oł'!az Inne lmprezq okolcznokfowe 
~ najwyższa możliwa jakość organizacji 
0 profesjonalna obsługa \ 
0 piękny wystrój sali Z.opro~IQM~ 
Łowicz, ul. Zagrodowa 32d 
tel, 046 830-31-35, kom. 0504-359-441 

URZĄD GMINY W CHĄŚNIE 

PROWADZI NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
ds. infonnatyki i promocji gminy 

Szczegółowe informacje na stronie ! 
internetowej Urzędu- www.chasno.bipst.pl 

22.06.2006 r. 

Ó.. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
"Jt::::.F W lOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 830-03-95 

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
2-letnie dla absolwentów ZSZ 

• ZAOCZNEGO LICEUM OjiÓLNOKSZTAlCĄCEGO 
3-letnie dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej • 

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO 
s~ obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
- 3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży mechanicznej 

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻVWCZEGO 
3-letnie dla absolwentów ZSZ -zawody branży spożywczej 

• ZAOCZNEGO UZUPElNIAJĄCEGO TECHNIKUM Mf.CHANIZACP ROLNICTWA 
3-letnie dla.absolwentów ZSZ 

• ZAOCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO 
2-letnie (na podbudowie szkoły średniej) 
w zawodach: • technik handlowiec • technik mechanik samochodowy 

• technik mechanizacji rolnictwa • technik usług gastronomicznych 

Ma u rzyce 48 te1. (0-46) s39.11-34, 0-601-261 -211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

Kontakt osobisty 
w Siedzibie Firmy: 
Skierniewice, 

ZATRUDNI 

ŚLUSARZV, SPAWACZY, 
TOKARZY, FREZERÓW, 

ul. Mazowiecka 18, 
tel. 046 832 66 66 

· MONTERÓW KONSTRUKUI STALOWYCH. 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA od 4.000,-
1mport technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Najwtększy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

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

"' 

oru 
proferionalne 

~M!~~~.~ęlN~hl;J_J2,ę11'5.i~"t~~y.ch ··, -
• przyJ~~JJ<s>li~~~Q .~.~~O.~Y~~t _1 innych 
• stołow -~,, stołu;w1eisk1ego ~ kosc10/a 

Stryków, ul. Batorego 27, 
tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 
• usługi transportowe I 
• dostawy betonu I 
• produkcję betonów specjalistycznych 
• elementy prefabrykowane: 
-' bloczki, pustaki keramzytowe, 

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

i cementu c~~ 

R~18 ()() ~-=~f)CJ4.CJI 

.NAJTANSZE W POLSCE 

jNAGROBKI ~ 
~z ~~~~~ru~ 
~ DMOSIN k. Głowna, przy ~sie .Głowno-Brzeziny ~ 

czynne codziennie )I 
L...i KRĘPA k. lowicza, przy trasie Łowicz-Głowno ~ 
"'"" czynne od pon. do sob. w godz. 10.00-17.00 ~ 

~= Kontakt telefoniczny: tel. (046) 874-73-91 wieczorem O 
kom. 0-607 ·364--068 całą dobę 0 

. Piwnice betonewe. rozbiórka starych naarobków <i 
BOGATA KOLOKYSTYU 
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STUDENC-KIE INTERESY 
POStA OLEJNICZAKA 
Wicemarszałek Sejmu, poseł 

z naszego terenu Wojciech Olejni
czak, gwiazda szeregu spotkań 
organizowanych w Łowiczu i oko
licy, podczas swych studiów 
w SGGW zarabiał na powiązaniach 
z władzami uczelni - i nie tylko. 
O podejrzanych interesach stu
denta-polityka napisała przed kil
koma dniami „Rzeczpospolita". 

D obrz.e udokumentowany artykuł, au
torstwa znanych dziennikarzy śled

czych Anny Marszałek i Wojciecha 
Cieśli, ujawnia, ż.e w czasie swych studiów 
i jesl.C7.e po nich, w latach 1994-1999, Woj
ciech Olejnicz.ak czerpał nielegalne zyski 
z działalności klubu studenckiego, który 
stworzona pnez niego fundacja przejęła 
przy poparciu władz uczelni. Miał także 
pobierać pieniąi:lze za wnożliwianie studen
tom wyjazdów zarobkowych do Anglii. 
Olejniczak wszystkiemu za
prz.ecza. Oto obsz.eme fragmen
ty artykułu. 

przy akademikach SGGW, klubu Na Ptzy
zbie. Dostawałem 2,5 tysiąca pemj~ resztę 
utargu - 3040 tysięcy złotych - zabierali 
oni. RÓzlicz.enia klubu wzięli na siebie, cho
ciaż fonnalnieto ja-prowadziłem lokal. Mi(}
liklucze do klubu, azabierane zkasypienią
dze szły-jak mówili - na działalność funda
cji. Prawdziwe obroty klubu były oczywi
ściewiększeniżtezfuktur. Olejniczak7reSZ
tą podpisywał niektóre faktury za siebie -
w imieniu fundacji - i za mnie. -
Paweł G. prowadził klub prz.ez półtora 

roku. Pokazuje kserokopie faktur, na któ
rych widnieją - jak twierdzi - sfałszowane 
podpisy (patrz ramka). 

- Gdzie są oryginały? - pytamy. Paweł 
G.: -Prz.ekazałemKowalskiemu. Olejniczak 
i Kowalski do niedawna byli mi winni pi(}
niądz.e. Ostatnio wysiałem kilka starychfak
turnanumerfuksu wicemarszalk.a w Sejmie. 
Oni oddali pieniądz.e, ja - oryginały faktur. 

- Czy Olejnicz.ak się z panem spotkał, 
ż.eby oddać pieniądze? 

- Nie, Kowalski. - Dlaczego 
szantażował pan fukturami wi
cemruszałka? 

- Chciałem odzyskać, co 
moje. - Ile? - Sporo - Paweł G. 
odmawia podania konkretnej 
kwoty. 

( ... )Byli współp(aCOwnicy 
i koledzy Wojciecha Olejnicza
ka do dziś pamiętająjego nieja
sne interesy w Fundacji Samo
nąlu Studentów Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego, 
którąjako ct.ziałacz młodzież.o- Wojciech 
wy stwoizył w 1997 r. Kiedy Olejniczak 
Olejnicz.ak zajął się polityką, 

Wicemarszałek Olejniczak 
pnyjmuje nas w swoim gabi
neciew Sejmie.( ... ) 

- Nie byłem szantażowany . 
.żadne faktury tutaj nie przychodziły - za
pewnia o finansach fundacji mówi niewi(}
le. Twierdzi, ż.e się tym nie zajmował. 

sprawy fundacji przejął jego wspólnik -
Knysztof Kowalski. ( ... ) 

- Byłem ,,słupem" Olejniczaka - mówi 
Paweł y. Prosi o zachowanie nazwiska do 
wiadomości redakcji. Twierdzi jednak, ż.e 
swoje zarzuty może powtóizyć w sądzie. -
Pod koniec lat 90-tych Olejnicz.ak i Kowal
ski zaproponowali mi prowadzenie lokalu 

- Jak tuż po studiach udało się panu zbu
dować i urntdzić spore mieszkanie na war
szawskim Ursynowie za gotówkę i bez kre
dytu? - pytamy. - W czasie, kiedy inni się 
ba~ja pracowałem i odkładałem-mówi. 

Pytaliśmy o to 
na· debacie . 
Z

amożność studenta Olejnicza
ka budziła nasze zaciekawie
nie już w czasie kampanii wy

borczej do Sejmu w roku 2001. Pod
czas zorganizowanej m.in. przez re
dakcję NŁ w sali kina Bzura debaty 
przedwyborczej, 10 września 2001, 
pytaliśmy o to, skąd człowiek, który 
dopiero co skończył studia, dorobił ~ię 
luksusowego mieszkania w Warsza-

. wie i samochodu. Poniżej przedruko
wujemy fragment relacji z tej debaty: 

- Pisze pan doktorat i ma pan kilka 
godzin zajęć na uczelni. Pracuje jed
nak pan dopiero od roku, wcześniej 
był pan studentem - mówił Wojciech 
Waligórski z Nowego Łowiczanina. 
Jednocześnie wprowadził się pan do 
nowego mieszkania w spółdzielczym 
bloku w Warszawie, którego cena 
wynosi jak sprawdziliśmy ponad 3.500 
zł/m2 , przy założeniu że mieszkanie 
ma skromne 60m2, przy założeniu, że 
dochodzą koszty wykończenia, które 
zwykle dochodzą, daje to 210 tys. zł, 
a być może do ceny dochodzi jesz
cze VAT. Na dodatek kupił pan sobie 
ostatnio nową Skodę Octavię, która 
w najtańszej nawet wersji kosztuje 
ponad 41 tys. zł. Skąd student ma 2,5 
miliarda starych złotych? Dodajemy tu, 
że według naszych ustaleń mieszka
nie jest położone na ogrodzonym, 
strzeżonym kamerami terenie, z gara-

żarni w podziemiach. Mieszkanie ma 
69 m2- przyznawał Olejniczak. - Ja 
wspólnie z rodzicami i bratem pro
wadzę dochodowe gospodarstwo: pie
czarkarnię, która jest moją działal
nością, uprawiamy też porzeczki, aro
nię. Wspierają mnie rodzice, wspie
ra brat, pomagali teściowie i wspól
nym wysiłkiem udało się kupić to 
mieszkanie. Z moich 3 pobytów 
w Wielkiej Brytanii zarobiłem ponad 
100 tys. zł. - Jeżeli była to darowizna 
to czy ma pan dowód odprowadze
nia podatku od darowizny? - docie
kano. Nie, takiego dowodu nie ma, Olej
niczak twierdzi, że wszystkie te pie
niądze pochodzą ze wspomnianego 
gospodarstwa i z owych trzech wy
jazdów do Anglii. W póżniejszej, już 
po debacie rozmowie z NŁ, uściślił, 
że w Anglii zarobił 7-8 tys. funtów 
(46-50 tys. zł), że ma 3,75 ha plantacji 
porzeczki na podstawie umowy uży
czenia z bratem i że pieczarkarnia jest 
całkowicie jego - choć oczywiście 
i tu pracuje cała rodzina. 

jaśnienia złożone przezeń 
na sali nie rozwiały wątpli
wości niektórych przysłu

chujących się: - Przez jaki okres i przy 
jakiej powierzchni uprawianej po
rzeczki jak również pieczarki można 
dorobić się takiej fortuny ? - nadeszło 
krótkie pytanie z sali. 

Przedsiębiorczy student, obecny wicemarszałek Sejmu kupił mieszkanie 
na tym luksusowym osiedlu w Warszawie krótko po studiach. 

I owalski i Olejnicz.ak zaczęli budować 
mieszkania w Warszawie w 1998 r., 

rok po powstaniu Fundacji Sam~ Stu
dentów SGGW. 

Witold Krawczyk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pracowników SGGW: -
Mieszkania w stanie surowym kosztowały 
u nas po 3,5 tysiąca za metr. 

Kowalski kupił od spółdzielni blisko 70 
metrów na ulicy Pizy Bażantami. W tym 
samym domu, takie samo mieszkanie kupił 
Olejniczak. 

Z oświadcz.eń majątkowych posła Olej
niczaka wynika, ż.enie brał kredytu na miesz
kanie. To znaczy,ż.e około 300 tys. zł musiał 
mieć w gotówce. Skąd? 
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- Na to mieszkanie wydałem ponad 200 
tysięcy. Z.arobiłem na dwóch wyjazdach do 
Anglii. Pracowaliśmy też z bratem na go
spodarstwie i sprzedawaliśrnypiec7Mki. Nie 
wiem, skąd pieniądze miał Kowalski-mówi 
Olejniczak. ( ... ) 

Krzysztof Kowalski zaprzyjaźnił się 
z Olejniczakiem w połowie lat 90-tych. 
W 1997 r. obaj namówili rektora Włodzi
mierza Kłucińskiego do założ.enia Funda
cji Samorządu Studentów SGGW. Sze
fem został Kowalski. Do rady fundacji 
weszli prorektor uczelni, szef administra
cji, kilku profesorów, m.in. prof. Marian 
Podstawka, nazywany na uczelni „wuj
kiem Olejniczaka". Oprócz nich - Woj
ciech Olejniczak i Elżbieta Mossakow
ska, późniejsza bratowa Olejniczaka. 

P odpisyOlejniczakaijegobratowejwid- ' 
nieją obok siebie m.in. na protokołach 

innej fundacj~ której w latach 90-tychS?.efo
wał Olejnicz.ak - Fundacji Parlamentu Stu
dentów RP. Mossakowska miała tam etat 

W 2004 r. Ministe'i-stwo Edukacji od
kryło, że Fundacja Parlamentu zalega 
ze sprawozdaniami finansowymi za kil
ka lat. Okazało się wtedy, że księgowość 
finansowa z lat 1998 - 200 l jest niekom
pletna. 

Bratowa Olejniczaka dziś nie działa 
w żadnej fundacji. Jej mąż Cezary zarządza 
Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, zapisał 
się do SLD i z ojcem, byłym działaczem 
KW PZPR w Łodzi, organizują struktury 
partii w terenie. ( ... ) 

Mówi jeden z pracowników nauko
wych: - Fundacja stała się dla tych cłiłop
ców świetnym pierwszym miejscem pra
cy. Dostali lokal, telefon, pieczątkę i pie
niądze. Rada zbierała się raz na rok. Pod
pisywała wszystko, co od nich dostała. 
Byli królami Ursynowa. 

r:Wk na str. 15 
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N e zawsze chyba zdajemy so
bie sprawę, jak historia Łowi
cza w ostatnich latach szyb

ko się potóczyła. Niemal tak szybko, 
jak historia wszystkich nas, Polaków, 
a może jeszcze szybciej. Warto było
by chyba zrobić kiedyś bilans ostat
nich piętnastu lat, by sobie w pełni to 
uświadomić. W życiu człowieka to 
sp.oro, w historii miasta niewiele. 
I śmiem twierdzić, że przez prawie 
dziewięćset lat historii naszego grodu 
nie było okresu, by miasto zyskało tak 
wiele. Jeśli mieszka się tu na stałe, tak 
wyraziście się może tych zmian nie 
postrzega. Jeśli spogląda się na to 
z pewnej perspektywy, widać je, jak 
na dłoni. Rzecz jasna, że do pełni 
szczęścia jeszcze jest bardzo daleko 
i to, co najbardziej boli to brak godzi
wej pracy dla wielu, szczególnie mło
dych, ludzi, ale to bolączka ogólnopol
ska powodująca, że nie było w na
szej historii okresu, w którym młodzież 
tak ma59wo wyjeżdżałaby do innych 
krajów w poszukiwaniu dobrze płat
nego zajęcia. Ale nie o tym chciałem 
dziś pisać. 

O to kilka dni temu dotarta do 
mnie wydana przez Łowie 
kie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk książka Jolanty Kosińskiej zaty
tułowana najprościej, jak można: .Bi
skup Alojzy Orszulik - życie i działal
ność". Tytuł wyjaśnia oczywiście 

wszystko, a książka jest pokłosiem 
pracy dyplomowej, jaką pani Jolanta 
napisała na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor
ka w moim przekonaniu wykonała pra
cę o wiele przekraczającą wymogi, 
jakie stawiano jej na uczelni i dzięki jej 
za to_. bo o Pierwszym Honorowym 
Łowiczaninie, Ekscelencji Alojzym mo
żemy dowiedzieć się bardzo wiele. 
Właśnie w minioną środę, 21 czerw
ca ksiądz biskup Orszulik miał swoje 
siedemdziesiąte ósme urodziny, zaś 

dziś, 22 czerwca obchodzi czter
dziestą dziewiątą rocznicę święceń 

kapłańskich, a nam jest bardzo miło, że 
to już. piętnasty rok Jego pracy dla die
cezji łowickiej i dla samego Łowicza. 

I leż w Łowiczu w tym właśnie 
ostatnim piętnastoleciu dobrego 
się wydarzyło i ile z tego miasto 

zawdzięcza swojemu biskupowi. 
W pierwszym rzędzie to oczywiście 
dokonania ściśle wiążące się z Łowic
kim Kościołem, takie, jak ustanowienie 
duchownego seminarium diecezjalne
go czy utworzenie Radia Victoria. To 
drugie znakomicie służy całej społecz
ności naszego regionu, a swoich słu
chaczy ma nie tylko na Ziemi Łowickiej. 
Ale też biskupowi Orszulikowi wiele 
zawdzięcza Mazowiecka Wyższa 
Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna 
nie wspominając o wielu .drobniej
szych" inicjatywach. Książka Jolanty 
Kucharskiej o większości tych spraw 
informuje, ·choć oczywiście nie wyczer
puje całości zagadnienia. W związku 
z osiągnięciem wieku emerytalnego bi
skup Orszulik przed dwoma laty prze
stał pełnić funkcję łowickiego ordyna
riusza. Nie ustaje jednak, z myślą o nas 
wszystkich, w tworzeniu nowych 
wartości i - co cieszy szczególnie - nie 
zamierzał w związku z tym opuszczać 
Łowicza. Widać jest mu tu dobrze, 
a może też widzi, jak nikt z nas, jak 
wiele jest tu jeszcze do zrobienia. Nie 
tylko w warstwie materialnej, ale też 
i duchowej. 

K omu jak komu, ale łowiczanom 
wypada o biskupie Orszuliku 
wiedzieć jak najwięcej. Dlate

go warto mieć w domu książkę Jolanty 
Kosińskiej, która z tego, co mi wiado
mo, dziś w łowickim Klubie Inteligencji 
Katolickiej na Starym Rynku będzie mieć 
swą promocję. Dla wszystkich może 
jej zabraknąć, bo nakład jest niewielki, 
choć .Poligrafia" byłaby pewnie w sta
nie szybko zrobić dodruk. 
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CO W KIESZENIACH , 
URZ~DNIKOW MIEJSKICH 

Prezentujemy oświadczenia za 
.ubiegły rok urzędników miejskich 
na stanowiskach kierowniczych, 
w tym wiceburmistrzów, skarbni
ka, sekretarza urzędu oraz naćzel
ników poszczególnych ratuszo
wych wydziałów. 

Oprócz nich obowiąz.ekcorocmegoskła
dania oświadc7.eń majątkowych mają rów
nież: inspektorzy i podinspektorzy po
sz.cz.ególnych wydziałów, którzy wydają 
decyzje administracyjne w imieniu burmi
str.za, dyrektorzy s:zkół, pr7.ed<;zkoli i żłobka 
miejSkiego i dyrektorzy jednostek miejskich 
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Łowicki Ośro
dek Kultury, Zakład Gospodarki Miesz
kaniowej, Zakład Usług Komunalnych, 
Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich, 
Miejski Zakład Komunikacyjny, Pływal
nia Miejska). Tych oświadc7.eń nie publi
kujemy. Oświadcunia są również dostęp
ne na stronie internetowej Biuletynu In
fonnacj i Publicznej, pod adresem 
www.bip.wn.lowicz.pl 

Oświadczenie majątkowe burmistlza 
Ryszarda Budzalka jeszcze nie zostało 
zwrócone po sprawdzeniu pa.ez: wojewo
dę. - Jak wojewoda je odeśle, fo od razu je 
przekażę - powiedział nam burmistrz Bu
dzałek. Opublikujemy je zaraz po otrzyma
niu. 

Wiceburmistrz Maciej Mońka-miał 
zgromadwne 24 tys. zł wspólnie z żoną, 
posiadał mieszkanie o powieu.chni 67,9 m2 
i wartości 80 tys. zł (współwłasność), po
nadto posiadał gospodarstwo warzyw
no-ogrodnicze o powierzchni 1,09 ha 
i wartości 10 tys. zł z domem letnisko
wym (współwłasność) oraz garaż 18 m2 

o wartości 7 tys. zł (współwłasność). 
W ubiegłym roku uzyskał dochód z tytułu 
zatrudnienia w wysokości 79.989, 72 zł, do
chód żony z tytułu zatrudnienia: 32.105, 19 

zł, dochód żony z tytułu prowadz.enia dzia
łalnościga;podarcztj: 79,18zł. PosiadałFiala 
Sienaz 19'J9roku. Nie posiadał zobowiązań 
pieniężnych o wartości powyż.ej 1 o tys. zł. 

, Wiceburmistrz Paweł Bejda - po
siadał zgromadzone we wspólności mająt
kowej 125 tys. zł. Posiadał spółdzielcze 
mies:zkanie własnościowe o J>owierzchni 83 
m2 i wartości 124.500 zł (współwłasność). 
Od 19'18 roku jest członkiem rady nadwr
czej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkani~ 
wej ,,Przyszłość" w LowiC7lL Z tego tytułu 
jednak nie osiągnął żadnych dochodów. 
Z tytułu stosunku pracy osiągnął dochód 
w wysokości 78.802,12 zł, dochód żony: 
25.740, OO zł. Posiadał we wspólności ma
jątkowej samochód osobowy marki Ford 
Mondeo z 1993 roku. Wśród zobowiązań 
finansowych: pożyczka w Eurokoncie 
w wysokości 17.733, 15 zł. 

SkarbnikmlastaAlbdiusZPodsę
dek - miał zgromadzone środki pieniężne 
w wysokości ok. 31.500 zł, obligacje skar
bowe w wysokości 65.000 zł, jednostki 
uczestnictwa funduszu kapitałowego: 
29.400 zł. Posiadał dom o powierzchni 
160,99 m2 i wartości 240 tys. zł-współwła
sność z małżonką. z tytułu wynagrodz.enia 
za pracę_ uzyskał dochód w wysokości 
68.125, 85 zł, dochód żony: 33.713 zł, sprae
dażmies:zkaniao powierzchni 65,43 m2- 70 
tys. zł.. Posiadał samochód marki Renault 
Thalia z 2003 roku o wartości 26 tys. zł. Nie 
posiadał zobowiązań finamowych o warto
ści przekraczającej 10 tys. zł. Od 7 grudnia 
2004 roku jest członkiem rady nadzorcze:i 
ZEC w Łowiczu spółka z o.o. I z tego 
tytułu ·uzyskał dochód w wysokości 
5283,68zł. 

Zastępca skarbnika miasta - Zo
fia Władyslawa Wielemborek z domu 
TolllC2.3k - nie miała 7N0madwnych :mso
bów pienil(Żnych. We wspólnocie małżeń
skiej posiadała spółdzielcz.e mieszkanie wła-

snościowe o powierzchni 48, 17 m2 i warto
ści 55 tys. zł. z tytułu zatrudnienia uzyska
ła dochód w wysokości 50.228,64 zł, mał
żonek osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia 
w kwocie 20.427, 75 zł. W zobowią2.aniach 
pienil(Żnych wyszcz.ególniła kredyty kon
smnpcyjne zaciągnięte na wydatki bieżą::e 
w Banku PKO BP: 12.714, 60 zł, Banku 
Pekao SA 3.248, 62złorazkredytwrachun
ku bież.ącym w wysokości 6.591,06 zł. 

Sekretarz miasta Anna Czubak -
nie miała zgromadwnych środków pienięż
nych, posiadała akcje BGŻ SA (majątek 
odn;bny) na kwotę nominalną 57 zł. Posia
dała dom o powieu.chni 95 m2 i wartości 
180 tys. zł (hp.nie z gruntem o powierzchni 
164 m2 we współwłasności z mężem Po
siadała też mieslkanie spółdziel.cre lokator
skie o powiem:bni (J(),5 m2 <IllZ garaż 18 m2 
z gnmtem 30 m2 o warlDści. 8 tys. zł (współ
własność z mężem). Uzyskała dochód z ty
tułu zatrudnienia w BGŻ SA w wysokości 
68278,49 zł, dochód mę:ża z tytułu najmu 
lokalu: 12.(J()() zł. Nie posiadała mienia ru
chomego o warlDści. ~ IO tys. 
zł i nie posiadała zobowiązań pieniężnych 
o warlDści. ~ tękwot.ę. 

Paweł Stanisław ~ki - na
cz.elnikWydziału Spraw Komunalnych i Re
agowania Kiyzysowego -miał~ 
ne 15 tys. zł, posiadał dom o powieu.chni 
90 m2 i wartości l OO tys. zł (majątek wspól
ny) oraz działki rolne o powieu.chni 3.932 
m2 i wartości ok. 23 tys. zł (majątek wspól
ny). W 2005 roku osiągnął z tytułu zatrud
nienia wurzęjzie64.528, 23 zł, dochód żony: 
36.437, 50 zł. Posiadał Fiata Albea z 2003 
roku. Wśród zobowiązań finamowych: kn>
dyt komercyjny na zakup samochodu oso
bowego Fiat Albea w wysokości 22.500 zł 
w BankuPekao SA w Warszawie. Nadzień 
31 grudnia 2005 do spłaty pozostało ok. 
9.900zł. 
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SZKOi.A GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE TINIE NAGROBKI 

GRANITOWE 
MECHANIU 

I ElEITROMECHUIU POJAZDOWA 
Stefan Wiemicli 

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 1,5-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) 
i~~ -· ----·- -- -·--·-·-··- - ---·--. -- ~------ ----·-·---·~-':'ł 

DOKUMENTY PRZYJMUJE 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 komplet 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 rejestra,yjnej jest automatycznie odnotowywany w formularzu rejestracyjnym. ~ 

W przypadku wolnych miejsc nabór na studia będzie trwał sierpień i wrzesień 2006 roku 

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 1m2 -28 zł 
Tel. 0-24 721-36-00 

0601-588-385, 0609-604-454 

IF 

ECOTHERM Spzo.o. 

DLA PRACOWNIKA 
DZIAŁU HANDLOWEGO 

Brania instalaąina 
Praca w lowiau, Skierniewicach lub lodzi 
tel./fax (046) 837-52-83, (046) 837·57-50 

biuro@ecotherm.com.pl - R.az 

Łowicz ul. Stary Rynek 8 ·zakład Poznańska 120 

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE 
POLSKICH ENERGETYKÓW 
Łowicz, ul. Podrzeczna 30 (budynek technikum) 
tel. (046) 837-41-82; 0604-207-409; 0694-511-677 

organizuje 

EGZAMJNY KWALIFIKACYJNE 
OSOB PRACUJĄCYCH 

na stanowisku eksploatacji E 
oraz dozoru D w zakresie: 

urządzeń elektroenergetycznych, 
cieplnych i gazowych 

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

b} dwudniowy kurs na uprawnienia Edo 1kV dla nie elektryków 
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GABINET SPECJALISTYCZNY 
~ Pi"arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

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

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

PSYCHIATRA 
Elżbieta Bolanowska - środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROL-OG (umowa z NFZ) 
Witold ~ych- codziennie w godz. 8-10 

(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

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

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

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

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

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

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

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a) 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 837-30-56 ~ 

LECZENIE 
KRIGOstUPA 
• przepuklina krążkowa kręgosłupa 

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

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (046} 837-59-30 
www.leczenie-kregos(upa.pl R-72! 

GABINET 
REHABILITACJI 

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

I LECZENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA 
• d sko alia • rwa kulszowa • bóle stawów • sz i i barków 

SPrZedaż ańYkułów medYCZDYCh 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśnieniomierze 
• pasy stabilizuiące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkladki ortopedyczne dQ butów SCHOLL 

CZVNNE: PON.-PT. 10-18, SOB. 10·13 ~ 

JEŚLI JESTEŚ MĘŻClYZNĄ 
PO 40 ROKU lYCIA 

./ oddajesz mocz częściej nii zwykle 

./ odczuwasz ból przy oddawaniu moczu 

./ masz osłabiony strumień 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~7o 

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych 

BARBARA. 
FENC-BffiI~liA. 

Przyjecia: 
•poniedziałek, środa, piątek: 900.1200 i 1530-1700 

• wtorek, czwartek: 900-1200 

BADANIE KIEROWCÓW 
Porady w domu chorego 

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

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

tel. (042) 719-88-4Q, kom. 0607-340-904 
• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE 

• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 
I ODTRUCIA POALKOHOLOWE I BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• 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 'ł<\o 

MAŁGORZATA l<ULClYCl<A·DŁUGOSZ 
specjalista ortodoncji 

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

GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a 
Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

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

&OlllEI CllOll6lł SKÓRY 

DERMATOLOG 
Leic. spec. ZBIGNIEW WR.ONIECK/ 

hwicz. es. NoakowskieJ t/i9 
wtorki, piątki 1600 -18 

Głowno .... .,.......... Iza Szpitalem! 

poniedziałki 9"-11 00
, c:zwartłri 1500 -17" 

Tel. ~2-276-728 

• PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bl.1 (obok apteki) 
tel. 0.601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 

Gabinet Lekarski 

WIESłAWBIELECKI 
lekan chorób wewnętnnych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-U) 

sobota 800 
• 1230 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (11Zgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI· ULGOWE ~ 

GABINO LARYNGOLOGICZNY 
dr n.med. 

Magdalena Korczyńska 

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

specjalista 

PULMONOLOG 

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 

. PRZYJMUJE: Sl 
pon., mr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 :ł 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 - 14.30 
. Łowicz, ul. Długa 14 · 

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

lekarz medycyny 

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

(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: B.~10.00i18.~19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH 

llASAt.LECZNICZY NA.FOTB.U llASUJĄCYll ·GRATIS 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NOO, BÓLE GŁOWY R-8 

ORTOOO'iCJA KO'\SULTACJE 
lfK STCM. łtCUOłSKI PAłft 

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

REKLAMA 13 

[ f!kmEJ&~J~~~IA 
= OFERUJE PAŃSTWU 
~ •studnie kanalizacyjne: 
~ ·szczelne łączone na uszczelkę 

·łączone na zaprawę 
tr==L==1J • stropy teriva 
~ • kręgi, przepusty 
~ •kostkę brukową 
~. •bloczki betonowe 
IJ_, ___ j..J • pustaki zasypowe 

•nadproża 

O •galanterię betonową 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 

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

internet: http://www.wlnkhaus.com.pł/sib 

Zllpnsumy w godz. 7.00.17.00 ~ 

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

• 
>~CHOROBY SERCA, SPRZEDAZ 
U>~ TĘTNIC I ZYŁ DREWNA ii: ; Specjalista Kardiochirurg 

(i~m~J~!t!!!!!! ...._.ISTIUIRBO · 

N:! :".".:=:;:~~·•oo~,: lili.mJIW• 
MASAZ E . deski •laty • regle 

• podbitka • podłogówka • boazeria 

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

GABINET ALEXANDER ·MED" 
ZAPRASZA NA ZABIEGI 

terapii manualnej, 
refteksoterapll I laseroteraJH 
• zwalczymy ból pleców i kręgosłupa, głowy, stawów, rwy kulszowej, 

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

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

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

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R.Q4 

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA 

SYLWIA KOŚKA 
diagnoza, terapia, 

dzieci, mlodz ież, dorosli 
Głowno, Kilińskiego 9, tel. 0603-936-569 

PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE 

~ e-mail: hantverkarpoolen@o2.pl 

11 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 81183, Łódź R-638 

MIAlES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADYPRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku • BEZPtATNE . 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS sic Prowadzimy sprawy. 

Do NAS 
Ir które wydarzyły się do 10 lat wstecz"b 

(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 
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Młodzi poslowi.e o ekologii 
Dwudziestu dwóch posłów 

Sejmu Dzieci i Młodzieży z wo
jewództwa łódzkiego brało 
udziałwpoclsumowaniutego
rocznej, dwunastej sesji tego 
parlamentu, 6 czerwca 
w skierniewickim starostwie. 

P owiat nasz reprezentowali 
Edyta Wolny i Mateusz La

ska z Gimnazjum nr 3 w Łowiczu, 
Julia Rogowska - Tylman z I W, 
Angelika Łuczywek z Gimnazjum 

w 7.<łunach, Marta Kosiorek z Gim- oraz rolę szkoły w kształtowaniu 
nazjum w Popowie i Ewelina Ma- proekologicmych postaw u dzieci 
rz.ec z Gimnazjum w Kocienewie. i młodzieży. 

Młodzi parlamentarzyści pmxl- Pantomimę muzycznąpt ,,Leśna 
stawiali sprawozdaniazkomisji pro- ·historia" wystawili w Skierniewi
blemowych, w których pracowali cach ucmiowie Specjalnego Ośrod
od 13 maja, pytali premiera i mini- ka Szkolno-Wychowawczego 
stra rolnictwa np. o plany zastoso- w Łowiczu, zespół „Tęcz.a" z SP 4 
wania energii jądrowej w przemy- w Łowiczu przedstawił fragment 
śle, o perspektywy rozwoju poi- „Weselałowickiego",apocz.ęstunek 

skiego rolnictwa, ministra środowi- przygotowali µczniowie ZSP 3 
ska oraz ministra edukacji o działa- z Łowicza. 
nia na rzecz ochrony środowiska (mwk) 

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

ogłasza nabór na 3 letnie studia ękonomiczne na kierunkach: 

EKONOMIA 
,ZARZĄDZANIE I MARKETING 

Kilka atutów, czyli dlaczego warto u nas studiować 
• Olerujemybardzodobrewarunló stuciowaria, • AlcredyWwany Ośrodek Egzarr;nacyjny 

własny nowy budynek, sale informatyczne, bibliotekę. Pearson Language Assessments. 

• $ludia blisko miejsca zamleszł<ania, dogodny dojazd, • Niskie czesne, jednakowe na studiach dziennych 
uczelnia położona bezpośrednio Pl2Y obwodnicy. i zaocznych - 1600 zł za semestr. 

Bogata oferta pomocy materialnej- stypendia 
• Wysoki poziom nauczania poparty rankingami socjalne, naulwwe, specjalne i zapomogi losowe. 
. i opinią studentów. 

Informacje i zapisy 

• Wdrożony system punł<t6w kredytowych ECTS 
i propn rróędzynarodowej wymiany studenclóej 
Socrates Erasmus. 

• Możliwość kontynuowania w Sochaczewie 
sludiów magistersl<i<:h na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytelu Waiszawskiego 
- zajęcia realizowane w siedzibie WSZiM. 

Dokumenty przyjmowane są codziennie w godz. 900. 1500; wtorki 900.2000, soboty i niedziele 900. 1500 (z wylączeniem lipca i sierpnia) 
w Dziekanacie Uczelni, I piętro pokój 107 

Terminy rekrutacji 
Na seniestr zimowy do 30 września 2006. Na semestr letni do 10 lutego 2007 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 
ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew, Telefon: O 46 862 50 80, Faks: O 46 862 50 80 

info@wszim-sochaczew.edu.pl www.wszim-sochaczew.edu.pl ~ 

!T(}p.na.clą:rnia l'ID Firma handlowa . 
~'E,'B ~ U~IGLOB w Słlykawie 

22.06.2006 r. 

avant 

Debiut roku .2005 

oczekuj i wymagaj więcej.„. 

KOTLY NA EKOGROSZEK 
KOTLY MIALOWO.W{GLO~~-,.;c; 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

wykonuJemy 
lnsłalac}e c.o. z 7" VAT 

ŁOWICZ . ul. \3?04e:1r151\ 2 12. !el. (0..:6 1 S37·S3-93 
-~--~--------------

GL O W~O . ul. 8łe l ::. \\ 5 i-. a !. i . t:: ł. (0!21 i19-1:.26 

„KODAN" spółka z o.o. w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. nr 6 

ZATRUDNI OSOBĘ 
na stanowisku pracownik biurowy 

./ Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. 
./ Mile widziana znajomość zagadnień księgowych oraz zagadnień związanych z odprawami _celnymi. 

Osoby zainteresowane prosimy o składnie ofert pracy w siedzibie spółki 
lub przesyłanie ich na adres: gt@kodan.pl ~ 

„KODAN" spółka z o.o.,_ 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863 r. nr 6, tel. (046) 839-44-04 

liONCEIQ' 
JllUOX--11 
Dyskoteka Bąków Górny 

dnia 24.06.2006 r. 
Zapraszamy 

GMINA DMOSIN INFORMUJE 
iż w ramach inwestycji: 

„Budowa drogi gminnej 
Kraszew - Nadolna Kolonia" 
zakończone zostały roboty budowlane 

współfinansowane przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W trzecim końcowym etapie realizacji 
inwestycji oddano 1 km drogi. 

Długość wybudowanej drogi 
w ramach inwestycji to 3, 135 km. 

' Nowe wypoczynki skórzane oraz tkaninowe 
na dębowych stelażach 
.f 35 odcieni dębu, ponad 1 OO kolorów skór "'\\t. 
"'narożniki skórzane 9u\\:11i..'\\$ 
.f meble dębowe: l\ \ ~ ę,\\r 

komody, kredensy, witryny '\ł-~c,.'\\~'\ 
.f zegary ;;.. "'-""' 
v' stoły + krzesła '\V 

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

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

' " r 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

ANIELA LISIECKA 0925-20051 
A niela Lisiecka większość swojego ży

cia spędziła poz.a Łowicz.em, ale w tym 
mieście się wychowała i do końca swych dni 
daizyła je sentymentem, opowiadając o la
tach w nim przeżytych swoim dzieciom. 
Swą ostatnią wizytę w Łowiczu złożyła bli
sko rok temu, I listopada, odwiedz.ając grób 
swoich rodziców Józefa i Marii oraz siostry 
Katarzyny. 

Kiedy jeszcze żyli, a pani Aniela była już 
na emeryturze, starała się spędz.ać z nimi 
każdą wolną chwilę, pizyjeżdż.ając tutaj 
z Sochaczewa. Szczególnie zżyta była 
z matką i siostrą, ojca prawie nie pamiętała
:zmarł na zapalenie płuc kiedy ona miała 7 
lat Na wycieczki do Łowicza pani Aniela 
:zabierała ze sobą najpierw córlcę, a kiedy ta 
się usamodzielniła, wnuczkę Małgorzatę. To 
właśnie ta ostatnia snuła wspomnienia 
o swojej niezapomnianej babci Anielci. 

Aniela Lisiecka urodziła się 2 stycznia 
1925 roku w Łowiczu na ul Podrzec7llej. 
Była młodszym dzieckiem Józefa i Marii 
Malczyków. W domu była jeszcze starsza 
o pięć lat siostra Katarzyna. Rodzina kilka 
razy ocierała się o śmierć, ale ta praedw~ 
śnie zabmła tylko ojca Wojnę udało im się 
przetrwać dzięki głęboJ<:iej piwnicy, do któ
rej schodziły z matką za każdym razem, 

kiedy zbliż.ali się Niemcy. - Babcia Anielcia 
tyle razy ze łzami w oczach wspomiruda, że 
widziały mieszkańców Łowicza z rękoma 
z.alui,onymi z.a głowę, prowtukonych przez 
żołnierzy niemieckich pod karabinami -
mówi pani Małgorzata. Pani Aniela, podob
nie jak jej siostra, dość wcz.eśnie musiała za
ciąć pracować, aby pomóc matce w utrzy
maniu domu. Latem pasały krowy u gospo
daizy w pobliskich wsiach, zimą darły pie
rze na pierzyny i sprzedawały je. Dopiero 
powojniepaniAnielam>bilamaturęekster
nistycznie, na przemian uczą.: się w liceum 
wieczorowym dla dorosłych i pracując 
w sklepie odzieżowym. Po maturz.e jeszcze 
przez kilka lat pracowała w handlu, ale jed
nocześnie się dokształcała. W końcu poIZU
cila handel na rzecz prowadz.enia spraw ka
drowych w Zesj,ole Szkół Zawodowych 
przy ul. Piłsudskiego w Sochacz.ewie, gdzie 
pracowała do emerytwy. 

W 1946 roku pani·Aniela poznała swe 
go męża Wiktora Lisieckiego, rów

nież pochodzącego z Łowicza. Po ślubie po
stanowili przeprowadzić się do Sochacz.e
wa, gdzie zamieszkali przy ul. Żeromskie
go, w jego służbowej kawalerce. Po kilku 
latach, kiedy na świat przyszły ich dwie 
córki Zofia i Hanna, przenieśli się do więk-

szego mieszkania, ale na tej samej ulicy. -
Zawsze lubiłam przebywać w domu babci 
Anie/ci, bo lxudzo ją lubiłam. Najbardziej 
s=ęśliwa byłam jednak, kiedy mówiła, że 
w niedzielęje,dziemy do cioci Kosi do Łowi
cza. Oczywiście z.a moich przyjazdów do tego 
miasta nie było już mol-I}' o majówkach, 
o kt.órych opowiadała babciaAnielcia, ale z.a 
to były spacery i pyszne drożdżowe ciasto 
u cioci - mówi pani Małgorzata. 

P ani Aniela będąc na emeryturze lubiła 
też pizyjeżdżać specjalnie na targ 

w Łowiczu, oczywiście odwiedzała przy 
okazji rodzinę. Mówiła, że w Sochacz.ewie 
nie ma takiego wyboru. W rodzinnym mie
ście liczyła na spotkanie ze znajomymi z lat 
dzieciństwa i młodości. któtych najłałwiej 
było jej spotkać w tym miejscu. Kiedy ło
wicka rodzina pani Ańieli· wnarla, co roku 
mimo podeszłego wieku i nie najlepszego 
zdrowia starała się tu przyjeżdżać na 
Wszystkich Świętych. Pnyjeżdi'ala zawsze 
w towarzystwie któregoś z czworga wnu
cząt, jakich się doczekała. 

Pani Aniela :zmarła 6 grudnia ubiegłego 
roku po kilkumiesię,cznym pobycie w s:zpi
talu. Pochowano ją przy mężu na cmenta
nu parafialnym przy ul. (i()()...lecia w Socha
czewie. _ (eb) 

Oni zagraiaiq naszemu iyciu 
W okresie od 13 czerwca policja 
~ następujących pijanych 
kierowców I rowerzyst6w, którzy 
~gratall tyciu i zdrowiu Innych 
~ownlków dróg i sobie: 

13 czerwca: 44-lełniego Klzysztofa 
U. w samochodzie marki Fiat 126p 
w Bąkowie Dolnym w gminie Zl}uny 
(1,91 ms'dm3 alkoholu); 

15 c;za1.,ca: 28.fełniego Pawia P. na 
rowerze na ulicy Mostowej w towicztl 
(0,30mgfdm3). 54 łełnlego MleCzy$ława 
M. nafOWeł'ZewOąbkowicacl\Gómych 
w gl'ninieŁowk:z (0,94 mgld@); 

dok ze str. 12 

Co w kieszeniach urzędników mieiskich 
Edyla Agata Fabijańska - naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich - posiada
ła zgromadzone 69.472 zł oraz 121 akcji 
PKO BP oraz 90,19 jednostek uczestnic
twa w Funduszu Pioneer zrównoważonych 
na kwotę 18.244, 40 zł. Posiadała mieszka
nie (własnościowe ł'fllWO. do lokalu - mają
tek wspólny) o powierzchni 74,5 m2 i war
tości około 1 OO tys. zł. Z tytułu posiadania 
akcji osiągnęła dochód w wysokości 11 O zł. 
W 2005 roku osiągnęła dochód ze stosunku 
pracy oraz dzieła lub zlecenie w wysokości 
64.560, 57 zł, dochód męża: 77.967, 68 zł. 
Posiadała samochód osobowy Fiat Punto II 
z roku 2000 o wartości według polisy AC 
14 tys. zł. W zobowiąz.aniach finansowych: 
poręczony kredyt swojemu ojcu w Banku 
PKO BP SA w Łowiczu w wysokości 20 
tys. zł. 

Anna Marianna Gajewska - naczel
nik Wydziału Gospodarki Gnmtami, Plano
wania Przestrzennego i Rolnictwa - miała 
zgromadzone 70 tys. złotych oraz 7 tys. 
USD (majątek wspólny). Posiadała dorn 
o powierzchni 200 rri2 i wartości 280 tys. zł 
(również jest to majątek wspólny). Posia
dała ponadto inne nieruchomości o następu
jących powierzchniach: 8.817 m2, 1025 m2, 

722 m2, 705 rn2, 2.553 m2 i odpowiednio 
wartościach: 100 tys. zł, 35 tys. zł, 30 tys. 
zł, 30 tys. zł i 8 tys. zł (majątek wspólny). 
Nabyła od gminy miasta Łowicz działkę 

o pow. 722 m2 i 705 m2• Z tytułu zatrudnie
niauzyskaładochód61.365, 46 zł,mążosią
gnął dochód 33.381, 16 zł. Posiada samo
chód osobowy marki Seat Cordoba z 2001 r. 
Nie posiadała zobowiązań finansowych 
o wartości powyżej 1 o tys. zł. 

Alina Helena Guszlewicz z domu 
Tarkowska - naczelnik Wydziału Spraw 
Lokalowych i Działalności Gospodarczej -
nie posiadała zgromadwnych środków pie
niężnych. PQSiadalaspółdzielczewłamiścio
we mieszkanie o powierzchni 60,5 m2 i war
tości 70 tys. zł (majątek wspólny). Posiada-

ła też lokal mieszkalny o pow. 22,46 m2 

i wartości około 20 tys. zł - własność we 
wspólnocie (majątek wspólny). Z tytułu za
trudnienia w urzędzie osiągnęła dochód 
w wysokości 53.550, 11 zł, z tytułu umo
wy zlecenia: 7.628, 86 zł. Mąż osiągnął do
chód z tytułu stałego świadczenia przed
emerytalnego: 7 261, OO zł i z tytułu umo
wy zlecenia 4.967, 43 zł. Posiadała samo
chód osobowy marki Peugeot 206 z 2000 r. 
Nie posiadała zobowiązań finansowych 
o wartości powyżej 10 tys. zł. 

(mak) 

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

H. SKRZJDLEWSKA 
re ą ;i i1 ii i :ł:.i. f:.1 ~<·t1B I Ed•i!I•I•il 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS ' . 
•KREMACJE 

ZANIM 
. PODEJMIESZ · 
' DECYZJ~ 

• przewóz osób zmarłych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe PORÓWNAJ 
""""""-h-skrzvdle\l\lska_pl CENY! 
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ODESZLI OD NAS (8.06-17.06.2006 r.) t 8 czerwca: Syłwemer Pawłowski, L 33, Emilianów; Helena Płacheta, I. 82; 
9 czerwca: BaibaraDywańska, I. 76, Kurabka;HemykK.rutok, I. 73, Jastrzębie Zdrój; 
10 czerwca: Mieczysław Fibór, I. 76, Głowno; 11 czerwca: Rysz.ard Sut, I. 48, 
Łowicz; 12 czerwiec: Władysław Płatek,. I. 65; 13 czerwca: Elżbieta Piskorska, 
I. 57, Łowicz; Marianna Kołaczyńska, I. 88, Niespusza Wieś; Irena Cynkier, I. 65, 
Stryków; 14 czerwca: Mańanna Franaszek, I. 91 , Kompina; Jan Kosiarek, I. 57; 
15 czerwca: Monika Bródka, I. 85, RogMoo; Janina Cyperek, I. 85, z.abostów Duży; 
Jerzy Jabłoński, I. 61 , Łowicz; 16 czerwca: Jan Perliński, I. 67,Łowicz; 17 czerwca: 
Jan Bogatek, I. 72, Stryków. 
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dok zestr.11 

Wyrazy głębokiego 'współczucia 

HENRYCE ZIARNIK i RODZINIE 
z powodu śmierci 

TKI 
składają 

Kietownictwo oraz koleżanki i koledzy 
z Urzędu Skarbowego w Głownie 

Studenckie. interesy 
posła 018iniczcika 
P m::z. pierwszych kilka lat fundacja nie Kilkoro byłych studentów SGGW przy

składała sprawozdań finansowych znaje, że żeby wyjechać, musieli wpłacić po 
w sądzie. Dziś jej archiwa powinny leżeć kilkaset złotych na konto Związku Mło
u likwidatora,Boguslawa Niemirlci. Tenjed- dzięży Wiejskiej. Jako dowód wpła!Y do
nak - trzy lata po rozwiązaniu fundacji - nie stawali tzw. druki KP, podstemplowane pie
może sobie z nimi poradzić: faktury i urno- czątką ZMW. 
wy trzyma u siebie była księgowa fundacji, Olejniczak, któty pod koniec lat 90-tych 
EwaKmoch,którazajmowałasięteżfinan- działał w ZMW twierdzi, że niewiele wie 
sami Fundacji Parlamentu Studentów RP. o wyjaz.dach, chociaż sam tam był dwa razy: 
( ... ) - Ja nie miałem nic wspólnego z gospodar-

Olejniczak i Kowalski postarali się, żeby czymi sprawami fundacji. Tym Się zajmo
uczelnia rozwiąz.ała wnowy z ludźmi, któ- wał prezes, jego proszę pytać - odpowiada. 
rzy prowadzili sklepy i lokale dla studen- Statutowym zadaniem fundacji było 
tów na SGGW. Było to możliwe - w radzie wspieranie studentów. Ilu z nich jak dużymi 
fundacji działali i rektor, i sz.ef administracji stypendiami wsparła fundacja? Nie wiado
SGGW, którzy mogli je rozwiązać. mo. Dokumenty fundacji, do któtych mo-

Ostatecznie ich fundacja przejęła w kam- gliśmy dotrzeć, milczą o wspieraniu studen
pusie dwa sklepy, punkt ksero i klub Na tów. 
Pnyzbi.e. Przejęła i błyskawicznie podnaj~ w jednym z protokołów odnotowano 
ła znajomym działaczy. jednak: w kwietniu 1998 r. fundacja 

Przed Pawłem G., .~" , który opo- wypłaciła ,;stypendium fimdowane dla stu
wiedział nam o wyprowadzaniu pieniędzy denta Wojciecha Olejniczaka" i ,,nagrodędla 
z klubu Na Przyzbie, jego najemcą był Da- Krzysztofa Kowalskiego". Czy przyzna
nie! Walendzik. Także on musiał płacić de- wali pieniądze sami sobie? Ile razy dostali 
cydentom z fundacji. ( ... ) . pieniądze? Likwidator fundacji nie potrafi 

Latem 1999 r. fundacja wyrzuciła z loka- odpowiedzieć na to pytanie. 
lu dzierżawców sklepu Grand na SGGW _Nie, na pewno z fundacji nic nie dosta-
(lokal tuż obok klubu Na Przyzbie). łem. A jeżeli, to dwieście, trzysta złotych -

Dzierżawcy, Marek Gorzycki i Sławo- bagatelizuje sprawę Olejniczak.( ... ) 
mir Miłosz, postanowili walczyć. Opla- Tyle w artykule z 19 czerwca. Dzień 
katowali uczelni!(: „Studenci i pracowni- później ,,Rzeczpospolita" napisała, że już 
cy SGGW! ( ... ) Fundacja jest dla niektó- w maju 1999 r. o interesach Olejniczaka 
rych osób przykrywką do czetpania nie- w fundacji został poinformowany ursy
legalnych dochodów. ( ... ) Pan Kowalski, nowski urząd skarbowy, ale nie zajął się 
nie mając stałych żródeł utrzymania, bu- sprawą. 
duje w Warszawie mieszkanie. Pan Olej- Szef SLD ponownie zaprzeczył zarzu
niczak przyjmuje korzyści materialne tom ( ... )-Każdy musiał za te wyjaz.dy (do 
w zamian za wpisanie studenta na lisię Anglii- red) płacić, bo to były opłaty obo
wyjazdową do Anglii" - napisali. Na .wiązkowe,autokar,tzw.pozwolenienapra
uczelni zrobiło się gorąco. cę i kaucja - twierdzi dla ,,Rz,ecipospolitej" 

- Straszny dym - wspomina jeden z by- Olejniczak. Dziennikarze sprawdzili jednak, 
fych działaczy samonądu SGGW. - Olejni- że pozwolenie na pracę w Anglii nie jest 
czak i Kowalski wpadli w szal Kiedy skle- objl(łe żadnymi opiatami. Oto dalszy frag
pikarze umówili się na f02Jll0Wę z rekto- ment tekstu: - Była kaucja i pieniądze na 
rem, w gabinecie czekali na nich sz.efowie autokar, ale oprócz tego bez żadnego po
fundacji z adwokatem. Postraszyli ich są- kwitowania płaciliśmy mu od200 do 500 zł. 
dem. Nikt qie wiedział za co - mówi Adam Z., 

M ~k Gorzycki: - Wiedzieliśmy, że były student ( ... ) 
w klubie pracuje ,,.5łup", a pieni~ p ytany o pieniądze, za które pod koniec 

trafiają do Olejniczaka. Miałem też trzy studiów kupił mieszkanie (prawie 300 
oświadczenia podpisane przez ludzi, któ- tys. zł gotówką), Olejniczak mówił wr:Er 
rzy zapłacili łapówki za wyjaz.dy do Anglii. śniej ,,Rz'': - Dużo zarobiłem na wyjazdach 
Poszliśmy do rektora, byli tam już Olejni- do Anglii, ( ... )w tym czasie brat gospodar
czaki Kowalski. Nie chcieli nas słuchać, stra- stwo przejmował za nasze wspólne pienią
szyli adwokatami. Rektor był po ich stro-. dze ( ... ). 
nie. Nie mieliśmy szans, po spotkaniu zło- - Brat pana spłacił? - Nigdy tak się nie 
żyliśmy broń. mnawialiśmy. Ale był taki czas, że ja też 

Wojciech Olejniczak: - Nie pamiętam ta- uprawiałem pieczarki. ( ... ) 
kiego spotkania u rektora. ( ... ) Wczoraj Olejniczak powiedział PAP: 

O jakie wyjazdy do Anglii chodzi? Od „Pieniądze pochodziły ze spłaty, do któ
połowy łat 90-tych SGGW co roku wysyła- rej zobowiązał sil( mój braf'. Czy ma na 
ła studentów do pracy do Baiway. WY.iaz.dy to pokrycie w dokumentach podatko
koordynowala fundacja Z oświadczeń, które · wych - nie wiadomo, lider SLD był wczo
uzyskali dzieiżawcy sklepu Grand wyllika- raj dla nas nieuchwytny. Nie odpowie
ło; że aby się znależć na liście wyjeżdżają- dział też w PAP na zarzuty fałszowania 
cych, l!zebabyłodaćkilkasetzłotychlapówki. faktur. ( ... ) 



16 22.06.2006 r. 

O tym jak naprawdę - czyli z trybun - wyglądał mecz Niemcy- Polska, pisze po powrocie z Dortmundu Bogusław Bończak 

Kiedy dowiedzieliśmy się, że po
jedziemy "na mecz Niemcy- Polska, 
pomyśleliśmy, że to będzie mecz 
o pierwsze miejsce w grupie; a więc 
emocjonujące, najważniejsze w fa
zie grupowej wydarzenie. 

• 14 =rwca miał być tym dniem, kiedy 
nasz zespół wreszcie ogra odwiecznego ry
wala, którego jeszcze nigdy(!) nie pokonał. 
I to u niego w domu. 

Na wcześniejszy mecz., pierwszego dnia 
mistrzostw, do Gelsenkirchen wybrały się 
dziesiątki tysięcy naszych rodaków. Tylko 
~ znichmiala wejściówki na stadion, ale 
jak słusznie przypusz.czano, na miejscu nie 
było problemów z kupnem biletów od ko
ników. Ceny różne - w zależności od sekto
rai miejsca-od 150 do 200 euro. Zastanawia 
tylko fakt - po co FIFA na mecz Pólska
Ekwador przydzieliła bilety jakimś malow
niczym federacjom typu Malawi ? Przecież 
jasne było, że taki jegomość nie będzie zain
teresowany takim spotkaniem i bilet spm> 
da. Oczywiście za ,,rozsądną' cenę. Ale nt 
dystrybucji biletów powiedziano wiele gon
kich słów. Z reguły prawdziwych. 

ten oto sposób na przepiękną Arenę 
Auf Schalke zawitało ponad 35 ty

sięcypołskichgardeł-wtym niemałozŁowi
cza. Na nic się zdał funatyczny wrę_cz do
ping naszych ńmów. Polacy zagrali futalnie 
i jak najbardziej zasłużenie przegrali. I po
wietrze trochę z nas zeszło. Pompowany 
prz.ez media balon pękł - bo oto okazało się, 
że nasze Orły są bez formy. Zawiedli ci, na 
których najbardziej liczyliśmy, a trener oł>
raził się na wszystkich i nie ch~iał gadać 

Pełna nkibicowska" gotowość 2 godziny przed meczem. Od lewej" Jacek Haczykowski, Krzysztof Haczykowski, 
Bogusław Bończak i Krzysztof Więcek. 

sprawnie. ż.adnychkolejek, cz.ekania. Szył>
ka odprawa, mrtoka celnika na nasze baga
że i jesteśmy w kraju XVIII Mistrzostw 
Świata w Piłce Noinej. 

Droga prz.ez Niemcy nudna - nie prowa
dzi prz.ez centra miast, nie ma koly87.ąCych 
wybojów, szalejących kamikaze. Mijamy 

okazuje się, że recepcjonistka jest z. .. Legni
cy! Pani Jola mieszka już w Niemcz.ech kil
kanaście lat i wraz ze swoją kolei.anką 
(a jakże, te'ż naszą rodaczką. .. ) mają wie-
czomą zmianę. A że w hotelowej restaura
cyjce międzynarodowe towarzystwo oglą
dało końcówkę meczu Canarinhos, pizyłą
czyliśmy się chętnie. Nasza rozmówczyni 
nazajutrz wyjeżdż.ała do kraju przodków, 
ale prosiła żeby mocno dopińgować naszą 
reprezentacje, Dla mieszkających za Odrą 
Polaków ten mecz był czymś więcej niż 
tylko sportową rywalizacją. Oni marzyli, 
żeby Smolarek czy Żurawski strzelili gola, 
żeby nasi wygrali i żeby pójść w czwartek 
rano do pracy z podniesioną wysoko głową. 
Każ.dy spotkany w Dortmundzie Polak(-il) 
niezwykle emocjonalnie traktował (-a) śro
dowy pojedynek. 

Obiecujemy~ ptzeZ 90 minut 
i idziemy przespacerować się po Oelde. Go
dzina 23 więc wszystko już jest ,,zu", ale 
zwiedzamy główną ulicę miasteczka, oglą
damy wystawy, ładny rynek i wracamy na 
nocleg. Co zaskakiW4110 -w miastec7Jcu.poza 
właśnie sklepowymi witrynami, niewiele 
piłkan;k:ich symboli. Nawet w wypieszcz.o.. 
nych ogródkach i odmalowanych domkach 
nie powiewały flagi gospodarza mistrzostw. 

Rano jemy pyszne hotelowe śniadanko 
i ruszamy do Dortmundu. Plan jest taki -
podjechać jak najbliżej stadionu Borusii Do
rtmund, z.ostawić auto na parlcingu i środka
mi komunikacji publicznej dostać.się docep
trum. Dobre oznakowanie powoduje, że 
dośćszybkoparkajemysamochódipochwili 

odziani w narodowe barwy jedziemy tram
wajem na Hansa Platz czyli główny rynek 

Dortmundu. Na plac można dostać się kil
koma wejściami, przy każdym barierki 
i ochroniarze przeszukujący wchodzących. 
Rozumiemy względy bez:pieczeństwa i za 
chwilę stoimy przed olbrzymim telebimem 
i sceną, na której prezentował się Zakopo
wer. Niestety krótka, ale gwałtowna burza 
nie pomaga Sebastianowi Karpielowi
Bulecce zebrać dużej widówni, choć odzia
nych w biel i czerwieńlabicówcorazwięcej. 
Postanawiamy opuścić na chwilę zamienio
ny w arenęmuzyczno-futbolowąrynekmiej
ski i dopatrzyć się w narodowe gadżety. Nie 
jest to trudne, bo wokół mnóstwo sklepów, 
gdzie bez problemu nabyć można koszulki, 
czapec7ki, szaliki, plecaki czyli to co po
trzebne jest w skutecznym kibicowaniu. 
Odwiedzam także sklep z pamiątkami Bo
rusii. Dortmund to bowiem miasto, w któ
rym wszystko jest związane z żółto-<:7.ar
nymi. Widziałem już niejeden taki „club 
shop" ale jest ten szczególnie bliski Pola
kom, bo przecież w Borusii występuje Ebi 
Smolarek. 

a ulicach coraz więcej labiców. Polacy 
i Niemcy tworzą wspaniałą, kolorową, 

rozśpiewaną grupę. Co krok wspólne zdję
cia, sympatyczne przekomarzania która 
reprezentacja jest lepsza. Starsza pani 
przekonuje, że będzie ,,Drei zu Nul filr 
Polen'', co nam zilpełnie nie przeszkadza 
i choć za chwilę się reflektuje, bierzemy 
to za dobry omen. Niemcy bardzo oba
wiali się kibiców zza wschodniej granicy. 
Opowiadano o hordach chuliganów, któ
rzy będą robić ,,zadymy". Tymczasem 
poza jedną niewielką grupką wyrostków, 
którzy niewybrednymi okrzykami budzili 
niezdrową sensację, nie odnotowano żad
nych incydentów. Rozmawiałem chwilę 
z oficerem polskiej policji pomagającym or
ganizatorom, który potwierdził, że jest wzo
rowo i spokojnie. 

J~coraz cieplej, zaczyna dokuczać upał. 
Zaglądamy jeszcze raz na plac z telebimem, 
gdzie Hiszpanie kibicowali swojej reprezen
tacji w meczu z Ukrainą. Do meczu już tyl
ko kilka godzin, więc powoli wracamy na 
nasz parking. 

dok na str. 27 NŁ i 29 WG 

Na głównym placu Dorlmundu postawiono olbrzymi telebim. Hiszpanie 
oglądali zwycięstwo swojej reprezentacji z Ukrainą. 

Zabrakło radości zwyci stwo 
z dziennikarzami. Ale jednocześnie Ebi 
Smolarek zapowiadał, że z Niemcami bę
dziemy walczyć o zwycięstwo, że mamy 
jeszcze szansę na wyjście z grupy, że to 
tylko falstart itd. 

Przyznam zupełnie szczerze, że powąt
piewałem w metamorfozę reprezentacji, 
z drugiej zaś strony łudziłem się - przecież 

wystarczy jedna akcja, łut ~a i może
my wygrać. To jest możliwe! Taka jest pił
ka! 

D latego może z nie z takim entuzjazmem 
jaknasircxlacynaEkwador,alezwciąż 

z tlącą się nadzieją, spakowaliśmy się we 
wtorek rano i około 12.00 ruszyliśmy 
w tysiąckilometrową trasę do Dortmundu. 
Krzysztof Więcek, Krzysztof Haczy
kowski, Jacek Haczyko>Ński i piszący 
te słowa wyjechali we wtorkowe południe 
słusznie zakładając, że naród ruszy na Za
chód raczej na noc i wtedy będzie najtrud
niej przejechać granicę. Postanowiliśmy je-
chać wcześniej, zatrzymać się na nocleg pod 
Dortmundem, a rano zaw.itać do stolicy 
Westfulii, by trochę poczuć atmosferę mi
strzostw. Granicę przekroczyliśmy bardzo 

kilka samochodów z flagami Polski, wyrnie-
niamy przyjazne ,,klaksony'' i prujemy da
lej. żeby nie było wątpliwości komu kibicu
jemy i skąd pochodzimy na tylnim podszy
biu biało-=rwona flaga z napisem Łowicz 
(dzięki Zbyszek!), a z okna powiewał dum
nie szal. 

o pizeszło 1Izechgodzinach na ziemiach 
Frederyka Schillera i Franza Bek

cenbauera do Dortmundu zastaje nam 

około 1 OO kilometrów. Czas rozejrzeć się za 
noclegiem. Przed Bielefeldem zatrzymuje-
my się w barze. Miły lokalik dla kierowców, 
kilku z nich prz.ed telewizorem śledzi poje-
dynek Brazylii z Chorwacją Kiedy py
tamy o najbliższy hotel, okazuje się, że in
formująca nas sprzedawczyni pochodzi 
zPołski. Wiemy więc gdzie jechać, choć osta
tecznie wybieramy ini:iy wariant, oddalone 
o około 60 km od celu trzydziestotysięczne 
miasteczko Oelde. 

Kiedy podjeżdżamy pod pierwszy na
potkany hotel wierny, że właśnie tutaj spę
dzimy noc. Bo MOhlenkamp to fajny, ka
meralny lokal, a my już chcemy skończyć 
wtorkową eskapadę. Podczas meldunku 

Mariusz Czułek z Łowicza z żoną 
Kamilą i dwoma braćmi pojechali 
do Gelsenkirchen na mecz Polski 
z Ekwadorem. Inicjatorem był Ma
riusz. Chęć zakupu biletów zgłosił 
przez internet jeszcze w grudniu. 

skazał 5 meczów( choć można było 
wskazać nawet7),jakimi jest zain
teresowany - trzy w grupie i dwa 

następne, jakie polska reprezentacja grała
by w przypadku wyjścia z grupy. Wyraził 
chęć zakupu 4 biletów - a to była maksy
malną ilość. Gdy wylosował 4 bilety na 
mecz z Ekwadorem, wiedział już, ż.e bę
dzie to pie~szy mecz Polaków na Mun
dialu. 

Łowiczanie jechali na mecz w szampań
skich humorach, choć mieli do pokonania 
około tysiąca kilometrów, a podróż zajęła 
im 13 godzin. 

Rodzina Czułków zaopatrzyła się we 
flagi i stroje. Nie mogło być inaczej, w koń
cu jechali na mecz! Na miejsce dojechali 
około godz. 14, był więc czas na zwiedze
nie miasta. Dysponując imiennymi bileta
mi mogli bez:płatnie korzystać z mięjskiej 

komunikacji w Gelsenkirchen. - Atmosfera 
była bardzo przyjazna, a ludzie wracający 
autobusami z pracy patrzyli na nas życzliwie 
- opowiada Kamila Nie widzieli żadnych 
ekscesów, a wszystko było przygotowane 
pod kątem k:tbiców, np. stoiska z gadżetami, 
ogródki piwne, estrady, na których odby
wały się występy zespołów muzycznych. 
Wsz.ędzie spotykali polskich k:tbiców. Nasi 
rozmówcy pojechaliśmy do Niemiec pełni 
optymizmu - pewni zwycięstwa. Innej 
możliwości w ogóle nie brali pod uwagę. 
z dość bliskiej odległości widzieli polskich 
piłkarzy, jak godzinę prz.ed meczem pierw
szy raz wchodzili na murawę stadionu. Wi
tano ich tak entuzjastycznie, że piłkarze cey
ba sami byli aż taką reakcją zaskoczeni. 

Euforia i radość Polakówtiwały dość dłu
go. Choć pierwsza bramka dla Ekwadorczy
ków padła w 24. minucie meczu, k:tbicom 
wydawało się wówczas, że to dopiero po
czątek meczu. -~alo się, że to lvwestia 
rozegrania, że to jest do odrobienia - mówi 
Mariusz. Nadzieję na radość zwycięstwa 
mieli jeszcze w drugiej połowie, choć gasła 
ona z każdą minutą. - Gra Polaków była 
słaba, kaipy wycukiwa/ zmian. l.M_leliśmy, 

że węjdą nowi piłkarze i zmienią obraz gry, 
tymczasem pierwsza zmiana była dopiero 
w 68. minucie - wspoqrina Mariusz. Do
ping cichł, choć od czasu do czasu podry
wała się grupa kibiców, skandując i zachę
cając innych do dopingu, a piłkarzy do walki. 
Kibice załamali się, gdy drugi raz piłka 
wpadła do naszej bramki. Siedzący przez 
Czułkami kibic, około 60-letni, tak się zde-
nerwował, że wyszedł ze stadionu na piwo. 
Ci którzy zostali, zachowywali się jednak 
poprawnie. Nie było obraźliwych wy
zwisk, choć odczucia nie były miłe. -Pola
cy wychodzili ze stadionu cicho, w milcze
niu. To było takie dziwne: tłum ludzi i gro
bowa cisza - mówi Kamila. - Większość 

szła do samochodów i odjeżdża/a. 

zy warto było zapłacić za bilety i je
chać tyle kilometrów, aby zaznać go
ryczy porażki? Czułkowie nie mają 

wątpliwośc~ że warto. Kamila mówi, że 
było warto dla samej atmosfery mistrzostw. 
Mariusz dodaje, że warto było też jechać, 
aby zobaczyć piękny, nowoczesny i kry
ty stadion. Zabrakło tylko radości wygra-
nej. 

' 
{mwk) . • 
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Zorganizowana 
dużym nakładem 
wspólnej pracy, 
klasowa wycieczka 
dała dużo radości 

uczniom, rodzicom 
i wychowawcy. 

ż 26 rodziców włączyło się 
czynnie w przygotowanie 

czterodniowej rowerowej wyciecz
ki, na jaką w dniach 7-10 czerwca 
wyruszyli kończący wspólną naukę 
uczniowie VI klasy pijarskiej szko
ły podstawowej w Łowiczu. Już 
sam pomysł wyszedł od rodziców, 
chodziło o to, by wyjechać blisko 
i tanio, tak by klasa przeżyła wspólne 
miłe chwile, ale też by doświadcz<>. 
nie to było dostępne dla każdego, 
nie tylko dla zamożnych. 

Dzięki życzliwości wójta gminy 
Bielawy Sylwestra Kubińskiego 
można było skorzystać z pustego 
budynku po zamkniętej przed tJ7.e.. 
ma laty szkole podstawowej w Bo
rowie. 30 turystycznych łóżek po
życzono ze szkół w Bielawach 
i w Sobocie, lodówkę ze szkoły pi
jarskiej, kuchnię gazową dał jeden 
z rodziców, butlę inny. Stoły i krze
sła udostępnił dyrektor Domu Po
rmcy Społecznej w Borówku Wła
dysław Grzywacz. Ktoś udostęp
nił swoją ciężarówkę do przewie
zienia gratów do szkoły, ktoś opra
cował trasy przejazdów, ktoś zała
twił zwiedzanie. Kilkoro rodziców 
zgłosiło się do sprzątania szkoły 
przed przyjazdem, troje sprzątało 
po zakończeniu wycieczki - choć 

sprzątania dużo nie było, bo więk
szość pracy wykonały p~ po
wrotem do Łowicza same dzieci. Co
dziennie jacyś rodzice pracowali 
w kuchni, jeden obiad dowieziono 
na trasę wycieczki w termosie, inny 

przygotowała babcia jednej z uczen
nic, odwiedzona przez grupę w dro
dze powrotnej. Rodzice pomagali 
wychowawczyni Dorocie Dziubek 
w opiece nad grupą w dzień i w nocy. 

Troje dorosłych poświęciło dla 
wycieczki całe cztery dni, będąc 
z dziećmi od początku do końca: Le
szek Szychowski jeździł za grupą 
dostawczym samochodem z ostrze
gawczym napisem, przewożąc na 
nim zapasowe rowery, a gdy trzeba 
było - bagaże; KnysztofBliźniew
ski cały czas jechał z dziećmi, strzegł 
be7pieczeństwa,pomagałnaprawiać 
rowery, wprawiał wszystkich 
w dobry nastrój; Ewa Grzegory 
przez cztery dni szefowała kuchni 
Inni rodzice poświęcali po dzień, 
dwa na pracę przy wycieczce, nie
którzy przejechali z klasą jedną 
trasę, ojciec jednej z dziewczynek 

swego nie znacie ... - komentował 
jeden z rodziców uroki trasy. Dzie-
ci jechały z Łowicza przez Bo
cheń, Chruślin do Walewic, potem 
do Borowa. Drugiego dnia był 
Oporów i Wola Pęcławska, trze
ciego Bielawy i Sobota, w drodze 
powrotnej Waliszew, Psary i Ry
dwan. Przez cztery dni dzieci -
przejechały na swych rowerach 
ponad 170 kilometrów i wiele ze 
sobą przeżyły. Wykonane przez 
siebie zdjęcia z wycieczki 
Krzysztof Bliźniewski ofiarował 
każdemu jej ucze_stnikowi nagra-
ne na płycie. 

la rodziców czas ten był 
okazją do wspólnej pracy 

i oderwania się od codziennych 
obowiązków. - Dopiero'gdy prze
jeżdżałem w drodze powrotnej 
obok tablicy z napisem „howicz ", 
przypomniałem sobie o tych 
wszystkich sprawach, które mam 
do załatwienia ... - skomentował po 
powrocie jeden z nich. _ 

(wal) 

--

. Większość dzieci miała y.ifasne rowery, niektórzy poiyczone. Spi
T rzeci dzień: przed dworkiem premiera Grabskiego w Borowie . . sywaly się dobrze. Wszystkie fotogrĘJfie: Krzysztof Bliźniewski. 

o rzeczywiście: u nas, na na
szej ziemi, dało się zorgani

zować wycieczkę i ciekawą i jed-

SKLEP OGRODNICZV @~§~®JJ§ WJ ~[p~§~: 
• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 
•NASIONA WARZYW ~ 
• podłoża 09rodnicze • folie ogrodnicze 
• aarowłókrnnv • nawozv - Hvdro - Kemira 

• • •. noczącą klasę. - Cudze chwalicie, 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - cale, rozbite, skorodowane. 
Tel. 0601-391-405. 

Auto-części Renault, Citroen, 
f>eugeot Wygoda 39, k. Łowicza. 
Tel. 046/838-90.34, 0691-730-162. 

Kupię samochód, stan obojętny. 
Tel. 0605-948-751. 

Absolutnie cale OSOOO-, 
uszkodzone - kupię. 
Tel. 046/831-85-71, 0501-581.eo&. 

Auta bezwypadkowe, uszkodzone - kupię. 
Tel. 0509-228-325. 

Seicento - kuplę. Tel. 0501-623-233. 

Cinquecento - kupię. 
Tel. 0500420-702. 

Tico - kuplę. Tel. 0500420-702. 

-Punto - kuplę. Tel. 0501-623-233. 

-

Opony używane - importer. 
Tel. 046/837--01-80, 0602-133-182. 

Kupię osobowe (cale, rozbite, skorodowane). 
Tel. 0502-299-100. 

Opel Omega B combi 2.0, 1995 rok - sprze
dam Tel 0500-027-260, 0500-027-261. 

Renault Laguna combi l.816V gw.,2001 rok, 
lekko uszkodz.ony tył - sprzedam. 
Tel. 0500-027-260, 0500-027-261. 

AUTA· KUPIĘ. GOTćWKA. 
0500-167~. 

Seicento 900, 1999 rok, biały, instala
cja gazowa, stan dobry • sprzedam. 
Tel. 046/837-81-13, 0601-S40-406. 

Każdy japoński kopię. Tel. 0515-175-m. 

Ka7.dego VW - kupię. Tel. 0500-167-670. 
Kupię każdego Opia po 1992 roku. 
Tel. 0500-167-670. 

Kuplę osobowe. Tel. 0608-639-560. 
Niemiecki· kupię. Tel. 0509-791-220. 

lakjery samoćhodowe, materiały lakiernicze 
. auta osorewe, dostaw=. ciężarowe. 

· Tel. 0512-39i-051. 

lada 2107, 1992 rok, czerwony - sprzedam. 
Tel. 046/838-62-44. 

Fiat l26p, 1999 rok, stan idealny 
- tanio sprzedam. Tel. 0602-615-126. 

'lico, 1999rok•sprzedam. Tel.O<Xi0-686-837. 

Kuplę Fiata: CC, Uno, Punto, Seicen
to, Sienę, Brava, stan obojętny. 
Tel.0692~. 

Kuplę Daewoo: TICO, Matiz, 
Lanos, Nexia, stan obojętny. 
Tel.0692~. 

Kuplę Ładę. Tel. 0604-228-214. 

Złomowanie pojazdów. 
Tel. 0608-155-264. 

Powypadkowe, spalone - kuplę. 
Tel. 0601~17-279. 

Toyota Cefica 2.0G'Ii 160 kM, 1993 rok, po 
tuningu, ABS, klimatyzlcja, immobili=, 180 
tys. km, alufelgi 16", el. szyby i lusterka, szy
berdach, sportowy wydech, nowe sportowe 
:rawieszenie, stumienica, 3 oiyginalne magne
tyz.ery, alarm, 6500 zł - tanio sprzedam. 
Tel. 046/838-21-08, 0604-572-804. 

Skoda Favorit, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/830..31-48 po 17.00. 
126p, 1998 rok. sprzedam. 
Tel. 046/838-51-36. 

Cinquecento 900, 1997 rok, gw., 

Astra 2 combi 1.4 DTL, 1998 rok, stan bdb, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. · " 
Tel. 0604-971-199. 

Ford &oort combi l.4 gw., 1995 rok, biały 
- tanio sprzedam. Tel. 0505-083-574. 

Seicento 900, 1999. rok, 6500 zł, 
I właściciel - sprzedam. Teł. 0605-043-083. 

CC 700, 1995 rok, zielony metalik, 
11 właściciel - sprzedam. Tel. 0505-959-200. 

Hyunday Accent, 1500, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-966-024. 

Opel Vectra l.6i, 1992 rok, białe tablice, 
stan techniczny idealny, 3500 zł - sprzedam. 
Tel. 0603-887-667. 

Opel Vectra, 1996 rok, chabrowy metalik, 
kupiony w Polsce, FWJ :rakupu, alann, c.:ra
mek, klimaty:racja, 2xpoduszki, stan bdb, -
11800 zł - sprzedam. Tel. 0608-427- i35. 

Fiat 126 el, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 

Opel Astra 1.4, 1993 rok, 5 drzwi, s:rarymeta
lik, ~~~.4500zl 
+opłaty - sprzedam. Tel 0604-610-684. 

Ford &oort combi 1.8 TDI, 1996 rok, 
bogate wyposażenie, granatowy, 7200 zł 
{do uzgodnienia). Tel. 0604-610-684. 

Daewoo Espero 1.8 l:ttg; 1997 rok, 
srebrny metalik, 4750 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-596487, 0667-231-776. 

Opel Astra l.4, 1998 rok, zielona butelka, 
10500 zł - sprzedam. Tel 0888-261-433. 

Renault Lagona 1.8 + gll7., 1994 rok, 
grafitowy metalik, 6500 zł • sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Łada 2107, benzyna+gw., 1989 rok, 
części karoserii do Skoda 120 · sprzedam. 
Tel. 0698-238-725. 

VW Pas<;at combi 2.0 16V, 1998 rok, 
grafitowy metalik, 4500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

VW Polo 1.4, 1998 rok, bofdowy metalik, 
9500 zł, 11500 zł • sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Fiat 126 el, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-917-140 wieczorem. 

Opel Vectra 1.6 I 6V, 1998 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Daewoo Nexia 1.5, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-494-810. 

Fiat Siena 1.6 I 6V, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-494-810. 

Honda Civic l.4, 1997 rok, salonowa 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Polonez Caro 1.9 D, 1991 rok, hak 
·sprzedam. Tel. 0511-658-575 po 16.00. 

Toyota Corolla 1.5, 1998 rok, salonowa 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Fiat I 26p, 1997 rok, stan bard7.o dobiy, 
kolor zielony. Tel. 046/837-55-87. 

Silnik do Golfu 11 1.6 + skrzy.ińa biegów 5 
- sprL.edam. Tel. 0888-310-631. 

Citroen Jumper 2.5 D, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-293-050. 

Ope1Astrall2.0Dl 16V, 1998rok,twbodie
sel, czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
elektryczne regulowanie świateł, elektrycz
ne lusterka, centralny :ramek+ pilot, 2xaiibag 
- sprzedam. Tel. 0601-235-726. 

Skrzynio-wywrotkę 6,40x240x 140 
- sprzedam. Tel. 0504-105-140. 

Opel Astra l.7TD, 1997 rok, 
niebieski metalik, cena 11400 zł - sprz.edam. 
Tel. 0501-213-067. 

przebieg 95 tys. km, stan dobiy . sprz.edam. 
Tel. 0693-691-946. Seat Cordoba l.8+gw., 1996rok, 

fioletowy metalik, cena !WJ() zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. Fiat 126p, 1997 rok - sprzedam. 

Tel. 046/838-15-72, 0509-736-504. 

&cort 1.3 CL, 1997 rok, I 07 tys. km 
- sprzedam. Tel. 046'837-27-05 po 20.00. 

Opel Coraa 1.2, XII 1997 rok, stan bdb, 
srebrny metalik - sprzedam. 
Tel 046/838.75-58 po 15.00, 0604-38a-405. 

Avia, 1982 rok, z duią skrzynią, wywrotem, 
wciągarką - sprzedam. Tel. 051 Q..090-480. 

Fiat 126p - sprz.edam. Tel. 0608-475-473. 

Fiat Uno I .O fire, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0698-645-426. 

: -.ford &oort 1.6 16V, 1994 rok+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0609-135-491. 

Auta japońskie - kuplę. 
Tel. 0608-639-560. 
Auta • kuplę, gotówka. 
Tel. 0515-175-977. 

Skoda 120, 1989 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-43-05 po 18.00. 

C*i mechaniczne i blacharskie do Daewoo 
Espero - sprzedam. Tel 0604-140-038. 

Audi 80 84, gw., 1993 rok, centralny :ramek, 
inunobili=, alann, ABS, wspomaganie, 
alufelgi - sprzedam. 
Tel. 0501-613-055, 046/837-30-40. 

Cinquecento 700, 1998 rok, 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 046/838-69- 32, 
0605-346-343. 

_0o1rm, 1993 rok, GT, atrakcyjny wygląd 
· sprzedam. Tel. 0693-157-146. 

Skoda Felicia, gw., 2000 rok - sprz.edam. 
Tel. 0695-727-586. 

Golfll, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 046/838-76-87. 

żuk, gaz, 1989 rok; sprzedam. 
Teł. 0691-961-145. 

Audi 80 84, Sedan 2.0 E, benzyna+ gaz, 
1992 rok, 187 tys. km., s:rary - sprzedam. 
Tel. 0514-995-530 po 17.00. , 

Audi 80 1.6, 1977 rok - sprzedam. 
Tel. 0667-313-392. 

Opel Kadet combi 1.7 D, 1991 rok, po 
remoncie; CC 700, 1995 rok, po re
moncie; Opel Vectra 1.6 Sedan, .1995 
rok, wiśniowy, alufelgi - sprzedam. 
Tel. 0505-985-253. 

VW Passat 1.8, 1999 rok, srebrny metalik, 
I właściciel, sedan, cena 21400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

VW Golf l.6, 1997 rok, wiśniowy, 
5-<irzwiowy, cena 11400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067 

Seat Ibiza 1.4 l6V, 2000/2001 rok, 
bogate wyposażenie, stan idealny, 
cena 17900 zł. Tel. 0889-860-034. 

VW Golf l.9TD comb~ 19%97 rok, stan tech
niczny i wizualny bdb, cena 11500 zł. 
Tel. 0692-304-433. 

Fiat l 26p, 1999 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 046/837-92-66. 

Seat Toledo 1.8, 1992 rok, bogate wyposaże
nie, cena 5700 zł. Tel. 0692-304-433. 

Hunday Akcent 1.3, 1995 rok, I właściciel, 
sedan, cena 4200 zł. Tel. 0889-860-034. 

126p, 1991 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 0660-225-236, 046/837-92-35. 

Seat Inca 1997 rok, lad 650 kg. 
Stół bilardowy, nowy, 8F - sprzedam. 
Tel. 0604-931-629, 0692-492-199. 

Sprz.edam przycz.epkę. Tel 0602-230475. 

VW Passat combi l.9TD, 1991m rok, spro
wadwny, :rarejestrowany, książka serwisowa, 
bezwypadkowy ciemnoniebieski - sprzedam. 
Tel. 0660-468-399. 

Star 1142, 199 l rok, wywrot trzystronny 
- sprzedam. Tel. 0602-377-670. 

Audi A4, l.8 20V, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-190-757, 0698-928-156. 

Sprzedam plandekę do Stara. 
Tel. 0601-297-775. 

Seicento I.I S, 2000 rok, stan bard7.o "dobry 
- sprzedam. Tel. 0509-208-504 po 15.00. 

CC 900, 1996 rok, gaz, srebrny metalik 
' - sprzedam. Tel. 0502-4 I &-700. 

VW Golf 1.9 D, 1996 rok, stan dobry 
- sp=dam. Tel. 0605-333-166, 
0601-660..144 po 18.00. 

Sprlcdam części mechani=ie i blacharskie do 
Fiat Tipo 1.4. Tel. 0663-703-647. 

Ford Tranzit, 1989 rok - sprzedam na części. 
Tel. 0607 -168-196. 

VW Polo 1.4 D, gw., stan bdb, cena do uzgod- VW Pasat, 1996 rok, granatowy, krajowy 
nicnia - sprzedam. Tel. 0661-197-397. - sprzedam Tel. 088~-344-873. 

Trabant I.I, 1991 rok, stan bdb. 
Tel. 046/837-73-68. 
Absolutnie kuplę każdy model Fiata, 
Daewoo, Opla, Skody, Seata. 
Tel. 0608409-744. 

Maluch, 1988 rok - sprzedam. 
Tel 0507-113-506. 

.Cinquecento 704, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-57-24, 0501-700.. 754. 

Fiat 125, 1990 rok, gaz - sprzedam. 
Tel 046/838-15-16, 0607-734-191. 

Passat l.9 TDI comb~ 1999/2000 rok, lekko 
uszkodzony - sprzedam. Tel. 0501-504-723. 

Ford Escort 1300, 1995 rok • sprzedam. 
Tel. 0604-542-009. 

Fiat 126p, 1991 rok, sprzedam 
Tel. 0505-715-122. 

CC 900 + gw., 1994 rok; CC 700, 
1995 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27, 
0888-136-948. 

Seat Co(doba 1.4 + gll7., 1999 rok. 
Tel. 0503-952-792. 

Opel Coo;a l.8, 1993 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/863-60-33. 

Fiat 126 e~ 1998 rok, zielony - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 

Fiat 126p 1988 rok - sprzedam. 
Tel. 0507-728-718. 

BMW 520 2.0 gw., 1989 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0669-662-083. 

Seicento, 2000 rok, el. szyby, c.zamek, alann, 
gaz - sprzedam. Tel. 0668-248-900. 

Skoda Favorit, 1991 rok, gw., stan dobiy, 
bak -sprzedam. Tel. 0693-203-091. 

Polonez Caro 1.4, 195 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-10..83, Q66(J..378-456. 

VW Polo l.4, 1997 rok, zielony metalik, 
5-<irzwiowy, salonowy • sprzedam. 
Tel. 0508-382-126. 

Silnik Peugeota 405 oraz przednie :rawiesze. 
nie, stan bdb - sprzedam. Tel. 0241277-69-17. 

CC 900+ gw., 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0502,530..960 . 

Audi 1002.0CS Diese~stan bdb- sprzedam. 
Tel. 0697-606-992. 

Ford Escort 1.6 16V, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-299-1 OO. 

Hunday Pony 1.5, xn 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0691-846-085. 

Polonez Caro l.6, 1994 rok, benzyna 
+gaz - sprzedam. Tel. 0606-809-378. 

Polonez Caro, rejestrowany w 1994 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel 0692-049-470. 

VW Polo 1.4, 1999 rok, kolor czerwona pala 
- sprzedam. Tel 066s:-551-389. 

Nissan Vanette 2.3 D, XII 1995 rok - I t, 
1690() zł. Tel. 0606-228-526. 

Opel Vectra 1.8, 199 I rok, granatowy, hak, 
szyber-dach - sprzedam. Tel. 0888-38&-148. 

l 26p, 1999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0512-274-583. 

Fiat 126, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-404-248. 

Audi 80 diesel, 1984 rok, 5000 zł -sprze
dam. Tel. 046/837~15 wieczorem. 
Citroen Xsantia I.Si + gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0663-630-668. 

Citroen Jumper 2.5 D, 1994 rok, 9-osobowy 
- sprzedam. Tel. 046/839-63-26. 

Seicento, 200 I rok, gw., dodatki - sprzedam. 
Tel. 0886-804-229. 

Carina 11 - sprzedam w całości lub na części. 
Tel. 0607-302-816. 

Ford Fiesta, 1990 rok, stan bdb· sprzedam 
Tel. 0692-198-612 po 18.00. 

Opel Corsa C 1.2, 200 I rok, niebieski, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0608-042-472. 

Renault Scenic 1.9 DTi, 1999/2000 rok, 
s:rary metalik, pełne wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0694-854-712. 

Peugeot 307 1.4, 2001/2002 rok, niebieski, 
I właściciel - sprzedam. Tel 0886-015-996. 

VW Passat B 1.8 D, 1998 rok, granatowy 
metalik, pełne wyposażenie - sprzedam. 
Tel. 0608-041-970. 

Polonez Truck, 1995 rok, instalacja gazowa, 
hak - sprzedam. Tel. 0508-362-834. 

Seicento, 2000 rok - sprzedam 
Tel. 0505-899-244. 

126p, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0880-485-625. 

Żuk, gaz+ plandeka. sprzedam. 
Tel. 046/837-92-71, 0602-610..569. 

Renault Megane 1.4 16V, 2002 rok, 
. bogate wyposażenie, kfirnatyzacja, granat, 
mały przebieg. Tel. 0502-482-511. 

Skoda Felicia 1 .6 Volkswagen, 1999 rok, gw., 
wspomaganie, poduszka powietrzna, I wła
ściciel, serwisowany, 9500 zł - sprzedam. 
Tel.0607-273-734. 

Toyota Carina E 2.0 D, 1993 rok, s:rary meta
li!«- sprzedam. Tel. 0601-922-673. 

VW GolfUI 1.4 benzyna, 1995 rok, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie, szyberdach, 
8700 zł - sprzedam. Tel 0601-204-034. 

Seat Ibiza 1.4 benzyna, 1996 rok, 7700 zł 
- sprzedam. Tel. 0504-129-814. 

Seicento 900, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-500-982. 

Man chłodnia, 17 palet, z windą, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0696-035-281. 

Fiat Punto, 2001 rok, gaz, bordo metalik 
- sprzedam. Tel. 046/837-87-30, 
0692-795-998. 

Części do Polone:ra, Peugeot 205, 
Renault 19 - sprzedam. Tel. 0509-610..252. 

Opel Astra 11 combi 2.0 D1L 16V, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Laguna 2.0, 1995 rok, srebrna, elektryka, kli
ma, 10500 zł - sprzedam. Tel. 0668-184-146. 

Matiz, 2000 rok, 33 tys. _km, niebieski meta
lik, 9700 zł - sprzedam. Tel 0606-768-837. 

Hyuoday S Coupe .1500, 1994 rok, 4200 zł 
(donegocjacji)-sprzedam. Teł. 0500-738-600. 

Polonez Atu, 2000 rok, gw., rozbity prawy 
przód - sprzedam. Tel. 0602-695-771. 

Opel Astra l.7 D, 1991 rok, bak, radio, 
opony zimowe + felgi, cena 6000 zł 
do uzgodnienia . sprzedam. 
Tel. 0888-148-379, 0663-153-382. 

Opel Kadett combi l.3, 1987/1996 rok, gaz; 
Żuk, z g;iwn, 1981 rok, stan dobry, cena do 
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0604-753-071. 

CC 700, 1996 rok, 86 tys. km, I wlaściciel 
- sprzedam. Tel. 0506-046-498. 

Polonez Trucie 1.6 gw., 1997 rok, składak 
. sprzedam. 'rei. 0606-395-168. 

Renault Laguna combi 1.8, l997 rok, 180 tys. 
km, alarm, pilot, c.zamek, el. szyby, ABS, po
duszki, stan dobiy, po wymianie :rawiesze.. 
nia, 9500 2ł - sprzedam. Tel 0698-565-005, 
046/861-25-76. 

Ope1Vectrail+gw.,1993rok,c.zamek,ailbag, 
alufelgi, el.szyby, szyberdach, el.lusteri<a, 
tapicerka welurowa - sprzedam. 
Tel. 0608-511-258. 

Opel Astra combi 1.7 TD isuzu, 1994 rok, 
190 tys. km - sprzedam. Tel. 0660-704-940, 
(046) 839-69-44 

Opel Astra O TDI, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0694-863-860. 

Audi 84, 1.9 TDI, czerwony, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0609-406-170. 

Seat Cordoba l.4 + gll7., 200 rok, 
salon Polska - sprzedam. Tel. 0698-816-615. 
Fiat Panda I. I Active Plus, X 2003 nil<; 
c.zamek, el.szyby, srebrny metalik -sprzedam. 
Tel. 0602-)10..928. 

Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, powyżej 1990 
roku. Tel. 0605-695-882. 

' Kupię wszystkie uszkodzone, stare, 
skorodowane. Tel. 0504-199-580. 

Skrzynia Poloneza po 1992 roku - kupię. 
Tel. 0504-199-580. 

I 26p, 1998 rok , lekko uszkoctmny 
·sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

C*i - Ducato, Ford Siena i Scorpio, 
Hyundai, Renault 11 D, Renault 5, Polonez, 
125p, Polonez 1.9 D, 126p, Łada 2107, 
Ford Mondeo (blaclwskie) - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 

Cinquecento 700, 1995 rok, granatowy, 
stan dobiy - sprzedam. Tel. 0691-961-242. 

I 25p, 1978 rok, oryginalny lakier, gaz • 
(nowy reduktor}, stan dobiy, z pu.egJądem 
do września - sprzedam pasjonacie 
+dwie opony zimowe. Tel. 0694-876-103. 

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

Kuplę przyczepkę samochodową 
jednoosiową_ Tel. 046J838-35..38, 
0501~15-710. 

Fiat 126p, 1992/1993 rok - sprzedam 
Tel. 0660-676-226. 

Volkswagen Jetta 1.6, 1991 rok, benzyna 
+gaz - sprzedam. Tel. 0501-043-943. 

Polonez, 1994 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0514-642-555. 

Polonez, 1998 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 

VW T4, 1993 rok benzyna, s:rary metalik, 
sprowadzony- sprzedam. Tel. 0880-141-483. 

Opel Coraa 1.4 + gw., 1996 rok, salon 
- sprzedam. Tel. 0660-754-781. 

VWGolflll, 1992 rok, 6500zł -sprzedam. 
Tel. 0889-990-384, 046/837-08-42. 

I 2(jp e~ 1996 rok, czerwony, cena do uzgod
nienia - pilnie sprzedam. Tul. 046'830..20.. 77, 
0503-969-190. 

Elektromechanika: alarmy, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzlelin 44. Tel. 0608-126-705. 

Golf 1.6 TD lntercooler, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-714-409. · 

Peugeot 405 l.6 + gaz, 1994 rok, garażowa- Sprzedam silnik VW 1.6 D. 
ny, O właściciel, stan dobiy - sprzedam. Tel. 0500-190-988. 
Tel. 0606-387-535. Sprzedam lub zamienię na samochód agregat 

Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, cena do 
uzgodnienia· sprzedam. Tel 0502-732-137. 

Sprzedam przye?.epkę samochodową, 2m dlu
gą, pod plandeką. Tel. 0509-065-751. 

Fiat Punto 1.2, 1999 rok + gaz, 5-0rzwiowy, 
zielony metalik, 11 właściciel, serwisowany, 
ABS, poduszka powietrzna, c.:ramek, alarm, 
el. szyby, bezwypadkowy, stan bdb - sprze
dam. Tel. 0692-639-555. 

Siena l.4 benzyna, gaz, 1998 rok, niebieski, 
alann, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0692-639-555. 

Fiat Siena 1.6 I 6V + gw., 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0504-057-366, 046/831-81-22. 

Ford Escort 1.3, 1<)96 rok, salonowy, podusz
ka, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, ciem
na zieleń, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0507-325-856. 

Audi A6 2.8 + gaz sekwencyjny, I 995 rok, 
pełna opcja bez skóry, grafitowy metalik, przy
ciemniane szyby, stan tecbn25,iczny idealny, 
nie wymaga ł"kladu fuiilnsowego, 17900 zł 
(do negocjacji) - sprzedam. Tel 0888-778-839. 

Fiat I 26p, 1993 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 

Ford Escort combi 1.6 16V, 1999 rok 
- sprzedam. Tel. 0502-507-768. 

Lanos 1.6 16V, 1999/2000 rok, 11 właścicie~ 
gll7., headbag, szmaragdowy metalik, 
I 0900 zł - sprzedam. Tel. 0604-564-269. 

Fiat Punto I.I SX, 1997198 rok, srebrny 
metalik, I właściciel, 5-0rzwiowy, el.szyby, 
c=nek, garażowany, 2llClbany, 8700 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-226-519. 

Polonez, 1996 rok • sprzedam. 
Tel. 0609-501-034. 

Star 200, 1986 rok, 130 tys. km. sprzedam. 
Tel. 046/838-75-1 l. 

Opel Astra l.6 benzyna + gll7., 1993 rok 
- sprzedam. Tel 0606-113-992. 

Seat Ibiza 900 + gll7., 1991 rok, 191 tys. km, 
2700 zł - sprzedam. Tel. 0601-197-986. 

Mercedes 207 skrzyniowy, sprawny, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Peugeot 309 l.6 benzyna, gaz, 1987 rok, 
stan dobiy - sprzedam. Tel. 0698-334-437. 

Volkswagen Transporter 1.9 D, 1992 rok, 
stan dobiy - sprzedam. Tel. 046/861-25-60. 

Fiat 126el, 1993 rok, stan dobry 
- sprzedam. Tel. 0608-028-661. 

CC 900, 1996 rok - sprz.edam. 
Tel. 0501-278-928. 

Seicento l.1, 1999 rok, ż.ółty, gaz - sprzedam. 
Tel. 0604-938-246, 046/837-01-91. 

Uno I.O, 1993 rok, gw., 2600 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-01-91, 0602-222-806. 

VW TransporterT2.4, 1991 rok, rejestrowa
ny na 6 osób - sprzedam. Tel 0606-491-520. 

126p, 1993 rok. sprzedam. 
Teł: 0694-584-123. 

Tico, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0608-627-385. 

Peugeot 206 HDI, 2000 rok, klirnatyt.acja, 
el.szyby, wspomaganie, ABS, radioodtwa
!7.3CZ - sprzedam. Tel.0602-709-962. 
126p, 1997 rok . sprzedam. 
;fe!. 046/837-93-77 po 17.00, 0601-270..768. 

Renault Clio U, 1.4 16V, 2000 rok, 70000 km, 
gaz sekwencyjny, klimaty:racja, dwie podusz
ki powietrzne, wspomaganie, elektryczne 
szyby, cena 14000 zł. Tel. 0696-043-086, 
046/861-67-43. 

Fiat Punto U El.X, 2000 rok, srebrny metalik 
·sprzedam. Tel 046/838-64-35 po 18.00. 

VW Polo 1.3 b+g, 1995 rok, granatowy, 
5drzwi, 10800 zł; Renault Megane 1.6, 1996 
rok, bordo metalik, 9800 zł; Fiat Palio 1.2, 
1999 rok, granatowy, 8900 zł - możliwość rat 
- sprzedam lub zamienię. Tel. 046/863-06-1 O, 
0506-078-689. 

126p, 1998 rok, zielony, 180 zł; Daewoo 
Lanos, 1999 rok, Sedan, b+g, zielony meta
lik, 8800 zł - możliwość rat - sprzedam 
lub zamienię. Tel. 046/863-0(i..10, 
0506-078-689. 

VW Golf l.9 TD, 1995 rok, :rarejestrowany, 
cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0661-197-397. 

VW Wento 1.9 D, 1992 rok, zarejestrowany, 
stan bdb, cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0661-197-397. 

sprężarkowy WD 53, wydajność 2,5 m' na 
minutę, z silnikiem SW 400, agregat prądo
twórc:zy, 45 kW. Tel. 0510..281-982. 

Opel ć&Sa BI.O, 1997 rok, gw., 3-<lrz.wiowy, 
ABS, airbag kierowcy, elełctrycme szyby 
i lusterka, podgrzewane przednie fotele, 
centralny zamek, alarm, bak, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0600-045-433. 

Kupno • sprzedaż aut powypadko
wych. Tel. 0606-238-179. 

Volkswagen Vento, 1993 rok, 2.8 VR6, pełne 
wyposażenie, skóra, klima, elektryka, salon 
Polska, instalacja g_azowa, cena 15 tys., 
Głowno - sprzedam. Tel. 0605-726-786. 

Seicento 1998/1999, gaz . sprzedam. 
Tel. 0505-875-230. 

Żuk, gll7., 1987 rok. Lancia Thema' 1997rok 
___ -_sprzedam....__ Tel..0607-509-835. 

Skoda Pi - cup, 1.9 D, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 

Sprzedam Uaz. Tel. 042/719-Q-38. 

Fiat Cinquecento 700, 1994 rok, 
zielony metalik, centralny =nek - sprzedam. 
Tel. 0888-986-984. 

Polonez Caro, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-59-74, 0601-190-438. 

Polonez Caro Plus 1.6, 1997 rok, 
wiśnia metalik, gw., blokada skrzyni biegów, 
autoalann, sprzedam. Tel. 04217195-742. 

Omega B 25 V 6, 1994 rok, :rarejestrowana 
- sprzedam. Tel. 0502-067-748. 

BMW 523, XII 1996 rok, grafitowy metllik, 
bogate wyposaż.enie, stan bardz.o dobry 
·sprzedam. Tel. 0509-061-804. 

ŻUk A 11 B skrzyniowy, 1992 rok, w dobrym 
stanie, nowe opony, aktualne OC i przegląd 
- sprzedam. Tel. 0507-345-595. 

Peugeot 306 1.4, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0668-346-480. 

Ford Coriera, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-533-881. 

Punto 1.2 SX, pieciodrzwiowe, XII 1997 rok; 
Uno l.() Fire, pięciodrzwiowy, 2001 rok, gaz; 
Cinquecento 900, 1996 rok; Siena l.6 m., 
16V, 1998 rok, gaz. sprzedam. 
Tel. 0421719-20..77, 0604-392-876. 

Fiat Tempra 2.0i, 16V, 1993 rok, comb~ gaz; 
Astra 1.6 SI, 1994 rok, comb~ gaz - sprzedam, 
możliwość zamiany. Tel. 0421719-20-77, 
0604-392-876. 

Seicento 900, 200 I rok, srebrny metalik, 
7500 zł do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0663-350.. 358. 

Kupię przyczepkę bagaWwą. 
Tel. 0608-807-265. 

AX 1.1 silnik, szyberdach, 
szyby bocme uchylne, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-807-265. 

Omega comb~ I 996 rok, elekttyc2ne szyby, 
lusterka, klimaty.l.acja, instalacja gazowa 
- sprzedam. Tel. 0605-046-558. 

Kupię Mati:ra do remontu. 
Tel. 046/874-76-53. 

Pas<;at 1.9 TD + 126p - sprzedam. 
Tel. 0504-019-557. 

Fiat 126p, l<q.) rok - sprzedam. 
Tel. 0421719-37-37. 

VW Polo I 9D, 5-drzwiowy, :rarejestrowąny, 
1996 rok - sprzedam. Tel. 0510..136-961. 

Avia 1984 rok i 1987 rok w całości lub na 
części, skrzynia do Stara pod plandekę, burty 
aluminiowe, sadzańcę, śrutownik do ziemnia
ków - sprzedam. Tel. 0600-289-641. 

Audi A3, TDI - sprzedam. Tel. 0502-423-677. 

Nissan Sunny 2D, 1993 rok; 
VW Passat combi TDI, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-419-741. 

Sprzedam opony używane I 2x32. 
Tel. 0421719-72-13 wieczorem. 

Renault Kangoo blaszak, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0606-326-741. 

Polonez, 1996 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0421719-95-82. 

VW Polo SD!, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 

Audi A4, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 

Audi A3, 2000 ro)<., 5-<lrzwiowy - sprzedam. 
Tel. 0606-901-938. 

Astra combi n, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0606-901'.:938. 
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Absolutnie cale osobowe, 
uszkodzone kupię. 
Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906. 

Astra, 1999-200 I rok, bezwypadkową 
- kupię. Tel. 0695-502-628. 
Audi 80, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-478-440. 
Audi B4 80, 1993 rok, bogato wyposażona, 
sprowadzony-sprzedam. Tel. 0506-571-247. 
Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-100-57 4. 

Megiine, 2001 rok 1,4 l6V, bordo metalik, 
I właściciel, alufelgi, I 00"/o bezwypadkowy, 
78 tys. - sprzedam. Tel. 0668-445-17~. . 
Mcganc Classic 1,4 16V, 2000 rok, 
I właściciel, salon, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 
Mercedes 208, 2,3D, (blacha po remoncie), 
9 tys. zł -sprzedain. Tel. 0510-051-321. 
Mercedes Benz 41 O, rok 1984 - sprzedam. 
Tel. 0697-621-497. 
Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mańańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel.046/831-84-39, 0501461-936. 

BM W 518, 1,8 + gaz, alufelgi + komplet opon 
zimowych, 3000 zł - sprzedam. 
Tel. 0691-162-304. Nissan Micra 1,0 16V, 5 drzwi, 
CC 700 B +gaz 1997 t, czerwony, stan b. dobry stan bardzo dobry, cena 6700 zł - sprzedam. 
_sprzedam. Tel. 0608_697_964_ Tel. 050I-586-0I7. 

Cinquecento 900, 1993 rok, wiśniowy, 
cena 3700 zł - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 
Cinquecento 700, czerwony, stan bardzo do
biy, 3700 zł - sprzedam. Tel. 0665-241-392. 

- Cordoba 1,4, 1996 rok, salon, alufelgi, 
:zadbany, srebrny metalik - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 
Części: Mazda 323, 1992, 1989 rok, 
Kadett 1990 rok, Favońt. Tel. 0609-924415. 
Daewoo Lanos, 1998-2000 rok - kupię. 
Tel. 0608-108-139. 
Daewoo Matiz, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0607-996-757. 
Daewoo Matiz, 2000 rok, srebrny metalik, 
81 tys. km, radio, alarm, centralny zamek, 
stan bdb. - sprzedam. Tel. 046/831-2144, 
0602-152-032. 
Espero l ,5 16V, 1997 rok, zielony metalik, 
cena 7200 zł - sprzedam. Tel. 0500-026-841. 
Felicia l.3, Xll-1999 rok, zadbana, 
cena 9800 zł - sprzedam. Tel. 0501-715-609. 
Fiat l 26 ei., 1996 r. stan dobiy, eena 850 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-550-445. 
Fiat Panda 1,1, 2003 r„ I właściciel z salonu, 
seledynowy, stan idealny cena 17.900 zł -
sprzedam. Tel. 0606-952-277. 
Fiat Seicento I, I XJI 2004 r„ srebrny metalik 
-sprzedam. Tel. 0501-742-540. 
Fiat Tempra, 1991 rok, tanio, pilnie - sprze
dam. Tel. 046/832-10-20, 0603-688-083. 
Fiat Uno 1,3D, rok 1986 - sprzedam. 
Tel. 0601-268445. 
Fiat Uno I ,O+ gaz, 1999 rok, I właściciel, 
5-0rzwiowy - sprzedam. Tel 0600-944-728. 
Fiat Uno, poj. 1,0, rok prod 1994, 
cena 1900 zł - sprzedam. Tel. 0880-567-144. 
Fon! Fiesta 1,8 D VAN, 1994 rok, 
z homologacją ciężarową, stan dobiy - pilnie 
sprzedam. Tel 0694-355-561. 
Fon! Mondeo 1,8 16V, 1993 rok, szary, 
hatchback, gaz, 8700 zł - sprzedam. 
Tel. 0503-955-416. 
Golfll 1991 r. po kolizji - sprzedam. 
Tel. 0697-488-459. 
Honda Civic 1,5, 16V, 1994/1995 rok, 
sedan, elektryka, klima, cena 8500. 
Tel 0604-233-371. 
Kupię absolutnie każde auto zniszczone 
lub rozbite powyżtj 1990 roku. 
Tel. 0503-126-774, 0602-685-613. 
Kupię Astra Sedan 97198 z gazem. 
Tel. 046/815-22-94 po 19.00. 
Kupię dwukółkę jednoosiową wywrotkę 
i wagę samochodową do 20 ton. 
Tel. 0695-442-445, 046/815-23-97. 
Kupię Jelcza 415 lub 4 l6 w dobiym stanie. 
Tel. 046/815-23-97 lub 0695-442-445. 
Kupiękatalizatoiy-każdy. Tel. 0506-571-247. 
Maluch, 1998 rok, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0697-686-801. 
Mazda 323, 1998 rok, lekko uszkodzona 
- sprzedam. Tel. 046/831-21-42. 

Opel Astra 1,4, 1999 rok, 5-drzwiowa 
- sprzedam. Tel. 0509-369-540. 
Opel Astra 1,6 1996 rok - 7700 zł, Opel Ka
dett 1,4 - 3000 zł, VW Golf m 2,0 gaz, 1995 
rok - I 0500 zł- sprzedam. Tel. 0694-745-543. 
Opel Astra 1,7 TDI, 1997 rok, bezwypadko
wa - sprzedam. Tel. 046/833-16-96. 
Opel Astra 1993 r„ 1,6 benzyna,cena4800zł 
-sprzedam. Tel. 0512-443-924. 
Opel Astra combi 1,7 D, 1993 rok, 
cena 5600 zł - sprzedam.•Tel 0501461-936. 
Opel Astra li 2,0 DTL I 6V, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 
Opel Astra combi 1,4,2001rok,cenaI1800zł, 
I właściciel - sprzedam lub zamienię na mniej
szy i tańszy. Tel. 0602-367-765. 
Opel Astra Sedan 1,4, 1997 rok, gaz, 
szampański metalik, salon, cena 11500 zł 
- sprzedam. Tel. 0608-409-744. 
Opel Corsa 1,2, 1994 rok, gaz, cena 6900 zł, 
stan dobiy. Tel. 0608-506-174. 
Opel Corsa 1,2, 1996 rok, cena 7500 zł, 
stan dobry. Tel 0608-506-174. 
Opel Corsa 5.<Jrzwiowa - kupię. 
Tel. 0606-436-231. 
Opel Vectra 1,6 l 6V, 1996 rok, 122 tys. km, 
niebieska wersja CD - sprzedam. 
Tel. 0667-745-502. 
Opel Vectra 1,6 16V,gaz, 1997rok,2xairbag, 
c. zamek, wsp. kierownicy, bonlowy, 
cena l l600zl-sprzcdam. Tel. 0509-837-633. 
Opel Vectra combi 1,8, 1999 rok, pełne wypo
sażenie - sprzedam lub >=ienię na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 
Peugeot 206 1,4, 200 l rok, 5-0rzwiowy, 
bezwypadkowy, pełne wyposażenie 
z klimatyzacją, cena 20900' zł - sprzedam, 
mcrżliwość ral Tel. 046/835-33-08. 
Peugeot 306 1,4, 5 drzwi, salon, krajowy, 
bezwypadkowy, cena 5800 zł - sprzedam 
Tel. 0501-586-017. 
Peugeot J5, 2,5D, 1991 rok, nowe sprzęgło, 
do poprawek lakierniczych. 
Tel. 0604-528-923. 
PolOł'IC'l. 1500, 1987 r„ stan dobiy- sprzedam. 
Tel. 046/815-78-14. -
Polonez Caro 1995 rok, gaz, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0608-596-694. 
Polonez Caro, rok 1992, + gaz, hak 
- sprzedam. Tel. 0696-675-718. 
PolOł'IC'l. Truck LB I ,6i, 1997 rok, ciężarowy, 
faktura Vat, tanio. Tel. 0608-894-718. 
Polonez Truck, 1992 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0503-607-085. 
Polonez, 1996 rok z gaz.em, bezwypadkowy 
- sprzedam lub zaminię na Malucha. 
Tel. 0607-521-398. 
Przyczepkę samochodową sprzedam. 
Tel. 046/815-80-09. 
Punto 5.<Jrzwiowe - zdecydowanie kupię. 
Tel. 0695-509-226. 
Renault Kangoo 1,4, 1998/1999 rok, 
5-osobowy, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0502-507-768. , 

Renault Laguna combi 1,8+gaz, 1997 rok, 
cena 12400 zł, bezwypadkowa- sprzedam lub 
zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-609. 
Renault Mcgane combi 1,4 16V, 2001 rok, 
I właściciel, bezwypadkowy, klimatyzacja, 
cena 19800 zł - sprzedam lub zamienię na tań
szy. Tel. 0501-715-609. 

. Renault Mcgane Scenic, 1999-2001 rok 
- kupię. Tel. 0694-216-417. 
Seat Conłoba Lub Toledo, 1999-200 I rok 
- kupię. Tel. 0606-472-251. 
Seicento I, I, 2003 rok - sprzedam. 
Tel. 0505-736-669. 
Seicento 900, 200 I rok, bezwypadkowa, 
I właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/832-90-62, 0697-918-012. 
Skoda Felicia 1,3, 1999 rok, bezwypadko~. 
I właściciel - sprzećlam. Tel. 0502-482-511: 
Sprzedam 2 alufelgi „13", kupię instalację 
gazową, gaźnikową. Tel. 0504413-260. 
Star 200 L, 1996 rok, skr")'lliowy, 
cena ok. 8000zł-sprzedam. Tel. 0603-061-526. 
Stara 1142 z przyczepą 8 ton-sprzedam. 
Tel. 046/831-62-?6. 
Tico 1999 rok, gaz, bordo metalik, bezwy
padkowy - sprzedam. Tel 0668-445-178. 
Toyota Camiy 2,2 l 6V, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-126-774, 0602-085-613. 
Toyota Corolla 1,4, 1997 rok, serwisowana, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0501-715-609. 
Toyot! Corolla Sedan 1,6, 16V, 1997/1998V, 
zakup w salonie, I właściciel, bordo metalik 
- sprzedam. Tel. 0606-238-266. 
\blkswagen Golf 1,9 TDl, 1997 rok, 
klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0509-790-899. 
Volkswagen Gotf2,0 GT!, 1996 rok, 
sprowadzony-sprzedam. Tel. 0505-132-207. 
\blkswageo Passat 1,6, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-715-609. 
Volkswagen Polo, 5-0rzwiowy - kupię. 
Tel. 0692-829-882. 
Volkswagen Transporter 2,4D, 1992 rok, 
dubel kabina + skrzynia, cena 11900 zł 
- sprzedam. Tel. 0509-837-633. 
Kontener z AVl, dobra cena, 
rTlO'Że być na działkę. Tel. 0602-660-126. 
Części poloneza, blachan;kie i mechaniC2Jle, 
skrzynię i silniki - sprzedam. 
Tel. 0602-660-126. 

MOTOROWE 
Skuter Yamaha Stider, 200 l rok, salon -sprze
dam. Tel. 0604449-356, ()461838-65-72. 
Sprzedam motocykl Yamaha FZ750, 
1989 rok, stan bdb. Tel. 0601-247-603. 
Sprzedam skuter, 1994 rok, oryginał, 
zarejestrowany, stan bdb, silnik chłodzony 
cieczą. Tel. 0506-152-437. 
Sprzedam CZ-350. Tel 0691-711-346. 
Kupię Romet, zarejestrowany. 
Tel. 0603-506-931 po 15.00. 
Skuter Wilga 50, 2005 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-896-130. 
Jawa 350 - sprzedam. Tel. 0509-634-025. 
Jawka 50, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0698-085-007. 
Sprzedam Simsona skuter SR53, 1990 rok. 
Tel. 0691-865-107. 
Skuter. Tel. 0667-286-775. 
Sprzedam motocykl Yamaha XV500, 
1983 rok, stan bdb. Tel 0500-026-827. 
Suzuki GSX 600 F, 200012002 rok, salon 
- sprzedam. Tel. 0880400-936. 
Sprzedam WSK 125. Tel. 0692-100406. 
Sptzedam Rometa bez papierów. 
Tel. 0668-840-049. 
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Jawa 350 TS-sprzcdam. Tel. 0880-327-725. 
Naprawa motocykli i motorowerów. 
Tel. 0691-588-602. 
WSK 125 - sprzedam. Tel. 0665-677-646. 
Jamaha Virago 535, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0696-839-136. 
Motorynkę - sprzedam. Tel. 0504-524-717. 
Sprzedam motocykl Honda Enduro 125/50, 
stan dobiy, opony terenowe i szosowe, zapa
sowe błotniki i plstiki, zarejestrowany - reje
stracja na 50, ubezpieczony, cena 6 tys. zł. 
Tel. 0693-490-702. 
VW Golf, 3-reflektoiy nowe, tanio-sprzedam. 
Tel. 0500-007-881. 
Sprzedam Simsona S5 I, 1984 rok, 
cena 1200 zł. Tel. 0606-976-234. 
Sprzedam MZ 150, 1988 r„ stan idealny, 
cena 1650. Tel. 0888-285-186. 

GARAŻE 

Sprzedam lub wydzierżawię kiosk han<llowy 
12 mkw„ os. Starzyńskiego. 
Tel. 0607-345-852. 
Kiosk. Tel. 0609-855-375. 
Działka 3 ha, w tym: działka budowlana 
3000 mkw„ 2, 70 ha częściowo zalesionę 
- w całości lub do podziału. Zielkowice 25. 
Mieszkanie 75 mkw, cegła- sprzedam. 
Tel. 0504-113-425 
lub po 18.00 046/83749-36. 
Sprzedam działkę leśną, 1400 mkw„ 
Otolice k/Łowicza. Tel. 0221867-52-75. 
Sprzedam bar z wyposążeniern, przy trasie 
A-2. Budynek 220 mkw., działka 1700 mkw. 
Tel. 0603-514-000. 
Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach 
60 mkw., X piętro. Tel. 046/837-32-86. 
Gospodarstwo 2,7 ha z budynkami. 
Tel. 0665-072-555. 
Ogródek działkowy 500 mkw„ przy ul. So
chaczewskiej, dui.a altana, woda, prąd, 
12000 zł. Tel. 046/837-36-35, 0506-998-199. 
Mieszkanie własnościowe 58,20 mkw., 

Do wynajęcia micjm: pod garaż, centrum ul. Bolimowska, cegła - sprzedam. 
Łowicza. Tel. 046/837-83-28, 0604-192-784. Tel. 0691-865-123. 
Kupiędziałkępodgarażprzyul. Tuszewskiej. Sprzedam budynek mieszkalny na wsi. 
Tel. 046//83 7-71-53. Tel. 0500-041-366. 
Do wynajęcia garaż. os. Dąbrowskiego. 
Tel. 046/837-52-27, 
Garaż, os. Broniewskiego - wolny. 
Tel. 0692-101-989. 
Garaż do wynajęcia. os. Topolowa 
Tel. 0692-421-718. 
Sprzedam garaż na osiedlu Kopernika 
w Głownie. Tel. 0693-556-555. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

-----
Sprzedam dzialkę, (woda, prąd) z ma-
łym domkiem (barakowóz), Śkrzynki, 
gm. Baruchowo. Tel. 0509-331-634. 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha 
z budynkami. Bąków Górny 47, 
tel. 046/837-00-26 po 19.00. 
Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami. 
Tel. 0691-715-496. 
~3 mkw„ cegła, I piętro, garaż. 
Tel. 046/837-49-20, 0696-561-963. 
Dom mieszkalny, gospodarczy, działka 1230 
mkw., Sanniki, tel. 0241277-61-24. 
Sprzedam działkę 430 mkw.+ media, ul. Kor
czaka Tel. 0663-557-950, 0663-505438. 
Sprzedam lub wynajmę firmie mies:zlcanie 
3-pokojowe 75 mkw„ parter, 
os. Baczyńskiego. Tel. 0501-340-731, 
0461837-4946, 0696-601-201. 
Sprzedam M-4, 60 mkw., wyremontowane, 
własnościowe, os. Bratkowice + garaż 
- pilnie, tanio. Tel. 0500-651-244. 
Mieszkanie 2-pokojowe, przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 
Sprzedam dom z działką 960 mkw. i garażem 
w Łowiczu. Tel. 046/837-05-15 po 16.00. 
Duża posiadłość I, 7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 
Domek na ogiódkach działkowych 
,,Niedźwiadek" - sprzedam. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 
1,96 ha - Wojewodza, gm. Bielawy. 
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89. 
Sprzedam działki usługowo-budowlane. 
Stnelcew (za czerwoną górą). 
Tel. 046/837-94-89, 0600-729-808 po 16.00. 
Ośrodek W czasowy w Zdworzu prowadzi 
wyprzedaż domków wczasowych z lokaliza
cją. Tel. 0508-321-600. 

Q 

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. 
Okazja: 39 mkw. w Żychlinie, stan bardzo 
dobiy, 40000 zł. Tel. 0661-848-452. 
Oddam ziemię, klasa li, za wykopanie 
stawu. Teł. 0698-334452. 
Działka budowlana I OOO mkw., 
Bednaiy Kolonia, tel. 0506-641-857. 
Sprzedam 1,30 ha z 72budowaniami. 
Stachlew 32 +plan budowy. Tel. 0602-702-741. 
Sprzedam M-4, 60 mkw„ parter, os. Bratkowi
ce. Tel. 0604-182-702. 
Sprzedam łub wynajmę zakład produkcyjny, 
pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-56ł-534. 
Dom z zabudowaniami gospodarczy
mi, z działką 2,60 ha lub bez. 
Tel. 0696-~. 
Budynek mieszkalny, sklep, wulkanizacja, 
Łowicz. Tel. 0502-163-313. 
Sprzedam bloki 50 mkw. + pomieszczenie 
gospodarcze. Jasionna, tel. 0694-143-824, 
046/837-24-26 po 16.00. 
Dom z działką 300 mkw. do remontu, 
os. Górki. Tel. 0609-843-645. 
2 ha ziemi w miejscowości Sadowo, 
gm. Dów. Tel 0604-588-220. 
Gospodalstwo 5,5 ha wraz z budynkami 
)ub budynki Z działką 1,3 ba Łasi=niki 51, I 
gm. Bolimów. Tel. 046/838-82-37, 
0504-350-036. 
Sprzedam działkę w Nieborowie 5200 mkw. 
z domkiem całorocznym, letniskowym, po
mieszczeniem rekreacyjno-socjalnym i gospo
darczym. Na działce znajduje się profesjonal
ny basen kąpielowy I Ox4 m, zadaszony plek
są oraz staw i lasek. Działka pięknie zago
spodarowana. Tel. 0601-310-375 
w godz. 8.00-20.00. 
Sprzedam atrakcyjne rolno-leśne działki bu
dowlane w Zielkowicach. Tel. 0606-902-222. 
Sprzedam gospodarstwo rolne 2,30 ha, 
w tym działkę budowlaną oraz wóz konny, 
Bobrowniki, tel. 046/838-51-72. 
Sprzedam dużą posesję w Łowiczu, 
2 budynki z 3 sklepami, wolnymi; 
budynki gospodarcze i mieszkalne 
z c.o., na głównej ulicy, przy stacji 
PKP. Tel. o46.l837-63-15 wieczorem. 

SprL.edam dom k.Lowicza, stan idealny (me
dia, telewizja, kominek, telefon), 170 mkw. 
wraz z działką 3700 mkw. w tym 1000 mkw. 
sadu. Całość ogrodzona. Tel. 0609-843-090. 
Sprzedam 6 ha ziemi z budynkami, 
Patoki, tel. 0698-189-704 po 20.00. 
Sprzedam dom i budynki gospodarcze na 
dzialce3600 mkw., Zduny, tel. 066(}.514-409. 
51,45 mkw., I piętro, ul. Kwiatowa IO. 
Tel. 0609409-700. 
Sprzedam działkę budowlaną. 
Tel. 0500-204-642 wieczorem. 
Działka. Tel 0502-163-313. 
Sprzedam dom piętrowy, bliźniak, na dzialce 
537 mkw„ Łowicz. Tel. 0603-709-302. 
83 mkw„ cegła, ul. Bolimowska, li piętro 
- sprzedam. Tel. 0604-172-273. 
Sprzedam mieszkanie własnościowe -
31>0kojowe, os. Starzyńskiego, 
Ili piętro, środkowe, wymienione 
okna, grzejniki, urządzenia sanitar
ne, 1700 zł/mkw. (do uzgodnienia). 
Tel. 0661-192..364 po 14.00. 

Działka budowlana 848 mkw. 
ze starodrzewiem, Korabka, media w ulicy. 
Tel. 0668-422-789. 
Sprzedam działkę 5500 mkw., gm. Bolimów, 
16 km od Łowicza. Tel. 046/837-41-08. 
112 bli:iniaka - sprzedam Tel 0665-072-555. 
I ha ziemi, klasa V. Tel. 046/838-9540. 
Sprzedam działkę, ogródki działkowe, 
ul. Łódzka. Tel 046/837-65-45. 
Sprzedam dom w Sochaczewie, os. Karwowo 
- nowy, prawie wykończony. 
Tel. 046/862-88-47, 0503-447-032. 
Sprzedam działkę leśną, dębową 50 n mkw„ 
Głowno, Moczydła 31, nr działki l 09 (do 
zabudowy). Lokali2acja koaystna, 7Jl)edwie 
kilka kilometrów od nowo budowar\ej auto: 
strady północ-południe. Wiadomość: Waj
nikonis, Ustroń Zdrój Manhatan 3 m 37, woj. 
śląskie. Tel. 033/854-26-00. 
Duży dom w Głownie - wynajmę lub sprze
dam. Tel 051 G-048-636. 
Działkę budowlaną, 3000 mkw. w Głownie, 
przy ul. Świerkowtj 29 - sprzedam. 
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808. 
Głowno - dobry punkt - murowany, piętrowy 
dom (media), obszerne zaliudowania gospo
darcze, ogród - sprzedam lub wynajmę. 
Tel. 0600-882-066, 0606-601-00. 

Działkę - sprzedam. Głowno, ul. Sowińskie
go. Tel 0501-395-938. 
M-4, 48 mkw„ osiedle Sikorskiego (Głow
no). Tel. 0600-214-823, 0602-114-823. 
Sprzedam dom l50mkw,Dmosin. 
Tel. 0501-072-004, 0501-143-876. 
Działka Stiyków, 7400 mkw. 
Tel. 0663-395-586. 
Działki, media, okolice Głowna. 
Tel. 0506-402-647. 
Atrakcyjnie położoną działkę budowlaną 
1914 mkw. w Głownie. Tel. 0668-816-813. 
Sprzedam w Głownie pól błi:iniaka 
i budynek gospoda=o-mieszkalny na dzialce 
550 mkw. Tel. 0421719-11-41. 
Sprzedam działkę budowlaną, Stiyków. 
Tel. 0501-535-248. 
Sprzedam działkę 4200 mkw, sad, krzewy. 
Tel. 0421719-71-08. 
Działkę 1250 mkw. - sprzedam Głowno Za
brzeżnia, ul. 18 styC211ia Tel. 0504-184-875. 
Sprzedam działki budowlane, Ludwików 
okolice Skierniewic. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

Zaprasza Kandydatów do szkól średnich 
o uptawnie~iach szkoły publicznej 

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

Nowy atrakcyjny kierunek TECHNIK INFORMATYK !!! 
• Ucea Ogólnokształcące (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 

Polski Związek Motorowy 
OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDÓW 

ŁOWICZ, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81, czynne: pn.-pt. 8-20, sb. 8-16 
DOMANIEWICE, ul. Kolejowa 1 (w bud. SKR), tel. (046) 838-30-85, czynne: pn.-pt. 7-15 

GŁOWNO, ul. Sikorskiego 3, tel. (042) 719-31-98, czynne: pn.-pt. 8-17, sb. 8-14 
WALEWICE (przy stadninie koni), tel. (046) 838-22-75, czynne: pn.-pt. 8-16, sb. 8-14 

• samochodów osobowych • samochodów ciężarowych • autobusów 
• ciągników rolniczych • przyczep • naczep • pojazdów sprowadzanych z zagranicy 

- • pojazdów typu „SAM" • pojazdów powypadkowych 
• pojazdów z instalacją gazową • badań VAT dla urzędu skarbowego 

~ZATRUDNIMY • osobę z uprawnieniami diagnosty samochodowego i instruktora nauki jazdy 
INFORMACJA: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1, tel. (046) 837-39-81 • 
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Sprzedam działkę o powierzchni 2500 mkw. 
wraz z domem do remootu. Tel 0887-062-65 I. 
Sprzedam niedrogo crpalkę wraz z budynka
mi 6000 mkw., Paplin60. Tel. 0697-418-568. 
Sprzedam działkę o powierzchni 3600 mkw. 
z budynkiem gospodarczym o powierzchni 
120 mkw. w Nowym Kaw<µynie. 
Tel. 046/831-40-03, 0663-122-227. 
Działka budowlana 2000 mkw~ media, 
Mokra Lewa. Tel. ~936-142. 
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, Bia
ła Rawska, ul. Polna 24. Tel. 0604-202-425. 
Siedlisko, okolice Skierniewic. 
Tel 0607-275-117. 
Dzialka okolice Wólki Lesiewskiej, 
Rosławowie. Tel. 0607-275-117. 
Sprzedam segment skrajny, Wtdok, 
Skierniewice. Tel. 0601-837-782. 

Sprmdam dzlalkę Rlll1o - budowlaną 
o powlenchnl 5800 .-W. z moiliwo
śclą dokupienia ziemi gorvej klasy 
z lasem o powlemhll 1,75 ha. 
Tel. 0606.-z-756, 0606.-z-776. 
Sprzedam gospodarstwo rolno-budowlane 
w Lesiewie 3,5 ha, przy trasie Rawa Mazo
wiedca, Biała Rawska. Tel. 0603-898--054. 
Sprmdam dom z clzialą, atrakcyjna 
lokalizacja nad z.aiew.n w Sklemle
wlc:ac:h. Allegro, ... aukcji 107898886. 
Tel. 0660-189-404, 046l833-84-e9po18. 
Sprzedam dzialkt budowlaną 
z budynkmnl 1000 "*w„ 
Miedniewice. Tel. 0601-3US-67. 
Sprzedam dom w Radziwillowie Mazowiec
kim, działka 1800 mkw. Tel. 046/833-78-55. 

Sprzedam dzlalki.=i;o - budowla-
ną, 2 heklary. Tel 17-443. 
Sprzedam dom z clzialą, atrakcyjna 
k)kaPnqa, nad ZaleMln w Sklemle
wk:ach. Tel O 461833-84-a po 18.00. 
Mieszkanie 37 mkw., I pięno, pokój, kuchnia, 
Skierniewice. Teł. 046/835-90-78. 
Sprzedam mieszkanie 58 mkw., osiedle Wi
dok i działkę rekreacyjną"500 mkw., z dom
kiem nn.-owanym. Tel. 0504--066-316. 
Dom komfooowy na działce 648 mkw. 
Doskonała lokali7.acja. 
Tel. 046/835-10-24 po 17. 
Sprzedam działki budowlane, 
Sierakowice Lewe. Tel. 0604-26-27-59. 
Działki budowlane, Strobów. 
Tel. 0504-129-855. 
Mieszkanie 84 mkw., parlir, blisko PKP, 
4 ideo.ie. blok z cegły, Łowicz. 
Tel. 046/832-10-34, 0604-196-356. 
Sprzedam dom w Skiemiewicach, 
ul. Ziołowa. Tel. 0503-950-427. 
Komfortowy dom, budynki na dzialalność 
I OOO mkw., działka 3,6 ha, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-912. 

KUPIĘ DZIAŁKĘ, ZIEMIĘ, GOSPODAR- Mał7.eń.5two z dzieckiem wynajmie kawaler
STWO ROLNE W ŁOWICZU LUB OKO- kę w Łowiczu - tanio. Tel. 0503-332-852. 
UCY. TEL 0601-257--098. 
Pilnie - mieszkanie 20 mkw., parter, I piętro, 
c.o. Tel. 0608-758-221, 046/837-72-61. 
Niedrogo kupię kawalerkę, może być do re
monru. Tel. 046/837-74-96, 0660-715-436. 
Kupię kawaled<ę lub pokój z kuchnią 
I lub Il piętro w Łowiczu Tel. 0507-945-532. 
Kupię działkę w Bolimowie nad Zalewem. 
Tel. 0694-272-724. 
Kupię ok. 45 mkw., w cegle, 
centnun ŁowiC7a Tel. 0506-109-914. 
Kuplę dzlalkę budowlaną w Łyszko
wicach lub okolicy. Tel. 0503--065-795. 
Kupię mieszkanie M-4 lub M-5, os. Dąbrow
skiego lub Bratkowice. Tel 0695-406-092. 
Mieszkanie do 50 - 60 mkw, 
os. Starzyńskiego lub Dąbrowskiego 
- kupię. Tel. 0663-030-363. 
Mieszkanie 3 pokoje, 48 mkw, 
os. Stuzyńslciego. Tel. 0600-661-829. 
Mieszkanie 2-pokojowe w Łowiczu kupię. 
Tel 0504-510-276 po 17.00. 
Mały domek łub M-4 z c.o., w Głownie 
- kupię. Tel 0693-083-089. 

Wynajmę mieszkanie u=iwym srudentom, 
os. Tkaczew, I piętro. 
Tel. 046/838-15-04 po 20.00. 
Do wynajęcia dom na sklep łub bar 
w Złakowie Borowym. Tel 0607-809-288. 
Do wynajęcia lokal na działalność gospo
darczą o pow. 18 mkw. Łowicz, 
ul. Nowy Rynek 18, tel. 0501-351-738. 
Lokal na dzialaloość, 40 mkw. 
Tel. 046/837-10-69. 
Pokoje do wynajęcia dla studentów. 
Łowicz, tel. 046/837-44-50. 
Do wydzierżawienia łąka w Kompinie. 
Tel. 0665-726-760. 
Wynajmę kawaled<ę samotnej osobie - lanio. 
Tel. 0880-037-474. 

Wynajmę pok~ w Warszawie-O:Dtrum. 
Tel. 046/837-71-19. 
Mieszkanie do wynajęcia, os. Bratkowice. 
Tel. 0695-989-832. 
Do wynajęcia lokal w Głownie o powiench
ni 130 mkw., media, sila. Tel. 0691-870-575. 
Budynek na działalność gospodarczą 
(piekarnia, cukiernia lub inne). 
Tel. 042/719-24-93. Kupię mieszkanie 2-pokojowe w blokach 

w Głownie, I piętro. Tel. 042/719-11-41. Tanie noclegi na IO osób w Głownie. 
Poszukuję domek na letnisko, Bra1Ds'Zewice. Tel. 0698-783-854. 
Tel. 0606-901-938. Slclep do wynajęcia w Głownie. 
Kupię mieszkanie 40-50 mkw., Skierniewice. Tel. 0600-6!2-688. 
Tel. 0607-996-757. Do wynajęcia M-3, Głowno, Kopernika. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Biura w centrum Łowicza 
- do wynaftc:iL Tel. 0602-192-c&a 
Lokal do wynajęcia w centrum 
Tel. 0660-826-631. 
PC>SZUkujf lokalu do wynajęcia 
o pow.~ .-W. na Starym Rynku, 
Zduńskiej, Nowym Rynku lub $tani
slawsklego lub przyjmę wspólnika 
do prZlljfcia wlękezej powierzchni. 
Oferta widna do 15 sierpnia 2006. 
Tel. 0601-&0-880, 046/837-71-77. 
PSS ,,$polem" w Łowic:zu,.stary Ry
nek 4 wydzierżawi lokal o' pow. 60 
mkw. przy ul. Powstańców 10G (przy 
sldepie meblowym) oraz pomieszcze-=. 35 mkw. po zaldadzie fry

os. Kostka 20. 
el 046l837 ...... 837-42.al. 
Poszukuję mies7Jcania do wynajęcia M-2 
lub M-3 w blokach, umeblowane. 
Tel. 0697-880-644. 
Do wynajęcia mieszkanie. 
Tel. 0509-634-001. 

Tel. 042/7192-110 po 21.\)0. 
Do wynajęcia lokale mieszkalne, Łódź, 
ul. Miela.arskiego 21, blisko Manufuktury. 
Tel. 0600-827-030. 
Do wynajęcia mieszkanie 30 mkw., 
umeblowane w Głownie. Tel 0506-258-400. 
Do wynajęcia lokal produkcyjno - magazy
nowy, 55 mkw., cały podpiwniczony, W!<l)'St
kie media. Tel. 0500-007-881. 
Głowno:. dom do wynajęcia. 
Tel. 0889-320-787. 
Do wynajęcia lokal na biW"O, usługi, 20 mkw., 
Głowno. Tel. 042/710-70-92 po 20.00. 
Do wynajęcia lokal ma dzialałoość 
gospodarczą 85 mkw., Skierniewice. 
Tel. 0608-024-207. 
Poszukuję do wynajęcia domku lub miesz
kania, Rawka lub okolice. Tel. 0606-853-059. 
Poszukuję (PO wakacjach) rrMgo 
21J(lkofowego mieszkania, najle 
piej umilblowai iego w Sklemlewlcac:h. 
Tel. 0660-18M04. 
Wynajmę dom lub mieszkanie wneblowane 
dla pracowników od lipca na okres 3 miesi~ 
cy. Tel 0501-786-518. 

Sprzedam lub zamienię dom na wsi na mały Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza. 
dom w Skiemiewicach. Tel. 0605-33-01-55. Tel. 046/837-89-67. 

Szulcam lokalu do wynajęcia na działalność 
biurowo-szkoleniową w centnun Rawy. 
Tel. 0501-756-584. 

Sprz.edam narożny segment, komfortowo 
wykoóczooy I 40 mkw. nad Zalewem 
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0606-952-277. 
Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 
Sprzedam działki okolice Rawy Mazowiec
kitj. Tel. 0694-275-0'J7. 

Wynajmę firmie mieszkanie w bloku 
w Łowiczu. Tel. 0600-365-799. 
Do wynajęcia lokal w centrum Łowicza. 
Tel. 0600-365-799. 
Lokal o powlem:hnl 30 mkw., na tar
goWicy w Łowiczu. Korzystna cena. 
Tel.~-672. 

Do wynajęcia mieszkanie M-3, 
osiedle Widok. Tel. 046/855-86-36 po 19. 
Do wynajęcia budynki - hale na dzialalność 
700 mkw., Skierniewice. Tel. 0512,130-733. 

KUPNO • RÓŻNE 
Kupię siatkę ogrodzeniową, używaną, 
spawark.ęjednofazową, Tel. 046/837-46-32. 
Kupię rower · dla chłopca 8-letniego. 
Tel. 0605-591-610. 
Piaskarkę do czyszczenia metaltL 
Tel. 0504-105-141. 
Kupię szare, nieużywane karty Cyfiyt. 
Tel. 0511-495-234. 
Płacimy wysokie ceny 23 zużyte katalizatory 
samochodowe (od 120 zł). oraz miedź, mo
siądz. aluminium, chłodnice, stal kwasood
porną, ołów z nal, cynk, nikiel. 
Łowicz, ul. Klickiego 66. 

Kupię wózek bliźniak, wielofunkcyjny. 
Tel. 0607-516-966. 

Roje pszczele - kuplę. 
Tel. 0607-364--068. 
Przyjmę ziemię. Tel. 0600.;217-656. 
Kupię przedwojenne przedmioty 
i radia ELEKTRIT. Tel 0887-221-227. 
Kupię prz:ycupkę do remonru 
z dokumentami. Tel. 0513-876-819. 
Kupię opony do ciągnika C-60, Ursus. 
Tel. 046/814-21-17. 
Kupię przycz.epkę jednoosiową wywrotkę 
i wagę samochodową. Tel. 0695-442-445. 

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

Opony uiywane - Importer. 
Tel. 046/837-014!0, 0602-133-182. 
Sprzedam prz:µepkę kempingową N"iewia
dów N-I 26, 1989 rok. Tel. 0604-236-4 I 7. 
Oddam kamienie budowlane 23 rozbiórlcę. 
Tel. 046/838-13-17, 0668-163-501. 
Konsolę PlayStation - sprzedam. 
Tel. 046/837-81-91. 
Meble do slclepu odzieżowego, stan bdb, 
kolor jasny klon. Tel. 0502-270-400. 
Podgrzewacz pr7.eplywowy Siemens. 
Tel. 046/838-62-44. 
Komputer z monitorem - tanio. 
Tel. 0500-204-559. 
Glebogryzarl<ę spalinową, ogrodową. 
Tel. 0604-208-087. 
Huśtawka ogrodowa, wylcaszarlca Stibl 
w całości łub na części. Tel. 0600-953-269. 
Nowy fotelik samochodowy Maxi-Cosi 
Rodi, 15-36 kg. Tel. 0600-993-064. 
Fotelik samochodowy Bebe Confort - lseos, 
od O. I 8 kg - nowy. Tel. 0600-993-064. 
Fotelik - nosidełko Bebe-Confort Creatis, 
O - 15 kg- nowy. Tel. 0600-993-064. 
Suknia ślubna, l'07JTI. 44. Tel. 0602-534-524. 
Sprzedam dwa wełniaki łowickie, damskie, 
du7.e + skrzynię. Tel. 0608-359-373. 
Sprzedam grzejniki żeliwne. 
Tel. 046/837-40-79. 

Hurtowa cena okien. 
Łowicz, ul. Stanisławskiego 9. 
Piec miałowy, 4-mctrowy, używany. 
Tel. 0607-316-858. 
Skrzynki plastikowe 15 kg, w ciągłej spize
daży, 8,50 zł/szt oferuje Zrzeszenie Plantato-
rów Owoców i Warzyw w Łowiczu, · 
ul. Blich I O, tel. 046/830-00-36. 
Komputer. Tel. 0503-699-872. 
Drukarka laserowa. Tel 0503-699-872. 
Odzież używana 3 zł/kg. Tel. 0501-153-909. 
Regał czarny - tanio. Tel. 0608-466-473. 
Nokia 341 O; Siemens A52; radioodtwaizacz 
samochodowy; magnetowid Panasonic. 
Tel. 0510-491-214. 
Pralki, lodówki, zamrażarki, 
zmywartd, (gat li). Tel. 0510-158-880. 
Sprężadca 2-tłokowa Wan, wydajność 
20 m3/godz. Tel. 0605-896-130. 
Cegła max. Mysiaków, tel. 0692-101-976. 
Zbiomlld plastikowe 1000 I, 
na palecie. Tel. 0697~-630. 
Drewno opalowe. Tel. 060>224-393. 
Słupki ogrodmliowe 3''x2,2m, tregiy. 
Tel. 0660-058-590 po 18.00. 
Sprzedam kosę spalioową Cabrio 1,6 KW, 
na gwarancji. Tel. 046/838-59-65. 
Nowe dizwi balkonowe z demontażu. 
Tel. 046/837-78-26. 
Piec oltjowo-gazowy De Dietrich 
+ zbiornik 2000 I. Tel. 0602-875-904, 
046/830-32-46. 
Przyczepę campingową, felgi do Opel Fron
ter 16 cali - 4 sztuki, wentylatory duż.e, 
elektrowciągi 1,61, 3t, grzejniki ż.eliwne. 
Tel. 081l9-561-534. 
Silniki elektrycme 35kW, 25kW, 22kW, 
15kW i inne, strugarkę do metalu, lampy 
oświetleniowe zewnętrzne ( 2 szt), 87.atki 
ubraniowe metalowe, fiezarlca do drewna. 
Tel. 0889-561:534. 
Spr=l8ż pieców c.o. weglowycb, mialowycb, 
na eko-groszdc i C7.ęŚCi hydraulicznych. 
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 
Sprzedam lcltj do <li-rewa 75 kg 23 100 zł. 
Tel. 0607-168-196. 
Sprzedam czubki plastikowe (czarne) 
do ogrod7.enia metalowego z profillL 
Tel. 046/837-24-16. 
Aparat cyfrowy, telefony komórlcowe, 
komputer, DVD, komar, skuter. Na sms-y nie 
odpowiadam. Tel. 0608-872-100 po 17.00. 
Sprzedam 2'itmię badanązdowo=n 
i rabatem. Tel. 046/837-13-64 po 21.00. 
Sprzedam pompę Grundfos JPG, I OO ~ 
Polesie. Tel. 0509-012-033. 
Wełniaki łowickie. Tel. 0692-101-989. 
Sprzedam akordeon włoski Firotti, 
kość słoniowa, 90 basów; Weltmneister 80, 
czarny. Tel. 0501-672-903. 
Sprzedam wersalkę. Tel. 046/837-52-27. 
W&zclr. Cllicco, stan bdb. Tel. 0661-192-367. 
Piec „Żubr" (typ Mode Rator), pali wszyst
ko, głównie miał, sterowanie elektroniczne, 
dmuchawa, możliwość sterowania z pokoju, 
20kW (1,5 mkw.). Tel. 0606-295-590 
po 15.00. 

Sprzedam zamrażarkę, segment młodzieżowy, 
kanapę dwuosobową, wieżę dużą i małą. _ 
TI:I. 046/839-63-26. 
Sprzedam kolektor słoneczny 1,5 kW, 
małą elektrownię wiatrową, krajzegę. 
Tel. 0603-184-796. 
Sprzedam pustak I 2, ceglę paloną 
pojedynczą. Tel. 046/837-88-74 po 21.00. 
Sprzedam 3 szt olszyny na pnilL 
Tel. 046/837-10-69. 
Sprzedam maszyny stolarskie: grubościów
ka, fiezarlca dolnowrzecionowa, pilarka 
z wyrówniarlcą, szlifierka ta.Wowa, 
dłutownica łańcuchowa. Tel 0501-232-919. 
Meble do maltj kuchni - tanio. 
Tel. 0507-105-120. 
Podłogi: dąb czerwony, jesion, jabłoń, 
czeremia oraz sztachety (wszystkie wymia
ry). Tel. 0691-122-204. 
Teleobiektyw 10/100 z filtrami. 
Tel. 046/837-41-08. 
Sagem my400x. Tel 0697-923-478. 
Telewiz.or Sony 29"- 100 Hz; panoramiczne 
29"- 100 Hz, 32" - 100 Hz, PiP srebrne. 
Tel. 0606-525-696. 
Produkcja I spnedaż: ogrodzenia 
betonowe (z montatem), kostka bru
kowa (z układaniem), daszki na słup
ki, kolumny wspierające do budyn
ków, fontanny i figury ogrodowe, prze
plywy, plyty kamleme I eko. 
Łowicz, os. Górki, ul. Łęczycka 116, 
btl. 046/837-12-15, 0600-328-025. 
Fotelik samochodowy 0-18 kg, 
w&zclr. Deltim (gondola + spacerówka). 
Tel. 0502-037-741. 
Sprzedam akordeon 120 basów Wel1meister 
konsona. Tel. 046/830-39-88 wieczorem. 
Sprzedam28mpr?.eWoduwgumie4xlOOPD, 
25zł(I mb. Tel 0607-090-232. . 
Sprzedam suknie ślubną ecru, l'07JTI. 36-38. 
Tel. 0605-575-848. 
Sprzedam piec oltjowy jednofunkcyjny 
z pahtikiem - lanio. Tel. 0606-387-535. 
Zamrażarka nowa, 5-Sl11fladkowa. 
Tel. 0694-783-924. 
Nowe drzwi balkonowe - tanio. 
Tel. 0691.a3CMl34. 
Okna, dizwi PCV, używane i nowe. 
Duży wybór, niedrogo. 
Krzyszkowice k.Piątku, tel. 0602-617-895. 
Betoniarlca i plug 4-skibowy. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 
Sprzedam pustaki stropowe Teriva, 
styropian twardy 5. Tel. 0504-010-956. 
Sprzedam meble kucbeme, s:z.afi; ubraniową 
i segment pokojowy. Tel. 0503-869-518. 
Blacha 3mm, I 25x250, ocynkowana. 
Tel. 0605-896-130. 
Stemple budowlane 250 szt 
Tel. 0608-037-669. 
Sprzedam drewno na konstrukcję dachu, P=
tarte, sezonowane - tanio. Tel. 0693-115-320. 
Sprzedam piec miałowy, używany, 
o powieu.chni grzewcztj 3 mkw., typ koiła 
KWMS, 2003 rok. Tel. 06©-048-076. 
Sprzedam 2 stebnówki i dwuigłwkę 
TEXTIMA, rednrekę RIMOLDI. 

Sp-mlamdziałkę 13001Dtw.z<kmem50mkw. 
do remontu. Rylsk. Tel. 0888-084-267. 

Do wynajtcla lokal 55 mkw., Głowno. 
Tel. 046/837-45-41. 

Wynajmę lokal w centrum Blalej Raw
skiej o pow. 50 mkw. na dzialalność 
handloMHlslugową: frpjer, gabinet 
kosmetyczny, solarium, sklep itp. 
Tel. 0504-414-710. 
Dowynajęciapli>,,Mirow.mPiwnica"wcen- Sprz.edam akordeon. Tel 046/862-99-10. 
tnm Rawy MaroWieckie:j Tel.oro&-952-277. Komplet ruuzynek i gwintowników, zbior

Drewno kominkowe. Tel. 0886-427-375. 
Sprzedam maszyny szwalnicze. 
Tel. 0693-824-708. 

Tel. 046/874-72-45. 
Piec do centralnego sprzedam 13 KW, 

Sprzedam dom na osiedlu 7.adębie 
nad zalewem. Tel. 046/833-05-83. 

Wynajmę pomieszczenie na magazyn. 
Tel. 0607-168-196. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 

160 mkw. w centrum Rawy (Piwnica) 
Wyszyńskiego I Tel. 0606-952-277. NIERUCHOMOŚCI 

-KUPNO 

Przyjmę na stancję - paniom. 
Tel. 046/837-57-77. 
Do wynajęcia lokale biW"Owe, Łowicz, Wynajmę r:z>;f,ć pizzerii na kawiarenkę 

inten;ietową itp. Rawa Mazowiecka ul. Stanisławskiego 25a, tel 0609-135-407. ul. Wyszyńskiego I. Tel. 0606-942-277. 
Szukam małego mieszkania w cenlrum Łowi Lokal do wynajęcia. Tel. 046/837-32-54. Do wynajęcia plac 950 mkw., magazyn 50 

mkw., biW"O, parking w cenlrum Rawy Mazo
wieckitj ul. Mickiewicza. Tel. 0606-_952-277. 

cza. Tel. 0511-36-85-21 w godzinach popo- Dowynajęcia2pokoje, Warszawa-centrum. 
tudniowych. Tel. 0503-137-226, 0221633-92-63 po 18.00. 

BRAMY •• HORMANN 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: f(.OMfORfA 
O bramy garażowe EGANCJ 
O bramy przemysłowe I El. 
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, O 606 941 304 

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 Głownie przy ul. Traugutta, 
• blisko stacji kolejowej i drogi Łódź-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 nr tel. (042) 637·23-91 
lub (042) 637·37·75 

I I e-mail: dete21ido@lidolodz.com.pl "' 

WIELKA~~~ KREDYTY 
OBNIZKA GOTĆWKOWE,SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

EN 95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
99-400 ŁOWICZ, UL. DŁUGA 20 D 

- tel, 0•696·016..005 R-899 

GŁOWNO ul ZGIERSKA 
(sklep w budynku poczty 
- dawna telekomunikacja) 

nik aluminiowy I 500 I, łańcuchy do ,,Raka" 
1/2 cala, wiertarlca stołowa, nożyce do bla
chy 3mm. Tel. 046/837-27-05 po 20.00. 
Sprzedam sprężarkę WD53, 1989 rok. 

· Tel. 0607-172-782. 

Ubijak Waker 500 - sprzedam. 
Tel. 0880-653-590. 
Wypożyczam rusztowania warnzawskie. 
Tel. 046/837-32-82. 
Tunel foliowy 6x30 m + system nawadniają
co-dozujący - sprzedam. Tel. 046/838-56-74, 
0505-949-957. 
Rusz.towania wruszawskie, betoniarki - czę
ści zamienne, naprawa. Tel. 0510-124-700. 
Meble - całkowita wYprzedaż do 70% 
wartości. Tel. 060~~58. 

Sprzedam bramę(furtka w bramie). 
Tel. 0889-186-187. 
Nowy piec węgłowy; segment pokojowy, 
wys. 2,4m, szer. 3,60m; segment kuchenny, 
dl. 3,4m(góme i dolne szafki); prałkaautoma
tyC2lla, nowa; kuchnia gazowa z butlą, 
Tel. 0505-098-260. 
Skrzypce. Tel. 0691-265-469. 
Komputer Pentium II. Tel. 0606-714-209. 
Sprzedam wersalkę i cztery krzesła wyścieła
ne, s1an bdb, cena do uzgodnienia. 
Wiadomość: Bobrowniki 181. 
Wózek dziecięcy, mało używany. 
Tel. 0608-571-249. 
Eternit drobnofałisty (nowy) - sprzedam. 
Tel. 0606-324-970. 

~tan dobry, niedrogo. Tel. 046/874-13-93 
wieczorem 
Piec o.c. Tel. 0603-609-674. 
Rower dziecinny Magnum -spm!dam. 
Tel. 0602-136-360. 
Tanio sprzedam segment, wersalkę, 
zlewozmywak stalowy, dizwi łazienkowe. 
Tel. 0421719-19-83. 
Kompletne wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego. Tel. 0693-10-66-74. 
Kontener budowlany. Tel 0693-10-66-74. 
Sprzedam wózek widłowy RAK, I 990 rok, 
nowe opony w oryginale. Tel 0509-083-222. 
Bagażnik do Seicento, fotele do busa (lami
nat). Tel. 0692-387-028. 
Sztachetki ogrodowe. Tel. 0693-106-674. 

TOPY 
T-SHIRTY 

SPODNIE RYBACZKI PASKI 
SZALE SPÓDNICE ŻAKIETY 

Brandtex ShopKodan ul. Powstańców 6, tel. 046 839-44-06 ~ 
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U nil.s ztiajdzitsz wszystkie leki w hurtowej cenie 
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Sprzedam wagę inwentarską I t 
Tel. 0889-320-787. 
Telewiwr 28" Grundig - 300 zł, 
telewizor 14"-150zł,rowerdamski-120zł. 
Tel. 0880-032-933. 
Kosiarki; rotacyjną, silniki elektryczne, mo
tor, reduktor- sprz.cdam. Tel. 0421719-59-36. 
Sprzedam bramę. 
Tel. 0421719-98-39 do 17.00. 
Sprzedam f0<1epian antyk, sprawny w dobrym 
stanie. Tel. O 461833--01-63, 0697-999-307. 
Sprzedam lokal magazynowo - handlowy 
400 mkw. oraz przyległy budynek mies:zkal
ny 80 mkw. z działką 1600 mkw. w centrum 
Skierniewic. Tel. 0608-525-25 l. 

Avon - zostań konsultantką a otrzymasz 
w prezencie kosmetyki, biżuterię, zegarek, 
torbę. Tel. 046/838-=60-60, 0663-766-602. 
Spu.edaż perfum - odpowiedniki 
oryginalnych zapachów. Wysoka prowizja. 
Tel. 0461838-60-60, 0663-766-602. 
Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 0607-109-599, 0694-901--063. 
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie 
rolno-hodowlanym, bydło mleczne. 
Wyżywienie na miejscu. Tel. 0888-283-376. 
Pilnie zatrudnię ekspedientkę do skle
pu gm. Kocierzew. 0607--08!Mi10. 
Poszukuję opiekunki do dzieci. 
Tel. 0509-~1. 

Tanie grzanie. Piece CO. Automaty, Zatrudnię kierowcę C, E, kraj. 
zasyp węgla co Sdni, domy 220 mkw., Tel. 0604-557-182. 
cena 5300 zł, piece 1500 mkw. cena 25000 zł. Zatrudnię kierowcę (teren kraju), mile widzia-
Tel.0665-678-529. ne doświadczenie. Tel. 0603-993--060. 
Sprzedam segment,,Kopemik", komodę, wy
poczynek (mahoń), stan dobry. 
Tel. 046/833-14-08 po 18-tej, 0608-518-609. 
Sprzedam 1Unel foliowy. Tel. 046/838-60-1 O. 
Lubianki plastikowe, używane, 
tanio sprzedam. Tel. 0502-628-499. 
Sprzedam stoły z ławkami drewniane, 
huśtawki. Tel. 0603-415-780. 
Sprzedam becz.ki 15000 Litrów na wodę, 
maszt do w62ka WW, dmuchawę do siana. 
Tel. 0697-326-404. 
Sprzedam zaby1kową sieczkarnię, magiel. 
Tel. 0007-996-757. ' 
Sprzedam piec miałowy CO, do ogrzania 
powierzohni 200 mkw., w dobrym stanie, 
tanio. Tel. 046/831-25--07. 
Sprzedam prasę ,,Mac Comik". 
Tel. 051H!94-195. 
Śrutownik „Bąk" mało używany - sprzedam. 
Tel. O 461835-13-64. 
Spu.edaż ziemi ogrodowej, piasku, 
n7żny asortyment i szlaki, przywieziemy 
na miejsce. Tel. 0601-33-88-13. 
Sprzedam stare meble. 
Tel. 0660-189-404, 046/833-84-69 po 18. 
Sprzedam skórz.ane i nie tylko - kanapy, 
wypoczynki, fotele (używane). 
Tel. 046/832-22-32, 0505--05-35-52 
Sprzedam maszynę do szycia i pisania 
Te!. 046/8~4-92-20. 
Sprzedam niedrogo cykliniarkę bębnową 
w bardzo dobrym stanie. Pilnie. 
Tel. 046/833-37-45. 
Sprzedam szklarnię 600 m, komin 2 piece, 
13 tys. Tel. ()606.529-316. 
Sprzedam wózek dziecięcy deltim, 2-funkcyj
ny. Malo używany. Tel 0604-283-950. 

Spi:zedam podkOSlfilkę spalinową 
(bardzo mało używaną). 
Tel. 046/835-90-83, 0605-153-206. 
Sprzedam wyposażenie i wystrój pubu, 
zmywarkę, rożen, stół do pizzy, lodówki itp. 
Tel. 046/814-51-21. 
Sprzedam Akordeon Niemiecki ,,Hess" 
80-basowy, cena 350 zł. Rawa Mazowiecka. 
Tel. 046/814-22--01. 
Sprzedam prasę Z-203. 
Tel. 046/815-23-23 wieczorem. 
Sprzedam bardzo tanio dtm:go kasztana 
na pniu, okolice Rawy. Tel. 0698-898-708. 
Sprzedam przyczepkę do Fiata 126, brak OO. 
kumentów okolice Rawy. Tel. 0667-319-720. 
Sprzedam drewno opałowe metry sosnowe 
okolice Rawy. Tel 044(712-26-64. 
Sprzedam zbiorniki I OOO Litrów., 
Tel. 0602-660-126. 

PRACA 
Zwrot podatku z pracy - Niemcy, 
Europa Zachodnia Tel. 071-385-20-18. 
Miody, wykształcenie średnie - matura, 
uregulowana służba wojskowa, stolarz me
blowy z praktyką, prawo ja7.dy kat B 
- podejmie pracę. Tel 0501-707-657. 
Zatrudnię do prac wykończeniowych. 
Tel. 0501--074-060. 
Jeżeli poszukujesz ciekawego i do
chodowego zajęcia oraz chcesz się 
rozwijać zawodowo, zadzwoń do 
menadżera sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowo..fianansowych 
i Otwartego Funduszu Emerytalnego. 
Tel. 0501-725-143. 
Zatrudnię fryzjerlcę. Tel. 0604-108-443. 
Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, krojczych 
i osoby na wykańczalnię. Tel. 0601-635--056. 
Zatrudnię szwaczki i osobę_ na overlock. 
Tel. ()606.958-480. 
Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic. 
Tel. 0665-202-100. 
Pizzermena - 23trudnię, możliwość 
przyuczenia Tel. 0602-797-678. 
Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 046/838-49-28 wieczorem. 
Maxkom Sp. z o.o. zatrudni kominia
rzy, pracowników fizycznych od za
raz. CV wysyłać na e-mail: rekruta
cja@maxkom.prx.pl,fax 022/729-20-02, 
05-807 Pod(\owa Leśna, box 20. 
Zatrudnię kucharkę. 
Zduny, tel. 0601-439-65"7. 
Asystentka stomatologiczna podejmie pracę. 
Tel. 0607-522-343. 
Zatrudnię odpowiedzialnego mechanika 
samochodowego. Tel. 0509--020-870. 
Zatrudnię glazurnika, hydraulika. 
Tel. 0501--074-060. 
~dnię do zbioru truskawek, 
pr.11:a akordowa. Tel. 0668-165-&45. 
Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam 
- niedrogo. Tel. 0663-126-389. 
Zatrudnię murarza na Ytong. 
Tel. 0604442-644. 

Chałupniczo, szycie dzianiny zlecę. 
Tel. 0514-416-744. 
Zatrudnię ludzi do zbioru bobu. 
Jel. 0697-693-641, 046/838-12--07. 
Przyjmę do pracy w Nieborowie doświad
czonego kucharza lub kucharkę i kelnerkę. 
Tel. 0697-997-220. 
Zatrudnię panie do zbierania truskawek. 
Tel. 0661-732-557. 
Zatrudnię dziewczyny do pracy w barze 
w Londynie, praca min 3 miesiące. 
Tel. 0886-805-85 l. 
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0509-101-123. 
Zatrudnię ekspedientkę, sklep w Ło
wiczu o branży spożywczo-monopo
lowej, znajO(llOŚĆ kasy fiskalnej, 
wiek do 30 lat Tel 0696-398-832. 

Zatrudnię do ~ioru truskawek. 
Tel. 046/838--03-95, 0606-441-586. 
Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek, 
zarobki: ponad 100 zł. Szczegóły do 
uzgodnienia Teł. ~78-590. 

Zatrudnię murarza Tel. 0606-336-257. 
Szwaczki - zatrudnię. Tel 0608-637--060. 
Salon KIA w Łowiczu zatrudni: 
sprzedawcę, mechanika samochodowego. 
Tel 0512-329-91 l. 
Salon Meblowy w Łowiczu poszukuje pra
OOWnika: sp:redaWcę. ~ wyksljalre
oie min śreckJie, mYornOOć konµitera i i:wogra
mów graficznych. Oferty prosimy przesyłać 
na adres <>-mail: zbyszekgalaj@m-ka.pl 

Firma poszukuje studenta do ~a 
korespondencji. Tel. 0605--033-051. 
Poszukuję do pracy na stanowisku elektro
monter, prawo jazdy kat C, praca na wysoko
ści. Tel. 0601-946-330. 
Zatrudnię do zbioru truskawek:. 
Tel. 046/838-70-88. 
Zatrudnimy pracowników przy utrzymaniu 
zieleni na terenie Łowicza, prawo ja7.dy 
kat B. Tel. 0604-230-734 - dzwonić 
od poniedziałku dri piątku po 20.00. 
Firma dziewiarska z Łowicza zatrudni kobie
ty (najchętniej studentki zaoczne), nawykań
czanie skrupet. Praca w system 3-zrnianowym. 
Tel. 0604-118-598. 
Zatrudnię kierowcę C +E, kraj, dobre zarobki. 
Tel. 0698-825-506. 
Fuma dziewiria przyjmie do pracy: 
dziewiarza, konserwatora, osoby do formo
wania i farliowania skrupet. 
Tel. 0601-332-896 po 16.00. 
Zatrudnimy pracownika do eksportu 
- prawo celne. Tel. 046/837-62-77. 
Pilnie zatrudnię pomocnika mwwza. 
Tel. 046/839-63-72. 
Zaopiekuję się dzieckiero lub osobą chorą, 
z doświadczeniem, operatywna. 
Tel. 461837-44-50. 
Zatrudnię młodą, energiczną do sklepu spo
fywczego w Łowiczu. Mile widziana osoba 
po szkole handli>wej. Tel. 0502-110-426. 
Zatrudnię w gospodarmwie rolnym, 
zakwaterowanie. Tel. 0605-695-882. 
Zatrudnię kierowcę C +E, transport krajowy. 
Tel. 0605--061-361. 
Zatrudnię kobietę do pracy w pizzerii 
przy obsłudze klientów Tel. 0602-797-678. 
Przyjmę natychmiast osoby do zbioru truska
wek, z możliwością noclegu. 
Tel. 0501-649-392 po 20.00. 
Zatrudnię ludzi do zbioru bobu. 
Tel. 0609-670-502. 
Przyjmę stażystkę do pracy w restawacji 
w Nieborowie. Tel. 0698-342-81 l. 
Przyjmę do pracy przy zbiorze bobru 
i og&ków. Tel. 046/838-48-42 po 22.00. 
Zatrudnię blacharza i lakiernika. 
Łowicz, tel. 046/837-44-22, 0602-786-412. 
Przyjmę 2 OSQby do rwania truskawek 
Tel. 046/838-48-32, 0507-209--008. 
_Operatywną osobę do pracy na rynku 
- zatrudnię. Tel. 0695-774-284. 
Przyjmę pracę, m grupa inwalidztwa, 
wykształcenie średnie. Tel. 0668-210-141. 
Zatrudnię mężczyzn<; na budowę. 
tel. 0691-768-996. 
Lekka praca w sadzie. 
Tel. 0665-611-688. 
Zatrudnię kierowcę kal C+E w transpon:ie 
międzynarodowym. Tel. 0606-444-846. 
Zatrudnię na okres żniw kombajni
stów z uprawnieniami. 
Tel.~79. 

Zatrudnię kierowcę C, C+E 
oraz mechanika samochodów 
ciężarowych. Teł. 0607-267-278. 

Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-551-060. 
Zatrudnię szwacz.ki do szycia bluzek 
z dzianiny. Tel. 0607-443-788. 

'*on - be-zpialne zapisy, super prezenty. 
Sms/tel. 0501--032-348, 0421719-44-47. 
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Avon - bez.płatne zapisy, super prezenty. 
' Tel./Sms 0696-917--023. 
Ubojnia drobiu - zatrudni. 
Tel. 042/719-56-78. 
Zlecę prace hydrauliczne samodziel
nemu instalatorowi. Tel. 0604-254-205. 
Zatrudnię szwaczki, mile widziany cały 
zespół, prasowaczkę, stała praca 
Firma o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Tel. 0421710-89-94, 0661-918-208. 
Serwis :zatrudni mechaników 
i elektromechanika samochodowego. 
Tel. 0421719-29-37. 
Zatrudnię szwaczki na dzianinę. • 
Tel. 0421719-38-04, 060~10-884. 
Dyspozycyjny, doświadczony, kierowca 
kat B - kraj, uprawnienia na wózki widiowe, 
pilnie szuka pracy. Tel. 0692-747-704. 
Zatrudnię do zbioru truskawek, 
z okolic Giowna, Strykowa i Bratoszewic. 
Plantacja znajduje się w Kalinowie. 
Tel. 0421719-61-97, po 20.00. 
Zatrudnię SZW11C2ki, dzianina Głowno. 
Tel. 0602-106-919. 
Zatrudnię kierowcę z kat B, C po kraju z oko
lic Głowna, Strykowa Tel. 0605-046-558. 
Przyjmę pracę chałupniczą 
oprócz szycia Tel. 0696-031-781. 
Zatrudnię rnę7.czy2nę do pracy w magazynie, 
wskazane doświadczenie oraz prawo jazdy. 
Tel. 0601-801-600. 
Poszukuję opiekunki do starszej -OSOby 
od godz. 8.00 do 20.00. 
Warunki pracy, wynagrodzenia omawiane 
na miejscu. Tel. 0421719-14-49. 
Przyjmę pracownika do montażu okien. 
Tel. 0502-213-373, 0421710-73-73. 
Zatrudnię stolarzy, Głowno. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 
Zatrudnię do zbioru truskawek - pilnie. 
Dmosin 22. Tel. 046/874-76-53. 

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje." -
. · Jan Paweł II 

Stowarzyszenie Forum Młodych Łowiczan 
SERDECZNIE DZIĘKUJE 

za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe oraz pomoc w organizacji imprezy 
fil Rodzinnych Regat Kajakowych „Bzura Łączy Pokolenia" 

• Wicemarszałek Sejmu RP - Wojciech Olejniczak • Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe 
• Poseł na Sejm RP - Tadeusz Woźniak „Winterthur" ·Tomasz Duda 
• Poseł na Sejm RP - Cezary Grabarczyk • Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
• Senator RP • Czesław Rybka I Urządzeń Wodnych Filia w Łowiczu • Emil Trybulski 
• Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kaliński • „WIERNICKI" Sp. z o.o. - Stefan Wiernicki 
• Radna Rady Miejskiej - Marzena Rokicka • ZPW BUDOWA i Finna Inwestor 
• Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu • Państwo Anna i Janusz Mostowscy 
• ZPHU „JAKMAR" • Państwo Marzanna i Jacek Brzozowscy • Polski Czerwony Krzyż Oddział w Łowiczu ·Jolanta Głowacka 
• SANDY • Państwo Beata i Adam Szafarowicz • Zakład Usług Komunalnych - Janusz Michalak, Marek Czyż 
• HAZBI • Państwo Halina i Zbigniew Wróbel • Restauracja „Szkiełka" - Krzysztof Gajda ') 
• Hurtownia Ogrodnicza „W Domu i W Ogrodzie" • Ochotnicza Straż Pożarna· Ratownictwo Wodne w Łowiczu ~, 

- Jerzy Łebski, Roman Sierszak · • Państwowa Straż Pożarna • Ratownictwo Wodne w Łowicz~ 
• AGROS NOVA· Joanna Bancerowska • Komenda Hufca ZHP l ~ 
• Kawiarnia "TYGIELEK" • Jarosław i Bartłomiej Tyszka • Łowicki Ośrodek Kultury· Maciej Malangiewicz · ~' · 
• Gumitex PoU-Fann ·Jan Kaźmierski • Ośrodek Sportu i Rekreacji ·Zbigniew Kuczyński ~ 
• Stacje Paliw Płynnych • Bracia Haczykowscy • Pan Stanisław Radoslewicz ' 
• „PAPIRUS" - Robert Kuleta • Pan Adam Kalinowski 
• ZHU .KOPER" - Marek Koper • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw. Obywatelskich 
• PPHU .RAPID" - Krzysztof Więcek Ziemi Łowickiej • Paweł Kępka . 
• KOLO - Michał Miziołek 
• Składy Budowlane "VOX" - Dariusz Pryk 
• AGRAM - PLAST - Grzegorz Durka 
• GE Money Bank • przedstawiciel Jacek Ciesielski 
•Agencja Reklamowa ZU·AN • Przemysław Knera 

oraz 
• Radio n Victoria" 
• .Nowy Łowiczanin" 

Zatrudnię osoby do zrywania truskawek 
Tel. 0663-489-198, 046/815--03-68. 

'układanie kostki brukowej, granito
wej. Tel. 0692-789-266, 046/837.Q-99. 

Zatrudnię mężczyzn na budowie i w ogrod
nictwie z możliwością zakwaterowania 

Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konserwacja 
Tel. 0601-207-689. 

Przyjmę SZWllC7.ki chałupniczki do zakładu Tel. 0692--083-955. 

Najtańsze docieplenia domów i stro
podachów granulatem styropianu 
- 7zł/1 mkw. Tel. 044/714-27-94. 

Profesjonalne instalacje sygnalizaCji włama
nia, pcrżaru, kontroli dostępu, nadwru wizyj
nego (monitoring). Teł. 0601-207-689. w Skierniewicach. Tel. 0509-877-175. 

Do zbioru truskawek 
Tel. 046/832-33-43, 0605-361-802. 
Przyjmę do pracy przy instalacjach 
antenowych. Tel. 0512-476-741. 
Zatrudnię ślusarza, spawacza. 
96-11 Kowiesy, Cbojnata 23A, S. Imioła 
Tel. O 461831-73-31. 
Zatrudnię mwarzy. Tel. ()606.929-536. 
Przyjmę pracę_ chałupnie7ą oprócz szycia 
Tel. 0667-587-738. 
Zatrudnię mgr farmacji, kierowm1<a apteki. 
Tel. 0601-374-016. 
Zatrudnię ko.srnefyc:zkę. Tel. 0603-808-300. 
Zatrudnię tynkarzy oraz pracowników ogól
no-budowlanych (glazura, gipsy, docieple
nia). Tel. 0602-779-602. Zatrudnię elektryka 
z uprawnieniami. Tel. 0602-779-602. 
·Zatrudnię pracowników ochrony, 
praca w Skierniewicach. Tel 0506-199-920. 
Pilnie zatrudnię fryzjerlcę. Tel. 0697-777-414. 
Avon- bez wpisowego. 
SMS/fe!. 0502-616-468, 046/832-74-42. 
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych koosul
tantek. SMS/Tel. 0512-115--030. 
Finna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
- układanie kostki i krawęinlka. 
Tel. 0601-699-379. 
Finna budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalności roboty drogo- łub 
ogólnobudowlane do pracy na bu
dowle na terenie calego kraju. 
Tel. 046/83J.S8..28 -· 18. 
Rnna zatrudni kierownika robót dro
gowych. Tel. 046/833-88-28-.11. 
Finna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. 
Tel. 046/833-88-28-. 11. 
Zatrudnię operatorów maszyn bu
dowlanych (kopartco-ładowarial, ńNł
nlarka, walec). Teł. 0603-755-726. 
Rnna zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym I drogowym. Tel. 046/833-98-28 
w.11,0601~ 

Zatrudnię mechanika sarnochodovve
go z prawem jazdy kat 8, c, o, E. 
Tel. kontaktowy - 0609-837-100. 
Rozdawanie ulotek. Tel. 0513-135-270. 
Firma samochodowa w Skierniewicach 
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, 
blacharza, uczniów. Tel. 0602-528-235. 
Do roznoszenia ulotek. Tel. 0513-135-370. 
Budowlańców, wykończeniowców. 
Tel. 0603-753-973. 
Główna ksic;gowa, wykształcenie wyisze, 
biegle komputer - podejmie pracę. 
Tel. 0510-249-670. 
Zatrudnię osobę do prac porządkowych, 
chętnie z I lub li stopniem ni~wno
ści, Skierniewice. Tel. 0510-13<)..731. 
Zatrudnię szwaczki, prasowaczk<;, 
Skierniewice. Tel. 050'J-513-707. 
Zatrudnię murarzy, gipsiarzy, glazurników, ro
botników budowlanych. Tel. 0513-258-118. 
Zatrudnię ~1kę (stanowisko - pakowacz 
papieru toaletowego), Bumi - Skierniewice, 
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. · 
Zatrudnię pracowników produkcyjnych, 
piekarzy-cukierników oraz przyjmę uczniów 
na praktyczną naukę na rok szkolny 2006/ 
2007 w zawodzie piekarz-cukiernik. 
Tel. 0668-30-84-75. 
Zatrudni~ kierowcę B,C, na 1/2 etatu. 
Tel. 0600-821-135. 
Zatrudnię kierowcę z kat C +E 
z doświadczeniem - trasy międzynarodowe 
Rawa Mazowiecka. Tel. 0601-370-350. 
Firma okienna zatrudni handlowców 
z własnym samochodem osobowym 
lub dostawczym Rawa Mazowiecka 
Pl. Piłsudskiego 7. Tel. 046/814-51-21. 

Fin)Ja sprzątająca zatrudni na umowę o pracę 
pana z samochodem i om:czoną I lub II gr. 
inwalidzką, Tel. 0221621-11-79, 
022/420-33-43. 

USŁUGI WIDEO 

Wkłady kominowe okrągłe i prostokątne, 
przewody i kształtki do kominków. 
Niskie ceny (np. rura o średnicy 120 - 60 zł). 
Piaski 5 k.Nieborowa Tel. 046/838-56-76, 
0605-286-268. 
Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT''. 
Tel. 0600-684-398. 

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografa- Tynki, posadzki - wolne terminy. 
wanie, pełna obróbka komputerowa, Tel. 0503--077-863. 
DW. Tel. 046/837-&4-85, 060M84-079. 
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka kompu
terowa - tanio. Tel. ()606.852-557. 
Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 
Studio ,,Kroton" - nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 
Wideofihnowanie - profesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 
Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312--048. 
Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie, 
tanio. Zdjęcia Tel. 046/837-87-68, 
0602-633-407, 0606-662-878. 
Wideofilmowanie. Tel 0608-475-473. 
Wideofilmowanie, tel. 0698-618-749. Foto
graf, tel. 0602-695-737, www.fotojack.i:xv.pl 
Video - Foto, magla obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 
.Nie ryzykuj utraty bezcennych Wspo. 
mnleńl Przegraj pamiątkowe kasety 
wldeonapłytęDW. Tel.~. 

Pmtgram kasety wideo na płytę DW, 
24 h. Tel. 0508-132-«IS. 
,,Foto-Video" „Clip", śluby, kormmie, chrzty, 
praegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-723--002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-619. 
Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 
Wycena gratis. Faktury WJ. 
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877. 
Ukladanie glazury, terakoty, panele, 
gładź i inne wykończenia 
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760. 
Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 
lnstatacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel 0604-334-891 zrnicniooy m 0668-750-437. 
Kominki - budowa, montaż, 
ogrzewanie domów. 
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318. 
DacM.ux, Grzegorz Kosmowski ofe.. 
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych finn, 
podbitkę I Inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
Świadczymy usługi błacharsko-dekar
skle, krycie dachÓw. 
Łowicz, ul. Jana.Pawia Ił 23. 
Teł.Jfax 046/837-61-31, 0509-7~19. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 
Bramy przesuwne, balustrady, drzwi, 
ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa + montaż. 
Tel. 0503-572-046, 0508-869-390. 
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, 
malowanie, gipsy, podłogi, docieplenie bu
dynków. Tel. 0505--024-964. 
Centralne ogrzewanie, kotłownie 
na groszek. Tel. 0602-258-695. 
Usługi hydrauliczne, kanalizacyjne, c.o. 
Tel. 0696-098-909. 
Kolektory słoneczne - wykonawstwo, 
montaż Tel. 0696-098-909, 0608-101-676. 
Centrum Sprzedaży Rynien i Błacho
dachówki, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU „Kosmo" Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach blachodachówkę szwedzką i fiń
ską, blachy trapezowe, podbitkę i ryn
ny. Krycie dachów - usługi dekarskie. 
Tel. 0600-367-696, 046/839-2~. 
Krycie dachów. Tel. 0604-456-925, 
~.0694.s54-243, 
116()4.459.448, ~16, 
0503-105-024, 0694-4711-614. 
Projektowanie budynków mieszkalnych, 
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, 
wyceny, kosztorysy. Tel. 0502--086-592, 

. 046/837-78-38. 
Układanie kostki betonowej, granitowej 
oraz inne usługi brukarskie. 
Tel. 0604-208--087, 046/837-57-28. 
Panele podłogowe i ścienne, boazeria, 
malowanie, tapetowanie, schody w panelach. 

Glazura, terakota, gipsy, malowanie. Tanio, Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 
solidnie. Tel. 046/830-23-5!, 0600-488-382· Elektroinstalacje, domofony, bramonapędy. 
Docieplanie budynków, tynki akrylowe, Tel. 0506-293--053. 
roozaikowe. Tel, 0606-428-162, 
0461839-62-30. 
Remonty kompleksowe budynków wewnątrz 
i elewacyjne. Tel. 0512-444-062. 
Układanie kostki - solidnie, 
d1>kładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 060441~. 
Malowanie, tapetowanie, gładź. 
Tel. 0698-778-366. 
Panele podłogowe i ścienne, elektryka 
- profesjonalnie, tanio. Tel. 0696-381-880. 
Hydrauliczne usługi - tanio, 
szybko, z gwarancją, 
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122. 

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo
domofony, RlV-Sa~ bramonapędy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakola, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. 
Elektryk - montaż, naprawa 
Tel. 0697-725-830. 

„ - - - -

Wykopy fundamaitów s:zamb, usługi kopar
ko-spycharką, odwodnienia gruntów, 
budynków. Tel. ()606.932-907. 
Remont i wykańczanie mieszkań, glazura, te
rakota, panele, gładzie gipsowe. Docieplanie 
poddaszy, bud)'llków. Tel. 0605-233-844. 

Balustrady ze stali nierdzewnej, 
dasz.ki łukowe. Tel. 0504--065-376. 
Spawanie aluminium. Tel. 0504--065-376. 

Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Wmzawska 94. 
Tel. 0698-467-889. 
Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
" solidnie. Tel. 0505-775-266. 
Glazura, terakota, gładzie gipsowe, 
malowanie, usługi hydrauliczne. Solidnie. 
Tel. 0514-670-013. 
Vertal - żaluzje poziome, pionowe. 
Rolety materiałowe i antywłamaniowe. 
Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 
„Fachman" - usługi hydrauliczne, 
nowoczesne technologie zgrz.ewcze. 
Teł. 0889-419-137, 046/837.s"T-81. 
Usługi koparko-ładowarką Caterpillar. 
Tel. 0604-224-439. 
"fynkl, gipsy, glazi.ira, terakota. 
Tel. Cl609-688.aMi, 060~ 
Dachy - konstrukcje, poklycia, 
naprawy, konserwacje. 
Teł. 046/839-18-37, 0609-227-348. 
Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzedaż, montaż pleców c.o. 
Teł. 046.lll38-75-63, 0601-379-355. 
Do wynajęcia podnośnik elektryczny 220V, 
wysokość podnoszenia do 12m, 
udźwig 170 kg. Tel. 0608-627.1}77. 
Modernizacja la:zienek, kuchni, schodów, 
elewacji zewnętnnych. Gwarancja montażu. 
Tel. 0602-648-497. 
Glazura,•teńlkola, gładzie, panele itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356. 
Remonty - kompleksowo. 
Tel. ~14-490. 
Profesjonalne remonty. 
Tel. 0691-n4-281. 
Hydrauliczne c.o„ c.w.u. 
Tel. 0691-n4-281. 
Docieplanie budynków, tynk.i akrylowe, 
gładź, sufity podwieszane, gipsy, malowanie. 
Tel. 0695-135-937, ()606.483-403. 
Budowy od podstaw budynków mieszkal
nych i gospodarczych, ogrodzi:r\ z klinkieru. 
Tel. 0606-336-257. 
Złomowanie pojazdów, zaświadczenia 
na miejscu, możliwość odbioru, 
skup samochoćlów. Tel. 0602-123-360. 
Hydrauliczne usługi c.o., wod.-«an. • 
tanio, krótkie tennlny, z gwarancją. 
Tel. 046/837-19-29, 0506-064-122. 
Profesjonalne uk!lldanie glazury, terakoty, 
paneli podłogowych. Tel. 046/837-62-69. 
0503-634-974. 
Tynk.i agregatem, cementowo-wapienne i gip
sowe. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74. 
Tynk.i, wylewki - wolne terminy. 
Tel. 0696-520-312. 
Tynk.i - tanio, solidnie. Wolne terminy. 
Tel. 0692-198-612 po 18.00. 
Glazura, terakota, panele, gładzie, itp. 
Tel. 0508-313-799. 
Schody, poręczii, clrzwi, podłogi, inne 
(wyrób i montaż). Tel. 046/837-59-11, 
0606-617-497. 
Glazura, terakota, gipsy, docieplanie budyn
ków, płyty g'k, malowanie, panele podłogo
we. Tel. 0693-332-598. 
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U NAS WARTO DAĆ OGtOSIENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej . Bez żadnych dopłat! 

Hydrauliczne • solidnie, niedrogo. 
Tel. 0601-147-4l09. 

Elektryczne • przeróbki, naprawy. 
Tel. 0601-147-4l09. 

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik, 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-ÓO-l 4. 

Dachy, przeróbki, roboty murarskie. 
Tel. 0508-213'-801. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bezpłatna wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP. 
Tel. 0504-171-191, 044n25-02-95. 

RTV Serwis - naprawy gwarancyjne 
I pogwarancyjne, autoryzacje firm: 
Sony, Philips, LG, JVC, Thomson, 
Samsung, Pioneer, Sharp I inne. 
Łowicz, ul. Krakowska 11. 
Tel. 046/837-28-85. 

Śluby - czarne BMW 3, BMW 5. 
Tel. 0508-909-732. 

Naprawa spizętu AGD, Skierniewice, 
ul. Batorego 37/39. Tel 046 832--02-03. 

Serwis komputerów. Tel. 0507-016-837. 

Księgowość- pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
kadry, licencja MS. Tel. 0693424-793. 

Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. 
Tel. 0604-63-07-93. 
Profesjonalna obsługa imprez mu
zycznych, firmowych, koncerty, we
sela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
www.projectfm.pl 

- l.espół muzyczny, wesela 
Docieplanie budynków granulatem styropia- Tel. 046/838-39-23, 0601-854-67. 
nu (szczelin ściennych). Tel. 0603-293-106. 

Aby tanio wydrukować pracę dyplo
mową, wypożycz drukarkę atramen
tową lub laserową. Zrobisz to sam 
najtańszym kosztem. Kiosk przed kl· 
nem Polonez. Teł. o~. 
0508-132~. 

Usługi remontowe, wykończenia wnętr7., 
glazura, terakota, docieplanie budynków, 
klinkier. Tel. 0880-542-743. 

Nowe systemy grzewcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogroszek, wal. Głowno. 
Tel. 0602-882--017. 

Tynki gipsowe, agregatem, wylewki. 
Tel. 0500-0374!06. 
Docieplenia budynków, płyty KG, 
gładź gipsowa, malowanie. 
Tel. O 461832-73-78, 0604-136-932. 

Panele, terakota. Tel. 0694-287447. 

Glazura, terakota, tanio, solidnie. 
Tel. 0663-999-123. 

Murowanie budynków weszkalnych 
i gospodan:zych. Tel. 0661-251-301. 

Wylewki z agregatu mechanicznie zacierane 
9 zl/mlcw. Tel. 044/724-19-53, 
0668-829-361. 

Kierownictwo budowy. Tel. 0695-105-025. 

Tarcica skład drewna budowlanego krycie 
i sprz.edaż pokryć dachowych, 
ul. Łowicka 141 obok U-Caru. 
Tel 046'832--03-08 biuro, kom 0505-038-785. 

Usługi elektryczne. Montaż instalacji i urnt
dzeń elektrycznych. Alarmy i domofony. Pra
ce kontroln<>-p<>Warowe. Tel. 0602-779-«r2. 

Dachy kryjemy blachą i papą. 
Tel. 0604-182-21 i. 
Kpmpleksowe usługi budowlane. 
My pracujemy Ty masz spokojną głowę. 
Tel. 0602-779-ó02 

Usługi hydrauliczne. Tel. 0603-917448. 

Usługi budowlane i remontowe. 
Gładź - glazura - terakota - malowanie. 
Tel. 0602-779-ó02. 

Dachy, roboty murarskie. Tel. 0509-766-789. 

Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja 
Tel. 0502478440. 

Tynki maszynowe gipsowe i camentowo
wapienne. Tel. 0602-779-ó02. 

Docieplenia budynków. Tynki akrylowe 
i mineralne. Tel. 0602-779-ó02. 

Malowanie, tapetowanie, glailź, glatura, w. 
rakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-ó02. 

Odnawianie wanien. Tel. 060CMl~26. 

Elektryk - domy, wesikania, biura, budynki 
przemysłowe. Alarmy - pomiary eielctry=le. 
Tel. 0602-779-602. 

Cyklinowanie i układanie. 
Tel. 046/835-22-56. • 

Wanny, odnawianie. 
'Tel. 046/830-31--01, 0603-753-973. 

Wykończeniówka - budowlanka. 
Tel. 0603-753-973. 
Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Tel. 0608-17U38, 
046/832-&-12. 
Instalacje elektryczne, alannowe, KIY, 
domofony, videodomofony, pomiary. 
Tel. 0602-779-602. 

t.aluzje, rolety. Tel. 046/830-"37--01, 
0603-753-973. 
Dachy, komtrukcje, pokrycie, p!7.Cróbka. 
Tel. 0509-822409. 

Zespół muzyczny. Tel. 0607-777-304, 
0599-766-163. 
P=prowadzki. Tel. 0605-303-836. 

Usługi fryzjerskie, damsk~kle, 
na telefon. Tanio. Tel. 0661-192-413. 

Stół wiejski z dowozem • wypożyczę. 
Tel. 0602-574-891. 
Usługi koparko-ładowarl<:ą, samochody, 

www.schodyparklety.pl 
Bagażówka, przeprowadzki. 
Tel. 0601-34-71-70. 
Sprzedam przydomową oczyszczal
nię ścieków. Tel. 0500-158-664. 

gruz. śmieci., Tel. 0505-663-306. Układanie kostki brukowej. 
Prawnik • porady, pozwy, wnioski, Tel. 0508-178-189. 
tanio. Tel046/837-~IMl6,0512-443-696. ~ 60 - 130% na impulsach telef<>
DJ - profesjonalnie poprowadzi każdąimpre- nic21iycb Tel. 0513-135-270. 
zę - wesela, bankiety, imprezy okoliczności<>- Projektowanie i arani.acja wnętrz. 
we. Tel. 0604-281-361. Tel. 0607-074-605: 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powierzonego, sal weselnych, 
bankietowych, przyjęć okolicznościowych 
i innych, stołów stołu wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048, 05 [3-529-864. 

Meble pod wyWar (szafy prz.esuwne, 
ganleroby, kuchnie itp.) - tanio. 
Tel. 0889474-502, 0889-562-140. 

Polecam samochód do wynajęcia 
na uroczystości ślubne. Tel. 0511-924-740. 

Kredyty gotówkowe również 
dla zadłużonych. Tel. 0502-762-462. 

,,SCART' seiwis RfV - naprawa sprzętu ra
diowo-telewizyjnego - gwarancje. 
Łowicz, ul. Łódzka 47. Tel. 0604-774-760, 
046/83 7-06-02. 

Pranie dywanów, tapicerl<i meblowej, samo
chodowej w zakładzie i u klienta + usługi 
remontowo - budowlane. Tel. 0501431-978. 

Zespól muzyczny - wieloletnie doświadc:z.e
nie. Tel. 0606-908-346. 

śWleCOWanle uszu. 
Teł. 0887-444-104 od 18.00-21.00. 

Śluby - Jaguar (wolne terminy) - niedrogo. 
Tel. 0880484-253. 
Naprawa sprzętu AGD • części. 
Tel. 0510-158-880. 
Kominki, projektowanie, montaż, 
serwis, 200 wzorów. 
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415. 

l.espół muzyczny z wokalistką - wesela 
Tel. 0502473-09 i. 
Naprawa komputerów, 
Tel. 046/837-74-21, 0500-104432. 

Rolety, żaluzje, moskitiery • nowoc:Ze
sne systemy do k.;ddego typu okien, 
także bez wiercenia. 
Łowicz, ul. Ikara 10. Tel. 046/837-44-25. 

Zespół muzyczny- wesela Tel. 0667-353-866. 

Wywrotka - przewÓ'Z piasku, żwiru. 
Tel. 0604-285-326. 
Naprawa sprzętu AGD, domofony. 
Tel. 046/837~1-98, 0691-961-244. 

Cięcie drzewa, trak obwoźny, 
długość 10,5 m, grubość do 1m. 
Tel. 0504-413-QS. 

Tatra wywrotka - transport żwiru itp. 
Tel. 600-895-026. 
Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykladzin, tapicerki meblowej. 
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 

Anteny RTV-sat, proresjonalny 
montai, naprawy. Tel. 0601-147-«19. 

Profesjonalna oprawa muzy= - DJ 
- wesela, poprawiny. Tel. 0603-ó98-875. 

Oddam gruz. Tel. 0600-72-4648. 

Zaklad stolarski wykonuje schody, par.ipety, 
dtzwi i inne, Skierniewice. Tei.0886-661489. 

Transport oo I tonu, Volkswagen.faktura VAT. 
Tel. 0608-894-718. 
Dekoracja sal weselnych, dekorator
nia Klimaty w Rawie Mazowieckiej. 
Tel. 0505-065-672, 0~-676. 

Zlecę przewiezienie samocbodaW I OO wy
wrotek ziemi na działkę. Tel. 0512-159-562. 

Pożyczki gotó.wkowe. Tel. 0607-037-016. 

MATRYMONIALNE 
Miły, wykształcony, o wysokiej kultu
rze osobistej, brunet, 53 lata, wysoki, 
przystojny, zadbany, elegancki. Po
trafi wiele w domu zrobić, smacznie 
gotować. Poślubi elegancką, niekon
fliktową panią, poważnie myślącą 
o życiu we dwoje, która prowadzi 
własną działalność gospodarczą lub 
poważny biznes, w którym pomogę. 
Jestem o stałym dochodzie. 
Tel. 0502-404-053. Poważne oferty. 
Pnielolne romanse mnie !ie lnleresują. 
Jestem wdowcem, mam 64 lata, poszukuję 
skromnej Pani, moi.e być inwalidka. 
Tel. 0500-473-227. 

KOMPUTERO 
·PISANIE 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy 
-tanio i szybko. Łowicz. Tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 
Kon1puteropisanie - tanio. 
Tel. 0600-539459 po 14.00. 
Komputerowe prz.episywanie prac, 
wykresy, rysunki - szybko, solidnie. 
Tel. 0693-552-236, 046/837-27-00. 

Komputeropisanie. Tel 046/833-10-79. 

NAUKA 

Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Glębokl relaks. Tel. 0887-444-104 
w godz. 18.00-21.00. 
Język nieWecki - solidnie. 

Usługi koparko - ładowarl<:ą, odwodnienia Pomoc w odzyskiwaniu skladek nieprzeka-
terenów. Tel. 0500-133-814. ~~~7ris do OFE. 

Tel. 046/837-34-87, 0695-774-273. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Matematyka • korepetycje, nauczyclel. 
Tel. 0502-982-694. TEK-DOM ocieplanie budynków w =zeli

ny międzymurowe granulatem styropiano
wym. Tel. 046/833-38-50, 0601--092-248. 

Gładź, glazura, terakota, malowanie. 
Tel. 0885-316-998. 
Remonty, gipsy, mwy, tynki, ocieplenia 
Tel. 0693-791487. 

Hydraulika' olejowe, gazowe, węglowe, 
glazura, terakota. Pełen zakres. Solidnie. 
Tel. 046/815-08-38. 

Usługi hydrauliczne, wedź i inne. 
Tel. 0698402-521. 

INNE USŁUGI 

Meble pod wyWar - kuchenne, biurowe, 
szafy z dtzwiaW pIZesuwnyW. Solidnie. 
Tel. 0501-707-657. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607406-024. 

Naprawa komputerów i Inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 
Cięcie drzew niebezpiecznych. Ro
dzina Szychowscy. Tel. 0604-891--092. 

Zespół - żywa, dynaWC2Jla muzyka, 
akordeon, saksofon, gitara, wodzirej. 
Bajeczne oświetlenie, bańki mydlane. 
Tel. 0608433-199 wieczorem. 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Zespól - wesela Tel. 046/838-6646. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344--009. 

z.spiszę się na kurs tańca 
Tel. 0508-799-905 po 20.30. 
Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Teł. 0602~1-641, 
046/838-70-32. 
Projekty graficzne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837-09-37 od IO.OO 
do 18.00, 0694-646-915. 

Do wypoży=nia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-87 i. 

Śluby WV Pas.5at, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838-050. 

Śluby - Mercedes „Okularnik". 
Tel. 0692-747-704. 
Wywóz nieczystości płynnych. 
Tel. 0500-190-ę88, 0501-537-143. 

l.espół muzyczny, wesela, bale, prajęcia 
- tanio. Tel. 0511-870-127, 0505-819-002. 
Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-115. 

Śluby-oprawa muzye2113, tenor, s1azypce, flet 
Tel. 0885-126-665. 

Pożyczki bez biku do 20000 zl. 
Tel. 0667-790-633. 

CB radio naprawa. Montaż dostrajania anten. 
Tel. 0603445-053. 

Ogrody - oczka wodne - systemy nawadnia
jące, projekt i profesjonalne wykonanie. 
Tel. 0503-ó07-085, 0660-636-814. 

Śluby, Audi A6, srebrny metalik, limuzyna. 
Tel. 0697-725-858. 
Otwarty fimdusz emerytalny ,,Alianz". 
Tel. 0501-975-297. 

NieWecki. Tel. 0508-232-660. 

ROLNICZE 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Spizedam przyczepę D-47A. 
Tel. 024/285-52-95, 0606-187444. 

Suche wysłodki melasowane 
i sypkie - sprzedam. 
Teł. 046/839-28-71, 0602-235-159. 

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-i91 , 044/725-0'2-95. 

Dmuchawy do zboża niemiecki - sprz.edam.. 
Tel. 0241356-27-óO do 20.00. 

Sprz.edamprasęClaas46. Tei.046/837-08-07, 
0607-168-196. 
Sprzedam warchlaki duńskie I litew
skie. Tel. 0504-27~. 0606-317-861. 

Skup żyta, sprz.edaż otrąb, śruty kukwydzia
nej, śruty pswm0-0wsianej w proporcji 2: i. 
Retki 36, tel. 046/838-73-28, 
046/838-7345. 

Sprzedam przy~ samazhieraj~ 
Tel. 046/838-74-91. 
Żyto - sprzedam. Tel. 046/839-29-89. 

Ogólnoużytkowe kurczęta zaszczepio
ne I odhodowane. Leśniczówka 52 
k. SOboty, tel. 04&'838-2&47, 
0889-81M53. 

Sp!7.edam ciągnik Ursus C-360, 1997 rok, 
skladak, stan idealny. Tel. 0660-408-769. 

Gospodarstwo rolne o pow. 1,5 ha z budyn
kaW. Tel. 0600498-272, 0606-214-119. 

Topole, 5 szt, ścięte- sprzedam. 
Tel. 024/277-91-85 po 20.00, Kiernozia 

Sprzedam kombajny zboi.owc Forshnitt:. 
E-514, 1989 rok z sieczkarnią, E-512, 1981 
rok, stan bardzo dobry. Tel. 0604-961-560. 

Sprzedam zboi.e, mies2'!1lkę zboi.ową, 
Tel. 0600-357428. 

Kupię przy~ sztywna. 4t 
Tel. 046/839-1343. 
Sprzedam jęczmień, żyto, pszenżyto. 
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14. 

Sprzedam kosiarl<:ę ÓSę, wentylatory 
o średnicy 80 - 2 szt, suszarnię workową. 
Wierznowice 20. Tel. 046/838-77-31. 

Sprzedam 2 jałówki cielne. 
Tel. 046/83845-81. 

Kupię przy~ jednoosiową powy7.ej 2 t 
z wywrotem do tyłu. Tel 046/838-13-02. 

Sprzedam nową oponę na tył C-330 za pół 
ceny; przetiząsacz <to siana, konny, widełl«>
wy i na wałek. Tel. 046'838-13-0'2. 

Sprzedam rozrzutnik obornika Tandem, 6 t, 
rozrzutnik dwuosiowy, siewnik 3 m, wagę 
stacjonarną I t, wagę samochodową, ciąganą, 
słnmę bellrowaną. Tel. 0660-593-920. 

Sprzedam glebogryzarkę. Tel 0697-714-837. 

Spizedam C-330; pług 4; rozrzutnik; 
talerzówkę; młynek. Tel. 046/83847-98. 

Sprzedam 5--0 t żyta na pa=. 
Tel. 046/838-81-05. 

Sj:mdanJ boczki( 2500 ~ bez podwozia i I CXXl ~ 
silnik 4,5 kW; dojarl<:ę Alfa Laval, szwed7Ką; 
dmuchawę do siana Tel. 0880-653-590. 

Sprzedam przy=rę D-55, 6 I, wywrot; 
dmuchawę do siana; przetrzą.'l3CZ widełkowy. 
Tel. 069248 I .Q45, 046/838-72-06. 

Zbiór sianokiszonek sleczkal')"lią 
samojezdną. Teł. 060oM63-486. 

Sprzedam kombajn cal~wy 
do porzeczek. Tel. 0604-463486. 

Przywiozę wytłoki z jabłek. 
Tel. 0605-629-839. 

Sprzedam pszenżyto - 7 ton. 
Tel. 0603401-075. 

Sprzedam prasę Z.224. 
Tel. 046/838-14-11. 

Zbiór sianokiszonek, siana, prasą 
Claas z dużą siłą zgniotu, z nożami 
do cięcia masy (roto catem), siatka 
lub sznurek. Rornax, tel. 0604-07s.564. 

Zbiór zielonek (sianokiszonek) nową 
przyczepą samozbierającą Claas Qu
antum 5500 z roto catem, sieczkarnia
mi Claas Jaguar 840, 690. 
Rornax, tel. 0604-07s.564. 

Bizon Z056, 1979 rQ.k, do remontu, cena do 
uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0607-292-26 i. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Stachlew 52. 
Sprzedam żyto, owies, mi=kę. 
Sromów, tel. 046/838-44-77. 

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne. 
Tel. 046/838-15-82. 

Sprzedam słomę. Tel 0665-850-910. 

Kombajn zbożowy, s=. 3,20; 
siewnik zbożowy, s=. 2, 70 - sprzedam. 
Tel. 0601-884-099. 

Sprzedam jałówkę na wycielenilL 
Tel. 046/837-11-óO. 

Kultywator- tanio kupię. Tel. 0504-404-621. 

Poszukiwanie wód glęblnowych. 
Tel. 0604442~ 
Kombajn bllf3C2.3lly jednorzędowy Stoll 
-sprzedam. Tel. 0502-93~11. 

Jalówka ~elna, tennin: 6 lipiec - sprz.edam.. 
Rófyce Zurawieniec 6, tel "046/83942-58. 

Krowa na ocieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/83847-78. 
Słoma belowana - sprzedam. 
Tel. 046/838-84-48. 
T-25A - sprzedam. Tel. 0503-654-884. 

Ciągnik Ursw; C-385, 1980 rok; Fiat 126p, 
1996 rok - sprz.edam.. Tel. 0511-371-130. 

2 jałówki na ocieleniu (lipiec) - sprzedam. 
Gągolin Zachodni 24. 
Jęczmień pasmwy -sprz.edam.. 
Tel. 0241285-39-73. 
Sprzedam słomę ~ stodoły i ziemniaki. 
Teł. 0600-685-574. 

Sprzedam jęczmień, pszenicę. 
Teł. 024/ZT7-72~7. 

Sprzedam Ursus 2812, 1997 rok, przetiząsa
cro-zgrabiarl<:ę 5. Tel 0694-759-401. 

Sprzedam kombajn Bizon Z-056, ciągnik 
C-330. Tel. 024127748-09, 0693-555430. 

Sprz.edam kombajn ziemniacz.any i ciągnik 
C-385. Tel. 0660-728-892. 

Ziemniaki jadalne - sprzedam. 
Tel. 046/838-35-23. 

Plug 3-skibowy - sprzedam. 
Tel. 046/838-1448. 

Jałówka na wycieleniu-sprzedam. Reczyce 81. 

Żyto,weszanka-sprz.edam.Skaralki~aski 
i I, tel. 0880-719-185 wieczorem. · 

Sprzedam słomę. Tel. 0241277-93-M. 

Sprzedam talerzówkę 20, kultywator 2,7111. 
Tel. 0693-070-759. 
Oponę używaną 14,9/28, dwie osie do wozu 

· z felgami - sprzedafu. Tel. 046/838-82-12, 
0607-809-220. 
Jałówka wysokocielna, silnik C-385, kabina 
Jelcz 315 - sprzedam. Tel. 046/861-12-92. 

Sprzedam sieczkarnię Forschnit, stan ideal
ny; roosiewacz Ley, 2002 rok. 
Tel. 0693-824-736. 
Mieszanka, pszenica. Teł. 06()5.224.393. 

Sprzedam słomę żytnią, w· okrągłych belkach, 
2 t ży1a, oddam za danno gałęzie. 
Tel. 046/838-77-83. 

Trzęsacz karuzelowy - tanio ser.z.edam 
Tel 0880-0'J9-760 po 20.00. 

Widlak Rak, 1991 rok-sprzedam. 
Tel. 0509-293-050. 

Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 
2,20 m, 5 m, Gruber2,I m; śrutownik bijakc:>
wy; pług 3-skibowy obrotowy; siewka do 
nawozu; siewnik, dmuchawa do zlxYia, 
sieczkarnia jednol7.ędowa do kukwydzy. 
Tel. 0509-293-050. 
Topolę - kupię. Tel. 0502-966-624. 

Kupię Tura do C-360 lub C-330, 
sieczkarnię do Bizona. Tel. 0604-557-182. 

Sprzedam pszenicę, dmuchawę do siana 
- 250 zl. Tel. 046/838-75-0 I. 

Maszyna wałkowa do cebuli - sprzedam. 
Tel. 046/838-2--01 wieczorem. 

Mieszanka i owies - sprzedam. 
Tel. 0608-726-253. 
Sprzedam pszenicę i owies. 
Tet. 046/838-9848. 

Spizedam ciągnik C-360, 1993 rok, 
pług 2-skibowy, 4-slabowy, Orlean. 
Tel. 0608-794-368, 046/838-0341. 

Sprzedam dmuchawę do siana, 
2 silniki IOkW i 3 kW. Tel. 046/837-95-13. 

Wykonuję usługi koszenia rzepaku. zboża, 
kukurydzy - kombajnem Class Mego. 
Tel. 0608-794-368. 

NoWy Peugeot 207 
Intensywniej 

www.euroncap.com 

-tI.:rtctrk 

www.peugeot.pl 

Nowy Peugeot 207 w niesąmowity 
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 zależności od wersji. 

Szczegóły w salonie. 207 - zużycie paliwa: 4,5 1/100 km, emisja C02: 120 gfkm, dla silnika 

1.6 HDi 90 KM. ---
SPECJAL EOT: 

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 pokladowy, szyby ełeld!yczne, 

elekbyczne 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 drzivi, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, szyby i lusterka eleld!yczne, 

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

JPGARAGEe 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź, Stryko~ka 131i.wamzł..odlirat.ao.aJ 
Sldon: 042-617-07-20 pn."iJl 9-18, aob. &-14 

umachody używane: 042-617.07-1& 
..-.; 042-617-07-17 pn.-pt. MB, llllb. 7-15 

holo-lle 2411: D-501 206 307 
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Sprzedam jałówkę na wycieleniu, =rwooa, 
termin26.07.06. Tel. 0691-989-118,Kn;pa 15. 

Sprzedam jałówkę na peie leniu, termin lipiec. 
Popów 73, tel. 046/830-32-46, 
0602-875-904. 

Sprzedam żyto, siano belowane i luzem, 
słomę belowaną -re stodoły. Popów 73, 
tel. 0602-875-904, 046/830-32-46. 

Owies, słomę prasowaną - spizedam. 
Tel. 046/839-11-61. 

Sprzedam śruto.wniki bijakowe, ssąco-tloczą
ce, 7,5 i 11 kW; dmuchawę; pług obracalny 
3 maly. Tel. 046/838-46-19, 0691-979-270. 

Sprzedam słomę i owies. Tel. 046/838-77-82. 

Sprzedam rozrzutnik. Tel. 046/838-75-53, 
0601-379-355. 

Sprzedam Ursus 4512, 1993 rok, siewnik 
poznaniak 2,7 m, plug 3-skibowy, kultywa
tor 16. Tel. 046/838-12-50, 0880-876-028. 

Sprzedam 2 tży1a. 
Chą&io 37, tel. 0609-788-366. 

Kupię maszynę CZ)'S7.<ZICą do cebuli. 
Tel. 046/838-13-27. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Mysiaków 189, tel. 046/838-50-27. 

Sprzedam 0,84 ary ziemi. RO'iniata Józef. 
Rogó:ino 117. 

Sprzedam żyto, jc;czrnień, mieszankę, słomę. 
Tel. 046/838-17-64. 

Sprzedam żyto, mieszankę, słomę-re sterty. 
Tel. 046/838-13-10. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, 
1991 rok, prasę zbierającą Z-224. 
Tel. 0887-408-903. 

Sprzedam sieczkarnię Z-350 + 3 chedeiy. 
Teł. 0602-709-962. 

Sprzedam kombajn Z-056. Tel. 0602-709-962. 

Sprzedam zboże. Tel. 046/839-13-52. 

Sprzedam dojaJkę Alfa wraz z konwią, 
Tel 0500-204-642 wieczorem. 
Kupię ciągnik, prasę Z-224. 
Tel 0607-809-288. 

Przycupa samCYZgamiająca z no7ami i gni<>-
townikiem, jednoosiowa, stan bardzo dobry, Sprzedam C-360, siewnik, plug, agregat 
teclmicznie sprawna, cena 9000 z1 -sprzedam. Tul. 0608-354-272. 
Teł. 0888-662-189. 

Kupię owies, pszenicę, ps-renżyto. 
Tel 0693-841-304. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie 
30.VL 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 sprmdam eternit. 
Tel 0507-046-414. 

Sprzedam trawę do koszenia I ha. 
Tel. 046/837-24-16. 

Sprzedam rozrzutnik do obornika oraz słomę. 
Tel. 046/838-78-83. 

Uniwersalki plastiki używane - kupię. 
Tel. 0509-704-348. 

Cielęta - kupię, krzyźówki ras 
mięsnych. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 0241282-27~, 0602-735-S86. 

Sprzedam kombajn Bizon Z-056. 
Tel. 0600-335-473. 
Dmuchawa do zboża (polska)+ I Om rwy. 
Tel 0606-479-819. 
Silos pasz.owy, silos po cemencie. 
Tel. 0606-479-819. 

Bielarka, grabiarka, wialnia - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam mieszankę zbożową, 
słomę belowaną, Tel. 046/838-15-16. 

Sprzedam Ursus C-360, prasa Z-224/ł, 
orkan 2A Tel. 0500-222-737 
Zetor 7245 lub 7711 - sprzedam.. 
Tel. 0501-504-723. 

Ursus 4512, U912, prasa Z-224 - sprzedam. 
Tel. 046/838-90-06. 
Ursus 1014, 1998 rok; Bizon Z--056 
- sprzedam. Tel. 0501-504-723. 

Ursus C-385A 4x4 - sprzedam. 
Tel. 0500-222-737. 
Sprzedam bryczkę. Tel. 0601-662-927. 

Sprzedam jałówkę po wycieleniu. 
Reczyce 33. 
Ursus 3512, 1998199 rok; prasa Z-224/1 Sip
ma, 1997 rok-sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Wózek widłowy Bulgar 1.7 t, spalinowy -
spizedam. Tel. 0608-420-169. 
C-360; irzycupa - sprzedam. 
Teł. 0503-952-792. 
Sprzedam 2 jałówki, 
termin wycielenia 02,07.06, 14.07.06. 
Tel. 046/837-47-55 po 20.00. 

Psz.enica - sprzedam. Tel. 046/838-74-82. 

Psz.enica - sprzedam. Tel. 046/838-78-38. 

Siewnik 17-rzędowy, konny oraz Zetor K-25, 
stan bdb i chugi na części lub do złożenia 
- spizedam. Tel. 0695-727-628. 

Sprz.edam beczkę asenizacyjną 2500 I; 
prasę Z-224, 1994 rok. Wygoda 8. 

Sprzedam młóto browarne. 
Tel.1146/838-4M6, 0691~5463. 
Sprzedam Odcan, ~ 7-gwiazdowy. 
Tel. 0241277-96-29. 

P=nżyto, około 16 t - sprz.edam. 
Tel. 0691-179-530. 

Sprz.edam grabiaJko-trz.ąsałkę 5 oraz konną 
zawieszaną do ciągnika. Tel. 0607--090-232. 

Sprzedam krowę wysokocielną, termin: 2 lip
ca. Urbańsz.czyzna ł 7, tel. 046/838-90-61. 

Sprz.edam pług Grudziądzki 5-slabowy ( 4+ ł ), 
2004 rok. Tel. 046/861-25-51. 
Sprz.edam śrutownik bijakowy 11 kW, 
Odolanów, teł. 046/861-25-51. 

Sprzedam słomę, drut zbrojeniowy 6, 
słupki do siatki. Tel. 046/838-12-30. 

Sprz.edam krowę na wycieleniu. 
Tel. 0889-837-814. 

Kupię prz.eciwwagę do prasy kostkującej 
i parasol ogrodowy. Tel. 0668-162-199. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin: 18 lipca. Tel. 046/83%1-44. 

Sprzedam suszarnie do kukurydzy, zasyp 3 t; 
pczystawkę do kukrnydz. Tel 0508-363-954. 
Maszyny nowe: opryskiwacze 1780 zł, 
kosiartd 3000 zł, przetRąsacze paso
we 1800 zł, ładowacze tury 3900 zł, 
mieszalniki 3300 zł, śrutowniki bija
kowe 11kW3700 zł, rozrzutniki 7400 
zł, brony talerzowe 2400 zł, rozsiewa
cze 710 zł I Inne - sprzedam. 
Gotówka, raty. Tel. 044175M0-35, 
0697~10-260. 

3 ha łąki do skoszcnią. 
ŁowiC7., ul. Czajk~ Tel. 0693-441-090. 

Sprzedam śrutownik bijakowy - 1500 zl; 
siewnik zbożowy 2,5 m - 2200 zł; zgrabiaJkę 
karuzelową 2,80 m - 1700 zł; dmuchawę zbo. 
żową + rwy-1400 zl. Tel. 0663-647--066. 

Sprzedam Cłaas Merlrator 75 - 60, New H<>
łand 140; prasę rolującą Cłaas, prasę kostkę, · 
Zetor7045-5718, Deutz6202,siewniki 3 m, 
2,5 m Tel. 046/831-53-88, 0605-996-104. 

Sprzedaż rozrzutników, imijek, talerzówek; 
kabin. Tel. 046/837-53-86. 
Sprz.edam owies i mieszankę :zbożową, 
Tel. 0608-726-251 

Sprzedam beczkę asenizacyjną 1000 I. 
Tel. 046/838-72-27, 0693--025-952. 

Prz.etrzą.wk<>-zgrabiaJka 5 - spizedam. 
Tel. 0607-317-128. 

Sprz.edam jałówkę, wycielenie koniec =:rw
ca. Tel. 046/838-12-40. 
Sprzedam prasę Z-22411 Sipma, stan bdb; 
talerzówkę, 16 talerzy. Tel 0694-517-481. 

Sprzedam byka 600 kg. Tel. 0696-953-806. 
Ciągnik C-360 3P, stan bdb - sp=dam. 
Tel. 0461837-11-86, 0606-967-890. 

Sprzedam kwotę mlecmą + basen na mleko 
500 I, I właściciel. Tel 0667-248-238. 
•Przenośniki ślimakowe do ziarna, 
kosiarki rotacyjne, brony talerzowe -
sprzedam. Roł-lnvest Bielawy. 
Teł. 0506-140-584. 

Sprzedam &-letnią krowę, termin wycielenia: 
15 lipca Tel. 0241277-96--08 po 20.00. 

Sprzedam siano, słomę, ps-renżyto, 
prasę Z-224/ł, 1998 rok, kombajn Bizon 
Z-056, stan bdb. Tel. 0668-698-424. 

Sprzedam silosy na zboże 30-tonowe, 
lejowe. Tel. 0602-650-218. 

Sprzedam ładowacz Tur do Ursusa lub Zetora 
oraz skrzynię biegów i tylny most do Ursusa 
1222. Tel. 0602-781-330. 

Sprzedam krowę 6-letnią na wycieleniu. 
W rzeczko 80, tel. 0698-799- ł 50. 

Siewnik 25 rurek - sprz.edam. 
Teł. 0698-334-437. 

Sprzedam jałówki cielne. Tel. 046/838- ł 3-85. 

Sprzedam prasę Z-224, ł 991 rok, stan bdb. 
Tel. 046/838-22-70, 0695-727-625. 

Sprzedam bronę wahadłową 3m, pług 2. 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam żyto, słomę. Tel. 0504-629-438. 

Sprz.cdam schładzalnik 4001, 2501. 
Tel. 0880-353-819. 

Sprzedam Ursus C-335, stan doixy. 
Teł. 046/874-61-88. 

Sprzedam słomę z mieszanki w kostkach, 
u stodoły, krowy wysokocielne. 
Tel. 046/838-90--06, 0500-222-737. 

Sprzedam Bin 30!, wraz z dmuchawą, 
Tel. 046/838-46-40. 

Sprzedam przetnąsaez do siana widełkowy, 
stan dobry. Teł. 0504-183-930. 

Sprzedam 3P, siewnik, agregat uprawowy, 
plug. Teł. 0608-354-272. 
Sprzedam przyczepę 4,5 t, wywrot na 3 stro
ny; blacha 3mm, 120x250, ocynkowana. 
Tel. 0605-896-130. 

Jęczmień, 5 t- sprz.cdam. Tel. 0241282-23-18. 

Jc;czrnień i mieszanka :zbożowa - sprUdarn. 
Tel. 046/861-00-32. Krzewy ozdobne. Tel. 042/710-73-13, 
11 krów mlecznych, 5 jałówek do zacielenia, Głowno, ul. Bielawska 35. 
basen do mleka 900 ł, dojaJkę bańko wą, siecz- Cięcie siana na kiszonkę. 

Sieczl<amia samobie2na Maral 190, 260 KM, kamia samoje:ulna do kukwydzy - sprzedam. 
1994 rok, 886 MTG, Kemper, gniotownik, Tel. 0502-553-569. Teł. 0668-327-331. 
klimatyzacja - $prz.edam. Tel. 0504-717--048. Sprzedam krowę wysokocielną, 7 łat Ziemię torfową- sprzedam Tel 0507-105-979. 

Jałówka cielna, termin: 29 =rwca Tel. 046/838-80-71. Schładzalnik do mleka, 430 I -sprz.edam 
-spizedam. Tel. 0694-744-611. Krowa i jałówka oa wycieleniu_ sprzedam Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531. 
Kombajn zbożowy Z-050, ptzyczepa zbiera- Seligów 24, tel. 0500-243-383. Zbiorniki o pojemności 30 tys. litrów, 
jąca T--05012 - spizedam. Tel. 0880-507-351. Krowa na wycieleniu_ sprzedam. ptzyczepkę roinicząjednoosiową do przew<>-
Opiyskiwacz plecakowy z motorem; Wrzeczko 75, tel. '0607-458-640. zu zwierząt- sprzedam. 
drzwi, okna z demontażu - sprz.edam. Sprzedam przyczepę do sianokiszonek Class Tel. 046/874-76-69, 0607-570-070. 
Tel. 046/838-33-44. 6,5tTandem,przyczepędosianokiszonekRot Sprzedam zboże. Tel. 0421719-51>-78. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Kemper, siewniló zbożowe 2,5 m, 3,4 m Arna- Sprzedam sieczkarnię fabry=ie nowe 
Tel 0698-967-4 71. zone, NołStein, zgrabiarki, sieczkarnie jedn<>- do Bizona wągrowieckie standardowe 
Sprzedam kombajn zbożowy rzędowe do kukurydzy Potinger, Mengele, lub elektryczne. Tel. 0509--083-222. 
Volvo S830, szer. robocza 3m. Pe-re4 ładowacz ANHZ-750 - sprzedam. Sprzedam plug 4-skibowy Atlas zabezpiec-re-
Tel. 046/839-20-1~. Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. nie oa kamienie, kolczatki do pługów, dojar-
Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok. Sprzedam wywrotkęjednoosiową 4 4 beczkę ·kę Hektor kompletną w ocynku, plug 4-ski-
Tel. 0667-459-959. asenizacyjną, ocynkowaną 3,500 l; rozsie- bowy obrotowy Overo, siewnik Amazone _ 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. -
Tel. 046/838-25--04. 

Kupujemy kosiarki ciągnikowe 
listwowe Osy, zgrabiarki zawieszane 
do siana Słoneczka. 
Cena atrakcyjna Tel. 046/838-72-80. 
Sprz.cdam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. 
Sprzedam jałówkę cielną, tcnnin: 12.07.06. 
Tel. 046/838-48-0 I. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15.07.06. 
Tel. 046/838-12-12. 

Ciągnik MTZ-80, Białoruś. 1975 rok, spraw
ny technicznie, rejestrowany, dokumenty, 
nowe ogwnicnic, radialki, stan bdb - sprze
dam. Tel. 0668-807-104. 
Agregaty prądotwórc-re od 3-160 kW, ker
szery. silniki MTZ, 914, 1214, czi;ści ciągni
kowe ró:ine, paski klinowe, Ducato 2.5 TO 
zamienię na ciągnik C-330, nowy. 
Tel. 0504-475-567. 

Sprzedam prz.etr2Ąsałkę do siana, siewki do 
nawozu, cyklop, kosiaJkę rotacyjną, kulty
wator, pługi 3- i 4-skibowe, orkan do ziel<>
nek, wycinak do kiszonek, b=J<a do s:zam.. 
ba. Tel. \)602-473-422, 0607-666-84&. 

wacz do nawozu 400 I; dmuchawy do zboża, D7 czterometrowy. Tel. 0509--083-222. 
si=kamie samojezdne do kukwyclzy Men- Sprzedam 12 ton owsa. 
gele - sprzedam Tel. 0241351>-24-64, Teł. 0421719-55-55. 
0512-444-949. 

Pług 4-skibowy zagonowy na zabezpiecze
niach resorowych; plug 3-skibowy obroto
wy; wieloraki; wycinaki do kiszonek; 
Gruber2,10m i 3m-sprzedam. 
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 

Sprzedam maszt od widlaka przystosowany 
do ciągnika, na tył. Tel. 046/838-45-37, 
0501-220-878. 

Sprzedam 3 t ży1a. Łowicz, ul. Am1ii Kraj<>
wej I 08, tel. 046/387-90-54: 

1,8 ha trawy na siano i przetrząsacz karuzcl<>
wy - sprzedam. Tel. 0691-715-496. 

Sprwlam mieszalnik 1,5 t, walec 50 z podaj
nikiem, żmijka 6m (rowkowanie wałcy). 
Tel. 0461838-40-82 wiccwrem. 

Sprzedam pr.cyczcpę samozbierającą Jugosl<>
wiankę 2. Tel, 0606-875-501. 

Sprzedam MTZ82, stan bdb, 1994 rok. 
Tel. 0693-538-486. 

Bizon Z-056, 1980 rok, stan dobiy; 
ptzyczcpa zbierająca T --072, 1990 rok, 
stan bdb - sprzedam. Gaj 6, gm. Bielawy. 

Kopaczkę' ciągnikową sprzedam. 
Tel. 0421710-92-78. 

Owoce truskawki HANOJA, KENT 
- sprzedam. Tel. 046-874-75-78. 

Sprzedam prasę k~tkującą, 2003 rok. 
Tel. 0603-609-674 po 20.00 
Mieszankę zbożową, 4 tony - sprzedam. 
Tel. 0512-52&-56 I. 
Spfzedam jałówkę cielną. 
Tel. 0421719-24--02, 0693-350-873. 

Sprzedam silnik SW 400 do kombajnu. 
Tel. 0503--065-714. 
Sprzedam krowy po wycieleniu, 3 - 7 lat. 
Tel. 042nI9-64-57. 
Agregat do dcs:zczowni, 2500 I/min, z per
kińsem. Pompę z przystawką do ciągnika, 
18001/min. Motopompę strażacką, 1500 ł/ 
min, wydajność w<JGy. Tel. 0510-281-982. 

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu. 
Teł. 0421719-62--07 po 18.00, 0691-826-802. 

Sprzedam 3 t owsa, 2,5 t ży1a. 
Tel. 0886,226-475. 

Sprzedam przycz.epę samozbierającą Jugosł<>
wiankę U. Teł. 06097-714-837. 

Sprz.edam kopaczkę ziemniaczaną, 
Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam irzyczepę samozbierającą Płocką 
Tl83/1. Tel. 0697-714-837. 
Sprzedam koła wą5kie C-360. 
Tel. 0697-714-837. 

Tartak - usługi. Zgoda 6. 
Tel. 0606-303-475. 
Sprzedam dwa tunele do uprawy pieczarek 
Tel. 0607-185-211. 

Rcnrzutnik jednoosiowy. 
Tel 0693-10-66-74. 
Opryskiwacze polowe i sadownicze, 
kosiarki rotacyjne, siewki, inne. 
Środki ochrony roślin. CHEMFIL, 
Dmosin 124. Teł. 046/874-72-88. 
Mieszankę zbożową - sprzedam.-
Teł. 046/874-61-62. 

Słomę z mieszanki - suchą, duże bele 
- spizedam. Teł. 046/874-71-64. 

Sprzedam prasę SIPMA Z224/I, 1990 rok, 
pierwszy wlaściciel:Tel. 0509--083-222. 

Prasę SIPMA l:ll.412, 1998 rok, 
z hydraulicznym podnoszeniem podbieraka, 
stan jak nowa, pierwszy właściciel. 
Tel. 0509--083-222. 
Sprzedam wózek widłowy RAK, 1990 rok, 
nowe opony w oryginale. Tel 0509--083-222. 

Sprz.edam Jll"'S'< Z 2241, 1996 rok, stan bardzo 
doixy, kombajn Anna, stan bardzo doixy. 
Tel. 0510-254-536. 
Sprzedamkwotęmleczną. Tel.0512-784-778. 

KosiaJka listwowa „Osa". 
Tel. 0693-106-674. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 0421719-62--03. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok. 
Tel. 0601-854-369. 

Prasę polską i kombajn Bolko - sp=dam. 
Tel. 0508-364-849. 
Ciągnik C-360, rozrzutnik jednoosiowy, 
1995 rok, sadzarkę polską mało używaną 
- sprzedam Tel. 0600-780-110. 
Sprzedam podbierak do Bizona 
Tel. 0693--066-536. 
Sprzedam kosiaJkę rotacyjna - tanio. 
Tel. 0667-790-633. 

W imieniu organizatorów 

Festynu Ludowego. 
.- Biesiady Rodzinnej 
w Ostrołęce 

który odbył się 10 czerwca 2006 r. 

E~~ 
D~Ki 

składam wszystkim osobom i firmom, 
które pomogły w jego organizacji 

W SZCZEGóLNOŚCI ZAŚ: 
• Panu Wójtowi Gminy Głowno - Stanisławowi Tarkowskiemu 
• Pani Sekretarz Gminy Głowno -Weronice Rożniacie 
• Panu Dyrektorowi SPZOZ w Głownie - Marianowi la~emu 
• Panom Edwardowi Gnatowi i Krzysztofowi Banasiakowi 
reprezentującym Krajowy Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie 

• Państwu Zofii I Robertowi Zakrzewskim z finny nRogallk" 
• Pani Czesławie Fońunie -prezes BS w Głownie 
• Panu Janowi Dąbrowskiemu - prezesowi OSM w Łowiczu 
• Panu Marianowi Janowskiemu • prezesowi nMitmar" 
• Panu Grzegorzowi Pabjańczykowi 
z finny nNaturex" z Białej koło Zgierza 

• Firmie "Bracia Urbanek" 
• Browarom Łódzkim S.A. 
• Firmie "GASTROSERWIS" 
• Skupowi Owoców Pana Jana Kukieły 
• artystom z zespołu "Czeremcha" 

i rockowego zespołu „Kałasznikow" Malwiny Pilarskiej 
• ludowcom, paniom z KGW Ostrołęka i strażakom OSP Ostrołęka 

Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego PSL w Głownie 

Dariusz Kierus 
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ZWIERZĘTA 

Pawie. Tel. 0603-226-494. 

Sprzedam szczeni((tl rasy Be'marclyn. 
Teł. 0609-506-587. 

Sprzedam psa Bernardyna, 9-miesięcznego, 
sukę 5-rniesięcmą, Tel. 0504-0 J 0-956. 

Sprz.cdam szczeniaki owc:zruka niemieckiego. 
Tel. 0667-626-828. 
Bernardyn 3-miesięczny - sprzedam. 
Tel. 0502-370-026. 

Sprzedam jałówkę cielną, lipiec. 
Tel. 0421719-95-82. 

- Owczarlci niemieckie - szczeniaki rodowodo
Sprzedam ptzyczepkęciągnikową, 2-kołową, we Tel 046/837-23-33 0508-174-814 
nową, Teł. ()461831-10-56. . . ' . 
Sprzedam słomę prasowaną, kostka. Sprzedam jamniki. Tel. 0663-121-791. 

Teł. 046/815-73-63, 0697~. Owczarlci niemieckie, suki- sprzedam. 

Kłacz-sprzedam. Tel.0691-707-864po20.00. 

Trzy kucyki Slrtłandilcie w cenach od ł 500 zl 
do 3000 zl - sprz.edam Tel. 0607-174--084. 

Dwumiesięczne kotki oddam w dobre ręce. 
Tel. 046-874-72-71, 0691-707-937. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 046/835-30-18, Mokra 24. 

Tel. 0608-431-759. 

Sprzedam psa obronnego - szczenięta Buldo
ga Amerykańskiego. Tel. 0660-429-317. 

Kupię owies, pszenicę, pszenżyto. 
Teł. 0693-841-304. Sprzedam szczeniaki Bokserlca. 
Sprzedam ładowacz Tur do C-360 z dodatk<>- Tel. 046/838-25--02. 
wym rozdzielaczem. Tel. 0608-189-314. Sprzedam kozy. Tel. 0241277-91-82. 

Sprzedam krowę z trzecim cielakiem, termin 
wycielenia 7 lipca br. Tel. 046/815-72-40. 

SprzedamciągnikC-4011. Tel.0511-039-808. 

Borówka amerykańska sadzonki 
- sprzedam. Teł. 0602-42-71-44. 

Sprzedam ciągnie-rek ogrodniczy z osprzętem 
Tel. 0665-517-443. 

Spnedam szczęniaki Owczarka Podhalań
skiego. Tel. 0692-522-467. 

Bernardyny - sprzedam. 
Teł. 088&-315-838 po 15.00: 

Bernardyny, 3-miesięcme - sprzedam 
Tel. 046/837-46-55 po 17.00. 

Zaginęła suka rasy bokser. Nagroda 
Tel. 0508-139-018. 

Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam irebaka, I~ roku. 
Wola Zbroikowa 64. 
Sprz.edam 4-miesięcznego bernardyna. 
Tel. 0602-482-549. 

Sprzedam szczeniaki Collie, 2-miesięczne. 
Tel. 0512-666-091 po 17-tej. 

Oddarnkotki w dobre ręce. Tel. 0507-246-682. 

Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Tel. 0606-160-609, 046/815-15-79. 

Sprzedam szczeniak.i cocerspaniela 
Tel. 0510-249-638. 
Sprzedam owczarlca niemieckiego, 
porodowodowy, 5 m-cy. Tel. 0607-318-187. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/831-14--03. 

Sprzedam słomę belowaną, małe kostki. 
Tel. 0665-220-267. 

Sprzedamszczeniaka5-miesięcznegoowczar-
Sprz.cdam małe bokserki. Tel. 046/838-23-22. ka podhalańskiego. Tel. 0503-650-348. 

Sprzedam przyczepę 047. Tel. 0506-300-053. 

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy. 
Tel. 0506-360-053. 
Sprzedam pI".cyczcpę D4 7 bez prawa rejestra
cji, cena 3000 zl. Tel. 0510-734-342. 

Spnedam owies, mieszankę,j<;cznlień, kuku
iydz.ę. Tel. 0601-275-911, 046/831-45-24. 

Sprt.edarn zbiornik na mleko. 
Tel. 0608-302-793. 

Sprzedam krowę 5-lctnią, wysokocielną, 
Tel. 046/833-17-34 rano, wieczorem. 

Sprzedam snopowiązałkę, dmuchawę 
do siana, maszynę do młocki z silnikiem. 
Tel. 0509-811-669. 

Sprzedam ciągniczck ogrodniczy jednoosi<>
wy c-t.eski z narzl(dziami. Tel. 0698-940-574. 

Sprzedam rozrzutnik obornika, 
sadzarkę do ziemniaków, 
kopaczkę ciągnikową. Tel. 0500-871-268. 

Kupię rozrzutnik 4,5 tony i 2--0Siowy 
na resorach. "Tel. 0605-934-384. 

Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 

Sz=niaki Amstaff- sprz.edam. 
Tel. 024f285--09-41 po 18.00. 
Sprzedam wyżły, szczenięta. 
Tel. 0608-037-0-00. 

Ule z miodem; klac-L.C z rodowodem 
- sprzedam. Tel. 0506-'335-466. 

Kupię hucuły. Tel. 0506-335-466. 

Sprzedam Owczarlci Niemieckie. 
Tel. 0461861-25-51. . 

Sprzedam Pekińczyki. Teł. 0241252-19-95. 

Sznaucetki miniaturlci - sprzedam. 
Tel. 024/285-25-21. 

Westy- sprzedam. Tel. 0511-947-554. 

Tanio - szc-renięta bernardyna - sprzedam. 
Tel. 046/831-01--09. 

Sprzedam kozę. Teł. 0609469-225. 
Sprzedam owczarki niemieckie, S'.{.CZenięta 
8-tygodniowc. Tel. 0509-065-751. 

Sprzedam jamniki. Tel. 046/838-95-40. 

Sprzedam owczarlci niemieclóe tylko suki. 
Tel. 0663-321--062. 

Sprzedam sznaucery czarn<>-srebme. 
Tel. 069&-ll&-017. 
Sprzedam jamniki brązowe. 
Tel. 0505-430-228. 

--



--

26 

INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lntcrTaxi 0603-06-18-18 • 
Taxi bagażowe 046-837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 

046-837-04-20; 046-837-03-73 
Biuro Rady ~ejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11 
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 automalyCZna sekretarka 

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

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

Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 046-837--06-92, czynny codziennie (oprócz so
bót) w godz. 16.00 - 20.00. 

Punkt pom:x:y dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
ł.SĄ,Pasiaczelc'', Łowicz, µI. Św. F100aoa 7 (musrla 
naBłooiach),czyony: pn, wt, czw. wgodz.16.00-19.00. 

SalmpomocowaGrupaAbstynencka ,,Niemamootych" 
w Zdunach (siedziba GOKZduny)- czw. godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania 
w czwar1ki w godz. I0.00-11.00. Po informacje 
można dzwonić w czwartek do UJZC<(lu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-IO.OO: 

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

Informacje: 
lnfonnacja PKP 046-837-63-11 
Informacja o krajowych numerach 118-913 
lnfonnacja o międzynarndowyc nwneracb 118-912 
Zegarynka 9226 
R07lll0wy mit;dzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 

INFORMATOR 
GLOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

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

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

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

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22 
Urząd M~ - 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 
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy 

Bezpłatna ogólnopolska informacja 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 pcrżama 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjoo-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- PQradnia 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, 046-83744-44, 
046-837-84-40; ~838-15-00; 

Warsztat konserwator.;ki ŁSM 046-837-65-58 
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-IO, 

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

ul. Starościńska 5 
ul. Chełmońskiego 31 
ul. Krakowska 28 
Łyszkowice 

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

Dyżury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Doramej, ul. ~ 28, 

tel. 046-837-56-24 
- Ambulatońum Pomocy Dorainej czynne: w dni 

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

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta p!7CZ 24 godziny. 

Dzieci obj~ opid<ą medyczną Niepublicznych Za
kładów Opieki z.drowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 

• 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 
Lecznica dla zwierząt: 

- ul. Sowińskiego 3, tel. 042-719-11-04; 
- ul. Łowicka 62, tel. 042-719-1440 

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

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

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

- poradnia ogólna: pn.-pl 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.-<:zw. 8.00-18.00, pt 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

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

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

wt 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; 
pt. 13.15-20.00. 

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

czw. 8.00-12.00 

Apteki~ 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• ,,81oneczko" ul. Stanisławskiego, 

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

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

Bełchów: pn.-pl 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pl 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek K~uSlJd 

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

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, uL Główna: 

czynna: pn.- pl 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Łyszkowice: czynna: pn.-pl 9.00-16.00, sb. I0.00-14.00 
Kiernozia, Rynek Kopernika 12 , 

czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiernozia, Kokiu.mti 6 czynna: pn.-pt. 8.00-17.00 
K~: pn.-pt. 8.00-15.00 
Sobola: pn.-pl 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn-pl 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze .święte 
w niedziele i ~więta: 

e Parafia św.Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00; 
e Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 

7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 
e Kościół Sióstr Bemardynek: 8.00, IO.OO; 
• Kościólo.o. Pijarów: 8.00, 9 .30, 11.00, 12.30, 16.00; 
• KaQ!dra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz. 18.00 msza z litmgią niedzielną 
• Kaplica saninaryjna: IO.OO 
e Parafia pw. Matki Bożej Niemtaj'łCl!j Pomocy: 

8.00, IO.OO, 12.30, 18.00 
e KościóUw. Leonanla: IO.OO, 11.30 

Wystawy: 
• Mou.ewń ludowe rodziny Brzozowskich w Sro

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

• „'Ihldycja" - w sezonie 2006 w Skansenie w Marzy
cach odbywa się Il edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i paybliżenie =i publiczności 
zanikających dziedzin rzemiosła i twórczości ludi>-

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

- urolog: śr. 11.00-13.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00 
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, czw., pl 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pl 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-15.35; 

czw, pl 8.00-1535 
- ortodoota: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

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

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, uL Sikorskiego 45/47, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

uL Zgienk.a 27, tel. 042-719-24-84, 
czynna: pn.-sb. 8.00-21.00; 

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

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

uL Swoboda 17/19, tel. 042-719-44-66 
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Ceny żywności: (dane z 20 czerwca) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, ~ar.;twa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca września 

• „ Trzy chwile" - wystawa prezentująca trzy kobiece 
osobowości i trzy różne 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 - Mistrz z Krynicy"- wystawa kilkadzie
sii;ciu prac Nikifora Są to dzieła z różnych okresów 
twón:zości - od lat międzywojennych do prac wy
konanych w ostatnich lalach życia, pizede wszyst
kim akwarele, najbardziej cenione w dorobku arty
sty, a także obrazy o technice mieszantj: tempera, olej, 
gwasz, kredka i "rysunki wykonane ołówkiem, mu
zewn w ŁowiCZtL Wystawa czynna do 31 sierpnia 

Kino LOK 
ul. Podrzeczna 20, tel. 0461837-40-01 

Czwartdc,22 gerwca; 

e godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy „'IUnation"- fihn 
prod USA 
Fihn jest rodzajem albwnu rodzinnego, wykopane

go z naj~ zakamadtów ludzkiej pami<;Ci. Au
tor otwiera na oścież drzwi swojego domu, nie kryjąc 
przed widzami niczego. Materiał na z pozoru banahią 
historię o amecykańskiej rodzinie urasta do uniwersal
nej przypowieści o nierozerwalnych więzach rodzin
nych i rrulości. 

Piafek. 23 cr.erwca: 
• godz. 19.00 - Mmion: Impossibłe 3 - film akcji 

prod USA 
Tajny agent Etban Hwit (Tom Cruise) musi stawić 

cwla najbardziej :zatwardziałemu przestępcy, z jakim 
kiedykolwiek przyszło mu się zmierzyć - Owenowi 
Davianowi (Philip Seymour Hoffinan), handlarz.owi 
najnowszych · technołogicznie rod7.ajów broni i pozba
wionemu wyrmtfJw swnienia dostawcy poofuych in
fomw:ji. 

Sobob. 24 q.erwq; 

kino nieczynne 

N!edDela - środa. 25 -28 czerwca: 
• godz. 19.00 - Mnsion: Impossibłe 3 - film akcji 

prod USA 

Apteki w Strykowie: 
uL Plater 2, tel. 042-719-80-41 ; 

czynna: pn.-pl 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
ul Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 

czynna: pn.-pl 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
uL Targowa 14, tel. 042-719-86-89 

czynna: pn.- pl 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
uL Kolejowa 33, tel. ~2-719-81-48 

czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 
Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 

tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 
Apteka w Dobrej, tel. 042-710-98-00; 

czynna: pn.-pl 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 22.06. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
pt 23.06. Kopernika 19 tel. 042-719-20-12 
llOb. 24.06. Kopernika 19 tel.042-719-20-12 
ndz. 25.06. Swobodal7/19 tel.042-719-44-66 
]IL 26.06. Swobodal7/19 tel.042-719-44-66 
wt 27.06. Swoboda 17119 tel. 042-719-44-66 
śr. 28.06. Swoboda 17/19 tel.042-71~-44-66 

Apteki pełnią dyżul)' 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: 
adz. 25.K. Stryków, ul. Targowa 14 tel. 042-719-86-89 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

Kino w Głownie: 
Sobola- nie!bie!a. 24-2S czerwca; 

•godz.12.30-,,Dżungła"-fihnanimowanyprodUSA 
e godz. 14.00 - ,,Kod da Vmci"' - thriller prod USA 

w Głownie i Strykowie 

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 0,60-1 ,20 Q,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 
wolowe 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 17,00 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 12,80 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 5,30 
fi let"z morszczuka (kg} 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 12,00 11,30 10,90 8,50 
makrela wędzona 13,99 11,99 11,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 12,00 12,20 10,90 12.00 
mleko ttuste w-'-fo.::lc...li __ 1,39 -1-__:1_,:;,3:::.9_.J---'-'1,.::35'---·-l-__:1c.:,5:::.0_+-·-'1"-,4c::8_+__:1:.:,4:::.8 ~-1--"1 'c:.45=--+-1:.:.:,5:.:0_-l---'-1,"'50=--+-1'-",2'."'.:9_-+--=-1"",5-:-0-+-_1=-',3-"0--+---1,3-"5-+-_1,'-'-60 
masło extra 2,19_1--_2c..,1_9_+-_3.c..1_5_+--3-'-,o_o_-1-_2_.8_0_-+-_2._80_-+-_2.10_1-...:2c:.:,8:..:.5_+-_2:..:.,9,-,5_+-_2""',4=9:---+-~3,.,,oo=--+--=-3'-=-,10=--+---=1-'=,9.,..5_+--:2"'-=-.30 
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 2,30 

l--!:ma~sło~ro~śl~ln~n~e _____ -J._~1,~69:._-l-_:_1,~39::__-1-__:1_,:;,6:::.9_1-...:1~,6~0-+--=1~,59=---1---'1~,5:::.9_,_+---"1,~80=--+---"1,~70=---+---'1~,7~5-l--'1~,4:..:.9_+--1~,60:..:.._-+-1~,7~5=--+---"1,~70_+--1~,7:..:.0--1 
• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ™ ~ 
jaja (szt} 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 0,29 0,33 

22.06.2006 r. 

KQONIKA , 
·WYPADKOW 

MIL08NYCH 
uroclzily się: 
CÓRECZKI 
- państwu Wawrzynom z Rudz Starych 
- państwu Rybusom z Łyszkowic 
- państwu Filipiakom z Zychlina 
- państwu Tomaszkiewiczom z Łowicza 
- państwu Gazdowskim z Łowicza 
- państwu Śliwińskim z Łowicza 
- państwu Malejkom z Dąbrowy 
- państwu Grzywaczom z Bednarz 
- państwu Gołębiewskim z Łowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Kacperskim z Ćmiszewa 
- państwu Uczciwkom z Sochaczewa 
- państwu Owczarkom z Łowicza 

śfubowiall soóie: I 
- Małgorzata Krawczyk z Łowicza ~, •. ~ 

i Piotr Pawłowicz z Łodzi, ~ .... 
- Małgorzata Szczepańska z Pilaszkowa '-= 

i Waldemar Szczechowicz z Łowicza 
- Marta Warzywoda i Jakub Pelski oboje z Łowicza 
- Emilia Osińska i Sylwester Wysocki 

oboje z Łowicza 
- Anna Klimkiewicz z Chąśna 

i Jarosław Sawicki ze Skierniewic 
- Marta Swamowska i Jarosław Taraska 

oboje z Łowicza 
- Irena Dorota Płocińska z Głowna 

i Marian Piotr Patora ze Strykowa 

• SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSPót.PAAcY Z WOJEWÓDZKIM 

ODR BRATOSZEWICE· WON tOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 20.06.2006 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 
0,9 I 

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 
4,00 
4,00 
2,20 
4,00 
3,50 
1,50 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dpla 20.06.2006 r.) 

• Mastki: 3,20 zt.l(g+VAT 
• Różyce: 3,50 zt.l(g+VAT 
• Kiernozia: 3,30 zlA<g+VAT 
• Domaniewice: 3,30 :zl/kg+VAT • 
• Ziewanlce: 3,40 zlA<g+VAT 
• Skowroda Płd.; 3,60 zlA<g+VAT 
Żywiec wo!owv: 
• Mastki; krołly 3,00-3, 70 :zl/kg+VAl; 

byki 5,00 :zl/kg+VAl; jalćwki 4,00 :zl/kg+VAl; 
• Różyce; krołly 3,60 :zl/kg+VAl; 

byki 5,00 zt.l(g+VAl; jalćwki 4,00 :zl/kg+VAl; 
• Kiernozia: krołly 2,50-3,60 :zl/kg+VAl; 

byki 4,50-5,00 :zl/kg+VAl; 
jalćwki 3,50-4,00 zt.l(g+VAT. 

• Domaniewice: krołly 3,50 :zllkg+VAl; 
byki 5,00 zt.l(g+VAl; jalćwki 3,80 :zl/kg+VAT. 

• Skowroda Płd : byki 5,50 :zl/kg+VAl; 
knMy 3,80 :zl/kg+VAl; jalćwki 4,40 zt.l(g+VAl; 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 20.06.2006 r.) 
• sprzedawca - ogrodnik, • praoownik do pracy 
w gospodarstwie rolnym na przygotowanie za
wodowe, • montażysta podłóg i drzwi, • sprze
dawca, • sprzedawca - przygotowanie zawodo
we, • kierowca C+E, • kierowca kal C • piekarz, 
• magazynier, • masarz - ubojowiec - rozbieracz 
mięsa, • kierowca kat. B i C, • robotnik gospo
darczy z li i Ili grupą inwalidzką z uprawnieniami 
palacza, • blacharz - dekarz, • pracownik fizycz
ny, • elektryk, • operator ładowarki lub spychar
ki, • operator koparki, • palacz kotłów paro
wych, • hydraulik, • spawacz, • kierownik punk
tu skupu złomu , • ślusarz - mechanik, • opera
tor maszyn, • murarz, • technik mechanik - staż 
EFS, • inżynier budownictwa - budownictwo ogól
ne - staż EFS, • inżynier mechanik - staż EFS, 
• inżynier włókiennik - staż EFS, • recepcjonist
ka - 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, • kOotreler produkcji - staż EFS, 
• terapeuta zajęciowy - staż, • przedstawiciel 
handlowy - staż, • opiekunka dziecięca - staż, 
• kucharz - staż, • specjalista żywienia człowie
ka - staż EFS 
PUP nie udziela tadnych informacj i telefonicznie. 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców 

W· ręc1nei GP 1 towic1. 
Eliminacje do turnieju piłki ręcznej cbłop

oow w ramach Girnnazjady Szkolnej roze
grane z.ostały już w marcu tego roku. Wtedy 
talcie odbył się tmniej kwalifikacyjny do 
zawodów rejonowych, a finał rozegrano 
dopiero w czerwcu ... 
OKRĘG ZACHODM: 

I. GP Popów 2 21-11 
2. GP Bielawy l O 11-21 
OKRĘG POŁUDMOWY: 

l. GP 2 Dzierzgówek 3 6 26-10 
2. GP l Kompina 3 4 17-12 
3. GP Domaniewice 3 2 14-24 
4. GP Łyszkowice 3 O 6-29 
OKRĘG WWICKJ: 

l. GP l Łowicz 
2. Pijarskie OKP Łowicz 
3. GP 2 Łowicz 
4. GP 3 Łowicz 

16-13 
10-8 
16-14 
15-8 

5. GP 4 Łowicz 
OKRĘG PÓINOCNY: 

3 6 
2 2 
3 2 
2 2 
2 o 5-18 

Uczniowie GP 1 Łowicz okazali się najlepsi w ,,szczypiorniaku''. 

Triumfatorami zawodów w okręgu pół
nocnego okazali się uczniowie Gimnazjum 
w Błędowie, którzy, co prawda podobnie 
jak pozostali rywale mieli po jednym zwy
cięstwie i porażce na koncie, ale mieli najlep
szy bilans bramek. 
~ GP Kiernozia - GP Kocierzew 

5:7, GP Kiernozia - GP Błędów 6:5, GP 
Błędów - GP Kocierzew 8:5. 
I. GP Błędów 2 2 13-11 
2. GP Kocierzew 2 2 12-13 
3. GP Kiernozia 2 2 11-12 

W zwycięskim zespole Gimnazjum 
w Błędowie grali: Andrzej Maciejewski -Da
niel Lenarczyk. Adam Anyszka, Tomasz 
Franaszek, Artur Jabłoński, TomaszŁukaw-

ski, Piotr Franaszek. Piotr Kaźmierczak 
i Błażej Koza-nauczyciel w-fAndrz.ej Bła
żejewski. 
FINAŁPGS· 

Łowicz, 12 czerwca. W turnieju fina
łowym zagrały ostatecznie tylko czt.eiy chu
żyny, a na starcie zabrakło zespołów GP 
Popów (którzy wC7.eŚ!liej wygrali w turnie
ju kwalifikacyjnym, a potem po zwycię
stwie w etąpie rejonowym zajęli miejsce 5-6 
w mistrzostwach województwa łódzkiego) 
i łowickiej ,,Dwójki". Mistrzami powiatu 
łowickiego zostali natomiast gracze Gimna-
zjum m l w Łowiczu. . 

• GP l Łowicz, - PIJARSKIE GKP 
Łowicz 8:5 (4:2); br.: Paweł Wójcik 5, Ma-

Już w pierwszym meczu spotkały się dwie łowickie szkoły, a lepsi okazali się 
gracze nJedynki". 

riusz Igielski, Tomasz Sabanowski i Piotr 
Dziedziela - Bartłomiej Wyszogrodzki 3, 
Jarosław Nowicki i Michał Papiernik. 

• GP 2 Dzie~ówek- GP mędów 7:2 
(2:2); br.: Adam Domeradzki 2, Dawid Pa
ciorek 2, Mateusz Warych 2 i Mateusz Pta
szyński - Daniel Lenarczyk i Adam Anysz
ka. 

• PIJARSKIE GKP Łowicz - GP 2 
Dzie~wek7:3(3:l);br.:RobertŁuczyń
ski 3, Jarosław Nowicki 2, Bartłomiej Wy
szogrodzki i Grzegorz Waligórski - Piotr 
Wyszogrodzki, Mateusz Ptaszyński i Ka
rol Moskwa 

•GP l Łowicz - GP mędów 6:0 (6:0); 
br.: Paweł Wójcik 3, Mariusz Igielski 2 i Jó
zef Szkup. 

• PIJARSKIE GKP Łowicz-GP mę
dów 9:0 (5:0); br.: Jarosław Nowicki 4, Bar
tłomiej Czerwiński 2, Bartłomiej Wyszo
grodzki 2 i Robert Łuczyński. 

• GP 1 Łowicz - GP 2 Dzie~ówek 
5:3 (3:2); br.: Mariusz Igielski, Paweł Wój
cik, Tomasz Sabanowski i Józef Szk.up 
-Adam Domeradzki 2 i Karol Moskwa 
l. GP I Łowicz 3 6 19-8 
2. Pijarskie OKP Łowicz 3 4 21-11 
3. GP 2 Dzierzgówek 3 2 13-14 
4. GP Bł~ów 3 O 2-22 

Mistrzami powiatu łowickiego w piłce 
ręcznej zostali uczniowie Gimnazjum m l 
im. Hemyka Sienkiewicza w Łowiczu, któ
ry wySfąpił w składzie: Grzegorz Gratys 
-Paweł Wójcik(9), Mariusz Igielski (4), Jó
zef Szkup (2), Piotr Dziedziela (1 ), Łukasz 
Wróblewski, Krzysztof Urbanek i Tomasz 
Sabanowski - nauczyciel w-f Waldemar 
Kret 

(p) 

Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt 

Mistrzostwo dla „Jedynkr 
OKRĘG POŁUDMOWY: 

1. GP 2 Dzierzgówek 3 6 14-3 
2. GP Łyszkowice 3 3 7-7 
3. GP Domaniewice 3 2 9-12 
4. GP I Kompina 3 I 3-11 
OKRĘG ZACHODM: 

l. GP Popów . 
2. GP Bielawy 
OKRĘG WWICKI: 

l. GP 1 Łowicz 
2. GP 4 Łowicz 
3. GP 3 Łowicz 
4. GP 2 Łowicz 
OKRĘG PÓINOCNY: 

2 5-4 
o 4-5 

2 4 
2 2 
2 2 
2 o 

20-7 
6-16 

14-15 
11-13 

Jak zwykle komplet zespołów przystą
pił do gry w rywalizacji w okręgu południo
wym, a najlepszym okazał się team repre
zentujący Gimnazjum m 2 w Dzierzgów
ku. 
~ GP Kiernozia - GP Kocierzew 

7:8, GP Kiernozia- GP Błędów 11:3, GP 
Błędów - GP Kocierzew 2:3. 
I. GP Kocierzew 2 4 11-9 
2. GP Kiernozia 2 2 18· Il 
3. GP Błędów 2· O 5-14 

nika Dabrowska, Monika Kosiorek. Marta 
Stanczyk, Małgorzata Ziętek, Iwona Ko
tlarska, Monika Sejdak. Justyna Stańczyk, 
Marzena Siekiera, Agnieszka Buczyńska, 
Dominika Bura i Katarzyna Simińska~ na
uczyciel w-f Artur Kurczak. / 
FJNAŁPGS: 

Łowicz, 9 czerwca. W finałach PGS 
w piłce ręcznej dziewC?llt wyratowało osta
teczniepięć ekip, a w hali OSiR ml wŁowi
czu zabrakło najlepszych w turnieju kwali
fikacyjnym ,,szczypiornistek'' Gimnazjum 
w Popowie. Mistrzowski tytuł trafił w tym 
roku do reprezentantek Gimnazjum nr 1 
w Łowiczu, które w finale pokonały rywal
ki z Gimnazjum m 2 w Dzierzgowie (na
uczyciel w-fKrzysztof Cichal), a trzecie 
miejsce zajęły zawodniczki Gimnazjum m 
3 w Łowiczu (nauczyciel w-f Sławomir 
Kannelita). 

GrupaA: 
• GP 2 Dzie~ówek - GP Kocierz.ew 

5:0 (2:0); br.: Justyna Bakalarska4 i Sylwia 
Woźniak. 

• GP 4 Łowicz - GP 2 Dzie~ówek 
2:4 (1:3); br.: Dominika Dałek 2 - Justyna 
Bakalarska 4. 

(3:0); br.: Dominika Dałek 3 i Paulina Paw
lak 2. 

GrypaB: 
•GP l Łowicz-GP 3 Łowicz 6:0 (2:0); 

br.: Aleksandra Śmiałek 4, Martyna Czekal
ska i Bogumiła Gładka 

Mecz o 3. mięjsce: 
• GP3Lowicz-GP4Lowicz2:1 (2:1); 

br.: Sylwia Dudzińska i Ewelina Boczek 
- Paulina Pawlak. 

Mecz o l. miejsce: 
• GP l Łowicz - GP 2 Dzie~ówek 

4:2 (3:1); br.: Aleksandra Śmiałek 4- Justy
na Bakalarska 
I. GP I Łowicz 2 4 10-2 
2. GP 2 Dzierzgówek 3 4 11-6 
3. GP 3 Łowicz 2 2 2-7 
4. GP 4 Łowicz 3 2 8-6 
5. GP Kocierzew 2 O 0-10 

W zwycięskim zespole Gimnazjum nr 1 
w Łowiczu grały: Karolina Szulc - Aleksan
dra Śmiałek (8. bramek w turnieju), Marty
naCzekalska(l),BogumiłaGładka(l),Alek

sandra Grzegorek,AleksandraBarylska,Alek
sandra Kucharek. Klaudia Leksińska i Ewe
lina Świątek-nauczycielka w-flwona Ron
doś. 

dok zestr.16 

• • 
MECZ NA ZYWO 
PRAWD~ Cl POWIE 
BramySignal lchJnaStadion (do 2005 roku całe boisko, można znakomicie ocenić, któ

- Westfulenstadion) zostały otwarte o 17.00, rypiłkarznie biega, nie podłącza się do akcj~ 
nasza czwórka w biało-czerwonym rynsz- nienadążazakolegą. Tychniestetywnaszej 
tunku weszła na obiekt około 18.30. Naj- chużynie było zbyt wiełlL Przegraliśmy tyl
pierw drobiazgowe przeszukania przy wej- ko, 1 :O, a gol wpadł w doliczanym czasie gry. 
ściu, a potem już tylko szukamy naszego Przez90minutkibicezPolskibyligłośniejsi 

,,red" sektora i wchodzimy na trybuny. od niemieckich. Śpiewaliśmy nawet „Gra
Obiekt zbudowano w 1974 roku i potem my u siebie, Polacy, gramy u siebie" borze
jeszcze .kilkakrotnie przebudowywano. czywiście atmosfera była taka jak w Cho
Obecnie jest pięknym, funkcjonalnym rzowieaniewDortmundzie.KiedyOJivier 
stadionem,jakimniestetyniemożemysię Neuville pokonał znakomitego tego dnia 
pochwalić u nas w kraju. 80-tysięczna wi- Arb.na Boruca niemiecka ~ publiki 
downia(namistrzostwachmiejscasiedzą- wrzasnęła„Tooooor"(czyli„bramka")amy 

ce ograniczono do 65 tys.) ma komfort nie czekaliśmy na ostatni gwizdek. żeby 
oglądania meczowych akcji na dwóch uniknąć kotków wyszliśmy ze stadionu. 
telebimach. Oczywiście nie brakujenaobiek- W drodze powrotnej przeżywaliśmy 
cie restamacj~ sklepu z pamiątkami itp. jeszcze raz ten wieczór. Dlaczego Janas 

Przygotowany przez gospodarzy dla nie zdjął Żurawskiego? Co się s~~ o 
przyjezdnych z Polski sektor żył już 2 go- z Krzynówkiem? Po co faulował So -
dziny przed meczem. Kiedy obie chużyny lewski? Na rozważania mieliśmy nas 
wyszły na murawę, jeszcze w dresach, echo nych 1 O godzin. 
poniosło ,,Polska, biało-czerwoni". Nasi pił- Wracając, zatrzymujemy się za Han 
karze podbiegli do swoich kibiców i przy- werem. Miły zajazd dla kierowoow i · 
witali się z nami. A potem rozpoczęła się polskich aut z kibicami. Wszyscy są przy• 
rozgrzewka i stadion coraz bardziej się za- bici. Wierzyliśmy, i.e z Niemcami moZria 
pełniał. Bez przerwy krzyczymy. Jacek na- wygrać. Nie byliśmy faworytami, ale moż
wet twierdzi, że trzeba przystopować nabyłoprzyodrobienieszczęściacośugrać. 

z tym dopingiem przed meczem, bo straci- Znowu nas Orly zawiodły ... 
my głos. Na trybunach, niedaleko nas kil- Ale kiedy przekroczyliśmy granicę i włą
ka znanych w świecie futbolowym po- czyliśmy rodzime stacje radiowe okazało 
staci - awizowany jako następca trenera się ... i.ePolskagraławcaledobrze, walczyła, 
Janasa, Henryk Kasperczak, znany byłabliskoremisu,atojużsukces.Ba, wszy
działacz, a kiedyś sędzia Wit Żelazko scy znajomi, którzy oglądali mecz w telewi
i piłkarze, m.in. Cezary Kucharski zorach też tak twierdzili. Jakże inaczej oglą
i Radosław Gilewicz. Krzysio Więcek da się mecz na i;ywo, a inaczej w szklanym 
rozmawia z kibicami siecl:zącymi obok. Oka- okienku! 
zuje się, że są z Łodzi, że sympatyzują Niewyjdziernyzgrupy. Wspaniałamun
z Widzewem i wie&ą, i.e już jutro Pelikan dialowa przygoda dla nas, fanów piłki noż
gra baraż o II ligę. nej z Polski, skończyła się we wtorek 

Już za chwilę początek. Kiedy śpiewa- w Hanowerze. Na pewno żałują niemieccy 
my hymn, po plecach przechodzą ciarki. restamatorzy i właściciele sklepików z pa
Blisko 20 tysięcy rodaków śpiewających miątkami piłkarskimi. Kibic znad Wisły to 
Mazwka Dąbrowskiego na Mistrzostwach teraz dobry klient, ma pieniądze. Tylko nie 
Świata - tego nigdy nie zapomnę. ma reprezentacji ... 

Jaki był mecz? Graliśmy słabo, ci którzy · Następne mistrzostWa za cztery lata. Do 
TAM byli nie mieli wątpliwości, i.e polski Republiki Południowej Afryki jest trochę 
zespół wyszedł nastawiony na remis, ase- daleko, ale -kto wie .... 
kuracyjnie. Kiedy siedzi się wysoko i widać Bogusław Bończak 

I Ogólnopolski Triatlon o Puchar Prezydenta Płocka 

Ostatni sprawdzian 
Płock, 17 czerwca. Na triathlon do 

Płocka wyruszyła w miniony weekend gru
pa trzech zawodników z Łowicza Wśród 
nich był Jacek Gardener, który obecnie 
w swojej kategorii wiekowej zalicza się do 
czołówki Polski. Obecnie przygotowuje się 
do swojego trzeciego startu w zawodach 
,,Iron Man" w Roth w Niemczech. Start 
w Płocku był dla niego ostatniJń sprawdzia-
nem formy przed tymi morderczymi zawo
dami. Przygotowania do zawodów w Niem
czech dobiegają końca, bowiem ten występ 
już 2 lipca Przypomnijmy, i.e dyscyplina 
ta wymaga od zawodników świetnego przy
gotowaniai ogromnej kondycji. T=ba prze
płynąć prawie 4 kilometry, rowerem przeje
chać 180 km i na koniec biegiem pokonać 
trasę maratonu 42 km i 195 metrów. Jacek 
w tym sezonie mało startuje. Rozpocz.ął za
wodami w Wąsoszu, gdzie zajął 4. miejsce 
w kategorii weteranów. 

W zawodach w Płocku łowiczanin os~ 
dobry wynik. W klasyfikacji generalnej upla
sował się na ósme miejscu w stawce 46 za
wodników, natomiast w swojej kategorii Ja
cek stanął na najwyższym podium. 

Oprócz Gardenera w zawodach starto
wał dobrze znana kibicom dwójka wetera
nów triatlonu z Łowicza - Jacek Rem
bowski i Marian Dymek. Oni równie-ż 

Jacek Gardener (z prawej) kończy 
przygotowania do startu w Roth. 

ralnej zajęli kolejno 1. i 2. miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. 

KLASYFIKACJA GENERALNA: 
I. Przymusińsk.i Filip (Poznań) 0:55,10 
2. Kubicki Bartosz (Włocławek) 0:55,48 
3. Chodacki Przemysław (Poznań)0:56,00 

8. Gardener Jacek (Łowicz) 1:01,49 
W reprezentacji Gimnazjum w Kocierze

wie grały: Anna Kosiorek. Malwina Jagóra, 
Marlena Kotlarska, Celina Majcher, Wero- • GP 4 Łowicz - GP Kocierz.ew 5:0 (p) mirnoodległ~orniejscawklasyfikacjigeOO-

34. Rembowski Jacek (Łowicz) 1:22,56 
43. Dymek Marian (Łowicz) 1:44,04 
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28 REKLAMA 

WÓJT GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA 
NA STANOWISKO DYREKTORA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄGOLINIE POŁUDNIOWYM 
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 szkól i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia 
następujące wymagania: 
1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
2) ukończyła studia wyższ.e magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, / · 
3) ukończyła studia wyższ.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 pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 

dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio pf.zed powierzeniem stanowiska dyrektora 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 wyższ.ej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu 
zatrudnienia w szkole wyższ.ej, albo w okresie roku bezpośrednio 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 usl 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z2003 r. Nr 118, poz. 1112z późn. 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 funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

o których mowa w art. 147 ust. 1'ł>kt 4 ustawy z dnia 26listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz.148zpóźn.zm.). 

1.2. Do konkursu może przystąpić również: 
1) nauczyciel mianowany i dyplomowany, który ukończył studia wyższ.e zawodowe i posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub ukończył kOlegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada 
kwalifiklicje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole ·podstawowej 1 spełnia wymagania określone w pkt 1.1. 
ppkt~9. 

2) osoba, która nie jest nauczycielem i która: 
a) ukończyła studia wyższ.e magisterskie, 
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 
c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi ksztalcenia w szkole lub zakresowi 

zadań placówki, 
d) spełnia wymagania określone w pkt 1.1. ppkt 3 i ppkt 6-9. 

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organu administracji ~owej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub 
zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
iawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniającemu wymagania określone w rozporządzeniu, 
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zaWO(lowego. 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: . 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w sz.czegółności informatje 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 posiadanie wymaganego stażu pracy, 

wykształcenia i przygotowania zawodowego-w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
5) dyplom ukończenia studiów wyższ.ych lub studiów podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenie 

o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. 

(Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkól i placówek, 

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na staiiowisku kierowniczym, 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o któięj mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Ńr 11'8, poz: 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne, 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne, 

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.z2003r. Nr15, poz. 148zpóźn. zm.), 

11) oświadczenie, że kandydat~ 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 późn. zm.) w celach 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs", w tenninie 
do dnia 07.07.2006 r., na adres: Urząd Gminy Kocierzew Południowy, 99-414 Kocierzew. 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kocierzew Poludniowy. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania-k0nkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. R ~ 

MARKA, TYP 
FIAT Marea Weekend 1,6 SX stalowy metalik 
FIAT Panda 11 Active !MAGI: 2 x podll$ll<a 

' ~ABS, cen!ralny zamek, , 
FIAT Panda 1,1 Active ~~~=':,,„,„ ;:~ niebieski 1~: 5 
FIAT Panda 1,1 Active @&finnowysam.demonstmcyjny błękit metalik 5 

5 niebieski 25 500 
25 500 
25500 

~ 

FIAT Panda 1, 1 Actual UWAGI: 2 x poduszka powietnna. 2005 wiśnia metalik 11 000 5 24 500 
FIAT Panda 1, 1 Actual =~:W..,,., elektJycznie. 2005 czerwony 1 O 500 5 24 500 
FIAT Panda 1, 1 Actual firmowy samochód demonstracyjny 2005 niebieski 4 500 5 24 500 
FIAT Panda 1, 1 Active 2004 cylryooNy 1 O OOO 5 22 700 
UWAGI: 2 x poduszka powiel!zna, autoalann, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, szyby atermiczne, szyby sterowane elektrycznie 
FIAT Seicento 1,1 1999 czerwony 107 970 3 10 800 
UWAGI: szyby sterowne elektrycznie, immobilizer 
FIAT Siena 1,6 HL 
UWAGI: I \\łaściciet. poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer 

zielony metalik 4 11500 1998 95300 

FIAT Siena 1,6 HL UWAGI: instalacja gazowa 1998 czerwony 100 410 4 10000 
FIAT Uno 1 O UWAGI: instala . owa 1998 czerwony 144 ooo 5 7300 
FIAT Uno09 2001 wiśnia metalik 10 535 5 7600 
FIAT 126p elx 1998 granatowy 53000 2 2600 
AUDl802,0 1992 granatowy 178 ooo 4 9200 
FORD Escort 1,8 TD 1997 granatowy 104 ooo 5 10900 
UWAGI: immobilizer, szyby atennii::zne, szyby sterowane elektryczJ\ie 
OPEL Corsa 1,2 1996 niebieski metalik 100 800 3 8600 
OPEL Corsa Swing 1,2 1992 wiśnia 180 ooo 4 4000 
POLONEZ Atu 1,6 96000 4 3 500 
TOYOTA YARIS 1,0 -1'0000 5 29 ooo 
UWAGI: uszka · trzna kieco 
PEUGEOT Partner 1,9 D 
FSO POLONEZ Truck 1,6 
· 1.000 kg ladowności, długa skrzynia ladunkowa 
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Chcesz zmienić zawód, podwyższyć 
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse 
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi 
Profesjonalizm i już 60-letnia tradycja 

-.- w edukacji dorosłych 

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

ZAPRASZA NA KURSY: 
)> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), 
)> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

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

)> dla magazynierów i załadowców 
towarów niebezpiecznych, 

)> operatorów stacji LPG, 
)> kierowców wózków jezdniowych 

(akumulatorowych i spalinowych), 
)> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, 
)> pracownik magazynu, 
)> transport zwierzą~ 
)> palaczy c.o., 
)> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3 

(eksploatacja i dozór), 
)> obsługi suwnic, żurawi, wciągników, 
)> drwali - operatorów pilarek, 
)> pedagogiczny dla instruktorów p.nz., 

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

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

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

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

dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp 

Proponujemy dogodne warunki płatności. 
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów 
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu 
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R.ao 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IM 1f1 ŁOWICZ V ARMII KRAJOWEJ 14 
o 502 328 818 '"" 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWYZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

Cil©ill©O:. ~ 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agro/_hn@wp.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu 

OGUSZA NABÓR 
DO SZKÓL ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH 

na rok szkolny 2006/2007 
I. Uzupełniające Technikum Mechanizacji Rolnictwa 

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

li. Szkoły Policealne kształcące w zawodach 
• po szkole średniej 

- technik informatyk 
- technik rolnik ' 
- technik mechanizacji rolnictwa I 
- 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 

Naub we wszystkich wymienionych tjpach szkół jest 

BEZPtATNA 
Warunki przyjęcia: zloienie dokumentów~ 

ronnowa kwalifikacyjna 
INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT RCKU w lOWICZU· 

ul. Blich 10, tel. (046) 837-62-78 w godzinach 8.00-15.oo'! 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne r&' 
• węgiel "„"'~o 
• miał "'io ~ 
• koks 5~1.~:'(ł 
•groszek EKO ~~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) 837-11-72 R·735 

Cil©ln©l!. CiJ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

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

NAJT!NSZE 

K 
~~ 
ROLETY, żALU1JE, MOSKITIERY, PARAPETY 
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 
tel./fax (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 ~ 
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Piłka nożna - 28. i 29. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej 
. . . , 

CORAZ BLIZEJ KONCA 
28. kolejka: 
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka 

- POGOŃ Belcbów 7:1 (5:1); br.: Michał 
Kaźmiercz.ak 2 (3 i 5), Piotr Pietrzak 4 (33, 
35, 62 i 80) i Rz.epecki (43) - Michał Kaź
miercz.ak (22 samobójcza). 

• LAKTOZA Lyszkowice - ASTRA 
Zduny 0:3 (0:1); br.: Daniel Ph.JS7ka (25), 
WojciechMamwski(75)iGabrielOclunań
ski (82). 

• SIERAKOWIANKA Sierakowice 
- ORZEL N'aeborów 3:3 (1:1); br.: Skręta 
(I 7 i 68) i Stią:zyński (82) - Pattyk W<ń
niak 2 (l o i 78) i Radosław Gosławski (90). 

• CZARNIBednary- BIALKA Biala 
Rawska 2:2 (1:1); br.: Jarosław Plichta(l O) 
iRafiiłGala(90kamy)-Wielgus(35)iMro
czek (56). 

• OLIMPIA Chąśno - MACOVIA 
Maków 9:2 (4:0); br.: Wrtold Kunikowski 
(9 kamy), Jacek Socbala (15), Marcin Ma
tusz.ewski 2 (22 i 82), Tomasz Rembowski 

2 ( 42 i 59), KlimkiewiC'Z (50 kamy), Witold 
Łon (67) i Woźniak: (85) - Cybula (55) 
i MadcowiC'Z (63). 

• SOKóL Regnów - ORLĘTA Cie
b(dz 1:2 (1:1); br.: Chojecki (41)-Tomasz 
Gradek (3 l) i Pie:C'Zątka (72). 

•WIDOK Skierniewice - GLKS Wo
łuaa 10:0 (9:0)i br.: Adamiec 4 (13, 23, 33 
i 50), Raczyński 3 (20, 24 i 45); Budek (27) 
i Dominik Czeczko 2 (43 i 44). 

Mecz został pm:rwany w 55. minucie 
wwynikuzdekompletowaniasldaduGLKS 
Wołuc7.a. 

Pauza: GKS Głuchów. 
DokońC2.ony mecz 26. kolejki: 
•OLIMPIA Chąmo-ORZELN'leho-

rów2:4 
29. kolejka: 
• LAKTOZA Lyszkowice - MAZO

VIA Rawa Mamwiecka 0:3 (0:1); br.: 
Łukasz Choderski (26), Stawiński (53) 
i Goika (63). 

PHka nożna - wojewódzka liga „Kuchara" 

Pewne zwycięstwo. 
• PELIKANl..owicz-WLÓKNIARZ 

Pabianice 3:0 (1:0) 
1 :O - Piotr Gawrysiak: (13), 2:0 - Alan 

Oniszk (42), 3:0- Konrad Grenda (59). 
Pelikan: Rosiński - Wójcik, Mitrowski, 

Sumiński (52 Kanłjalik), Czerbniak- Gaw
cysiak, Kannelita, GrenJa( 55 Janus), Onis:zk 
(51 Byczek) - Kosiorek, WtSiński. 
Łowicz, 10 czerwca. To było ładne 

widowisko, okraszone pięknymi golami 
- podswnował sobotni mecz swojej druży
ny trener Artur Balik I trudno się z na
szym S7lcoleniowcem nie zgodzić. Obie je
denastki zapreuntowały niezłą dyspozy
cję, przez co byliśmy świadkami na prawdę 
fujnego futbolu. 

Pierwsza połowa to wyrównany poje
dynek. Goście z Pabianic starali się atak:o
wać i mieli wi~ z gry, jednak groźniejsze 
akcje wyprowadzali miejscowi. Na gola 
przyszło nam czekać tylko 13. minut. Na 
udeu.eniez22. metrów zdecydował się Piotr 
Gawrysiak i .zrobił to na tyle skutecmie, 

że futbolówka wpadlaniemal w samo okien
ko bramki Włókniarz.a. Piękna bramka wca
le nie zni~rywali, któlzynadal atako
wali i dwukrolnie byli bliscy ~ ale 
albo brakowało im precyzji albo mak:omicie 
intaweniował Adam Rosiński. 

W H połowie przewagę osiągnął Pelikan 
i.niedługo po przerwie podwy7szył prowa
dmńe. Na listę strzelców wpisał się Alan 
Oniszk, wykotzystając podanie Wojcie
cha Wójcika kropnął z pierwsi.ej piłki 
i nie dał s:zans bramkarz.owi. Dzieła dokoń
czył Konrad Grenda, który mocnym~ 
rzeniem w 59. minucie wykończył ładną, 
uspołową akcję. Mimo wyraźnego prowa
dz.eoia ,,Baliki" nie rezygnowali z ofensy
wy. Kolejne okazje bramkowe mieli Kon
rad Wisiński i Karmelita, ale nie udało im 
się wpisać na listę strzelców. 

Nasi chłopcy zaprezentowali ładny sty
lowo futbol i wygrali jak 113Jbardziej zasłu-
żenie. 

BoB 

•ASTRA Zduny-OLIMPIA Chąśno 
3:2 (1:0); br: Kubiak (2), Ochmański (47) 
i Wojciech MasłQwski (89) - Dariusz Re
czulski (65) i Malinowski (80). 
•MACOVIAMaków-CLARNI~ 

nary 1:0 (1:0); br.: Rafiił Wasiak (20). 
• BIALKA Biala Rawska - SIERA

KOWIANKA Sierakowice 4:0 (0:0); br.: 
Cukiert 3 (55, 62 i 68) i RemisiewiC'Z (80). 

• ORZELNaeborów-WIDOK Skier
niewice 0:4 (0:4); br.: Adamiec (13), Adam 
Bombała (18) i Budek 2 (34 i 45). 

• GLKS Wolucza-GKS Głuchów 2:3 
(1:1); br.: Augustyniak: (25) i Michalik (66) 
- Nezdropa 3 (20, 60 i 80). , 

• ORLĘTA Cielądz - POGON Beł
chów 1:4 (1:2); br.: Gabriel Sypka (24) 
- 7.agawa 2 (38 i 49), Tomasz Małkus ( 40) 
i Piotr Bombała (58). 

Pauza: SOKóL Regnów. 
Awansem mecz 30. kolejki: 
•CZARNI Bedmry-ASfRAZduny 

3:1 

Paweł A. Doliński 

Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów, „Michałowicza" i „Kuchara" 

Utrzymanie tylko w aKucharzen 
• UGA WOJEWÓDZKA JUMORÓW 

S1'ARSZYCH-
26. kolejka: ChKS Łódź-Piotrcovia Piotr

ków Trybunalski 1 :2, Pelikan Łowicz 
- RKS Radomsko 3:4, Concordia Piotr
ków Trybunalski - PMOS Z.duńska Wola 
l :O, Salos Sieradz - UKS SMS Łódź 0:2, 
ŁKS Łódź - WKS Wieluń 3:0 (w.o.), Wi
dzew Łódź-WlókniaIZ Pabianice 5: 1, GKS 
Bełchatów- WOY Opocmo 2:1. 
I. UKS SMS Łódź 26 70 113-18 
2. Widzew Łódź 26 57 77-25 
3. ŁKS Łódź 26 47 64-34 
4. GKS Belćhatów 26 45 47-32 
5. RKS Radomsko 26 42 71-51 
6. Piotrcovia Piotrków 26 39 47-44 
7. WOY Opoczno 26 38 47-56 
8. ChKS Łódź 26 38 46-49 
9. Włókniarz Pabianice 26 35 37-47 

10. Concordia Piotrków 26 35 49-51 
li. Pelikan Łowicz 26 31 40-59 
12. Salos Sieradz 26 26 40-69 
I~. WKS Wieluń 26 12 17-100 
14. PMOS Zduńska Wola 26 li 18-92 

• LIGA WOJEWÓDZKA JUMORÓW 
MŁODszycH: . 

26. kolejka: Pelikan Łowicz - RKS Ra
domsko 0:2, Olympic Słupia - MKS Kut
no 0:2, Warta Sieradz - UKS SMS Łódź 
3: 11, ŁKS Łódź - Pogoń-Ekolog Z.duńska 
Wola 2:0, Widzew Łódź - Orzeł Łódź 1:0, 
GKS Bełchatów - PMOS Zduńska Wola 
7:0, Łodzianka Łódź- LKS Lubochnia 5: I. 
I. GKS Bełchatów 26 76 111-1 O 
2. UKS SMS Łódź 26 68 126-12 
3. ŁKS Łódź 2V 57 93-27 

4. WartaSleradi 26 Sł 67-66 
5. Widzew Łódź 26 47 68-25 
6. MKS Kutno 26 45 73-36 
7. Orzeł Łódź 26 42 62-39 
8. RKS Radomsko 26 30 35-61 
9. PMOS Zduńska Wola 26 28 33-68 

IO. Olympic Słupia 26 27 45-89 
11. Pogoń-Ekolog Zd. Wola 26 23 27-50 
12. Łodzianka Łódź 26 22 30-64 
13. LKS Lubochnia · 26 14 16~102 
14. Pelikan Lowlcz 26 5 11-100 

•LIGA WOJEWÓDZKA „DEYNY": 
21. kolęjka: Widzew Łódź - UKS SMS 

Łódź O: 11, Hurtap-Górnik Łęczyca - MKP 
Zgierz 2:0, GKS Bełchatów - WKS Wieluń 
0:1,GerlachDrzewica-WOYOpoczno 1:2, 
Ma:zovia Rawa Mazowiecka - Warta Sie
radz 2:4, ChKS Łódź- ŁKS Łódź I :5. 

1. UK.S SMS Łódź 21 56 93-1 O 
2. WOY Opoczno 21 45 69-40 
3. ŁKS Łódź 21 38 59-33 
4. Widzew Łódź 21 37 73-49 
5. MKP Zgierz 21 37 46-36 
6. GKS Bełchatów 21 33 38-38 
7. Hurtap-Górnik Łęczyca 21 31 51-37 
8. ChKS Łó.dź 21 30 39-42 
9. Warta Sieradz 21 2128-67 

10. WKS Wieluń 21 20' 24-49 
11. Gerlach Drzewica 21 17 35-84 
12. Mazovia Rawa Maz. 21 2 16-83 

• WOJEWÓDZKA UGA MICHAŁO
WICZA: 

21. kolejka: ŁKS Łódź- Włókniarz Kon
stantynów Łódzki 1: I, MULKS Łask - Ma
zovia Rawa Mazowiecka 1 :3, WOY Opocz
na - Unia Skierniewice 1:1, Junior Wieluń 

- GKS Bełchatów 1 :O, Pelikan Lowicz 
- Łodzianka Łódź 1:0, UKS SMS Łódź 
- Widzew Łódź 6:0. 
1. UKS SMS Łódź 21 63 107-6 · 
2. Junior Wieluń 21 41 49-25 
3. ŁKS Łódź 21 44 42-24 
4. GKS Bełchatów 21 31 48~31 
5. Widzew Łódź 21 33 32-30 
6. Włókniarz Konstantynów21 32 37-45 
7, WOY Opoczno 21 28 36-33 
8. Unia Skierniewice 21 28 46-52 
9. MazoviaRawaMaz. 21 25 30-53 

10. Pelikan Łowicz 21 18 28-50 
IL MULKS Łask 21 IO 31-72 
12. Łodzianka Łódź 21 2 19-83 

• WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA: 
21. kolejka: ŁKS Łódź-ChKS Łódź 3:0, 

Warta Sieradz - Ma:zovia Rawa Mazowi~ 
ka 3:0, WOY Opoczno - Concordia Piotr
ków Trybunalski 2: I, Junior Wieluń - GKS 
Bełchatów 2:0, Pelikan Lowicz - Włók
niarz Pabianice 3:0, UKS SMS Łódź 
- Widzew Łódź 6: l. 
I. UKS SMS Łódź 
2. ŁKS Łódź 
3. GKS Bełchatów 
4. Widzew Łódź 
S. Pelikan Łowicz 
6. Junior Wieluń 
7. WOY Opoczno 
8. Włókniarz Pabianice 
9. ChKS Łódź 

IO. Concordia Piotrków 
11. Warta Sieradz 
12. Mazovia Rawa Maz. 

2160158-7 
21 49 66-21 
21 47 75-23 
21 38 57-47 
13 34 49-48 
21 33 63-33 
21 31 39-49 
21 29 38-52 
21 27 43-56 
21 15 32-96 
21 9 17-79 
21 I !3-ll3 

(p) 

Piłka nożna - wojewódzka liga „Michałowicza" 

Pożegnalne zwycięstwo 
•PELIKAN Łowicz-WDZIANKA 

ł..ódź 1:0 (1:0) 
1:0- Michał Felczyński (24). 
Pelikan: Zieliński - Ciesielski, Jarosz, 

Wawrzyn, Wróbel(60Kwiatkowsla) -Sój
kowski (41 Knesz.ewsla), Płachela(45 Mar
cinowski), Gajda (55 Jóźwiak:), Domalew
ski - Felczyński (54 Nowogórski), Sut. 
Łowicz, 10 czerwca. Na pożegnanie 

~starsi z ,,Balików'' odnieśli pla
nowe zwyci~o. Ale mimo, że ich sobot
nim rywalem była ostatnia drużyna w lidze 
mecz nie należał do łatwych. Wprawdzie od 
pocz.ątku inicjatywa leżała po stronie go
spodmzy, to jednak nie potrafiliśmy poko
nać bramkarza gości. Biało-zieloni stwarzali 
sobie znakomite okazje bramkowe, tyle że 
futalnie pudłowali. Najlepszą zmarnował 
Dawid Sut, bo nie trafił JZUtu karnego po
dyktowanego za fuul bramkarza na Micha
le Felczyńskim. Popularny „Sutek" 

kopnął niecelnie i piłka po słupku wyszła 
waut. Tensamgraczmiałjeszcz.ejedną,,set
kę", ale reż zagrał nieskutecmie. Najważ
niejszaak:cjameczumialamiejscew24. mi
nucie. Asystąpopisałsię TobiaszSójkow
ski, który dokładnie zagrał z lewej sllooy 
do Felczyńskiego a ten ubiegł obrońcę i trafił 
do siatki . 

Druga odsłona meczu przebiegała pod 
dyktando gości. Łowiczanie bronili sięjed
nak: bardzo dobm:, a brawa naldą się całe
mu blokowi defensywnemu i bramkarz.owi 
Rafalowi ~ińskiemu. w smnie spra
wiedliwy wynik, nie krz:ywdzą::y żadnej ze 
stron. 

Pomimo tego zwycięstwa łowic2Alnie za
jęli dopiero - dziesiąte miejsce, oo wiąże się 
niestety ze spadkiem, czyli ekipa trenera 
Balika w nowym sezonie występowała bę
dzie na boiskach skierniewickiej klasy~ 
gowej. BoB 

PHka nożna - skierniewicka klasa B 

Walkowery no koniec 
Do klasy A seniorów awansowały już 

wcześniej zespoły Kopernika Kiernozia 
i [}dm Placencja, które w ostatniej kolejce 
zainkasowały po trzy punkty za walkowe
ry z Meblomaksem i Olimpią Niedźwiada. 
CoprawdaRawka Bolimów miała tyle samo 
punktów co Dar, ale w bezpośrednich spo
tkań dwa razy lepsi okazali się gracze preze
sa Dariusza Szymanika 

20. kołęjka: Rawka Bolimów - Maoovia 
II Maków 15:1, Start Złak:ów Borowy 
-Naprz.ód Jamno 5:3, RTS Gągolin - Victo
ria Bielawy 3:0 (w.o.), Dar Płacencja- Me
blomaxZielkowice3:0(w.o.),~Kiec-

oozia-Olimpia Niedźwiada3:0 (w.o.). Pau
za: VJ.Ctoria z.abostów. 
l. Kopernik Kiernozia (1) 20 411 -sa-B 
2. Dar Placencja (2) 20 48 7.0-21 
3. Rawka Bolimów (3) 20 43' 72-26 
4. Victoria Zabostów (4) 20 34 49-43 
S. Start Złaków Borowy (6)20 34 4S-28 
6. Naprzód Jamno (5) 20 34 S0-45 
7. RTS Gą.gołin (8) 20 22 36-S4 
8. Victoria Bielawy (7) 20 19 30-52 
9. MacoviailMaków(9) 20 18 26-78 

10. Meblomax Zielkowice (to) 20 9 18-SS 
11. Olimpia Niedźwiada (l 1)20 9 18-57 

<PJ 

Szachy - turniej z okazji 5-/ecia UKS Pałac Nieborów 

Zagrali z przyjaciółmi 
Nieborów, 27 maja. W rozgrywa

nym z okazji pięciolecia UKS Pałac Nie
borów turnieju szachowym wystartowa
ło łącznie trzynastu członków klubu i za
wodników z zaprzyjaźnionych klubów: 
UKS GOK Zduny i OSiR Łowicz. Pre
zes UKS Pałac - Dariusz Kozioł uhono
rował pucharami nagrodami najlepszych 
graczy w tej rywalizacj~ którymi okazali się 
w grupie juniorów Kamila Pach (Niebo-

rów) oraz Andrzej Woźniak (ł..owiC'Z). 
• .GRUPA A (JUNIORZY): 

l. Kamila Pach (Nieborów) 6,0 
2. Mateusz Gajewski (Zduny) 5,0 
3. Hubert Pach (Nieborów) 4,0 

• GRUPA B (SENIORZY): 
1. Andrzej Woźniak (Łowicz) 5,0 
2. Roman Zimochocki (Sochaczew) 4,0 
3. Krzysztof Dul (Mysłaków) 3,0 

(p) 

Szachy błyskawiczne 
- mistrzostwa gminy Nieborów na rok 2006 

No półmetku Dominik· 
Tegoroc:znarywaliz.acjawrnistrzostwach L Dominik Pacler 425 

gminy Nieborów na rok 2006 w szachach 2. Krzysztof Dul 320 
błyskawicznych osiągnęła póhnetek. Po pię- 3. Kamila Pach 286 
ciu turniejach najlepszym spośród ciwuna- 4. Hubert Pach (Nieborów) 253 
stu zawodników biorących udział w tej cy- 5. Przemysław Pach (Nieborów) 25 l 
walizacji (p) 

Szachy - Grand Prix Pabianic 

Remis z arcymistrzem 
Pabianice, 10 maja. W ostatniej zpię

ciu odsłon Turnieju Szachowy z cyklu Grand 
Prix Pabianic w szachach znowu bardzo 
dobrze zaprezentował sięłowicwńn-Kac
per Piorun. Podopieczny trenera Adama 
Pioruna w gronie dziewięćdziesięciu za- · 
wodników postarał się o sporą niespodzian
kę zajmując w klasyfikacji open znakomite 
trzecie miejsce. Jego największym sukcesem 
był jednak remis wywalczony w partii 
z arcymistrzem Łukaszem Cyborow
skim (2539 EW-pierwsza dziesiątka Pol
ski). Piętnastoletni uczeń Pijarskiego Gim
nazjwn Królowej Pokoju w turnieju zorga
niZA>wanym z.okazji stuleci.a Pabianickiego 

Kacper Piorun (z prawej) w Pabiani
cach spisał się bardzo dobrze. 

Towarzystwa Cyklistów okazał się nato
miast bez.konkurencyjny w kategorii junio
ró~ GJ 
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Judo - VIII Międzynarodowy Turniej z Okazji Dnia Dziecka 

PIOTREK STANĄt NA PODIUM 
Łódź, 2 czerwca. Już po raz ósmy 

w hali sportowej Łódzkiego Policyjnego 
Klubu Sportowego Gwardia odbył się Mię
dzynarodowy Turniej Judo z okazji Dnia 
Dziecka. W zawodach tych wystartowało 
ostatecznie aż 244. młodych zawodników 
z trzech klubów estońskich, dwóch słowac
kich i jednego litewskiegoorazlącznieaż27. 
klubów polskich. W gronie tym znaleźli się 
także młodzi zawodnicy MKS Zryw 
Łowicz, a trenerlca Iwona Gizegory ~ 
SlDDOwając te zawody powiedziała: Był to 
najlepszy start jej podopiecznych w tym roku. 

Czwarly od prawej - Piotr Podleśny. 

Mimo silnej obsady w turnieju pokaz.ali spo
re umiejętności- dodała 

Najlepiej z łowickich zawodników za
prezentował się Piotr Podleśny, który 

Walka Krystiana Piekacza (z lewej). stanął na najni7szym stopniu podium w 

Ratownictwo medyczne 

Drugie mieisce łowiczan 
Łódź, 7 czerwca. Bardzo dobrze 

w konkursie wiedzy i sprawności fizycznej 
w zakresie ratownictwa medycznego, spraw 
obronnych oraz be1.piecz.eństwa publiczne
go młodzieży szkół prowadzonych przez 
Samorząd Województwa Łódzkiego zapre
zentowała się ekipa reprezentująca Szkołę 
Policealną im. Mikołaja Kopernika w Łowi-

_czu. W zawodach, które odbyły się w Lodzi 
w Szkole Policealnej m 3 im. Marii Stence~ 
zespół z-Łowicza wywalczył bardzo dobre 
chugie miejsce, ustępując jedynie gospoda
I7.0m tej imprezy. W rywalizacji brana była, 
oprócz ogólnej prezentacji ekipy, sprawność 
fizyczna oraz pod uwagę brane były także 
podejmowane działania z zakresu udziela
nia pierwszej pomocy. 
I. Szkoła Policealna nr 1 Łódź 49 ,5 
2. Szkoła Policealna.J,owicz 39,5 
3. Szkoła Policealna Piotrków Tryb. 38,0 
4. Szkoła Policealna Sieradz 36,5 
5. Szkoła Policealna nr 4 Łódź 30,5 
6. Szkoła Policealna Tomaszów Maz. 28,0 
7. Szkoła Policealna nr 2 Łódź 26,0 
8. Szkoła Policealna nr I Łódź 21,0 

Od lewej stoją: Konrad Pi/ich, Rafał 
Szczepaniak i Sebastian Sadowski 
oraz ich opiekunka - Hanna Ukleja. 

9. Szkoła Policealna SS Łódź 20,0 
Drugie miejsce w zawodach zajęła ekipa 

reprezentująca Szkołę Policealną Samorzą

du Województwa Łódzkiego im. Mikołaja 
Kopernika w Łowiczu, a w składzie wice
mistrzowskiej drużyny znaleźli się: Konrad 
Pilich, Rafał Sz.cz.epaniak i Sebastian Sadow
ski - opiekunami zespołu byli Hanna Uk
leja i Cezary Znyk. (p) 

rywalizacji młodzików w kategorii wago
wej do 42 kg. 
•MŁODZICY: 
Wąga42kg: I.Łukasz Kielbasiński(UKJ 

Ryś Warszawa), 2. Damian Szwamowiec
ki (MKS Juvenia Wrocław). 3. Sebastian 
Chlebik(GKS Czami Bytom) i Piotr Pod
leśny (MKS Zryw Łowicz). Waga 38 kg: 
1. Kristjan Tóniste (Loksa- Estonia), 2. Pa
tryk Piotrowski (UKJ Ryś Warszawa), 
3. Mateusz Woch (ŁPKS Gwardia Łódź) 
i Marcin Bilski (UMKS żak Kielce), 5. 
Krystian Piekacz (MKS Zryw Łowicz). 
•Ż4CT 
Waga 32 kg: 1. Piotr Osica (AON-ASJ 

Warszawa), 2. Karl-Erik OrgREI VoruEsto
nia), 3. Riho Lehiste (REI Voru - Estonia) 
i Adam Wakeel (ZTS Martin - Słowacja), 
5. Kamil Olewicz (MKS ilyw Łowicz), 
7. Arkadiusz Lis (MKS Zryw Łowicz). 
Waga41kg:5. Konrad Salek(MKSZryw 
Łowicz). (p) 

Informator sportowy 
Sobota. 24 czerwca: 
• 10.00-Park.BłoniewŁowiczu;pierw

szy turniej VII Otwartych Mistrzostw 
Łowicza w plażowej piłce siatkowej; 

e 11.00 - Park Błonie w Łowiczu; fil 
ŁowickiPiknikRodzinny: godz.11.00: cross 
rowerowy; blok imprez sportowo-rekre
acyjnych; godz. 14.00: turniej drużyn osie
dlowych w mini piłce nożnej - rocznik 1993 
i młodsi oraz rocznik 1990-92; godz. 15.00: 
spływ kajakowy. (p) 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn . 22-28 czerwca 2006 r. 

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE: 
J1A POCZĄTKU LATA RANNE GRZMOTY 
S,t\ ZAPOWJEDZIĄ RYCHł.EJ SŁOTY". 
• SYJUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtować będzie pogodny układ wyżowy. 
Napływa bardzo ciepłe powietrze. 
•CZWARTEK: 
Słonecznie, ale miejscami będzie się chmurzyć oraz wystąpią 
przelotne opady deszczu oraz burze, bardzo ciepło. 
Widzialność umiarkowana do dobrej. rano lokalnie zamgle a. 
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego. 
Temp. max w dzień: + 25°C do + 30°C. 
Temp. min w nocy: + 1a0 c do+ 15°C. 
• PIĄTEK-NEDZFI A: 
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło - upalnie,.__...,___~. 
Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków zmiennych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 26°C do+ 31°C. 
Temp. min w nocy: + 18°C do+ 15°C. 
•PONEDZIAŁEK-wroREK: 
Słonecznie, bez opadów oraz bardzo ciepło - upalnie! 
Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 27°C do + 30°C. 
Temp. min w nocy: + 18°C do+ 15°C. 
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Koszykówka - Mistrzostwa Polski Sędziów „Brenna '06" 

„Sowo" mistrzem Polski 
Brenna, 9-11 czerwca. Sędziowie 

każdej dyscypliny, przeważnie wcześniej 
mieli z nią do czynienia Właśnie dla ta
kich zawodników organizowane są Mi
strzostwa Polski. W tym roku ekipa arbi
trów reprezentująca łódzki okręg udała się 
na mistrzostwa do Brennej. W licznej eki
pie znalazł się łowiczanin Zbigniew 
Sowiński. 

Okazało się, że wyjaz.d był bardzo uda
ny. Nowym Mistrzem Polski Sędziów 
w koszykówce została właśnie ekipa z Łódz
kiego Związku Koszykówki. W finale po
konali oni z.espół Warszawa·n 56:36. To 
duży sukces biorąc pod uwagę fakt, że 
w imprezie tej startowało aż 21. .drużyn. Na 
pewno duży wpływ na końcowy wynik 
miała pomawa Sowińskiego, który był wy
IDiniającym się zawodnikiem łódzkiej dru
żyny. Najlepszym dowodem na to jest na
groda dla łowiczanina, którego wybrano na 
najlepsz.ego zawodnika turnieju. 

W fuzie eliminacyjnej łodzianie nie zagrali 
najlepiej. Przegrali dwa pojedynki i w fuzie 
pucharowej mieli gorsza pozycję startową. 
Jednak prz.e:z puchary sędziowie z łódzkie
go przeszli jak burza i w finale cieszyć się 
mogli z mistrz.ostwa. Zatem za rok turniej 
ten odbędzie się w Lodzi. 

WYNIKI: 
Faza pucharowa: L6dź - Wars i Sawa 

42:27, Lódź - Zlelona Góra 35:25. Mecz 
półfinałowy: Łódź-Tuam Koszatin 35:31. 
Finał: Łódź-Warszawa II 56:36. 

KLASYF/KAC!AMPS: 
1. Łódzki Związek Koszykówki 

Łódź, 2. Warszawa II, 3. Trójmiasto I, 
4. TEAM Koszalin, 5. Szlajery Katowice, 
6. Zielona Góra, 7. Rozkoszni Rz.eszów, 
8. No Name Wrocław, 9. Wars i Sawa, 
10. Union69Wrocław, 11.0polskieGwizd
ki, 12. Refirteam Lublin, 13. MSSK Kra
ków, 14. Świętolazyscy Sędziowie Kielce, 
15. Szczecin, 16. Stalówką Stalowa Wola, 
17. Warszawa fil Pod Warszawa, 18. Ze
elandia, 19. Po2113ń I i P02llllń II, 21. Trój
miasto Il (zł) 

Plażowa piłka siatkowa - IV Turniej 
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Łowiczu 

Gimnazjaliści no ploiy 
to~ 14 czerwca. Już po raz czwar

ty gimnazjaliści z Łowicza walczyli o Pu
char DyrektoraGimnazjmnm4-Marii Woj
tylak w turnieju plażówki na boisku Ze
społu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
na Bratkowicach. Do zawodów zgłosiła się 
w tym roku rekordowa liczba czternastu 
chużyn, które rywalizowały systemem po
dwójnych eliminacji (brazylijskim). Kto 
przegrała dwa spotkania odpadał z turnieju. 
.zasady rozgrywania spotkań nieco się róż
niły od tradycyjnej „plażówki". Drużyna 
liczyła trzech zawodników i obowiązywa
ły dowolne ocl!:>icia, dopiero w półfinałach 
obowiązywały ograniczenia w grz.e ,,palca
mi" tak jak w ,,plażówce". 

W tegorocznym turnieju w meczach pół
finałowych poziom był bardzo wyrówna
ny. Do finałowej czwórlri awansowały dwie 
ekipy z Gimnazjum m 4 oraz mocne zespo
ły z Pijarskiego Gimnazjum i GP 3. Gospo
dau.e okazali się gościnni i minimalnie prze
grali swoje mecze półfinałowe. Finał roz
strzygnął się dopiero w tie-breaku. Po bar
dzo wyrównanym meczu ze zwycięstwa 
cieszyli się gimnazjaliści z „Trójki" - Szpilki 
1 w składzie Mateusz Dzik, Mateusz Pi~ 
chowski i Michał Brrm.owski. Podopiecz
ni Pawia Tomaaka pokonali uczniów Pi
jarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju-Pi
jarska I (Piotr Filutowski, Bartłomiej 
Wyszogrodzki i Robert Luczyński oraz 
Maciej Pawluk). 

WYNIKI SPOTKAŃ: 
Mecze eliminacyjne - runda I: SZPILKI 

II (DariuszCharążka, Remigiusz4szczyń
ski i Sebastian Skoneczny) - SPÓZNIENI 
(Lukasz Grun, Łukasz Sawicki i Mateusz 
Zbikowski) 15:8, M.A.K. (Katarzyna Gór
czyffika, Joanna Podsędek i Marta Łukaw
ska)- BEZNAZWY (Rafał, Bartosz Schil
ling i Bartosz Sebastyan) 15:U, PIJARSKA 
I (Piotr Filutowski,Bartłomiej Wyszogrodz
ki, Robert Łuczyński i Maciej Pawluk) 
-KASZTANY (Michał Marcinowski, Jaro
sław Rusek i Wiktor Wawrzyn) 15:9, GP 1 
(Paweł Wójcik, Piotr Dziedzieła i Józef 
Szkup) - PIJARSKA II (Arkadiusz Anto
sik, Kamil Łukasik i Łukasz Pełka) 15:13, 

Wtumieju plażówki wystartowało aż 14. 
gimnazjalnych zespołów. 

DZIECIAKI GRONIA (Adam Tworek, 
Tomasz Michalczuk i Dominik Skoneczny) 
-ASIMAATAK(PaulinaPawlak,Domini
kaDałeki Błażej Pełka) 15:12, DE LIDERS 
(Michał Janocha, PaweJ. Jagoda i Mateusz 
Wtlczyń5ki)-WYMidCZE(Jakbb Tom
C21łk,Arkadiusz Wójcik, MateuszJagodziń
ski,DawidJabłońskiiRobertJal7.((bski)15:9, 
Mecze elirninac)!jne - runda Il: DOBRA
NOC (Maciej Pieklak, Lukasz Styczyński 
i Sebastian Pietrzyk) - SZPILKI II 4:15, 
M.A.K.-PUARSKAI9:15, GP 1-SZPIL
KI I (Mateusz Dzik, Mateusz Piechowski 
iMichałBrzozowski)ll:l5,ASfMAATAK 
-DELIDERS15:10.Meczeeliminacyjne
runda III: SZPILKI II -PIJARSKA I 9:15, 
SZPILKII-ASTMAATAK15:13.~ 
rępasażowe - runda I: WYMIATACZE -
DZIECIAKIGRONIA8:15,KASZTANY 
- BEZ NAZWY 9:15. Meczerępasażowe
runda Il: DOBRANOC - DZIECIAKI 
GRONIA 15:ll, PIJARSKA II- M.A.K. 
10:15,BEZNAZWY-GPl 15:13,SPÓL. 
NIENI -DE LIDERS 10:15. Meczerępa
sażowe-nmdaIII: DOBRANOC-M.A.K. 
15:7, BEZ NAZWY -DELIDERS 16:14. 
Mecze re.pasażowe - runda N: ASTMA 
ATAK-DOBRANOC 17:15,SZPILKIII 
-BEZ NAZWY 15:11. Mecze półfinałowe: 
PIJARSKA I - ASTMA ATAK 15:13, 
SZPILKII-BEZNAZWY 16:14. Mecz o 
3.mzjsce:ASIMA ATAK-BEZNAZWY 
2:1 (15:10, 5:15, 8:6). Mecz o 1. miejsce: 
SZPILKII-PIJARSKAI2:1(15:13,7:15, 
7:4). Zbigniew Łaziński 
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12. MINUT DO li LIGI 
Aktywny był Kowalczyk, któ.ry niepo- nowski. W odpowiedzi z siedemnastu me

trzebnie w 13. minucie szukał w polu kar- trów uderzał Wilk, a w 54. minucie łaciny 
nym Roberta Wilka - lepszym rozwiąza- strz.ał Piotra Gawlika z trudem obronił 
niem byłby str.zał. Radek zrehabilitował się Merda. Łowiczanie nie mając nic do strare
już minutę pó7.Piej. Rzut wolny wykony- niacoraz~ejnękaligolkiperaPodbeski
wał Zbigniew Czerbniak, a ,,Kowal" dzia W 59. minucie-po raz kolejny bliski 
głową zmienił kienmek lotu piłki czym zu- szczęścia był Kowalczyk, ale tym razem 
pełnie zaskoczył Łukasza Merdę. Pro- jego „główka" poszybowała na poprzeczką. 
wadzimy!!! Rywal niedługo rozpamięty- W 66. minucie na boisku zameldował się 
wał niepowodz.enie, bo sW;ć minut potem Marcin Kosiorek i za kilkanaście sekund 
doprowadził do remisu. Gol to zasługa du- wprowadził bielskich kibiców w osłupienie. 
etuPater-KrzysztofChrapek. Ten pierw- Oto po rzucie rożnym bitym przez Bog
szy mocno kopnął - piłkę odbił Romanow- dana Jóźwiaka najniższy w polu kar
ski, przy dobitce tego drugiego był bez szans. nym ,,Marcel", głową dOprowadził do remi
W 28. minucie gospodarze byli bliscy pod- su. Remisu,któ.rypremiowałPelikan! Miej
wyższenia Po rzucie wolnym i „wrzutce" scowi nie wierzyli w to co się dzieje. Skazy
Dariusza Kołodzieja ,,główka" Branfiło- wany na porażkę rywal kontrolował pu.e
wa trafiła w poprzeczkę. Jeszcze lepszej bieg boiskowych wydarzeń, będąc drużyną 
okazji nie wykorzystał w 31. minucie Grze- dojrnilszą i lepszą. W 76. mogła się roz
gorz Podstawek, któ.ry głową nie trafił strzygnąć sprawa awansu. W polu karnym 
do pustej praktycznie bramki. Na przerwę faulowany przez bramkarz.a był Wilk i sę
to jednak miejscowi schodzili z przewagą. 'dzianie wahał się żeby wskazać „wapno". 
Fatalny błąd popełnił Łukasz Znyk co Do tej po.ty Gawlik w takich sytuacjach się 
skwapliwie wykorzystał Chrapek po raz nie mylił. Tym razem niewykorzystałjed
drugi wpisując się na listę strzelców. Wyda- naknajważniejszej chyba jedenastki wżyciu. 
wało się więc, że emocje w tym meczu już Niestety. W opinii wszystkich, gdyby Pio
się skończyły. Nic bardziej mylnego! trek trafił do siatki, miejscowi już by się nie 

Bo druga połowa to naJbanlziej drama- podnicili -nie zdołaliby strzelić dwóch goli. 
tyczne 45. minut w historii Pelikana! .zanim Ale Merda obronił ,,karnego", a za chwilę 
jednak emocje sięgnęły zenitu zaatakowali Kołodziej strz.ałem z rzutu wolnego poko
g~ - Podstawka zatrzymał Roma- nał Romanowskiego. Nasi rzucili się do ata-

Dwunasty gracz Podbeskidzia BielskcrBiala także ma swoją efektowną ko
szulkę. Kibice gospodarzy mieli jednak chwile zwątpienia. 

ków i byli bardzo bliscy szcz.ę.5cia. Kowal
czyk wyszedł sam na sam z bramkarzem, 
ale najpierw piłkę odbił Merda, a potem, 
dobitkę, z linii bramkowej Tomasz Jodło
wiec! Kibice o słabszym sercu w tym 
momencie powinni. byli udać się do kardio
loga na reanimację ... Kolejne gole dla Pod
beskidzia to konsekwencja otwartej gzy go
ści, którzy postawili wszystko na jedną kartę, 
narażając się na kont.ty. Kat łowiczan Chra
pek, a potem, po rogu, nie obstawiony 
Mańusz Masternak ustalili wynik me
czu. 

Kiedy sędzia gwizdnął po raz ostatni, nasi 
bohaterowie legli na murawie: I płakali. Do
świadczeni piłkarze, którzy niejeden stadion 
już widzieli, nie potrafili powstrzymać emo
cji i żalu. Ale - głowy do gó.ry! Dziękujemy 
Wamzaemocje,zawalkędokońca ! :la ligę 
i baraże. Jestcimy dumni, że mieszkamy 
w Łowiczu, że mamy 1aki zespół! Spróbu
jemy za rok!!! 

Bogus/liw Bońaak 

O meczu po mecźu: 
Trener Pelikana -Jacek Cyzio: Nie 

mogęjeszczew to uwierzyć. Grałem zawo
dowo w piłk~ 20 łat ale takiego mec"ZU na 
eywo niewidziah::m. Szkodacblopaków, bo 
włożyli w ten httażcałe swoje seroe i umie
jętności. Na złość wszystkim którzy mó
wili że odpuścimy, że nie damy :rady, Peli
kan.zagrał lepiej niżajehdnrżynadrug<>i 
J.igowa i miał fyWala ,,na patelni'' . .labrakło 
)fżfyłlco~ 
T,...Pocblskidzla.~To
C;hat~ mnie tułąj, żeby ten w 
Spół w jakiś SflOSÓl> unmwać. Sam sobie 
j>osCawiłeotcel-~bezbaraży. Cóż 
nie udało się, dziękuję zawodnikom, że :m
p do kOOca i utrzymaliśmy się w tej Il 
lidze. Na pewno~ tego pojedyn
ku byla'wielb. Slarsi piuniętająHitchcoclca, 
inkxN pewnie nie wiedzą co to jest. ale on 
)>y sam tegQ nie wymyślił to było coś niesa
mowifego.Ja w~ zawodniczej i trener· 
Skiej kariene nie . ętam C7.CgOŚ takiego. 

Popełniliśmy J:11clużo błędów.1}11u błę
lłów de~ to ja w moim klubie nie 
~ pm2 calą rundę nie robiliśmy 
łyle byków co w tym meczu. To jest 7.81>1ra
szajlr:.e, ale dołll7e, że mamy młodego, ma
łegoOmlpka. (BoB) 

Piłka nożna - 34. kolejka IV ligi 

Smutne poiegnanie 1 IV . ligq 
• PELIKAN II Łowicz - OMEGA 

Klesazów 1:2 (1:1) 
0:1 -Krzciuk (16), 1:1 - Paweł Kutkow

ski (40), 1:2-Paweł Kowalski (81). 
Pelikan: Jędrzejewski - Knera, Górski, 

Burzykowski, Łukasz Olacz.ek - Mikulski, 
Michał Plichta, Urbanek (80 Marek Ola
czek), Grzegorek - Ługowski (46 Zwierz), 
Kutkowski. 

Żi>lte kartki: Dawid Ługowski (3), Mi
chał Plichta(8), Sebastian Zwierz(!) i Łukasz 
Olaczek (5)- Kubala (4) i Krzciuk (2). 
Łowicz, 11 czerwca. Jcili wierzyć 

chod2ącym słuchom to być może nasze re
zerwy wcale nie kończąprzygody z czwartą 
ligą. Plotki sąjednak tylko plotkami (mówi 
się, że być może do rozg.rywek nie z.głosz.ą 
się Górnik Łęczyca, drugi zespół łódzkiego 
ŁKS, a nawetMazovii -więc może uda nam 
się pozostać na zapleczu iIJ ligi), a na dzień 
dzisiejszy fakty są taicie, że zajęliśmy 
w tabeli szesnaste miejsce co powoduje spa
dek. Ostatni mecz przed własną publiczno
ścią ,,Ptaki" grały już tylko o prestiż, chcąc 
goclniepożegnać sięzlabicami. TrenerGrze
gorz Majchrzak nie mógł jednak skorzy
stać z Michała Brzózki, Przemysława 
Plichty, Marcina Kosiorka, Kuby Kaź
mierczaka czy Grzegorza Cipińskie
go, którzy grali w czwartek w Grójcu 
z pieiwszej drużynie. Stąd na ławce rezer
wowych zasiadło tylko dwóch piłkarzy, 
a Marek Olaczek (drugi bramkarz) zagrał 
w końcówce meczu w ... ataku. Tak więc do 

Piłkarze Pelikana li do końca dążyli do wyrównania. 

konfrontacji z trzecią siłą w lidze przystąpi
liśtny mocno osłabieni. 

Do 20. minutyna boisku niewiele się dzia
ło. Wtedy to pasywna postawa naszych 
obrońców i .rywal mocnym uderzeniem po
konuje Mariusza Jędrzejewskiego. 
Wyrównał niezwykle skuteczny ostatnio 
Paweł Kutkowski, który wykorzystał 
sytuatję sam na sam. 

Po przerwie spotkanie było wyrówna
ne, ale spięć podbramkowych jak na lekar
stwo. I pewnie doszłoby do podziału punk-

.... .. ~ 

tów gdyby na dziesięć minut przed końcem 
błt<du nie popełnił łowicki bramkarz. Popu
larny ,,Jędrzej" minął się z piłką przy inter
wencji na przedpolu i piłkarz Omegi bez 
problemu palruje futbolówkę do siatki. Do 
ostatniego gwizdka sędziego staraliśmy się 
wyrównać, a przy rzucie rożnym na pole 
karOO.rywalipowędrowałnaszgolkiper,jed
nak wyniknie uległ już zmianie. 

Przegraliśmy, choć po raz kolejny nie 
byliśtny drużyną słabsz,ą ... 

Bogusław Bończak 

', I ) I• 1:;, • I I I 
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Gracze Pelikana praktycznie przez cały mecz byli dopingowani przez Klub 
Kibica. 
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Jak róWny z równym 
Kluby Kibica obu zespołów już po me

czu wymieniły się szalikami, rozstając 
w przyjaźni. . 

Przed czwartkowym pojedynkiem nikt 
(poza oczywiście Krystianem Bolimow
skim) w szeregach ekipy trenera Jacka 
CyzionietlalZekałnazdrowie. Ba,jakmówił 
szkoleniowiec ,,Ptaków" mając do dyspo
zycji wszystkich swoich graczy musiał ogło
sić kadrę na mecz. Mobilizacja była pełna 
- starsi piłkarze u progu karle.ty chciehby 
jeszczepograćna2.apleczuekstraklasy,rnł00. 
si - wypromować w II lidze. Dlatego mecz 
z Podbeskidziem miał wyjątkowe znacz.e
nie dla gospodarzy. Chyba jeszcze wię~ 
presję odczuwali goście. Choć ich trener, 
Krzysztof Tochel, buńczucznie zapowia
dał dwa łatwe zwycięstwa już po kwadran
sie musiał mieć wątpliwości i spore obawy 
czy aby na pewno uda się być lepszym 
w tym dwumeczu od najstarszego w histo-. 
rii tl7.ecioligowca. Teraz opowiada, że jego 
drużyna zagrała najsłabszy mecz w rundzie 
- ale gra się tak jak przeciwnik pozwala 
a tego dnia Pelikan nie pozwalał Podbeski
dziu na :zbyt wiele ... 

Od początku meczu przewagę osiągnęli 
biało-zieloni. Już w 4. minucie bardw bliski 
szcz.ę.5cia był aktywny Radosław Kowal
czyk, jednak jego uderzenie było minimal
nie niecelne. Gospodarz.e nie zwalniali tem
pa Dobrze grąkierował Bogdan Jóźwiak, 
dużo było gzy na jeden kontakt, prostopa
dłych zagrań. W 11. minucie wydawało się, 
że nic nie uchroni Podbeskidzia przed utratą 
gola. Kowalczyk dostał podanie będąc 
w polu karnym, uderzył celnie ale znako
rnitąrobinsonadąpopisał się Łukasz Mer
da. Po kwadransie gra się wyrównała, a go
ście tak na prawdę zagrozili poważniej bram
ce Pelikana w 23. minucie. Wtedy to mocne 
uderzenie Grzegorza Podstawka minę
ło o metr słupek. W 29. minucie pokazał się 
Grzegorz Pater, będąc bliskim ~a 
po ,zagraniu z prawej strony. Robert Ro
manowski pofadził sobie ze wślizgiem .ry
wala Klasą riasz bramkarz wykazać się 
musiał kilka minut potem. Strzał Dańusza 
Kołodzieja był wysokiej próby a robinso
nada naszego golkpiera efektowna i skutecz
na Ostatnie 15 minut I połowy to znów 
atak gospodarzy, W 34. minucie mocne ude
rzenie Jóźwiaka łapie Merda, ale bramkarz 
gości byłby Z.apewne bezradny minutę po
tem. Znakoqńte podanie Roberta Wilka 
do wychodzącego na pozycję Kowalczyka, 
któ.ry wchodzi w pole karne i mając przed 
sobąjuż tylko bramkarza - kopie z czterna
stu metrów nad poprzeczką! Trybuny jęk
nęły, a po drugiej stronie słychać było tylko 
głośne westchnienie ulgi ... Chwilę potem 
ponownie w roli asyst.enta popularny „Wil
czek". Tym razem wymanewrował Mańu
sza Masternaka i podawał Piotrkowi 
Gawlikowi, ten jednak nie zdążył zamknąć 
akcji. :zanim piłkarze zeszli z placu na pu.e
rwę, kiks przydarzył się grającemu dobry 
mecz Kamilowi Goryszewskiemu, ale 
naprawił go Romanowski. 

Niedosyt - tak . można jednym słowem 
określić nastroje przy Starzyńskiego w świą
teczny czwartek o godz. 17.48. No bo gdy
by Kowalczyk ·wykorzystał choć jedną 
z tl7.ech kapitalnych okazji prowadziliby
śtny. Ale nic straconego-w końcu.rywal nie 
okazałsięspecjalniewymagający,ajegonaj
większa gwiazda, Pater, był cieniem piłka
rza którego pamiętamy z krakowskiej Wi
sły. 

Początek drugiej odsłony bliźniaczo po
dobny do pierwszej. Znów szybsza, ład
niejsza gra Pelikana i mów Merda w opa
łach. Tym razem ,,klepka" w trójkącie Gaw
lik, Jóźwiak, Wtlk i ten ostatni mocn0 stne
la z siedemnastu metrów - tuż obok słupka 
Ale doświadczony drugoligowiec dał się 
wyszumieć pretendentowi do awansu po __ „ 
czym sam wziął się do roboty. Strzał Patera 
jeszcze minął celu ale w 59. minucie było już 
O: 1. Rzut rożny, błąd w kryciu Gawlika 
i Podstawek mimo zerowego praktycznie 
kąta mocnym uderzeniem pokonuje Roma
nowskiego. Gospodarze przez następne kil
ka minut jakby nie wierzyli w to co się stało, 
bo przestali grać. W 65. minucie sygnał do 
pobudki dał Jóźwiak - powalczył z obrońcą 
i odbita od głowy piłka mogła zaskoczyć 
bramkarza. W 70. minucie miała miejsce sy
tuacja, którą miejscowi labice zakwalifiko
wali jednoznacznie - rzut karny. I rzeczywi
ście - Wilk był powalony w polu karnym 
przez .rywala i sędzia, zwłaszcza pierwszo
ligow}', powinien to zauważyć. W 71. mi
nucie niecelnie głową strzelał Znyk, ale w 
75. było już wszystko jak należy. Dyna
miczne wejście w pole karne Gawlika, który 
wyprzedziłgraczazBielskaiidealnieobslu
żyłwchodzącego w pole bramkowe Kowal
czyka. Radek, mimo obrońcy njl plecach 
wepchnął piłkę do siatki i na trybunach za
panowała euforia. Głośne ,jeszcze jeden" 
które wrzasnęło półtora tysiąca gardeł doda
ło ,,Ptakom" skrzydeł. Próbował wprowa
dzony Paweł Kutkowski, a najbliższy 
szcz.ę.5cia był Jóźwiak, który mocno kopnął 
z osiemnastu metrów, ale golkiper gości za
chował się bez zaJZutu, parując piłkę na róg. 

Kiedy amiter gwizdnął po raz ostatni ki
bice brawami żegnali swoich pupili. Mecz 
mógł siępodobać. Pelikan grał dóbrz.e, łacinie 
dla oka Podbeskidzie jakby pewhe finało
wego sukcesu, nieco zaskoczone poziomem 
trzecioligowca Jak będzie w rewanżu? 
Wszystko jest możliwe. Jak to.w meczu 
równego z równym. ... 

Bogusław Bońaak 

O meczu po meczu: 
Trener Pelikana - Jacek Cyzio: Wi

działem, żePodbeskdize będzie grałodlugie 
piłki, dlatego staraliśmy sie< na to uważać. 
Wiadomo tci było, źe najwięcej zależy w 
tej drużynie od Patera i jego grę-staraliśmy 
się zneutralizować. Jedziemy do Bielska~ 
Białej nie bez szans. Myślę, że po tym co 
pokazaJiśtny mclerny tam wygrać. Stać nas 
na to. Choć oczywiście w lepszej sytuacji 
jest drugoligowiec. (Bó_B) 

• t- .., •I • \ł L' '\4 l' N· ł' r ~ J' A' ,..., 
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Piłka nożna - drugi mecz óarażowy o grę w li lidze 

12. MINUT DO li LIGI 
• PODBESKIDZIE Bielsk~Biała 

-PELIKANl..owicz5:2 (2:1) 
0:1 - Radosław Kowalczyk (14), 1:1 

- Krzysztof Chrapek (20), 2:1 - Krzysz
tof Chrapek (42), 2:2- Marcin Kosiorek 
(67), 3:2 - Dariusz Kołodziej (78), 4:2 
- Krzysztof Chrapek (84), 5:2 - Mariusz 
Masternak (90+2). 

Podbeskidzie: Merda-Górl<iewicz (78 
Koman), Jarczyk, Masternak, Branfiłow 
(46 Sobczak) - Podstawek (68 Sacha), 
Jodłowiec, Kołodziej, Gorszkow - Pater, 
Chrapek. 

okrutny, zawsze wspaniały. Tak czy ina
czej ia ten mecz, za cały sez.on należą się 
naszym trenerom i graczom słowa naj
wyższego uznania. 

Po pierwszym meczu barażowym, 
w którym padł remis, było jasne, że więk
sze szanse na sukces mają drugoligowcy. 
Tłumaczyli swą niemoc z czwartku tym, 
że zlekceważyli rywala, że boisko było 
za krótkie itd. Teraz byli pewni, że zwy
ciężą. Ale trener Jacek Cyzio ostrzegał 
przeciwnika - Nie jedziemy na południe 
kraju na wycieczkę. 7Aprezentowa/iśmy 

się u nas lepiej od Podbeskidzia. Chłopcy 
wierzą, że możemy wygrać i wejść do li 
ligi. I słowa naszego trenera miały w nie
dzielę odzwierciedlenie na kiepskiej mu
rawie bielskiego stldionu -miejscowi mieli 
poważne problemy z trzecioligowcem 
i o mały włos nie zakończyllby swojej 
kariery na zapleczu ekstraklasy. 

Operacja ,,rewanż" rozpoczęła się 
w sobotę. Około 13.00 autokar z ,,Ptaka
mi" na pokładzie ruszył do Bielska-Bia
łej. W klubie postanowiono, że drużyna 
powinna w komfortowych warunkach 
przygotować się do meczu i przenoco-· 
wać gdzieś w okolicy celu. Wszyscy go
towi do gry, nastroje bojowe - nikt nie 
dopuszczał myśli o niepowodzeniu. 
W drużynie gospodarzy w porównaniu 
z pierwszym meczem dwie istotne zmia
ny. Do składu powrócili doświadczeni 
defensorzy - Nikołaj Branfiłow 
i Łukasz Gorszkow co miało znacząco 
poprawić grę od tyłu gospodarzy, z którą 
to w Łowiczli mieli spory problem. 

Jednym z najlepszych w Pelikanie był Zbigniew Czerbniak. 

Poe7.ątek meczu nalciał do gospoda
rzy, konkretnie do najbardziej znanego 
z nich -Grzegorza Patera, który dwu
krotnie starał się pokonać Roberta Ro
manowskiego, ale albo chybił albo pił
kę łapał popularny ,,Roman". W9. minu
cie pierwsza ofensywna akcja łowiczan. 
Radosław Kowalczyk podał Wyszo
grodzkiemu, jednak jego zagranie prze
chwycili obrońcy. Z minuty na minutę 
rozkręcali się goście. dok. na str. 3 I 

Pelikan: Romanowski 7 - Goryszew
ski 8 (86 Przemysław Plichta), C~ 
niak 9, Styszko 7, Znyk 6 (53 Kutkow
ski)~ Wyszogrodzki 7 (66 Kosiorek), 

· Jóźwiak 9, Serocki 8, Gawlik 7 - Kowal
czyk 9, Wilk7. 

Sędziowali: Grzegorz Dubiel oraz Piotr 

1111111
__ Musialik i Sebastian Mucha (wszyscy 

Kraków). Żółte kartki: Łukasz Merda, 
Łukasz Gorszkow i Krzysztof Chrapek 
-Podbeskidzie oraz Zbigniew Czerbniak, 
Tomasz Styszko i Marcin Kosiorek -Pe
likan. Widzów: 2500. 

Bielsko-Biała, 19 czerwca. Strasz
nie żałujemy. Taka szansa może już się nie 
powtórzyć ... -mówił po meczu Maciek 
Wyszogrodzki. I trudno się dziwić na
szemu młodemu skrzydłowemu - na 12. 
minut przed końcem meczu Pelikan był 
w II lidze! Ale taki jest sport - czasami 

Jeszcze o barażu 
Jakie wielkie emocje wywołał nie

dzielny, rewanżowy mecz o prawo gry 
w II lidze między Podbeskidziem a Pe
likanem niech świadczą wpisy jakie 
można przeczytać na internetowym 
forum bielskiego klubu. Miło, kiedy o 
biało-zielonej drużynie czyta się takie 
rzeczy ... 

„Na następny mecz niech lepiej 
zaproszą kilkunastu kanliologów, 
będą mieli co robić ... " 

„Mecz cudn. Jeszcze takiego spotka
nia w Bielsku nie widziałem. Muszęprzy
znać, że Pelikan to dobra dniżyna. Bra
ldo im szczęścia". 

,,Brawa dla Pelikana. Gdyby mieli 
trochę więcej doświadczenia wy
korzystali by naszą nieudolność 
strzelecką i lekceważenie przeciw
nika. Chwała za to, że niemurowa/i 
bramki jak prowadzili czy~ 
wali 2-2". 

„ Ten mecz to był naprawd{ horror. ... 
Gdyby Łukasz nie obronił kaniego ... by
śmy powitali m ligę ... Ale obronił i to już 
historia ... Ale Pelikan naprawd{ źle nie 
grał". 

„B'ylo jak u Hitchocka-rozpoczę
lo się od trzesięnia ziemi, a potem 
napięciejużtylkoroslo ... " (B) 

22.06.2006 r. no ŁOWICZANIN 

Robert Wilk jest niekwestionowanym liderem Pelikana. 

Piłka nożna -pierwszy mecz barażowy o grę w li lidze 

Jok równy z równym 
• PELIKANl..owicz-PODBESKI

DZIE Biebk~Biała 1:1 (0:0) 
O: 1 - Grzegorz Podstawek (59), I :2 

- Radosław Kowalczyk (75). 
Pelikan: Romanowski 7 - Goryszew

ski &, Czerbniak 9, Styszko 7, Znyk 7 
- Wyszogrodzki 6 (73 Cipiński), Jóźwiak 
9, Serocki 8 (67 Kutkowski), Gawlik 8 
- Kowalczyk 8, Wilk 8. 

Podbeskidzie: Merda-Rucki, Jarczyk, 
Koman(61 Sobczak), Masternak-Sacha 
( 46 Chrapek), Jodłowiec, Górl<iewicz, 
Kołodziej (84 Konieczny) - Pater, Pod
stawek. 

Sędziowali: Paweł Gil jako główny oraz 
Marcin Borkowski i Cezary Wójcik (Lu
blin). Żółte kartki: Krzysztof Chrapek 
i Kamil Konieczny (POObeskidzie). Wi
dzów: 1800. 
Łowicz, 15 czerwca. Tę datę na 

pewno zapamiętają wszyscy labice piłki 
nożnej w Łowiczu. Bo bez względu na to 
czy Pelikan wejdzie do II ligi czy nie, byli 
świadkami wielkiego, piłkarskiego święta 
w którym udział, po raz pierwszy w hi
storii, brał ich ukochany klub. Kiedy pi
szę to sprawozdanie nie wiem jakim 
wynikiem zakończył się rewanż. Po 
pierwszej potyczce między ,,Ptakami", 

a drugoligowcem z Bielska-Białej wszyst
ko jest możliwe - poziom, obie drużyny, 
prezentują podobny. Ja przystało na bez
precedensowe w dziejach miasta wyda-
17.enie sportowe, zawody miały wyjąt
kową oprawę. Przede wszystkim wresz
cie biało-zieloni mieli doping na jaki za
służyli - a więc stuosobowy klub labica, 
którydlugosięorganiz.owałalejakw końcu 
zaistniał to z wielką pompą - flagi, fajer
werki, doping przez 90 minut. Tak po
winno być na każdym meczu. I miejmy 
nadzieję że będzie. Przed spotkaniem 
łowiccy fani ,,kopanej" mogli nabyć ga
dżety związane ze swoim klubem. Szali
ki i koszulki sprzedały się co jednego. 
Działacze Pelikana spodziewali się, żena 
ich stadionie w ten wolny od pracy dzień 
zamelduje się rekordowa liczba widz.ów. I 
rzeczywiście przyszło ich znacznie wię
cej niż zwykle. Przyjec)lałote:żwielu~a
łaczy i trenerów z całej Polski - czuć było 
atmosferę niezwykłych zawodów. Swój 
7.eSp6łkulturalniedopingowalitakżeprzy
jezdni z południa kraju a wszystko na try
bunach było w jak najlepszym porządku, 
w czym ogromna zasługa kierownika klu
bu Władysława Kordialika. 

dok na str. 31 

LAMINATE FLOORING 

CHOW EC 
Łowicz 

Al. Sienkiewicza 25 
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